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TBMM Genel 'Kurulu saat 10.00'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları 'ile 1983 Malî Yılı Kes'inhesap 
Kanun taşanlarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) (S. 
Sayısı : 149, 150, 220) görülmelerine devam edilerek : 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
ıSaih'il Muhafaza Komutanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Bütçeleri ile 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel 'Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı ve 

Sayfa 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür

lüğü 352,379,430 
1. — Toprak ve 'İskân İşleri Genel Müdür

lüğü 1983 Malî Yılı Kesdıubesalbı 352,379:431 

e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 352,379,431 

1. — Devlet Üretme Çiltilikilerıi Genel Mü
dürlüğü 1983 Malî Yılı Kesirihesa'bı (3/587, 
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İmar ve İskân Bakanlığı 1983 Malî Yılı kesinhe-
sapları; 

Ka'bul edildi. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesirihesap Kanun Tasarısının da (3/584, 1/582) (S. 
Sayısı : 204) maddeleri ka'bul edıılerelk tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ka'bul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

18 Aralık 1984 Salı günü saat 10.'QO'da toplanıl
mak üzere B'irleş'ime saat 19.40'da son verildi. 

'Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Çankırı 

Cemal Özbilen Saffet Sakarya 
'Kâtip Üye 

Hatay 
Mustafa Murat Sökmenoğlu 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Ledûı Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı 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) 
LIĞI 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN-

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1983 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

a) Hudut ve Sabiler Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/581, 1/597) (S. Sayı
sı : 203) 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanunu Tasarılarıyla 1983 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programımıza göre Sağlik ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesiyle, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi üze

rinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin adlarını sırasıyla okuyorum : 

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

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Sedat Turan, Halkçı Partisi Grubu adına Sayın İdris 
Gürpınar ve Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Ercüment Konukman. 

Şahısları adına söz alan milletvekilleri : Sayın 
Burhan Kara, Sayın Süleyman Yağcıoğlu, Sayın Ay
han Sakallıoğlu, Sayın Haydar Koyuncu, Sayın Ar
san Savaş Arpacıoğlu, Sayın Salim Erel, Sayın Meh
met Kaşıkçı, Sayın Lutfullalh Kayalar, Sayın Murat 
Sökmenoğlu, Sayın Yavuz Köymen, Sayın Mahmut 
Akkılıç, Sayın ismail Saruhan, Sayın Abdurrezak 
Ceylan, Sayın Şaban Küçükoğlu, Sayın Hakkı Ar-
tukarslan ve Sayın Aziz Kaygısız. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Sedat Turan; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Turan, süreniz 30 dakika efendim. 

MDP GRUBU ADINA M. SEDAT TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1985 Malî 
Yılı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunmaktayım. Hepinizi en derin say
gılarımla selamlarım. 

Sağlık insanların en büyük ve kıymetli hazinesidir. 
Sağlığın olmadığı yerlerde ne huzur, ne de mutluluk 
mümkün değildir. Sağlık olmadıkça sağlam ekono
mi de olmaz, işte bu nedenlerle, Anayasamızın sağlık 
hizmetlerinin önemine binaen 56 ncı maddesinde şöy
le denmektedir : 

«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşla
rın ödevidir. 

-Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücün
de tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleş-
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tirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planla
yıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki 
sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları 
denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine ge
tirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurabi
lir.» 

İşte Anayasamızın Devlet görevi olarak belirledi
ği insan sağlığının korunması ve tedavisiyle ilgili hiz
metleri devlet adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı yürütmektedir. Bu görevin yürütülmesinde esas 
prensip, ekonomik gücü ne olursa olsun herkese eşit, 
yaygın ve sürekli sağlık hizmetini verebilmektir. Hal
buki, Türkiye'de sosyalizasyona geçişe başlangıç olan 
1960'lı yıllardan bugüne kadar sağlık hizmetleri hak
kında, gerek Parlamentoda ve gerekse hükümetlerde 
aşağı yukarı hep aynı sözler söylenmiş, fakat arzu 
edilen sağlık hizmetleri 'bir türlü verilememiştir. Se-v 

bep olarak da, sosyalleştirmedeki hekim ikmalini dü
zenlemek üzere planlara giren, pratisyen ve uzman 
hekim sağlamak için malî, sosyal -ve özendirici ted
birlerin yeterli olmaması; diğer kurumlara ait yatak
lı tedavi hizmetlerinin getirdiği dağınıklığın kötü et
kilerine devam etmesi; sağlıkevi, sağlık ocağı ve has
tanelerdeki hizmetin sıkı denetimden uzak olması; 
personel istihdamı ve adil rotasyon uygulamalarının 
gerçekleşmemesi gösterilmektedir. 

Halbuki, yeterli personel, araç, gereç ve malze
mesi olan yerlerde, yani Ankara ve istanbul gibi ille
rimizde bile, bu hizmetin arzu edilen seviyeye geldiği 
de her zaman iddia edilemez. 

Hükümet Programında, hastaların sağlık hizmetle
rine kolay ulaşılabileceği vaat edildiği halde, hastalar 
bu hizmete milletvekili kanalıyla bile zor ulaşabil
mektedir. Sağlık hizmetlerinin zorlama ile olamaya
cağı, gönüllü hizmet verecek hale getirileceğine ait 
vaatler, Hükümet Programının sayfalarında unutul
muştur. Hele Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1985 Malî Yılı Bütçesiyle, bir devlet görevi olarak 
verilen, tatmin edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
mümkün değildir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesi, ge
nel bütçenin yüzde 2,47'siyle 1960 yılından bu yana 
en düşük bütçe oranındadır. Bakanlığın 1985 yılı 
programında belirttiği hedeflere bu bütçe ile ulaş
ması mümkün görülmemektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda bu bakanlık için 
ilave ödenek olarak ayrılan 1 milyar liranın, ilgili 

kuruluşlar tarafından zamanında ve tamamen öden
mesini temenni etmekteyiz. 

insan sağlığının korunması ve hastalığında tedavisi 
için kurulmuş olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, her ne kadar tüketici bir bakanlık ise de, Türk 
Milletinin sağlığı ve sağlamlığı bakımından gördüğü 
hizmetler birinci derecede öneme haizdir. Bir hasta
mız olduğu zaman bütün imkânlarımızı ortaya ko
yar, borç, harç gereken her tedbiri almamıza rağ
men, her nedense hükümetin g'örevi insanlara hizmet 
olmasına rağmen, insanın en büyük hazinesi olan 
sağlığı için, gerekli maddî desteği sağlamada çok 
kısıtlı davranmaktadır. 

Sayın Başbakan, «Devlet millet için vardır» deme
sine rağmen, sağlık hizmetleri konusunda millete sır
tını dönmektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Planda, hekim ve özel hastane 
ücretlerinin serbest bırakılacağı öngörülmekte ve özel 
hastanelerin teşvik edileceği belirtilmektedir. Bu du
rum karşısında büyük vatandaş topluluğunun arzu 
ettiği sağlık hizmetlerinden ekonomik nedenlerle mah
rum kalacağı açıktır. Bu da bize göre Hükümetin, 
parası ve adamı olana sağlık hizmeti vereceği anla
mına gelmektedir. Her şeyden evvel Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının genel sağlık politikasının tes
piti gerekmektedir, öyle ki, günlük tesirlerle değişen, 
şahıslara göre anlam kazanan bir sistem değil, kısa 
ve uzun vadeli plan ve programlara bağlanmış, de
vamlılık arz eden bir politika olması gerekmektedir. 
Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin gerçeklerine dayalı, 
geçmiş denemelerin ışığı altında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının strateji hedefleri, prensipleri ye
ni 'baştan tespit edilmelidir. Aksi takdirde, sağlık hiz
metleri her gelen bakanın ve bakanlık kadrolarının in-
siyatifine terk edilmiş olur. 

Türkiye'de sağlık hizmetleri çok dağınıktır. Ba
kanlık dışında SSK, Devlet Demiryolları, PTT, KİT 
ler, tıp fakülteleri ve diğer kamu kuruluşlarında deği
şik şekillerde sağlık hizmetleri verilmektedir. Bu da 
değişik personel istihdamına neden olmaktadır. Bu 
uygulama huzursuzluk ve moral bozucu olmakta ay
rıca personel istihdamındaki dengesizliğin de sebebini 
teşkil etmektedir. Türkiye'de hekim ve yatakların yüz
de 5'0'sine yakın kısmı bu sebeplerden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı dışındaki kuruluşlarda bulun
maktadır. Bu da sağlık hizmetlerinin dengeli verilme
sine engel olmaktadır. Sağlık hizmetlerinin vatandaşa 
iyi sunulması için personel, malzeme, araç ve gereç
lerin daha, ekonomik ve rantabl olması Anayasa ge-
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reği tek elden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından yürütülmesinde büyük fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, tıptaki gelişmeler sonucu sağ
lık hizmeti yeni bir anlam kazanmıştır. Kişiyi bir 
tüm olarak çevresiyle birlikte ele almak, kişilere yö
nelen hemen bütün hizmetlerde ekip çalışmasını zo
runlu kılmıştır. Buna göre, ebeden pratisyen hekime, 
pratisyen hekimden uzman hekime uzanan hizmet 
halkasına, her kademede çalışan yeterli sayıda elema
nın ilavesi ve hizmetiçi eğitilmesiyle istihdamı sorun
larının çözümü işlerlik kazanacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin lokomotifi hekimdir. Hekim, 
zamansız ve sürekli çalışma halindedir. Bu da göre
vinin yüceliğinden ve sağlığın her şeyin üzerinde olu
şundan kaynaklanır. Büyüklerimiz, «Hekimsiz yerde 
yaşamayınız», «Beni Türk hekimlerine emanet edi
niz», «Sağlık kadar değerli hiçibir zenginlik yoktur» 
demiştir. Hekimlik kadar fedakârlık isteyen meslek 
de yoktur. 

îşte bu kadar önemli hekimlik meslek ve sanatı
nın öğrenildiği tıp fakültelerinde altyapılar hiç de ye
terli olmadığı halde fazla öğrenci alınmaktadır. Bu 
nedenle yeterli eğitim yapılmamaktadır. Aslında he
kimlik meslek ve sanatı, görerek ve uygulayarak öğ
renilir. Özellikle adlî hekimlik bakımından istenilen 
derecede eğitim ve öğretim görememektedirler. Adlî 
hekimlik dalı bütün dünyada bir uzmanlık dalı ola
rak kabul edilmektedir. Adaletin gerçekleşmesinde bü
yük rol oynayacak bu konuda hekimlerin öğretim 
kurumlarında bu görevlerine uygun bir eğitimden 
geçmedikleri bir gerçektir. Öğrenim sırasında bir tek 
adlî rapor yazmamış belki de otopsi yapmamışlar
dır. Bu durum hekimler için haksızlığa ve moral bo
zukluğuna neden olmaktadır. Aynı zamanda adlî iş
ler aksamaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının ivedi olarak yeterli miktarda adlî tabip yetiştir
mesinde büyük fayda vardır. 

Hekimler yönetim göreviyle ilgili olarak, öğretim 
kurumlarında herhangi /bir eğitim ve öğretim gör
memektedirler. Bu göreve getirilenler çaresizlik için
de kalmakta ve yönetim aksamaktadır. Yönetim ile 
ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri bilmeden her
hangi bir kuruluşun başına getirildiklerinde zorlan
maktadırlar. 

Yardımcı sağlık personeli de uygulamalı eğitim
den yoksun olarak mezun olmaktadır. Bu nedenle 
kendilerine güven ve itimatları olmamakta, dolayı
sıyla hizmet vermekte zorlanmaktadırlar. Durum böy
le olunca, sağlık evleri ve ocaklarında hastaya tat

min olamayacağı hizmet verilmekte, böylece şehir
lere hasta akını başlamaktadır. 

Toplumun genel sağlık seviyesini yükseltme çaba
ları yanında sanayileşme ve demografik kentleşme so
nucu çevre sağlığı sorunları da giderek önem kazan
maktadır. Çevre sağlığı insanı bedenen, ruhen ve sos
yal yönden etkilemektedir. Çevre sağlığı, bugüne ka
dar kamu kuruluşları arasında etkili bir koordinas
yon sağlanmaması nedeniyle önemini korumaktadır. 
Çevrenin yiyecekleri, içecekleri ve havayı kirletmesi 
sonucu sık sık akciğer ve solunum hastalıkları tifo, 
sarılık gibi enfeksiyöz ve bulaşıcı hastalıklarda sal
gın halde görülmektedir. Çevre sağlığı nedeniyle Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının etkin olacağı ge
rekli düzenlemelerin yapılmasına şiddetle ihtiyaç var
dır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de yer yer düzen
siz, yetersiz ya da yanlış beslenmeye rastlanmaktadır. 
Dünya standartlarına göre Türkiye'de orta dereceye 
yakın bir beslenme sorunu olduğu söylenebilir. 0 - 6 
yaş grubu çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenme
ye bağlı olarak yüzde 20 oranında büyüme ve geliş
me geriliği görülmektedir. Çocuk ölümlerinin yüzde 
50'si beslenme bozukluğuna bağlıdır. Türkiye'de ka
dınların doğum öncesi ve doğum sonrası özel bir 
beslenmeyle desteklenmemesi halk sağlığı açısından 
büyük bir sorun olmaktadır. Kendi yiyecek ihtiyacı
nın tamamını üretebilen Türkiye'de beslenme bozuk
luğunun nedenlerinin başında gelir yetersizliği, besin 
dağılımındaki yetersizlik ve dengesizlik ve eğitimsiz
lik gelmektedir. 

Gıda kontrolü de tüketicinin sağlık ve ekonomik 
yönden korunması bakımından büyük önem taşımak
tadır. Sağlık hizmetlerinde görülen dağınıklık gıda 
kontrolünde de görülmektedir. Gıda kontrolü değişik 
kuruluşlarca yapılmaktadır. Bu da kontrol hizmeti
ni aksatmaktadır. Gıda kontrolü bir bütün olarak ele 
alınmalıdır. Bu da bir merkezî hükümet görevidir. 
Kontrolle ilgili mevzuat idarî dağınıklıktan kurtarıl
malıdır. Kontrol kavramının içine hijyen, kalite ve 
teknoloji dahil edilmelidir. 

Haçlar üzerinde yeterli kalite kontrolü yoktur. 
ilaçların ciddî bir kalite kontrolü yapıldığında, fırın
lardaki ekmek gramajının düşük olduğu gibi, ilaç 
dozlarının da düşük olduğu tespit edilir. Nitekim te
davide etkili dozun çok yüksek verilmesi bunun bir 
işareti olarak kabul edilmektedir. Piyasada bazı kalp, 
şeker hastalığı ilaçları bulunmamaktadır. Şu anda yer 
yer salgın halinde olan kızamık hastalığından koru-
nulrnasında kullanılan gamâglobulün yeterli değildir. 
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ilaçlardan Katma Değer Vergisi alınmamalıdır. 
Daha ekonomik olması ve israfı önlemesi bakımın
dan bazı ilaç ambalajlarının piyasaya büyültülerek sü
rülmesinde fayda vardır. 

Epilepsi ve ruh hastalarının uzun süre kullandık
ları bazı psikotrop ilaçların reçetelerinin eczaneler ta
rafından alınması, hastaları ekonomik yönden zor du
rumda bırakmaktadır. Hastanın her ilaç alışta heki
me reçete yazdırmak mecburiyetinde bırakılması, her 
defasında bir muayene ücreti vermesini gerektirmek
tedir. Bu bakımdan bu tip hastaların ilaçlarının ecza
neler tarafından reçetesi hastada kalarak verilmesinin 
sağlanması hasta yönünden önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili 
görüşlerimizi arz etmek istiyorum. Ülkemizdeki sos
yal hizmetler uygulaması tslamiyetin sosyal adalet 
prensibinden kaynaklanarak günümüze kadar gelişe
rek devam etmiştir. Korunmaya ve bakıma muhtaç 
çocuk ve yaşlıların, bedensel ve ruhsal sakatlığı olan
larının tamamının devlet eliyle tüm problemlerinin 
halledilmesi dileğimizdir. Halen Türkiye'de mevcut 
korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların yüzde 3,6' 
sına hizmet verilmektedir. Aynı durumdaki yaşlıların 
bu hizmetten faydalanma oranları biraz daha fazla
dır. Bakanlığın sakatlıkları önlemesi için ilgili ku
ruluşlarla birlikte koordineli bir şekilde gerekli ön
lemleri alması ve bu hizmetlerin yürütülmesi için dev
let ve milletin bakanlığın bu tip faaliyetlerine yardım
cı olması en içten arzumuzdur. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüyle il
gili görüşlerimizi şu şekilde arz etmek istiyorum : Lo
zan Sulh Anlaşmasına göre kurulan Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğü katma bütçe ile idare 
olunan bir kuruluştur. Esas görevi, Uluslararası Sağ
lık Tüzüğüne göre karantina hastalıkları dediğimiz 
çiçek, kolera ve sarıhumma gibi hastalıklarla ilgili 
faaliyet göstermesidir. Halen bu kuruluş personel, bi
na, araç ve gereç bakımından çok yetersiz durumda
dır. Aslında tüzüğünde belirtilen fonksiyonlarıyla ilgili 
faaliyetler için şu anda ortaya konan bir durum da 
yoktur. Bu kuruluşmı ou bakımdan göreve hazır ha
le getirilmesi arzumuz olup, esas göreviyle ilgili bir 
durum oluncaya kadar günlük sağlık hizmetleri faa
liyetlerinde bulunmasının sağlanmasında fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak şunu arz etmek 
istiyorum; sağlık hizmetlerinin Anayasa gereği olarak 
tek elden yönetilmesi, koruyucu hekimlik ve toplum 
sağlığına önem verilmesi, sağlık ocağı, sağlık evleri ya-
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. nında bu maksatla gezici sağlık ekiplerinin oluşturul
ması, sağlık personelinin istihdamında dengeli ve eşit
lik ilkesine dayalı rotasyon uygulanması ve genel 
sağlık sigortası uygulanması için gerekli yasal düzen
lemelerin bir an evvel yapılması, herkesin sigortalı 
olmasının sağlanması ve ayrıca özel sigorta sistemi
nin de kurulabilmesi gereklidir. 

Hekim ile hasta arasında para alışverişi önlenmeli, 
eşit işe eşit ücret ve prim sistemi getirilmeli, başta 
hekimler olmak üzere, sağlık personelinin sosyo - eko
nomik durumları günün şartlarına göre düzeltilmeli
dir. 

Ayrıca, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına iş
lerlik kazandırılmasında büyük yarar görmekteyiz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin, 
bakanlık mensuplarına, sağlık personeline ve milleti
mize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sedat Tu
ran. 

Söz sırası, Halkçı Parti Grubu adına Sayın Idris 
Gürpınar'dadır. 

Buyurun Sayın Gürpınar. (Alkışlar) 
| Sayın Gürpınar, süreniz 30 dakikadır. 

HP GRUBU ADINA İDRÎS GÜRPINAR (Muğ
la) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekil
leri, Sağlık Bakanlığının kıymetli personeli; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi hakkında Halkçı 
Parti Grubunun görüş ve değerlendirmelerini bilgile
rinize arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. He
pinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlarım. 

Sözlerime, Türkiye'nin sağlık sorunları hakkında 
genel bir değerlendirme yaparak başlıyorum. 

Sağlık hizmetlerinde anaunsur olan yetişmiş he
kimler ve personel bakımından Türkiye'nin durumu 
hiç de fena değildir. Altyapı faktörlerini, ekonomik 
imkânları bir tarafa bırakırsak, bugün Türkiye'de, 
sayıca olmasa da bilgi ve beceri bakımından gelişmiş 
ülkelere yakın yetişmiş bir hekim kadrosu vardır. Bu
na rağmen, halkımıza yüksek seviyede bir sağlık hiz
meti verildiği iddia edilemez. Acaba halkımıza, layık 
olduğu sağlık hizmetini neden götüremiyoruz; çünkü, 
altyapı faktörleriyle, sağlık idaresi yeterli değildir. 
Acaba Türkiye'de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini 
engelleyen faktörler nelerdir; bunları da şöyle açıkla
yabiliriz : 

Mevcut hekim kadrosu yurdun her yanına gerek
tiği şekilde dağılmamıştır; hemşire, ebe, sağlık me
muru gibi yardımcı sağlık personeli sayısı son yıllar -
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da çok artmış olmasına rağmen, henüz yetersizdir ve 
bunların yurt içi dağılımı da tam bir denge göster
memektedir. Hekim, ebe ve hemşireler toplum içinde 
koruyucu sağlık hizmetlerini ve evde hasta tedavisini 
bir ekip halinde yürütecek şekilde yetiştirilmemişler-
dir. 

Halkın, özellikle köylülerin büyük bir kısmı hasta
landıkları zaman, ağır hastalık durumları hariç, he
kime zamanında başvurmamakta ve hastalıktan ko
runmak için verilen öğütleri de uygulamamaktadırlar. 

Halkın büyük çoğunluğunun sosyo - ekonomik se
viyesi düşüktür. Sağlık idaresi çok dağınık ve verim
sizdir. Bunların hepsinden daha önemlisi de sağlık 
personeli ile sağlık yönetimi ve genel yönetim ara
sında yeterli bir diyalog yoktur. 38 senelik hekimim, 
'bu sürenin 30 yılaı yakın bölümü kamu hizmetinde 
geçti. Bu süre içinde Sağlık Bakanlığının emrinde ça
lışan hekimlere, «Memleketin sağlık hizmetleri hak
kında ne düşünüyorsunuz; sağlık hizmetlerini halka 
nasıl daha iyi götürebiliriz?» diye bîr soru yöneltil
diğini görmedim. Hekimin anaunsur olduğu bir işte, 
hekimin devre dışı bırakılması elbetteki başarısızlı
ğın anasebeplerinden en önermişidir. 

Toplum hekimliğinin temel ilkeleri şunlardır: 
Bir kimse, hasta olsun veya olmasın, doğumundan 

ölümüne kadar sürekli olarak hekim denetimi altında 
olmalıdır. Hekim, sağlığından sorumlu olduğu kişi
leri hastalıktan korumak için her şeyi yapmalı, buna 
rağmen hastalanırsa onu tedavi etmelidir. Hekim, kişi
leri, hastalandıkları zaman tedavi etmekten çok, on
ları hastalıktan korumaya önem vermelidir. Hekim, 
kişileri çevresiyle bir bütün olarak düşünmeli ve ele 
almalı, hastalık sebeplerini iyi bilmeli ve çevredeki bu 
faktörleri ortadan kaldırmaya çaba harcamalıdır. Aca
ba Türkiye'de sağlık personelinin durumu nasıldır? 

Bugün Türkiye'de 20 bin mütehassıs hekim, 16 
bin pratisyen hekim, 7 bin diş tabibi, 36 500 hemşi
re, 13 toin sağlık teknisyeni ve 16 bin ebe mevcut
tur. Mütehassıs hekimlerin yüzde 55'i, pratisyen he
kimlerin yüzde 45'i, diş tabiplerinin yüzde 60'ı, hem
şirelerin yüzde 38'i, sağlık teknisyenlerinin yüzde 43'ü 
ve ebelerin yüzde 15'i dört büyük şehrimizde, yani 
istanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yerleşmiştir. 
Başka bir deyimle, nüfusu genel nüfusumuzun yüz
de 20'si olan dört şehrimiz sağlık personelinin yüz
de 40'ından faydalanmaktadır. Yalnız İstanbul ilinde 
bütün mütehassıs hekimlerin yüzde 30'u çalışmakta
dır, yüzde 15'ine yakını da Ankara'da çalışıyor. Bu 
istatistik! bilgiler Devlet istatistik Enstitüsünün 1983 
yayınlarından alınmıştır. 

18 , 12 . 1984 0 : 1 

Orta Anadolu ve Doğuya gidildikçe bu oranlar 
çok düşmektedir, örneğin Siirt'te bu oran binde 1,5, 
Muş'ta binde 0,8, Mardin'de binde 1,3 ve Urfa'da 
binde 3'e düşmektedir. Bu bilgilerden çıkan sonuç şu
dur; Türkiye çapında sağlık personeli, dolayısıyla sağ
lık hizmetleri Batıda artmakta, Orta, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'ya gidildikçe sağlık personeli ve sağlık 
hizmetleri azalmaktadır. Sağlık personeli dağılımında 
büyük bir dengesizlik mevcuttur. 

Acaba sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi giri
şimi ne durumdadır? Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi sorunu 1961 yılında çıkarılan 224 sayılı Ka
nun ile kabul edilmiştir. Bu kanunun gayesi, insan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak ta
nınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal 
adalete uygun bir şekilde sağlanmasıydı. Bu hizmeti ye
rine getirmek üzere mevcut Sağlık Bakanlığı teşkila
tına ilaveten köylerde sağlık evleri, sağlık ocakları 
ve olmayan yerlere sağlık merkezleriyle hastaneler ve 
çeşitli koruyucu hekimlik teşekkülleri kuruldu. Has
talar evvela sağlık evine başvurur, onun halledeme
dikleri sağlık ocaklarına, bunların çözemedikleri de 
sağlık merkezleri, hastanelerle doğumevlerine sevk 
edilirdi. Sağlık ocaklarında doktor, sağlık evinde de 
yardımcı sağlık personeli bulunurdu. 

Sosyalleştirilmiş bölgelerde çalışan sağlık perso
neline, mukaveleli olarak çalıştırılıp fazla ücret öde
nebilirdi. 1965'te özendirici bir sistem olan bu mu
kaveleli çalışma koşulu kaldırıldı, ondan sonra da 
sosyalizasyona hekim bulunamadı. Bütün iyiniyetle-
re rağmen, bilhassa Doğuda sosyalizasyon başarılı ola
mamıştır. Çünkü, sağlık hizmetlerinde anaunsur olan 
hekim ile bakanlık ve idare arasında iyi işleyen bir 
diyalog kurulamamıştır. Mesela Ağrı'da çalışan heki
me denilmiş ki, «Sen mukavele süren olan üç yıl bu
rada çalışacaksın, ondan sonra sosyalizasyon Batıya 
gittikçe ilk tayin edilenlerden başlayarak sizi Batıya 
doğru kaydıracağız.» ilk iki üç sene iyi gitmiş, hekim 
de bulunmuş, üç yıl sonra Ağrı'da çalışan, diyelim ki 
o operatör arkadaş bakanlığa başvurup, «Efendim ben 
mukavele süresi olan üç yılı doldurdum, bilfarz Ba
tıda sosyalizasyona yeni alınan Malatya'ya beni ve
rin» dediği zaman, bakanlık sözünü tutamamış; efen
dim ben Ağrı'ya operatör bulmadan seni Malatya'ya 
veremem deyince, o hekim de ken'dini güvencede gö-
remeyerek istifaen sosyalizasyondan ayrılmıştır. 

1965'te özendirici olan mukaveleli çalışma da kal
dırılınca sosyalizasyon tamamıyla çökmüştür. Aslında. 
hekime güvence veren adaletli bir uygulama gerçek-
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leştirilebilseydi, sosyalizasyon pekâlâ yaşayabilirdi. 
1963 yılında zamanın iktidarına sosyalizasyonun yü-
rüyemeyeceği fikri hâkim oldu, yerine başka bir al
ternatif de bulunamadı ve zamanın Başbakanı, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanına «Ne kadar yürütebilirsen 
o kadar yürüt» demek suretiyle işi dalgalanmaya bı
raktı, terk etti. 

Şimdi bizde sağlık yöneticisi sorunu ve eğitimi ne 
durumdadır? Bizde bugünkü uygulama şöyledir : Hü
kümet tabiplikleriyle sağlık müdürlüklerine pratisyen 
hekimler, hastane baştabipliklerine ise mütehassıs bir 
hekim tayin edilir. Ancak bunlar sağlık yönetimi hak
kında gerekli eğitimi görmemiş hekimlerdir. Onun 
için bizim sağlık örgütlerimiz âdeta komutansız bir 
ordu gibidir. Bütün dünyada halk sağlığı yönetimi bir 
uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş ve halk sağlığı 
fakülteleri kurulmuştur. Bizde ise yeteneğine ve iste
ğine bakılmaksızın yapılan yönetici atamaları sonu
cu, sağlık hizmetlerinde verim düşmekte, sağlık hiz
metleri iyi bir şekilde yönlendirilememektedir. YÖK 
bu konuyu düşünmemekte, hatta bu tür girişimlere 
karşı görünmektedir. YÖK'ün bu konuda ciddî bir şe
kilde ikaz edilmesi lazımdır. 

Bizde bir Toplum Hekimliği Enstitüsü vardı, bu 
da YÖK tarafından kapatıldı. Kapatılış gerekçesini 
bilmiyoruz. Halen mevcut olan Sağlık idaresi Yük
sekokulu hastaneler için yardımcı personel, yani me
mur yetiştirir, yönetici yetiştirmez. Gerek pratisyen, 
gerekse uzman hekim olarak görev yüklenmek duru
munda kalan hekimler, bu konuda öğretim kurumla
rından herhangi bir öğretim ve eğitimden geçmedik
leri için çaresizlik içinde kalmaktadırlar. Kendilerini 
ilgilendiren yasaların, tüzük ve yönetmeliklerin adını 
bile duymadan, yetki ve sorumluluklarını kesinlikle 
bilmeden, yönetimdeki personelin gerek hizmete, ge
rekse- yönetime ilişkin görev, yetki ve sorumlulukla
rını tanımadan, bir sağlık ocağının, bir kliniğin, bir 
hastanenin yönetimine getirilen hekimler, tam anla
mıyla yetersiz kalmakta ve bunalmaktadırlar. 

Tüm sağlık kurumlarında, özellikle yataklı tedavi 
kurumlarında verimsizliğin temel nedeni buradan kay
naklanmaktadır. Her ne kadar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı «Adaptasyon Kursu» adı altında bazı 
uygulamalar yapmakta ise de, bu yetersiz bir uygu
lamadır. Aslında başta hekimler olmak üzere hiçbir 
sağlık personeli eğitilmeden asıl görev yerine gön-
derilmemelidir. Tabiatıyla 'bu geçici bir önlemdir. Bu 
arada asıl işi çözecek olan Halk Sağlığı Fakülteleri 
kurularak asıl yönetici hekimin burada yetiştirilmesi 
lazımdır. 
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Acalba tıp eğitimi sorunları nelerdir? Tıp fakülte
lerindeki eğitim sorunları, ki son yıllarda tıp fakülte
lerine eğitilebilecek öğrenci sayısının çok üstünde öğ
renci alınmaktadır. YÖK bu uygulamasıyla, üniver
site sorununu çözümlemiş izlenimi vermek gayretin
dedir. 100 öğrencinin normal olarak eğitilelbileceği bir 
fakülteye 150, 200 kişi alınırsa açıkta kalan öğrenci 
sayısı azalır, ama eğitimin kalitesi de düşer. Büyük 
kentlerimizdeki eski kökleşmiş, eğitim kadroları ye
terli tıp fakültelerinde bile artan öğrenci sayısından 
ötürü yeterli eğitim yapılamadığı göz önüne alınırsa, 
Anadolu'da yeni açılan tıp fakültelerinde - ki sayıla
rı 21'i bulmuştur - gerek altyapı yetersizliği, yani araç, 
gereç, laboratuvar vesaire noksanlıkları, gerekse öğ
retim üyesi eksikliği nedeniyle öğretimin niteliğinin 
ne ölçüde düşeceği kestirilebilir. Hekimlik çoğunlukla 
görerek ve uygulayarak kazanılan bir meslek ve sa
nattır. 50-60 kişilik gruplar halinde bir iki öğretim 
üyesinin ardında dolaşarak hasta viziti yapmakla bu 
öğrencilerin nasıl bilgi ve beceri kazanacakları dü
şünülmelidir. Bu durumun kısa zamanda mesleğin ni
teliğinde kaçınılmaz bir düşüş yaratacağı ortadadır. 
Hekimlerin çağdaş tıbbın uygulanmasını sağlayacak 
bilgi ve becerilerle donatılmadan fakültelerden me
zun olmaları, giderilmesi çok pahalıya mal olacak 
ürküntü verici bir sakıncadır. Bu konu yalnız he
kim nedeniyle değil, asıl insan sağlığına vereceği za
rarlar açısından da çok önemlidir. «Yarım doktor 
adamı candan eder» diye bir atasözümüz vardır. O 
halde YÖK, tıp ve diş hekimliği fakültelerine gelişi
güzel öğrenci almamalı, bunların yetişme şartlarını 
hesap etmelidir. Sağlık Bakanlığı da bu konuya sa
hip çıkmalıdır. 

Uzmanlık eğitimi sorunlarına gelince : Eğitimle il
gili bir sorun da gerek üniversitelerde, gerek Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastanelerine bağlı eğitim kurumlarında asis
tanların eğitimine g&reken önemin ve yeterli zama
nın verilememesidir. Bu hastanelerde asistanlardan 
beklenen, hasta bakımı hizmetlerinin yükünü çekmek 
ve günlük işleri yürütmektir. Asistan yoğun olan bu 
işlerin altından kalkmak için, insanüstü bir çaba gös
termek zorundadır, âdeta bir esir gibi çalışır. Asis
tanın yeni bir şeyler öğrenip bilgi ve becerisini artır
ma işine gelince : Bu iş plansız, programsız rastlan
tılarla ve kendi kişisel çabalarına bırakılmış bir iştir. 
Asistan eğitimi ciddî olarak ele alınmalı, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının önderliğinde YÖK ve 
tıp fakülteleri ile ortak bir kurul oluşturulmalı, asis
tan eğitimi ileri Batı ülkeleri düzeyinde bir çerçeve-
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ye, plan ve program içerisine alınmalıdır. Ancak böy
le bir uygulama ile çeşitli eğitim kurumlarında yeti
şen uzmanların belli bir standarda göre yetişmeleri 
imkânı bulunabilir. 

Hekimlikte sürekli eğitim sorununa gelince : Ta
babet devamlı yenilenme isteyen bir bilim dalıdır. Bu 
ancak sürekli eğitimle sağlanabilir. Çağımızda tıpta 
edinilen bilgilerin yarılanma süresi ortalama 7 yıla 
inmiştir. Yeniliklerden, teknolojideki değişikliklerden 
halbersiz bir kısım hekimin mevcudiyeti, halkımızın 
sağlığı yönünden büyük bir risktir. Bu bakımdan he
kimlerin ve diş hekimlerinin sürekli eğitimi önemli bir 
sorun olarak durmaktadır. Ne yazık ki, büyük kent
lerdeki bazı büyük hastaneler dışındaki hekimlerimi
zin bilgi ve becerilerini yenileyip artırmak üzere bi
linçli, programlı bir eğitim düzenlemesi henüz getiri
lebilmiş değildir, 

Çeşitli kademelerdeki eğitim sorunlarını bu şe
kilde açıkladıktan sonra, ortaya çıkan gerçek şu
dur : Uygulanmakta olan hekimlik eğitimi program
ları, ülke gereksinimi ve gerçekleri göz önüne alın
madan hazırlanmışlardır. Halen uygulanmakta olan 
hekimlik eğitimleri, teorik bilgisi çok, pratik bilgi ve 
becerisi ise yetersiz hekim yetiştirebilmektedir. Da
ha açık bir deyimle; memleketimizde iyi pratisyen 
hekim yetiştirilememektedir. Halbuki ülkenin ihtiya
cı da iyi pratisyen hekimleredir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu konuda ortaya bir tavır koy
malıdır. Artık hekimleri hangi amaç için yetiştirece
ğimizi kesin olarak tespit edip, ona göre bir eğitim 
uygulamasının zamanı çoktan gelmiş ve hatta geçmiş
tir bile. Ülkemizde hekimlik eğitiminin temel amacı, 
iyi sağlık ocağı hekimi yetiştirmek olmalıdır. Yani, 
Batıdaki genel pratisyen denen hekime benzer bir 
hekim. Bu hekim basit cerrahî müdahaleleri yapa
bilir, kırık ve çıkıklara ilk müdahaleleri ve bunların 
basit olanlarının tedavisini yapabilir, iyi şekilde do
ğum yaptırabilir, ki böyle bir hekim gittiği yerde ya
rarlı olur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yasalarla 
ilgili sorunları : Sayın Başkan, değerli milletvekille- • 
ri; aşağıya tarih ve adlarını sıralayacağım yasalar 
göstermektedir ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı kadar eskimiş ve devrini tamamlamış yasalarla 
yönetilen bir başka bakanlık daha yoktur sanıyorum. 

1. 1936 tarihli ve 38 sayılı Tababet-i Adliye Ka
nunu, 

2. 1926 tarih ve 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkın
da Kanun, 

3. 1927 tarih ve 992 sayılı Şeriri ve Gıdai Ta-
harriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Ara
nılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya La-
boratuvarları Kanunu, 

4.: 1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şua-
batı Sanatlarının Tarz-ı icrasına Dair Kanun, 

5. 1928 tarih ve 1262 sayılı ispençiyari ve Tıbbî 
Müstahzarlar Kanunu, 

6. 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 
7. 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 

Kanunu, 
8. 1933 tarih ve 2219 sayılı Hususî Hastaneler 

Kanunu, 
9. 1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Madde

lerin Murakabesi Hakkında Kanun, 
10. 1937 tarih ve 3173 sayılı Radyoloji, Rad

yum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Mü
esseseleri Hakkında Kanun, 

11. 1953 tarih ve 6197 sayılı Eczacılar ve Ec
zaneler Hakkında Kanun. 

Görülüyor ki, bunların hepsinin tarihleri yarım 
asrı geçmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın kolları sıvayarak, çoğu yarım asırlık olan bu ka
nunları günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlara cevap 
verecek hale getirmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz açısından çok önem
li bir sorun da, dışarıda çalışan hekimler nedeniyle 
meydana gelen beyin göçüdür. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı belki de bugün için 4 bin Türk heki
minin yurt dışında çalıştığını bilmeyebilir. Kıymetli 
beyin göçü denilen bu sorun kanayan bir yaradır; 
bir doktorun devlete maliyeti 5 - 6 milyon Türk lirası 
olduğuna göre, sadece hekim beyin göçünden yıllık 
ekonomik kayıp 20 - 25 milyar Türk lirasıdır. Diğer 
bölümlerden olan kayıpları tabiatıyla bilen de yok
tur. İşin en acıklı yönü de, dışarıda çalışanların çoğu 
en yetenekli elemanlardır, çünkü seçilerek alınıyorlar. 

Şimdi acaba sağlık nedir? Bunun en güzel tarifini 
Dünya Sağlık örgütü yapmıştır. Bu tarife göre sağ
lık; yalnız sakatlık ve hastalığın olmayışı değildir. 
Aynı zamanda bedensel, ruhsal, toplumsal yönden 
tam bir iyilik durumudur. Yani sağlıklı olmak beş 
koşula dayandırılmıştır : 

1. Kişi hasta olmayacaktır, 
2. Sakat olmayacaktır, 
3. Bedensel yönden tam bir iyilik durumunda 

olacaktır, 
4. Ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda bu

lunacaktır, 
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5. Toplumsal yönden tam bir iyilik durumunda 
bulunacaktır. 

Görüyorsunuz ki tam bize göre bir tarif. Bu beş 
koşulun sağlanmasının ne denli büyük bir sağlık hiz
meti gerektirdiğini izaha gerek yoktur sanırım. 

Hastalık yönünden ülkemizin başlıca sorunları da 
şöyle sıralanabilir : 

Yüksek doğurganlık ve buna bağlı hızlı nüfus ar
tışı ve yüksek ana ölümü, yetersiz ve dengesiz beslen
me, bebek ve çocuk ölümlerinin çok oluşu, bulaşıcı 
hastalıklardan hastalanma ve ölüm oranlarının yük
sek oluşu, kalp hastalıkları ölümlerinin çok olması, 
diğer sürekli hastalıkların sık görülmesi ve çok ölü
me neden olmaları; trafik kazalarının çokluğu, kan
serlerin çokluğu, sağlık örgütleri hizmetlerinden ya
rarlanma oranının düşük olması, sağlık ve hastalık 
konularında eğitim eksikliği. Bütün bu sorunlar koru
yucu sağlık hizmetleriyle önemli ölçüde azaltılabilir. 

Çağdaş koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı 
da kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi, 
aile planlaması, bağışıklama; (yani aşılama) erken 
tanı; (yani erken teşhis) yeterli beslenmenin sağlan
masıdır. 

Çevreye yönelik koruyucu hizmetler ise şunlar
dır : Fizik çevrenin olumlu kılınması, temiz ve ye
terli içme ve kullanma suyu sağlanması, insan dışkı 
ve idrarının bilimsel şekilde yokedilmesi, hastalık ta
şıyan böceklerin yokedilmesi, besin hijyeni; yani be
sinlerin üretiminden tüketimine kadar bozulmasının, 
içine yabancı madde katılmasının ve hastalık etken
lerinin karışmasının önlenmesi, herkese sağlıklı barı
nak sağlanması, artıkların yokedilmesi, (bilhassa sa
nayi artıklarının) hava kirliliğinin önlenmesi, doğa 
dengesinin korunması, çevre; yani toprak, deniz, akar
su kirlenmesinin önlenmesi, iyonize ışınlardan korun
ma, endüstrinin çevreyi bozmasının önlenmesi. 

Koruyucu hizmetlerin ne denli geniş olduğu, oku
duğumuz bu tabloda görülmektedir. Türkiye'de en 
önemli on hastalık ya da hastalık grubunun ortaya 
çıkışının temelinde bu koruyucu sağlık hizmetlerinin 
yetersizliği, bu hizmetlere önem verilmeyişi yatmak
tadır. 

Sağlık açısından ülkenin önemli sorunlarına ba
kıldığında beş önemli aksaklık şu alanlarda ortaya 
çıkmaktadır : Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin 
uygulanamaması, sağlık personelinden kaynaklanan 
sorunlar, sağlık örgütünün işletilememesi, kaynak ye
tersizliği, seçilen ekonomik modellerin sağlık hizme
tine olumsuz etkileri. 
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Çağdaş koruyucu sağlık hizmetleri, hemen her 
ülkede sağlık hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. 
Oysa bu hizmetler bizde bilerek ya da çaresizlik ne
deniyle göz ardı edilmektedir. Sağlık personelinin eği
timi, miktarı ve ülkedeki dağılımı bakımından yeter
sizliklere daha evvel tafsilatıyla değinmiştim, Üç bü
yük şehrimizde 500 kişiye bir hekim düşerken, kal
kınmada öncelikli yörelerde 5 bin kişiye bir doktor 
düşmektedir. 

' Kaynak yetersizliğine gelince : Bütçeden sağlık 
hizmetlerine ayrılan para yüzde 2,5'dir. Eskiden yüz
de 4,3'e kadar çıkan bu miktar bu yıl en düşük sevi
yededir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslanınca, bu kadar çok 
sağlık sorunu olan ülkemiz için bu sağlık bütçesi fev
kalade yetersizdir. «Ağlamayan çocuğa meme ver
mezler» diye bir atasözümüz vardır. Acaba Sağlık 
Bakanlığı ne kadar istedi de bu kadar alabildi? Bu 
bütçenin büyük bir kısmı personel giderlerine ayrıla
cak ve sağlık hizmeti vermek için ortada bir şey kal
mayacaktır. 

Sağlık örgütünün niçin işletilmediğini daha önce
den çeşitli nedenleriyle açıklamış ve bizim sağlık ör
gütümüzü kumandansız ve genelkurmaysız bir orduya 
benzetmiştim. Şimdiye kadar açıkladığım bütün sorun
ları ve bunların boyutlarını düşününce bu benzetme
mizin ne kadar haklı olduğu meydana çıkar. 

Ekonomik bakımdan sağlık gereksinmesi, ikame
si olmayan bir gereksinmedir. Apandisiti patlayan bir 
hastanın ameliyat olmaktan başka bir seçeneği yok
tur. Sağlık ekonomisinin bir kuralı da ertelenmeye 
imkân olmamasıdır. İhtiyacınız olan bir ilacı almayı 
ertelerseniz bu hayatınıza mal olabilir. Sağlıklı yaşa
mak insanların doğuştan kazandıkları bir haktır. Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti de uluslararası bu kura
lın altına imza koyarak onu kabul etmiştir. O halde, 
Türkiye Cumnuriyeti Hükümetinin vatandaşlarının da 
sağlıklı yaşama hakları vardır ve bunu sağlamak da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının görevidir. 

Burada bir lahza durup Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımızın genel durumunu tekrar gözden geçi
relim. 

İhtiyaca tam cevap vermese de memleketimizde 
36 bin hekim mevcuttur. Ancak, yetişmelerinde ve 
kullanılmalarında kusurlar vardır. Hemşire, ebe, sağ
lık memuru gibi yardımcı personel sayısı yetersiz, üs
telik memleket ihtiyaçlarına cevap verecek bilgilerle 
tam yetiştirilmemişlerdir. Bunların hepsinden daha 
önemlisi, sağlık personeli ile sağlık yönetimi arasın
da iyi bir diyalog kurulamamış olmasıdır. Bütün sağ-
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lık işlerinin yürütülmesinde motor görevi yapacak 
olan hekim devre dışı bırakılmış, fikri sorulmamış 
ve özverisi sağlanmamış, hekim önderliğinde perso
nelin ekip halinde çalışmasını sağlayacak bir eğitim 
getirilememiştir. 

Türkiye çapında sağlık personeli dağılımı çok den
gesizdir. Sağlık personeli, 3 - 4 büyük şehirde top
lanmış, Orta, Doğu ve Güneydoğuda çok az perso
nel bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi girişimi başarılı olamamış; Doğuda çökmüş, Ba
tıda da çok verimsiz bir şekildedir. Sağlık örgütü
müz komutansız bir ordu görünümünde, yöneticiler 
hiçbir eğitim görmedikleri için başarısızdırlar. Halk 
sağlığı fakülteleri kurarak yönetici hekim yetiştirmek 
için de bir girişimleri yoktur. Asistanlar hastanelerin 
günlük ağır yükünü taşıyor, bilimsel yetişmeleri te
sadüfe ve kişisel gayretlerine bırakılmış vaziyettedir. 

Hekimlikte çok önemli olan sürekli eğitim, yani 
hekimin kendini yenilemesi birkaç büyük şehir dı
şında' hiç yoktur. Memleketin asıl ihtiyacı olan, iyi 
sağlık ocağı hekimi yetiştirilemiyor. Yüksek doğum, 
ihızlı nüfûs artışı ve buna bağlı olarak da yüksek 
oranda ana ölümü vardır. Halkın beslenmesi yeter
siz ve dengesizdir. Yeterli protein ve vitamin alamı
yor. Çocuk ölümleri çok yüksektir. Medenî dünyada 
yok olan bulaşıcı hastalıklar bizde var ve ölüme se
bep olmaktadır. Kalp hastalıkları ve diğer kronik 
hastalıkların da miktarı çok olup ölümlere sebep ol
maktadır. Trafik kazaları ise, her yıl 5 bin can al
makta, 40 bin sakat ve yaralı bırakmakta ve milyar
larca lira mal kaybına neden olmaktadır. Tabiatıyla, 
bunun sadece bir sağlık sorunu olmadığını da vur
gulamak isterim; ancak, sağlık yönünden trafiğin de 
birtakım sorunları vardır. 

Erken teşhis müesseselerinin yokluğundan, kanser 
çok geç teşhis edilmekte ve bu hastalıktan çok ölüm
ler olmaktadır. Sağlık yönünden okul ve halk eğitimi 

^ noksandır. Aile planlaması emekleme sürecindedir. 
Aşılama - verem aşısı müstesna - yetersizdir. Fizik 
çevre temizliği şimdilik lüks sayılmaktadır, tçme ve 
kullanma sularının sağlık kontrolü yok denecek kadar 
azdır, İnsan dışkı ve idrarının yokedilmesi şehir ve 
kasabalarda düzensiz, kırsal kesimde ise, hemen he
men yok denebilecek kadar azdır. Hastalık taşıyan 
böceklerin ve haşerelerin kontrolü yapılamamaktadır. 
Besin hijyeni yok olup, yediğimiz gıdaların çoğu kon
trolsüzdür. Sanayi atıkları denizlerimizi ve akarsula-
rımızı tehdit etmektedir. Hava kirliliğini önleyici ted
birler yoktur. Bu konuda, en yakın misal olarak Baş

şehrimiz Ankara'nın halini görmekteyiz. Doğa denge
sinin korunmasından haberimiz bile yoktur. Çevre 
kirlenmesi - toprak, deniz ve akarsu - deyince aklı
ma hep Gökova Santralı gelmektedir. Sayın Bakan, 
Gökova Santralına görevi olduğu halde karşı çıkma
mıştır. Bu nedenle de kendisini eleştiriyorum. 

Endüstrinin çevreyi bozmasını önlemeyi düşün
memekteyiz. Hekimlere zorunlu hizmet uygulanmak
ta, ancak hekimler işe göre eğitilmediğinden; üste
lik ilaçsız, araçsız, hastanelerle irtibatsız, çoğu kez yar
dımcı personelsiz olduğu için halka gereken hizmeti 
verememektedirler. Yani, zorunlu olarak gönderildiği 
yere gitmekte; ama, faydalı- olamamakta ve orada 
zaman doldurmaktadırlar, tşin gerçek yüzü budur. 

Adlî tabiplik işi, bu iş için eğitim görmemiş he
kimlere yaptırılmaktadır. Yani hükümet tabipleri hiç
bir adlî tıp eğitimi görmediği halde yasal olarak otop
si yapmak; mecburiyetindedirler. Bu da çok sakınca
lı bir uygulama olup en azından adlî bir hataya se
bep olabilir. Bunun için adlî tabiplik, hâkimlik gibi 
özendirilmeli ve adlî tıp mütehassısları çoğaltılma
lıdır. 

Çak şükür bir mesleğimiz ihtiyacımızdan fazla
dır. O da eczacılıktır. Eczacı miktarımız memleketi
mizin ihtiyacını yeterince Ikarşılayabilmektedir. Bu 
da, ancak özel eczacılık okulları döneminde halledil
miştir. 

Kan bankalarımız yetersizdir. Her ilde, hatta bü
yük ilçelerde de kan 'bankası kurulmalıdır. Bunun 
için de evvela iyi yardımcı personel yetiştirilmelidir. 

Hastanelerde halka iyi muamele edilmemektedir.; 
Köyden gelmiş, hastane kapısına konmuş bir kapı
cı hastaya nasıl muamele edileceğini - bu konuda 
bir eğitim görmediğinden -> bilememektedir. Çünkü 
köyden geldiği gibi alınmış ve. kapıya konulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Gürpınar, süreniz dolmuş
tur, lütfen toparlayınız efendim. 

İDRÎS GÜRPINAR (Devamla) — Zaten bağlı
yorum efendıim. 

Hastalar yatacak yer bulamamaktan yakınırlar
ken, Sayın Bakan bir 'beyanda «Hasta yataklarının 
yüzde 50 kapasite île çalıştığını» beyan buyurmuşlardır. 
Hem yatak yok, hem noksan kapasite ile çalışılmak
tadır; bunun sebebini bir türlü anlayamadım. 

Doğumevleri yetersiz olup, laboratuvar ve rönt
gen tetkiki için hastalara aylarca sonrası için gün 
verilmektedir. Vaktiyle büyük bir başarı ile üstesin
den gelinmiş olan sıtma ve verem gibi ilki hastalık, 
son yıllarda başkaldırmış olup, Sayın Bakan da, yıl-
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da 30 - 35 bin yeni verem vakasının tespit edildiğini, 
170 - 180 bin de eslki veremlinin bulunduğunu bil
dirmiştir. Bu fevkalade ıtehlikeli bir gidüştir. Bu iki 
hastalık neden başkaldırmıştır? Sayın Bakanın bu 
konuyu, dispanserlerin düzensizliğine ve çalışma 
sakillerine bağlamasını 'ben şahsen kabul etmiyorum. 
Bunun iki sebebi vardır. Bunlardan birinci sebep eko
nomiktir. Halk yeterli miktarda proteinli gıdala
rı - et, yumurta, balık, peynir, süt, ve saire ile vita
minli sebzeler - alamadığı, daha çok tahıl ürünleriy
le beslendiği için vücut mukavemetleri düşüyor; o za
man da verem ve sıtma hastalığı başkaldınyor. Anane
den budur. 

İkinci sebep ise; 'kronikleşmiş ve toplum içinde 
gezen 180 bin veremliye devamlı ve yeterli miktar
da ilaç verilemediği için bunlar topluma devamlı 
mikrop saçıyorlar, 

Sebep ne olursa olsun, devlet toplumu kurtarmak 
için bu 180 'bin veremliyi devamlı denetim altında 
tutmalıdır. Maalesef 'bugün için bu denetim yapıla-
rnalmakta, mikrop saçan 'bu hastaları, toplum içinde 
dolaşabilmektedirler. 

BAŞKAN — Lütfen konuyu toparlayınız efen
dim. 

ÜDRftS GÜRPINAR (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Sıtma konusuna da değinmeden geçemeyeceğim. 
Sıtma hastalığı konusunda halkımızdaki bağışıklık 
'bugün kaybolmuştur, Bugün için sıtma teşkilatını, 
küçülmüş de olsa, muhafaza etmek zorundayız. Çün
kü, halkımız yıllardan beri sıtma mikrobu ile karşı-
laşmadığii için ona karşı direncini kaybetmiştir, Her 
an için Ölüm vakalarıyla karşılaşabilMz. 

Sorunları bu kadar çok ve karmaşık olan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı görevini hekim ol
madığı halde, üstlenmek büyük bir cesarettir. Bu ba
kımdan Sayın 'Bakanı kutlamak isterim. (HP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Bakana son olarak, ulusal bir sağlık ku
rultayı toplamasını öneriyorum. Bu konuda Türk 
Tabipleri Birliği ile işbirliği yapılabilir; tüm bilim 
kurumlan, ünivesiteler 'böyle bir girişime memnuni
yetle katkıda bulunur ve bu kurultayda ulusal sağ
lık politikamız, bilimsel olarak saptanmış olur. 
Böyle 'bir çalışmaya yardımcı olmaya her zaman için 
hazırız. 

Sözlerimi bitirirken, bütçenin, bütün olumsuzluk
larına rağmen, ülkemize ve 'halkımıza hayırlı olma
sını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın- Gürpınar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ercüment 

Konukman; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Konukman, konuşma süreniz 30 dakika
dır. 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ERCÜMENT 
KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakan
lığının 1985 Malî Yılı Bütçesini görüşmek üzere hu
zurlarınızdayım. Anavatan Grubu ve şahsım adına 
hepinizi hürmetle selamlarım, 

iülkem'iz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, 
tabiî kaynakları ve coğrafî avantajlarıyla gelişmiş
liğin zirvesin'de yer almaya layıktır. Bu cennet va
tan, tarih boyunca dünyanın en ileri medeniyetlerini 
bağrından çıkarmanın haklı gururuna, bu aziz millet 
de gelişmiş ve medenî olmanın tarihî tecrübesine sa
hiptir. 

Ülkemiz, hızla kalkınmaktadır. Ortadoğunun güç
lü, Avrupa'nın sayılı devletleri arasındayız. Sağlıklı 
kalkınma, sıhhatli nesillerle meydana gel'ir. Günümüz
de kişinin gelirine bağlı olmaksızın, sağlık hizmetle
rinden yararlanabilmek, yaşama hakkının bir parça
sı sayılmaktadır. Fertlerin sağlığının korunması, kol
lanması 've sağlık seviyelerinin yükseltilmesi, anaya
salarda 'belirtilmiş ve devlet görevleri arasına alın
mıştır. Geçmişte devlet, her ülkede sadece bulaşıcı 
hastalıklara karşı tedbirler almakla yetinir, fertlerin 
sağlığı ile fazla ilgilenmezdi. Günümüzde ise, toplu
mun belli kesiminin ücretsiz tedavisi ve temel sağlık 
hizmetleri dahil, 'birtakım yeni sağlık hizmetlerini 
devlet yüklenmiştir. Hatta bu hizmetlerin ifasında da
ha ileri giderek, yaşanan ve çalışılan her yerdeki va
tandaşa bu sağlık hizmetlerini getirmeyi hedef al
mıştır. 

Dünya Sağlık Teşkilatı, 2 000 yılında herkes için 
. «Sağlık Genel Planı» adıyla toplumun tümünü kapsa
yan etkin bir sağlık sisteminin yürürlüğe konmasını 
ülkelere tavsiye etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, her ülkede olduğu gibi ül
kemizde de sağlık ile sosyal ve ekonomik gelişme 
arasında çok yakın bir ilişki vardır. Sağlık hizmet
lerinin yeterli olması halinde sosyal problemlerimi
zin pek çoğu kendiliğinden halledilecektir. » 

Bütün bu hususların idraki içinde olan ve sağ
lık hizmetlerini önemli bir devlet görevi olarak mü
talaa eden Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri her de-
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virde bu hizmetlere gereken ağırlığı ve önemi ver
mişlerdir. Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğunun son 
devirlerinden 'başlamak üzere Cumhuriyetin kurulma
sından sonra hızlanan sağlık hizmetleri konusunda ol
dukça mesafe katedilmiştir. Özellikle sıtma, frengi, 
trahom ve verem gih'i hastalıklarla mücadelede üs
tün başarılar elde edilmiştir. Ancak, bu gelişmelere 
rağmen sağlış hizmetleri açısından ülkemizin İçinde 
bulunduğu durum, ileri ülkelerle mukayese edildi
ğinde birçok çarpıcı ve çok cepheli sorunla karşı kar
şıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Bu konuda bir
kaç örnek vermek istiyoruz. 

1980 istatistiklerine göre ülkemizde, vatandaşları
mızın yüzde 40'ı hekim görmeden ölmekteydi. Bugün 
bile 'bu oran yüzde 301ar civarındadır. 

ISağlık hizmetlerinin ve gelişme seviyesinin ulus
lararası en önemli göstergelerinden birisi bebek ölüm
leridir. Türkiye bebek ölümleri açısından, pek çok 
devletten çok 'gerilerde bulunmaktadır. 1980 yılında 
Türkiye'de her doğan 1 000 bebekten 134'ü ölmek
teydi. IBu oran Amerika Birleşik Devletlerinde binde 
116, Sovyetler Birliğinde binde 26, İsveçte binde 8, 
Irak'ta binde 33, Kenya'da 1'19'dur. Maalesef 1984 
yılında bu oranda pek büyük bir değişiklik olduğu 
söylenememektedir. Bugün, 'bebek ölüm oranının Tür
kiye'de binde 90 veya 110 arasında değiştiği kabul 
edilmektedir. 

Ülkemizde yaklaşık 1 500 kişiye 1 hekim düşer
ken, Yunanistan'da 500, isveç'te 580, İngiltere'de, 700, 
Polonya'da 600 hekim düşmektedir. Türkiye'de bu
gün 32 bin civarında (hekim, 8 bin civarında diş he
kimi mevcuttur. Bu hekimlerin yüzde 60'ı İstanbul, 
Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehirde bulunmakta, 
geri kalmış yörelerde İse bu hekimlerin sayısının yüz
de 51 kadar hekim bulunmaktadır. 

1981 yılında; yani 'Mecburî Hizmet Yasası çık
madan önce üç büyük şehirde hekim başına 547 kişi 
düşerken, aynı yılda gerice yörelerde 1 hekim başına 
6 780 kişi düşmekteydi. Mecburî 'Hizmet Yasası çık
tıktan sonra iki yılda bu oranda büyükçe bir fark
lılık meydana gelmiştir. 1983 yılında üç büyük ilimiz
de, 1 hekime 542 kişi düşerken, geri kalmış yöre
lerde 4 88'2 kişi düşmeye başlamıştır. 

Diğer taraftan, son yıllarda hekim oranında yüz
de 15 civarında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış 
gerice kalmış yörelerde hekim varlığı yönünden yüz
de 45 oranına baliğ olmuştur. Bütün bu gelişmeler 
bile ihtiyaca oevap vermekten oldukça uzaktır. 

Ülkemizde yaklaşık 10 bin nüfusa 25-30 hasta 
yatağı düşerken, İngiltere'de 890, -Fransa'da 110, Al
manya'da 120, Bulgaristan'da .90 yatak düşmektedir. 
Ülkemizdeki, kolmşu ülkelere nazaran kişi başına 
düşen hasta yatağı çok düşük olmasına rağmen, has
ta yatağı işgal oranının yüzde 50'ler civarında bu
lunduğunu söylemekten büyük üzüntü duyuyoruz. 

Yetersiz olan sağlık personeli, hasta yatağı ve 
sağlık tesislerinin ülkemiz çapında dengeli olarak da
ğıldığını da söylemek mümkün değildir. Maalesef 
ülkemizin bazı bölgelerinde, vatandaşlarımızın sağ
lıklı olarak yaşayabilmeleri veya hastalandıkları za
man yeniden sağlığına kavuşabilmeleri imkânları 
kısıtlıdır. Bu imkânsızlıklar, yaşanan bölgeye, yere 
ve malî imkânlara paralel olarak azalıp çoğalmakta
dır. 

Sağlık sorunlarının sosyal patlamalara sebep ola
bileceğini gözden uzak tutmamalıdır. 

Yukarıda arza çalıştığım hususlar, yılların ihma
liyle ortaya çıkan ve büyük boyutlara ulaşan sağlık 
problemlerimizdir ve Anavatan iktidarı bu prob
lemlerin üstesinden gelmek için büyük bir gayret 
sarf etmektedir. Sorunların çözümü, bunların doğru 
teşhisine ve uygulanabilir tedbirlerin alınmasına ve 
bu tedbirlerin cesaretle uygulanmasına bağlıdır. Bu
nun kadar önemlisi de, yeterli malî imkânların sağ
lanmasıdır.1 

1985 Malî Yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakan
lığı Bütçesinin, yukarıda belirtilen problemlerin çö
zümüne yeterli olacağı söylenemez. Ancak, bu ye
tersizlik gelişmekte olan ülkemizde diğer tüm hiz
metler için de geçerlidir. Bu bakımdan 1985 Malî Yılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesi ile 
sağlanacak imkânların en verimli bir şekilde kulla
nılacağına inanıyoruz. 

ANAP Hükümetinin, 1985 yılında koruyucu he
kimliğe daha fazla önem vereceği ve bu sebeple büt
çesine geçen yıllardan daha fazla ödenek koyduğu
nu görmekten büyük memnunluk duyuyoruz. Gerçek
ten de, mevcut kısıtlı imkânlarla karşılanması ge
reken hizmetler arasında yıllarca süren dengesizlik, 
özellikle maliyeti daha ucuz olan koruyucu sağlık 
hizmetleri üzerinde daha fazıla çalışmayı zorunlu 
kılmıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin ola
rak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile diğer il
gili kurum ve kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliği 
ve yardımlaşmanın zarureti vardır. Geçmişte başa
rıya ulaşan ve fakat günümüzde değişen sosyo - eko
nomik şartlar sebebiyle ciddî boyutlara ulaşan ve-
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rem ve sıtma ile savaş, sadece sağlık personeliyle 
değil, devlet - vatandaş işbirliği sayesinde daha iyi 
sonuçlar verecektir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığımızın öteden beri ittir ıkangren haline gelen 
atıl kapasite ile çalışan hastane sorununa ciddiyetle 
el atmasının zamanı gelmiştir. Yataklı tedavi 'ku
rumlarındaki başarı, personel, tesis ve işletme idame 
maliyetiyle çok yakından ilgilidir. Geçmiş dönem
lerde bu üç müessese arasındaki hassas denge sağ
lanamadığı iç'in, ülkemiz daima atıl kapasite ile 'kar
şı karşıya kalmıştır. Hastane yapılmış, personel ve
rilememiş. Bu sebeple hastaneler ya hademelerin eli
ne terk edilmiş veya bir - İki hekimle ve fakat yar
dımcı personelsiz faaliyette bulunmak zorunda bıra
kılmıştır. Bazan da yeterli personel verilmiş; fakat 
yeterli araç, gereç, ilaç ve işletme desteği sağlana
madığından yataklar boş kalmış, yıllardır yatak iş
gal oranı yüzde 50'n'iın üstüne çıkartılamamıştır. Maa
lesef bugün ide durum bundan farklı değildir. 

Bugün yurdumuzda, küçüklü - büyüklü çeşitli 
kuruluşlara ait 800 kadar hastane mevcuttur ve her 
geçen gün yeni yeni hastaneler açılması planlanmak
tadır. Ancak, yıllardır halledilememiş olan bu yüzde 
50 kapasite ile çalışan hastane sorununa akılcı ve 
acil bir çözüm getirilemezse, yapılacak olan yeni 
yatırımlar da fazla bir fayda sağlamayacaktır. Bu 
sorunun çözümü, yukarıda arz ettiğimiz gibi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın alacağı cesur ka
rarlara ve Anayasamızın 56 ncı maddesinde açıkça 
yer aldığı gibi, sağlık kuruluşlarının tek merkezden 
planlanmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasın
da işbirliği ve yardımlaşmanın sağlıklı bir şekilde 
yapılmasına bağlıdır. 

Sorunların çözümünde kilit noktalardan biri de 
sağlık personelidir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ile eğitim - öğretim kurumları arasında 'iyi" bir 
diyalogun sağlanarak müşterek çözüm yollarının 
aranmasına devam edilmesinde büyük faydalar var
dır. Vatandaşlarımızın sağlJk hizmetlerinden aynı 
şekilde istifade edebilmelerini- temin etmek için işçi 
ve memurlarla ilgili uygulamanın, tarım alanında ça
lışanlara da teşmil ©dilmesi ve bu konuda sürdürül
mekte olan çalınmaların hızlandırılması lazımdır. 

Genel sağlık sigortasının gerçekleştirilebilmesi için 
altyapının oluşturulması zaruretine inanıyoruz. 

Sağlık hizmetlerinin yurt çapında yaygınlaştırıl
masında büyük faydası dokunan Mecburî Hizmet 
Yasasının candan destekçisiyiz. Bu yasanın çıkma

sına vesile olanları şükranla yadediyoruz. Ancak, tat
bikattan doğan aksaklıkların süratle giderilmesinden 
yanayız; 

Tıbbî bilgilerle mücehhez ve fakat idarî ve tec-
rü'bî yeteneklerden mahrum genç doktorlarımız, mec-
'burî hizmet sebebiyle gittikleri küçük yerleşim böl
gelerinde çok çeşitli vakalar karşısında tecrübeleri 
az olduğundan hastaya fazla faydalı olamamakta, 
böylece hasta-hekim ilişkileri bozulmakta, hekim 
çeşitli bunalımlara düşmektedir. 'Başarısını kanıtlaya
bilmek zorunda olduğundan tecrübe noksanlığını çok 
çeşitli ilaç yazarak kapatmaya gayret etmektedir. Böy
lece, hem büyük bir ilaç israfına sebep olunmakta, 
hem de çok büyük bir maddî kayıp meydana gel
mektedir. Çok defa mecburî hizmete gönderilen genç 
'doktorlarımıza yardımcı personel ve teşhise varabi
lecek asgarî alet, malzeme ve laboratuvar imkânları 
da tanınmamaktadır. 'Böyle durumlarda ise başarıdan 
söz edilemez. 

Genç hekimlerimizin fakülteden mezun olur ol
maz 2 yıl mecburî hizmete gitmeleri, tıp fakültelerin
de de asistan bulma açısından büyük problemler 
meydana getirmiştir. 2 yıl mecburî hizmete giden 
genç hekimlerimizin 1 inci yılında gittikleri bölgeler
deki hastahanelerde hizmet vermeleri, böylece bilgi 
ve görgülerini artırarak dalha faydalı olabilmeleri dü
şünülebilir. 

Ana-çocuk sağlığında elde edilen (başarı daha da 
hızlandırılmalı, aile planlaması gerçekçi bir şekilde 
yeniden de alınmalı ve aile hekimliği müessesesi ar
tık yurdumuzda geliştirilmelidir. Koruyucu hdkimli-
ğe gereken önem verilmeli, başlatılan ağız-diş sağlığı 
kampanyası devam ettirilmelidir. 

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi, 'Mecburî Hizmet 
Yasasında hekimin verimliliğini artırıcı önlemler alın
malı ve tıp fakültelerinin öğretim kadrolarına daha 
yararlı olabilecek temel tıp bilimlerine eleman temin 
edebileodk 'şekilde değiştirilmelidir. Diğer yandan has
tanelerimize hasta akımını önleyici ciddi tedbirlerin 
alınması lazımdır. Günde 100-120 hasta "muayene 
eden ve ayrıca yataklı servislerde hizmet veren ce
fakâr hekimlerimizin 'bu tahammül edilmez büyük 
yükünün mutlaka hafiflötilmes'i lazımdır. 

Günümüzde hekimlik elektronik çağa geçmek'te-
dir. Bu çağın gereği olan bilgiler hekimlerimize za
manında ulaştırılmalı, hizmet içi veya mezuniyet son
rası kurslar ve seminerlerle hekimin kendisini yeni
lemesi temin edilmeli ve bu çalışmaya mutlaka mes
lek odaları ile birlikte Sağlık ve 'Sosyal Yardım Ba
kanlığı başkanlık etmelidir, 
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İlaç tüketimindeki savurganlığın ve israfın ön
lenmesi konusunda hasta-hekim-eczacı ilişkilerinin 
yeniden gözden" geçirilmesinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı öncülük ermelidir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümeti olarak, va
tandaşımızın bedenî ve ruhî sağlığının temini ve ko
runması için gerekil bütün tedbirleri alma gayreti 
içindeyiz. Sağlık hizmetlerini vasıflı, güvenilir, kolay 
erişilebilir ve dengeli 'bir şekilde yaymaya çalışıyo
ruz. Doktor ve sağlık personelinin yurdumuzun her 
köşesinde 'bulunabilmesi için zorlayıcı usullerle değil, 
teşvik edici tedbirler getirmenin gayreti içerisindeyiz. 
Neslimizin sağlıklı yetişebilmesi için ana ve çocuk 
sağlığı hizmetlerine 'gereken önemi verme kararın
dayız. Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilave
ten özel sağlık müesseselerinin kurulmasını teşvik 
edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına 
'kavuşabilmesi ve her vatandaşın istediği hastaneden 
faydalanmasını sağlayacak 'bir altyapının oluşturul
ması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Hastanelerdeki yükü hafifletebilmek, hasta-heklm 
ilişkisini düzenleyebilmek İçin çeşitli devlet tedavi ku
ruluşları dışında doktor ve sağlık personelinden be
lirli esaslar dahilinde faydalanmanın zarurî olduğuna 
inanıyoruz ve ANAP Hükümetinin bu mevzudaki 
çalışmalarını candan destekliyoruz. 

Bu duygular içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı [Bütçesinin bakanlığımıza, milletimize ve 
vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, sağlıklı 
bir nesil yetiştirmek için, vatandaşımızı sağlığa ka
vuşturmak için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen ce
fakâr Türk hekimine ve yardımcı personeline şük
ranlarımızı arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konükman. 
'Parti grupları adına. yapılan konuşmalar tamam

lanmıştır. 
Şahısları adına söz isteyen sayın milletvekilleri

nin isimlerini okuyacağım ve lehte, aleyhte veya üze
rinde konuşacaklarını 'belirtmelerini rica edeceğim. 

Sayın Burhan (Kara?.. 
(BURHAN KARA (Giresun) — Lehte. 
(BAŞKAN — Sayın Süleyman Yağcıoğlu?.. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Üze

rinde. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan Sakallıoğlu?.. 
AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Aleyhte. 

»PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — 
Komisyon olarak söz istiyoruz. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KlİLt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın 'Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sağlık 
ve 'Sosyal Yardım Bakanlığımız Bütçesinin kifayetli 
olmadığı üzerinde üç gruba mensup üyeler durmuş
lardır. Bu bakımdan, sizlere Plan ve Bütçe Komis
yonundaki müzakereler sırasında bu bütçe üzerinde 
bütün üyelerin müştereken karara vardıkları bir hu
susu açıklamak ihtiyacını duyduk. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi mü
nasebetiyle Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sı
rasında sadece bu bütçeye 1 milyar 15 milyon lira
lık ekleme yapılmıştır. Bu eklemenin 500 milyon li
rası hastanelerimize makine, teçhizat ve özellikle 
röntgen cihazı alımlarıyla ilgilidir. Diğer 500 milyon 
lirası da hastane, dispanser ve sağlık ocaklarımızın 
kurulması veya büyük onarımlarıyla alakalıdır. 15 
milyon lira ise, aile planlamasındaki çalışmaların hız
landırılması için yapılmış bir ilavedir. 

Bununla şunları ifade etmek istiyoruz : 
5,5 trilyonluk bütçede, Plan ve Bütçe Komisyo

nunda yapılan toplam ekleme 34 milyar lira, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesinde ise bu ekleme, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, 1 milyar 15 milyon liradır. Dola
yısıyla 'Komisyonumuz da, herşeyin başında sağlığın 
geldiğinin anlayışı içerisinde olmuştur. 

Diğer taraftan şu hususları da bilgilerinize sun
mak istiyorum : Önemli olan ödeneklerin bütçelere 
konması kadar, bunların gerçekleştiril^bilmesidir. Ni
tekim 1984 yılında ekim sonu itibariyle durumu de
ğerlendirdiğimizde, 1984 yılının başlangıç, bütçesi 3 
trilyon 285 milyar lira idi. Bu bütçeye daha sonra, 
malumunuz olduğu üzere, 795 milyar lira bir ekleme 
yapılmış ve takriben 1984 bütçesi 4 trilyon civarında 
olmuştur. Ekim ayı sonu itibariyle bu 4 trilyonluk 
bütçenin, bu aya kadar isabet eden bölümü 3,3 tril
yondur ve harcamalar 2,7 trilyon civarındadır. Bu şe
kilde ifade edebileceğimiz 'gerçekleşme oranı, genel 
bütçe içerisinde yüzde 83'ü bulmaktadır. 

15 Aralık 1984 tarihi itibariyle aldığıma bilgiler 
çerçevesinde; aralık sonu harcamalarımızın 3 trilyon 
850 milyar lirayı bulacağını, buna karşılık gelirlerin 
3,5 trilyon civarında kalacağım ve 350 milyar civa-
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rında bir bütçe açığının öngörüldüğünü ifade etmek 
istiyorum. Buna göre, 1984 senesi itibariyle, 1984 yılı 
içerisinde gerçekleşme oranı yüzde 96'lara yaklaşa
caktır. 

Diğer önemli bir husus; 1984 yılında gayri safi 
millî 'hâsılamız 18 trilyondur. Bütçelerde yüzde 5'ler 
mertebesinde açıklar normal olarak kabul edilmekte
dir. yukarıdaki ifadelerimle 1984 yılı içerisinde 350 
milyar civarında beklenen açık, yüzde 5'ler değil, 
yüzde l,5-2*ler mertebesinde teşekkül edecektir. 

Bu bakımdan daha büyük gayri safi millî hâsıla
lara, daha büyük bütçelere kavuştuğumuzda; tabiatıy
la her şeyin başında gelen sağlık için Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığımıza da'ha geniş bütçeleri hep 
beraber ayıracağız. 

Bu vesileyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçemizin bakanlığımıza ve milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğul-
ları. 

Sayın Burhan Kara; lehte konuşmak üzere buyu
run efendim. 

ıSürenliz 10 dakikadır, 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; Anayasamızın 56 ncı 
maddesi «Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla görevlidir» 
hükmünü getirmiştir. 

Yine Yüce Meclisimizin güvenine rnazhar olan 
Beşinci Beş Yıllık Planda, sağlık hizmetlerinden bü
tün vatandaşların en iyi şekilde faydalanması; hiz
metin eşit, sürekli ve etkili şekilde herkese ve her yere 
ulaştırılarak, halkın beden ve ruh sağlığının korun
ması temel ilke olarak kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı bu prensip
lere uygun olarak, kamu sağlık merkezleri, acil sağ
lık istasyonları açılmasını sağlamış; gerice kalmış yö
relere daha fazla hizmet götürmek gayesiyle birçok 
özendirici tedbirler almak için çalışmalar yapmıştır. 

20 yıldır uygulaması devam eden sosyalleştirme, 
maalesef istenilen şekilde başarılı olamamıştır. Belki 
Türk Milletinin bünyesine uygun olmayan yönleri var
dır. Sosyalleştirme uygulaması 1963-1964'lü yıllarda 
Demir Perde ülkelerinde uygulanan sağlık hizmetle
rinden esinlenerek, ülkemizde uygulamaya konulmuş
tur. Tatbikatında başarılı olmuş görünen Sovyet Rus
ya'da ise, bugün gerekli başarı elde. edilmek için bazı 
özendirici tedbirlere başvurulmuştur. Sovyet Rusya' 

, da sosyalleştirme bölgesinde on yıl çalışan bir hekime 
I devlet bir ev ve çocuklarına imtihansız tıp tahsili 
jj imkânı vermektedir. 
« Yine ülkemizde görülen bu sosyalleştirme eksiklik

lerinin bir an önce tespit edilip, sosyalleştirme uy
gulamasının daha verimli, mevzuatının günümüz şart
larına uygun hale getirilmesi, sağlık ocaklarının has
tanelere akımı önleyecek, tampon görevi olacak şe
kilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
sosyalize bölgede çalışan hekimlerimize ihtisas pua-

I nının tekrar verilmesi zaruret halini almıştır. 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin anabölümünü te

davi edici sağlık hizmetlerinin1 anabölümünü te
davi edici hizmetlerin de hastanelerim'izin daha ve
rimli, kapısında kuyruklar oluşmayan, hastalara fark
lı muamele yapılmayan birer kuruluş haline getiril-
meleri bütün vatandaşlarımızın özlediği bir husustur. 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinin lokomotifi du
rumunda olan hekimlerim'izin maddî ve manevî ih
tiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmalıyız. He
kimlerimiz, görmekle mükellef oldukları kutsî hiz
metlere uygun bir sekilme maddî ve manevî yönden 
onore edilmelidir. 

©unun yanında, hastanın ve hekimin en büyük 
yardımcısı olan yardımcı sağlık personelinin haklara 
nın da gözetilmesi, tedavi hizmetlerinin tam olarak 
yerine getirilmesi için gerekli bir husustur. 

IKoruyucu sağlık hizmetleri arzu edilen şekilde 
yürütülmelidir.- 'Bugün bilhassa salgın hastalıklar, Türk 
Devleti için aktüel emniyetini muhafaza etmektedir. 
Basın, radyo ve televizyon yoluyla halkımızın bu ko
nuda aydınlatılması ve daha duyarlı hale getirilmesi 
gerekir. Çevre sağlığı hizmetlerinin daha aktif ola
rak yürütülmesi için gerekli araç ve personel temin 
edilmeli, hizmetiçi eğitimle personel yeterli bilgi ve 
beceri sahibi yapılmalıdır. 

iSon yıllarda ülkemizde artış gösteren veremle mü
cadele daha rasyonel hale getirilmeli, uluslararası bir 
sağlık sorunu haline gelmiş bulunan kanserle müca
delede dünya tibbında uygulanan metotların bir an 
önce ülkemizde tatbiki sağlanmalıdır. Türkiye'de ve-

I remle mücadelede büyük başarı göstermiş olan ve her 
I sene 25-30 bin köyde röntgen taraması ve aşı yapan 
I BOG kampanyasını kaldırmak yerine takviye etmek, 
i ülkemizde veremden korunmak için yapılacak en et

kili bir mücadele yoludur. Verem savaş dispanserle-
{ rinin diğer sağlık kuruluşlarıyla birleştirilmesi, per

sonel ve hasta yönünden olumlu bir karardır. Ancak, 
j dispanserlerin yürüttüğü görevlerdeki aksamaların da 
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bir an önce önüne geçilerek gerekli tedbirlerin alın
ması gerekir. Dispanserler ve göğüs hastaneleri tara
fından uygulanan proje tedavilerine devam edilmeli
dir. Ülkemizde antitüberküloz ilaçların pahalı olması 
tedavilerin aksamasına, 'birçok hastanın kronikleşip 
çevresine zararlı porter haline gelmekte ve tedaviler 
güçleşmektedir. Japonya'da 'bu tip görülen tüberkü-

, lozlara maalesef «Türk tipi tüberküloz» ismi veril
miştir. Onun için bakanlık maddî durumu yetersiz va
tandaşların ilaçlarını ücretsiz vermeye devam etme
lidir. 

Genel sağlık sigortasına bir an önce geçilmesi ül
kemiz için bir zarurettir. Hükümetimizin bu konuyu 
programına almış olması sevindiricidir. 

Sağlık hizmetlerinde hekimlere prim ödenmesine 
başlanmalıdır. Hem hastane hekimliği, hem muaye
nehane hekimliği tatbikatından vazgeçilmelidir. Prim 
sistemi, hekimlerimizi teşvik edecek, daha fazla has
taya bakma, hastayla daha fazla ilgilenme ve hekim-
lerim'izin atıl kapasitelerini değerlendirme fırsatı bu
lunacaktır. 

ıSağlık kuruluşlarının dağınık olması, hem maliyeti 
artırmakta, hem de yeterli verim -alınamamaktadır. 
Çeşitli sağlık kuruluşlarını tek elde toplamak, koor
dinasyon kolaylığı sağlayacak ve sağlık hizmetlerinde 
verimi artıracaktır. Ülkemizdeki tüm tedavi kurum
larının Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanması hiz
metin 'bölünmesini önleyecek, 'bütünlüğünü ve veri
mini sağlayacaktır. 

Sağlık müdürlükleri daha cazip hale getirilmeli 
ve özendirici 'bir idarî bölüm 'halinde sürdürülmelidir. 

Mecburî Hizmet Yasası gerice kalmış yörelerimi
zin doktor ihtiyaçlarını çözücü bir tedbir olarak ba
şarılı olmuştur. Yalnız, hastası olmayan, elektriği, yo
lu ve eczanesi olmayan köylere gönderilen genç he
kimlerimizin faydalı olamadıkları ve meslekten uzak
laştıkları da göz önünde tutulmalıdır. 

Parası olanların tedavi merkezi haline gelmiş olan 
üniversite hastaneleri, idarî yönden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kontrolüne verilmelidir. Böyle
ce bu hastanelerden halkımızın gerekli şekilde yarar
lanması ve ücretsiz tedavi görmesi sağlanmış olacaktır. 

Sevinerek ifade edeceğimiz bir husus da, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının Çocuk Esirgeme yurt
larına ve 'kreşlere gösterdiği itinadır. Bakanlığın bu 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz, 

Bir diğer konu da, ilaç kontrol mevzuudur. Dev
let ilaç kontrol enstitüsü mutlaka kurulmalıdır. İlaç 
fiyatlarının ve kalitesinin tespiti bu kuruluşa bıra-
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kılmalı ve bilhassa ilaç kalite kontrolü üzerinde titiz
likle durulmalıdır. Bu konudaki cezalar da caydı
rıcı seviyeye yükseltilmelidir. 
Sayın üyeler, 'bu dilek ve temennilerimin nazara 

alınacağını umar, Bütçenin milletimize ve bakanlığı
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Burhan Kara. 
Sayın Ayhan Sakallıoğlu, aleyhinde buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
B. şkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. *~ 

Sayın milletvekilleri, en çok polemik yaratılacak 
bakanlık bütçelerinden birisi de şüphesiz Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesidir. Buna hiç iltifat 
etmeden, samimî ve doğru bildiğim hususları veya 
eksiklikleri bu kısa süre içerisinde arz etmeye çalışa
cağım. 

insana yapılan yatırımların en önemlisi sağlığa ve 
bitime yapılan yatırımlardır. Ancak, ne yazıktır ki, 
'ilkemiz, devlet bütçesinden sağlık alanına en küçük 
oayların ayrıldığı ülkelerden biridir. 1985 Yılı Büt-
sinde bu payın geçen yıla nispetle düşürüldüğü ve 
devlet bütçesinden ayrılan yüzde 2,5 dolayındaki pa-
T'in da büyük bir kısmının personel giderlerine tah
sis edildiği göz önünde tutulduğunda, hizmetlerin ifa
sında ne derecede güçlüklerle karşılaşılacağı açıktır. 

Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin, ikti
darı ve muhalefetiyle hassasiyet göstererek, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının olumsuz
luğuna rağmen, makine ve teçhizat yatırımlarına büt
çede 1 milyar lira ilaveleri takdire şayandır. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin her gün cebinde 
1 - 2 hasta ismi var. İstekleri, hastanelerde yer bulmak' 
veya uzman bir doktora tedavi olmaktır. Anayasamı
zın 56 inci maddesinde devlet, herkesin hayatını, be
den ve ruh sağlığı içinde sürdürmek görevini üstlen
miştir. Vatandaşın bu isteği bir hak, milletvekillerinin 
hu istekleri yerine getirmeleri bir görevdir. Ancak 
Sayın Bakanıma, vatandaşın hastane kapılarındaki 
çilesi ne zaman bitecek, azarlanmalardan ne zaman 
kurtulacak, vatandaşlar milletvekillerine müracaat et
meden hastaneye ne zaman yatabilecek diye sormak 
isterim. 

Elimde bir mektup var. Bir vatandaşımız Sayın 
Genci Başkanımız Turgut Sunalp'a çaresizlik içerisin
de müracaatta "bulunmuştur. Bu mektubu sayın baka
nıma bilahara takdim edeceğim. Yazılan husus doğru
dur veya yanlıştır; bunun tetkiki sayın bakana aittir. 

327 — 



T. B< M. M< B : 46 18 . 12 .1984 0 : 1 

Mektubun muhtevası bilmediğimiz bir husus da de
ğildir. Bilakis bildiğimiz ve duyduğumuz hususlardan 
birini, hastaneye yatmadaki veya ameliyat olmadaki 
usul haline gelmiş metodu dile getiriyor. Nedir bu? 
doktorun ayrı para isteme şekli. Bu ahval hepimizin 
bildiği bir husus haline gelmişse, bir yol olmuşsa, sa
yın bakanın süratle altyapıyı kurma ve metot oturt
ma süresini beklemeden meselenin üzerine gitmesi 
şarttır. Doktorlar ithamdan kurtarılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bazı hastalıkların kuşku 
verecek şekilde bölgesel gelişmelerini de görüyoruz. 
Mesela Simav'da, Gölköy'de 70Ö nüfuslu bir köyde 
25 tane teşhisli kanser hastası tespit edilmiştir. Bu 
kövün içtiği su da «içilmez» raporuyla belgelenmiştir. 
Kanser ile bu suyun irtibatının mevcut olup olmadı
ğını bilmem; ama müracaata rağmen Bakanlığımız
ca maalesef hiçbir girişim ve ilginin bulunmadığı ta
rafımıza bildirilmektedir. 

Yine Sakarya'da Hendek ilçesinin bir, iki köyünde 
nüfusun yüzde 85'inin guatr hastalığından mustarip 
oldukları bilinmektedir. Sayın bakanlığımız, bu gibi 
bazı hastalıkların bölgesel sinyal verdiği hususlarda 
acilen gereken tedbirleri alarak, incelemeleri yaptır
malıdır. Bunu sayın balkanımdan mutlaka bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biraz da doktor ve sağlık 
teşkilatının sorunlarına kısa başlıklar halinde değin
mek istiyorum. 

Bakanlıkta birçok görev vekâleten yürütülmekte
dir. Buna son verilmelidir. Bakanlıktan bunu istir
ham ediyoruz. Halen üst düzeyde hekim kadroları 
boştur. 

Anavatan Hükümetinin en bariz vasıflarından bi
risi de partizanlıktır. Bu kadroların partizan düşünce
lerden uzak, yetenekli, bilinçli hekimlerle doldurulma
sını bekliyoruz. Endişelerimiz giderilmelidir. 

Bakanlık bahçesinde lojman olarak kullanılan 
bina boşaltılarak öncelikle bakanlığın bina ihtiyacına 
tahsis edilmeli ve bakanlığa tahsis edilen lojmanlar 
titizlikle lojman talimatına uygun olarak hak sahip
lerine verilmelidir. Bu hususu sayın bakanımın dik
katlerine arz ederim. 

Bakanlığın en büyük istişarî organı olan Refik 
Saydan Hıfzıssıhha Enstitüsü, bugünün şartlarına uy
gun olarak bakanlığın amacı doğrultusunda koruyucu 
sağlık hizmetlerinde araştırma ve geliştirme yapan, 
asistan yetiştiren akademik bir kuruluş haline getiri
lerek bugünkü perişan halinden kurtarılmalıdır. Sayın 
bakandan bu hususu bekliyoruz. 

i Bakanlığın kuruluş ve teşkilatı amacına uygun ola-
I rak yeniden, verimli olacak şekilde gözden geçirilme

lidir. Mesela, İkmal ve Tedarik Daire Başkanlığı ku-
I rularak, bütçenin bir elden idaresi sağlanmalıdır. 

Köylere kadar teşkilatı olan ve 110 bin personeli 
bulunan bakanlıkta, bildiğimiz kadarıyla bir kadro 

I şubesi de yoktur. Mevcut kadroların yeniden gözden 
I geçirilmesi, kadrolara, gelişen şartlara ve uygulama-
I daki aksaklıklara göre bakanlıkça değiştirilebilecek 
I bir esneklik kazandırılmalıdır. 
I Yataklı tedavi kurumlarındaki milyorlarca liralık 
I tıbbî malzeme, yüzde 7Ö'i arızalı ve işe yaramaz du-
I rumdadır. Yalnız bu iş için 20 milyar liraya ihtiyaç 
I olduğu söylenmektedir. Bakım kademeleri acilen ku-
I rulmalı, işlerlik kazandırılmalı ve millî servet kurta-
I rılmalıdir. 

I 11 sağlık müdürleri, görevleriyle ilgili birer oriyan-" 
I tasyon eğitiminden geçirilmeli; böyle bir kurstan geç-
I meden sağlık müdürü ataması yapılmamalıdır. 
I Hastane başhekimleri hem başhekim ve hem de 
I branşı ile ilgili klinik şefi gibi çift görevli olmama-
I lı, sadece idarî ve teknik sorumlu olmalı, bu suretle 
I otorite boşluğu doğmamalıdır. 
I Taşra teşkilatındaki aynı yerdeki sağlık ocağı, 
I sağlık merkezi ve dispanser gibi kuruluşlar bir mer-
I Icezde toplanarak en kıdemli bir doktorun sorumlu-
I luğu altında disipline edilmelidir. II, ilçe ve köyler-
I deki bu kuruluşlar periyodik olarak sık sık sağlık 
I müdürlüğünce denetimi yapılarak bakanlıkça değer-
I lendirmeler yapılmalıdır. 

I Ayniyat teftişi ile tıbbî teknik denetim mutlaka 
I ayrılmalı, hekim sınıfı yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin 
I denetiminden kurtarılmalıdır. 
I Yurdun bilgili ve becerili ebe gereksinimi hızla 
I giderilmeli ve halkla bütünleşilerek nüfus planlama 
I hizmetleri bilinçli olarak sürdürülmelidir. 

I Bütün illerde kademeli ve öncelik sırasına göre 
I diş kilinikleri ve diş protez laböratuvarları kurulmalı 
I ve döner sermayeli olarak halkın hizmetine sokulma-
I lıdır. Bunda sayısız faydalar görmekteyiz. 
I Tüm yurtta personel envanteri yapılmalıdır. Bu-
I gün sayısız işsiz eczacı mevcuttur. Bunlar konularda 
I uzmanlaştırılarak biyokimya, farmakoloji, besin ana-
I tizleri, çevre kirliliği gibi yerlerde görevlendirilmeli

dir. 
I Yeni mezun hekimlerin atama yerlerine katılma-
I dan, bakanlıkça tespit edilecek pilot bölgelerde çeşit-
[ 11 sağlık ünitelerinde pratik uygulamalar ile tecrübe-
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lcri artırılmalı, mevzuat ve talimatlar hakkında bilgiy
le mücehhez kılınmalıdır. 

Üniversite hastanelerindeki teknik imkân, teçhi
zat ve laboratuvarlardan mahrum kalan, yardımcı 
sağlık personeli olmayan bir yerde genç doktoru yal
nız başına bırakamayız. 

Doktorların çalışma şekli, ücretleri ihtiyaca ce
vap verecek nitelikle olmalıdır. Nöbet tutan doktor 
ve sağlık personeline Sosyal Sigortalar Kurumundaki 
gibi fazla mesai veya nöbet ücreti verilmelidir. 

Eş durumuna dikkat edilmeli, asistanları meslekî 
kişiliğine öncelikle kavuşturacak tedbirler alınmalıdır. 

Zorunlu Hizmet Yasası icabı mahrumiyet yerleri
ne İstanbul, Ankara gibi yerler dahil edilmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, son yıllarda, artış gösteren 
1 - 2 hastalığa kısaca değinmeden geçemeyeceğim 
Bunların başında verem gelmektedir. Türkiye'de tek
rar bu kürsüden veremden bahsedilmesi hazindir, 
Bu gösterge, vatandaşın gerekli şekilde beslenemedi -
ğini göstermektedir. Geçim sıkıntısı, vatandaşın bo
ğazdan önce giyimi kuşamı tercih etmesi dengeli bes-
îenememesine sebep gösterilebilir. Mühim olan, he
pimizin bu hastalığın artışını tespit ve kabul etmemiz-
dir. Teşhis edilen hususu şimdi tedavi etmek gerekir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarından yanlı? 
anlamadıysam (Tespit ettiğim kadarıyla) sayın baka
nın görüşü verem dispanserlerini kaldırıp il ve ilçedek' 
hastanelere bu alet ve teçhizatın monte edilmesini uy
gun gördükleri şeklindedir. Ben buna katılmıyorum. 
Bu ayrı bir ihtisas işidir. 

ÎSMAIL SARUHAN (Ankara) — Grup adına mı 
konuşuyorsunuz? 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Vatan
daş bu tür hastalıklarda ihmalkârdır. Oysaki hastalık 
sâridir. Hasta etrafının duymasından, yalnız kalmak
tan korkar. Sayın bakanım 13 milyon kişinin verem 
mikrobunu taşıdığını söylüyor. Bu, her 3 kişiden biri
nin vereme tutulmaya hazır olduğunun bir ifadesidir. 
Çok acil tedbirler almak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Sakallıoğlu, süreniz doldu, 
toparlayın efendim. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Veremle savaş, senenin bir haftasında gün tayin 
etmekle olmaz. Toplumun kesif bulunduğu okullar
dan başlayarak makine ve teçhizatla donatılmış vası
talarla vatandaşın ayağına gitmek gerekir. Tüm okul
lar fabrikalar ve köyler taranmalıdır. Bu, evvelce 
okullarda yapılmaktaydı. 
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Verem aşısını mutlaka tanıtmalı, çok kısa konuş
ma veya reklamlarla ikazlar şeklinde vatandaş yön
lendirilmelidir. 

Zamanın en yaygın hastalıklarından biri, sanayi
leşmeyle birlikte ruh ve beden bozuklukları, sıkıntı
larla artış gösteren hastalıklardır. 

Burada kansere de değinmek istiyorum. Kanser
de erken teşhisin önemi ortaya çıkmıştır. Vatandaşa 
çaresiz görünen, Azrail geldi dedirten bu hastalıkta 
da vatandaş yayın vasıtalarıyla yönlendirilmeli ve er
ken teşhis merkezleri mutlaka artırılmalıdır. Dünya-
deki gelişme ve incelemeler aktarılarak vatandaştaki, 
artık kurtuluş yok fikri yerine mücadele ve ümit kay
nağı verilmelidir. 

Kanser ilaçları çok pahalıdır. Devlet, sübvansiyon 
yaparak ihtiyaca cevap vermelidir. 

Trafik kazalarına da değinerek sözlerime son ver
mek istiyorum. Pek tabiî sebepleri bu bakanlık büt
çesinde tahlil edilemez. Ancak, her yıl 5 bin vatanda-
ım ölümü, birçok vatandaşın sakat kalışına seyirci 
kalamayız. Trafik kazalarındaki yaralıların hastane
c e kabul edilmeyişinin, acil servislerin karikatür ve 
tiyatro sanatında ayrı yer aldığını hepimiz biliyoruz. 
thmal ve tereddütler ölüme yol açtığı gibi, çok kere 
kazada yardıma koşanların yeterli kurtarma bilgisin
den mahrum olarak yaptıkları yardımlar da ölüme 
sebep olmaktadır. 

Önemli yollarda trafik hastanelerinin kurulması, 
seyyar tıbbî ekiplerin tüm teçhizatla donatılarak hiz
mete sokulması ve bunların telsizlerle haber aldıkları 
verlere, belirli güzergâhlarda kaza yerlerine gitmeleri 
temin edilmelidir. 

Vatandaş televizyonla aydınlatılmalı ve tedbirler 
öğretilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, istemek kolay, hizmet zor
dur. Bunun bilinci içindeyim. Ancak, iktidar mazeret 
değil, çareler aramak, bulmak mecburiyetindedir. 

Sözlerime son verirken, hepinize savgılar sunar, 
bütçenin hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sakallıoğlu. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mehmet 

Aydın; buyurun efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, Yü-
~e Meclisin değerli üyeleri; Bakanlığım Bütçesi üze
rindeki eleştirilere, ortaya konulan değerli görüşlere 
Hen de bazı (görüşler i'lave etmek ve !bu vesileyle Tür
kiye'de sağlık sorunlarını dile getirmek ve de ne gibi 
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çareler düşündüğümüzü, Yüce Meclise arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

'izahlarıma başlamadan önce şunu arz etmek isti
yorum; Yüce Meclis, bütün siyasî kanatları itibariyle 
sağlık sorunları üzerinde ortaya koyduğu görüşler ve 
hal çareleri konusunda âdeta ittifak halindedir. As
lında sağlık konularının pek fazla politizasyona ta
hammülü olmamalıdır. Çünkü sağlık çok farklı bir 
hadisedir. Yüce Meclisin bu şekilde ortaya getirdiği 
görüşler, 'benim icraatımın en büyük destekçisi ola
caktır. Bu itibarla Yüce Meclise teşekkürlerimi arz 
ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli konuşmacı arkadaşlar, sağlık kesimindeki 
hastalıkların sebeplerini izah ederken, aslında benim 
burada ortaya getireceğim birçok konuları da ifade 
ettiler. Bununla birlikte meselelere kısaca göz ataca
ğız ve söylenmemiş neler varsa onlara da tekrar bak
maya gayret edeceğiz. 

Türkiye'de sağlık kesimindeki personel ve tesis
lerin, imkânların gelişmiş ülkelere nazaran yetersiz 
olduğu, burada dile getirilmiştir. Şu halde biz bu ko
nudaki imkânlarımızı artırma durumundayız. Bunda 
şüphemiz yoktur; yani meselelerin bir kısmı buradan 
kaynaklanmaktadır. Batıda bir hastaya şu kadar hem
şire düşüyor, bizde daha azı düşüyorsa, bu bir ger
çek sorundur. iBunu da artırmadıkça sağlık kesiminin 
filan noktasından daha büyük bir verim almak, kali
te sağlamak mümkün değildir. 

Demek ki, Türkiye'de bu imkânlar geliştirilecek
tir, geliştirilmeye devam edilecektir ve Alla'ha şükür
ler olsun, icraatımız, imkânlarımız da bu yolda sefer
ber olmuş vaziyettedir. Şunu hemen arz edeyim; 
Türkiye 3 sene İçerisinde bu bakımdan çok büyük 
imkânlara kavuşacaktır. Ben şahsen bu hususta fev
kalade nikbin olarak görüşümü burada arz ediyo
rum. Bu, meselenin birinci yönüdür. 

Şimdi buna rağmen tabiatiyla elimizde olan im
kân da çok büyüktür; küçümsenmeyecek kadar bü
yüktür ve bazı değerli arkadaşlarımız hatta; neden 
mevcut imkânlara rağmen, küçümsenmeyecek bu 
imkânlara rağmen Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
bir takım sorunları vardır, diye bunun sebebini de 
sordular ve bu konuda elbette söylenecek şeyler var
dır. 

Biz her şeye rağmen mevcut imkânlardan hare
ket ederek en iyi çözüm yollarının bulunması ve 
'halkımıza kaliteli sağlık hizmetinin arz edilmesi hu
suslarını didikleyeceğiz ve çözüm çarelerini göstere
ceğiz. 

Mevcut imkânlar muvacehesinde karşımızda bu
lunan sorunlardan bir tanesi, bu sağlık personelinin 
ve tesislerin yurt sathında dengeli olarak dağıtılma
dığı hususudur. Arkadaşlar bu hususları gayet güzel 
belirtmiş vaziyetteler. Hekimlerimizin yüzde 60'ı 3 
büyük ilimizde toplanmış durumdadır. Buna muka
bil, hekim dağılımında az gelişmiş bölgelerde hekim
lerimizin yüzde 4'ünü görüyoruz. Bu dengesizliğin gi
derilmesi için 1981 yılında ortaya konulan, zecrî 
olan tedbir Mecburî Hizmet Yasasının ortaya getiril
mesi ve yürürlüğe sokulmasıdır. Burada bir arkada
şımızın ifade ettiği gibi, bu yasayı getirenlere şük
ran borcumuz vardır. Bunu burada ifade ediyorum 
ve biraz sonra bu meselenin ne kadar önemli oldu
ğunu da biraz daha belirgin şekilde ortaya koyaca
ğız. 

Türkiye'de Mecburî Hizmet Yasası ile tıp fakül
telerinden mezun olan ve 'ihtisas yapan birtakım ki
şilerin, sağlık personel'inin, hekimlerin memleketin 
ihtiyaç olan yörelerine kura çekerek; ama zorunlu 
olarak gönderilmesi hususu ihdas edilmiştir. Şimdi, 
bu uygulama sonunda ülkemizin, özellikle kalkınma
da öncelikli olan yöreleri, Doğu bölgesi ve daha baş
ka birtakım mahrumiyet bölgeleri bu sayede hekim 
yüzü görmüştür. Bu böyle olmakla beraber, acaba 
bugün durum nedir? Bu mecburî hizmet uygulama
sından vazgeçtiğimiz takdirde durumda bir ferahlama 
Olacak mıdır? Evvela buna bakmak lazım. Bu husus
ta, çok sağlam birtakım kararlar verdikten sonra 
yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 

Şimdi, bizim tespit ettiğimiz bir hadise; kalkın
mada öncelikli illerde mecburî hizmeti biten hekim
lerimizin büyük kısmının buralardan ayrılma duru
munda olduğunu müşahede ediyoruz. Size bazı ra
kamlar vererek şöyle söyleyeyim: 

'Mecburî hizmetin uygulandığı kalkınmada önce
likli il devlet hastanelerindeki uzmanlar, şayet mec
burî hizmet uygulaması olmasa, (çünkü oralarda 
mecburî hizmetle görev yapan uzmanlar var, bir de 
mecburî hizmete tabi olmadan hizmet yapan uzman
lar var. iki türlü uzman bulunuyor,) bu hastaneler
de bulunan (25 il üzerinden bunu söylüyorum) iç 
hastalıkları uzmanlarının 16 tanesi burada kalmamış 
olacak. Operatörlerin 8 tanesi; meselâ röntgen mü
tehassıslarından sadece 2 tanesi kalmış olacak bura
larda. Kadın doğumda ve çocuk hastalıklarında uz
manların yandan fazlası eksilmiş olacak. Hatta daha 
dar bir çerçevede, kalkınmada birinci derece önce
likli 10 il üzerinden yaptığımız incelemede, 5 tane 
hastanenin hiçbirinde uzman kalmayacaktır; yani bu 
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hastaneler uzman itibariyle 'kapanmış olacaktır. De- ı 
mek !kii, 'bugün yurdumuzun birçok yöresinde ilçe 
ve il devlet '(özelikle 'kalkınmada öncelikli illeri 
sıraladım 'burada) hastanelerimiz bu zorunlu hizmet 
uzmanlarıyla ayakta durmaktadır. O itibarla, zorun
lu hizmet üzerinde konuşurken çok dikkatli olmamız 
gerekiyor. Bu -kalıksın, şöyle olsun, böyle gitsin, ıgibi 
(bir şey söylemekte katiyen acele etmemek, dikkatli 
olmak lazımdır. 

Mecburî hizmete tabi doktorlar kuralarını çeki
yorlar. Tabiî bu kuraların da netice itibariyle bir 
rasyoneli olacaktır; ihtiyaç yerleri var. Bu bir priorite 
hadisesidir ve ihtiyaç yerlerinin öneminin belirlenme
si hadisesidir. 

Şimdi, biz bu gerçeği 'göz önüne alarak 10 Mayıs 
1984 tarihinde teşkilatımıza bir genelge yayınladık. 
Bu 'genelgede şöyle diyoruz: «Zorunlu hizmetli genel 
cerrahî uzmanlarının kalkınmada öncelikli illerin il 
merkezlerindeki devlet hastanelerine öncelikle atan
ması. «Kalkınmada öncelikli illerin il markezlerinde 
büyük nüfus vardır. Buralardaki hekimler 'büyük 
nüfusa bakıyor ve verimliliği; yani bunların fayda-
masraf oranı en kârlı durumdadır. Onun için birinci 
olarak buraya koyduk. Ondan sonra diğer il hasta
neleri gdiyor. Üçüncü olarak, «'Kalkınmada öncelikli 
ilerin ilçelerinde 'bulunan ve ameliyathanesi olan 
devlet hastanelerine üçüncü derecede öncelikle atan
ması.» Bu, yukardakilerden sırası itibariyle daha 
aşağıda. Netice itibariyle bizim bu genelgemizde 
tam 13 tane sıralama yapılmıştır, doktorların kura 
yerleri buna göre tayin edilecektir. 

Değerli tmilletvekilileri, şimdi 'bu mecburî hizmet 
uygulamasında 'bizim başarı derecemiz meselesine ve 
(bu konuda yapılan şikâyetlere temas edeceğim. 

'Daha önce pratisyen hekimler hakkında da bir
kaç söz söylemek istiyorum. Bunlar (bildiğiniz gibi 
sağlık ocaklarına tayin edilmektedirler. Sağlık ocak
larında ibu hekimlerimizin doluluk meselesi tarafı
mızdan irdeleniyor tabiatıyla. Yıllar itibariyle sağlık 
ocakları açıldığında gözümüze ilişen ilginç bir tablo 
şudur: 1963 yılında sağlık ocaklarındaki doluluk ora
nı yüzde 90 imiş. Tabiî o zaman 20 yer açılmış, 20'si-
ne de doktor tayin edilmiş. Orada 'bir hadise söz ko
nusu değil; ama mesele o kadarla bitmemiş. Zaman
la bir sürü sağlık ocağı açılmış; bu sefer doktor ye
tişemez olmuş. Rakamlara bakıyoruz, doluluk oranı 
30lara falan düşmüş. Aslında açılan sağlık ocağı faz
la, gönderilen hekim fazla, buna rağmen doluluk oranı 
düşüyor; fakat buralarda Mecburî Hizmet Yasasın

dan sonra doluluk oranında büyük bir sıçrama görü
yoruz. Bu da ilginç bir hadisedir tabiatıyla. Böylece 
bugün sağlık ocaklarında hekim doluluğu yüzde 
90'a varmış durumdadır. Ancak, 'bazı yerlerde hem
şire, sağlık memuru vesaire gibi yardımcı sağlık per
soneli noksanlıkları gözümüze çarpıyor. Bu eleman
ları zamanla yetiştiriyoruz ve bunlar yetiştirildikçe 
de doluluk oranları artmaktadır. Ebe konusunda da, 
hepinizin bildiği gibi, biraz daha fazla açığımız var; 
bunların da yetiştirilmesine gayrelt göstermekteyiz. 

Mecburî Hizmet Yasasının uygulanmasındaki 
birtakım aksaklıklar ve 'bu konudaki şikâyetler neler
dir; Ibunlar üzerinde bir nebze durmak istiyorum. Bu 
husustaki şikâyetler başlıca şu şekilde dile getiriliyor: 
Zorunlu hizmet hekimleri çalıştıkları yerlerde bilgi 
ve 'becerilerinden çok şey kaybetmekte, bunu telafi 
için ihtisas dallarına kaymaktadırlar. Bu ihtisas dalı
na kaymak, hekimlikte maliyeti çok yüksek olan bir 
hadise. Çünkü, bir hekim kendisini belli bir tıp dalı
na inhisar ettirecek ve hayatı öyle geçecektir. Hal
buki arkadaşlarımın da ifade ettiği ıgibi, Batı ülke
lerinde «Aile Hekimliği Uzmanlığı» dediğimiz branş 
fevkalade gelişmiştir. Bizde mütehassıslar yüzde 75 
gibi bir orana vardığı halde, Batı ülkelerinde bu tab
lo tersine bir gelişme halinde olup, «Aile hekimi» de
diğimiz kitle daha fazladır. Bunlar tıbbın çeşitli 
branşlarında belli bir program içinde ihtisas görmüş
ler ve ndtice itibariyle kendilerine bir hasta geldiği 
zaman bakıyorlar; koruyucu hekimlikte ve ayakta 
tedavide fevkalade başarılı bir sistem olduğundan, 
kullanan ülkelerde hekim sektörünün performansı da 
fevkalade yüksek olmaktadır. Türkiye'de bu bran
şın ihdas edilmesinde yarar vardır. Daha önceden 
bu konu ihdas edilmiş ise de, uygulamasına geçile
memiştir. Değerli üyelerin burada ifade ettiği gibi, 
bunda herhangi bir ihtilaf da söz konusu değildir. 
1985 yılı içerisinde aile hekimliği uygulaması için 
gerekli önlemler alınacaktır ve bu meseleyi inşallah 
bitirmiş olacağız. Aile hekimliği ihtisasının tabiatıyla 
özendirilmesi gerekiyor; bu özendirici tedbirler neler 
olacaktır? Vaktim çok kısa, burada konuşmamı ya
rım saate nasıl sığdıracağım diye düşünürken, bere
ket versin değerli konuşmacılar burada yapacağım 
izahların büyük bir kısmını kendileri üstlendiler. O 
itibarla zaman bakımından belki biraz ferahlayaca
ğız. 

İkinci mesele şu: Eğitim kurumları öğrencilerini 
hizmete uyacak biçimde yetiştirmiyorlar; bu yüzden 
zorunlu hizmete giden doktorlar başarılı ölamıyor-
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lar. «Tıbbın temel direği olan tıp tahsilinde anatomi, 
patoloji, fizyoloji vesaire gibi birtakımı branşlarda 
'hoca kıtlığı olduğu için buralara hekimlerimiz itibar 
etmediğinden, tıp fakültelerindeki bu temel bilim 
dallarında birtakım hoca eksiklikleri dolayısıyla yetişen 
talebeler de gereği kadar bilgili çıkmıyor» diye biz
zat bekim kesiminden gelen şikâyetler var. O itibar
la, bu kürsülere anestezyoloji vesaire gibi bazı dal
ların da eklenmesi suretiyle tıp fakültelerinin takviye 
edilmesi zarureti ortaya çıkıyor. Bu konuda mecburî 
hizmet uygulamasında birtakımı kolaylıklar getirilmesi 
lazım. Yani fakülteler bize diyor ki siz bize mecburî 
hizmete gidecek' olan birtakım elemanları özendir
mek suretiyle gönderin ki, bizim bu Ibranşilarımız 
takviye bulsun ve ona göre biz de bu talebeleri iyi 
yetiştirelim. Tabiatıyla bu argümana katılmamak 
mümkün değildir. Bunu da 1985 yılı içerisinde ele 
alacağız. Fakültelerden kuvvetli adam çıkmazsa, ta
biatıyla bu <afcsakliklar meydana gelecektir. Buradan 
ne gibi sorunlar çıkıyor? Bu, çok önemli b'ir- hadise
dir ve hekimlerimiz «ağlık ocaklarında gereği kadar 
başarılı olmadıkları için, basta insanlar bu sefer sağ
lık ocaklarından şehirlere doğru, hatta İstanbul, An
kara gibi büyük şehirlere doğru mütemadiyen akın 
'halindedir Türkiye'de. Demekk'i bu sağlık ocakları 
baraj görevini yapamamaktadır ve basta vatandaş 
sağlık ocağında tedavi olamadığı için ilçeye, - ilçe- ' 
nin haline de dokunacağım biraz sonra, maalesef o 
da yürekler acısı - ilçeden ile, ilden de büyük kentle
re gidiyor ve bugün büyük kentlerde hasta yığılması 
dediğimiz hadiseyle karşı karşıya kalıyoruz. 

Başka bir şikâyet: «Zorunlu hizmet hekimleri ye
terli çalışma olanakları bulamıyorlar; yani sağlık oca
ğının arabası yok, yardımcı personeli yok vesaire» 
şeklinde. Bu konuda tabiatıyla yer yer eksiklikler 
mevcuttur, bunlar giderilecektir. Yani, önümüzde 
olan bir hedeftir, bunda bir sorun görmüyoruz; an
cak sorun, işte arabamız falan eksik, bunları da 
mevcut bütçe imkânları dahilinde ikmal etmeye çalı
şacağız; ama bütçede imkân bulamıyorsak vatanda
şa diyeceğiz ki; «Siz lütfen arabanızı bulunuz» «Bu 
millet bunu yapar, bundan endişe edilmesin. Böyle 
3-5 milyonluk, 50-100 milyonluk şeyleri yapıyor va
tandaş. 'Bu konuda zaten bir «Sağlık Kuruluşları 
Vakfı» kurmak niyetim vardır. Bu suretle, inşallah 
buraya bir bayii fonları toplayacağız. Çok şayanı 
şükran bir hadisedir, vatandaş geliyor, «Biz 50 mil
yon lira topladık, şu tesisi yapıyoruz» diyor; biz de, 
«Helal olsun, biz de s'ize şunları vereceğiz» diyoruz; 
başka çare yok. Arikadaşlar 'burada müteaddit defa

lar dile getirdiler, «Sağlık Bakanı bu bütçeyle bu iş
leri nasıl yapacak?» dediler. Sağlık Bakanı da bu iş
teki hünerini elbette gösterecektir, ondan endişe ol
masın. (Alkışlar) 

Şimdi, Beşinci Beş Yıllık Planda ve Hükümet 
programında da ifade edilmiştir ve «Sağlık hizmetle
rinin kolay erişilebilir bir şekilde yaygınlaştırılması 
ve büyük şehirlere hasta akınının önlenmesi için 
sağlık müracaat zinciri sağlık ocaklarından başlaya
rak uygulamaya sokulacaktır» deniyor. 'Bunlar çok 
faydalı tedbirlerdir. Şimdi biz bu konuda ne yapa
cağız? Bir defa, sağlık 'ocaklarının takviyesi (Bunu 
demin arz ettim, sağlık ocağının aracı, gereci vesaire) 
ve buraya gönderdiğimiz hekimlerin eğitilmesi mese
lesini «Aile Hekimliği Uzmanı» dediğimiz hadiseyi 
ele alacağız. Bu hekimlerin yetiştirilmesi meselesinde 
asılında kafamızda olan model şudur: Bir tıp fakül
tesi mezunu hekim mecburî hizmete gitmeden önce 
bir yıl hastanelerde çeşitli branşlarda çalışırsa, uy
gulama tecrübesi olursa ve ondan sonra mecburî hiz
met bölgesine gönderilirse, verim fevkalade artacak
tır. 1985. yıllında ele alacağımız ilk tedbir bu olacak
tır. Bu suretle, sağlık ocaklarındaki baraj fonksiyo
nunu artırmış olacağız. 

İkinci kademe, ilçe hastanelerinin sayısının artı
rılması, personel ihtiyacının karşılanmasıdır. Değerli 
üyeler, bu konuda Türkiye'deki durum maalesef pek 
iç açıcı değildir. İlçe hastanelerine fevkalade önem 
vermekteyiz. Şunu da söyleyeyim; Türkiye'de bugün 
birçok ilçe merkezinde bas tanelerimiz olduğu halde 
(Küçük sağlık merkezi diyoruz bunlara), imkânsız
lıklar yüzünden (Yani, hekim bulunmamış vesaire) 
bunların bir kısmı kapatılmış, bir kısmı sağlık ocağı
na dönüştürülmüş; yani geriye dönüş yapılmış. Bu
gün birçok yerde, özellikle doğu bölgelerimizde kışın 
yollar kapanıyor, bu nedenle, buraya aylarca bir ta
ne sağlık personeli, vasıta girip çıkamıyor ve bu du
rum karşısında vatandaşımız kendi ıstırabı ile baş 
başa kalıyor. 

Bu sağlık merkezleri (Aslında bunlar küçük has
taneler, yataklı tedavi kurumlarıdır) uzman hekim 
gönderilmesi bizimi en başta alacağımız b'ir tedbir
dir; bunu s'ize arz ediyorum. Bu, rantabilitesi fev
kalade yüksek bir hadisedir. Çünkü, tesisiniz orada
dır, cihazlarınız oradadır; ama bunları İşletecek ada
mınız yoktur. 

Size sadece bir misal vereceğim. 50 yataklı Şarki
karaağaç 'DeVlet Hastanesi. Bunun gibi birçok misal 
var da sadece sizi tenvir bakımından bir tanesini seç-
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tim. (Biz (buraya 1984 yılının başında, operatör, dahi-
ıliyeci 2-3 tane uzman verdik. Evvelce bir operatör 
vardı, o çok pasif bir durumda idi; 'biraz sonra vere
ceğim rakamlardan da anlaşılacaktır, onu aldık ora
dan ve netice ne oldu bakınız. 1983 yılında poliklinik 
hasta sayısı 4 107, 1984'ün 9 aylık rakamı elimizde; 
7 331; 9 ayda 2 misline çıkmış. 

Yatan hasta sayısı: 1983'te 316, 1984'ün 9 ayında 
1 181; 3 misline çıkmış. 

Yapılan ameliyat sayısı: (Toplam rakam olarak, 
1983'te 53, 1984'ün 9 ayında 446. Burada büyük ame
liyatlar da 4 misli artmış. 

Doğum sayısı: Her dki dönemde de 101. 
Yatak işgal yüzdesi: 1983'te yüzde 5,8 iken, 1984' 

te yüzde 50,8; yatak işgal oranı 10 misli artmış. 
Burada bazı arkadaşlarım yatak işgal oranlarının 

artırılmasına temas ederek «Sebebini anlayamıyoruz» 
dediler; işte sebebi bu. Tesisiniz orada duruyor; ada
mımız yok. Adam göndermezseniz o servisler çalış
maz. Nisaiyeci olmazsa doğum vakasına yetişemez 
oradaki ebe ve «Bu problemli doğumdur» diyerek 
onu başka tarafa gönderir; nitekim gönderiyorlar da. 
Bu konuda Türkiye'de büyük mücadeleler vardır. 
Adam, doğum yapması için karısını gece oraya ge
tirmiş «Bunun doğumunu yaptıracaksınız» diyor. Ebe 
korkuyor; bir vaka olursa mesul olacak, «Problemli 
doğumdur bu» diyor, yallah Yalova'dan bilmem Bur-
sa'ya gece yarısı... Giderdin, gidemezdin; «Karım 
burada kapıda doğuracak» diyor kocası ve hadise 
çıkıyor. Bunun gibi adliyeye intikal eden vakalar ol
muştur. Oraya o uzmanları vereceksiniz, o servisler 
harıl harıl çalışacaklar. 

Biz bu tedbirler sayesinde, 1984'ün başında yüz
de 50 olan yatak işgal oranını yüzde 60'a çıkardık. 
Şunu da burada arz ediyorum; o rakamda bir tashihat 
yapmak lazımdır, sizleri iyi enforme edemediğim için 
özür dilerim; ama bunların hepsini, Verem kitabı
mız gibi bastıracağız ve 50 adet kitap arz edeceğim 
Yüce Meclise. 

Üçüncü kademede, il merkezlerinde vatandaşların 
yığılmasını önleyici ve 24 saat, ayakta tedavi hizmeti 
verecek kamu sağlığı merkezleri kurulmasını öngörü
yoruz. Yani bunlar, değerli üyeler, «Yataksız hastane» 
diye tabir ettiğimiz sağlık kuruluşlarıdır. Bütün uz
manları olacak, bütün cihazları olacak. Vatandaş bu
gün hastane kapılarında bekleşiyor poliklinik muaye
ne olmak için. Tabiatıyla, hastahanelerimizin sayısı 
mahduttur ve hastanelerde yataklı tedavi hizmeti ile 
görevli bulunan değerli uzmanlar birtakım basit va-
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kalarla uğraşır halde vakitlerini geçiriyorlar. Tabiî, 
ellerindeki vaka adedi de fazla olduğu için, bu uz
manların bir hastaya ayıracağı zaman çok yetersiz ol
maktadır. Bu durumda, bu hastalardaki tedavi per
formansının da ne seviyede olacağını düşünebilirsi
niz. İşte, hastane kapısındaki yığılmalar vesaire bu
radan kaynaklanmaktadır. Biz şimdi, hastanelerin ya
taklı tedavi fonksiyonu ile poliklinik fonksiyonlarını 
gittikçe birbirinden ayıracağız; yani hastanelerin po
liklinik hizmeti görmesini yasaklayacağız. Bunun uy
gulamasına da 1985 yılı içerisinde bazı illerde başla
yacağız.. 

Efendim, izmir'de «Fransız Hastanesi» namıyla 
meşhur, gazetelere haber konusu olan bir hastanemiz 
vardı, izmir'de muazzam bir devlet hastanesi olduğu 
halde, eskiden kurulmuş ve Fransızlardan kalan bu 
hastane 100 yatak kapasiteye sahipti. Bizzat kendim 
gittim baktım; 100 yatak kapasiteli bu hastanede 20 
hasta yatıyordu ve hastane yürekler acısı bir vaziyet
teydi. Bu manzara karşısında ve sağlık hizmetleri
nin şuraya buraya yetersiz bir şekilde dağılmış olma
sının da bizim lehimize bir hadise olamayacağını dik
kate alarak, burasını kamu sağlığı merkezi haline 
getirme kararı aldık. Bir yataksız hastane olarak 
vatandaşın poliklinik hizmetlerini ifa edecek olan bu 
sağlık merkezinin içerisinde gerekli onarımlar yapıl
maktadır. Aynı zamanda burası çok mühim ve mer
kezî bir yerde bulunmaktadır. 

Bu sağlık merkezimiz sağlık kurulunu teşkil ede
cek kadar uzmana sahip olduğu için, bugün izmir 
Sağlık Müdürü, izmir Devlet Hastanesinin sağlık ku
rulu fonksiyonunu yerine getirmesine «dur» demiş
tir. Sağlık kurulu fonksiyonunu şimdi bu merkez ye
rine getirmekte ve burası her gün kurul hadiseleriyle 
dopdolu bulunmaktadır. Devlet hastanesi de, «Büyük 
bir yükü üzerimizden aldınız» diye bize teşekkür et
mektedir. 

ıBu kamu sağlığı merkezlerimizi, eğer yanı ba
şına da lojman yaptırabilirsek, günün 24 saati vatan
daşın hizmetine sunacağız. Böylece acil vakalara ba
kılmasının yanında, sağlık ocaklarının yapmış olduğu 
hizmetleri de bu sağlık merkezleri ifa edeceklerdir. 
Bu suretle, verimi fevkalade yüksek birtakım üniteler 
kurmuş olacağız. 

Ankara'nın 5 tane metropol ilçesine, belediyesine 
bu kamu sağlığı merkezlerinden birer tane yapacağız 
ve inşallah 1985 yılı içerisinde bunlar faaliyete geçe
cektir. Bütün cihazı olan, bütün uzmanı bulunan ve 
yataksız hastane niteliğini haiz bu kamu sağlığı mer-
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kezleri için, Yenimahalle'de, Keçiören'de, şurada bu
rada gerekli arsa tespiti yapılmış durumdadır. 

Şimdi, bu kamu sağlığı merkezlerinin faaliyete ge
çeceği yerlerde, halihazırda, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı sağlık ocakları, verem savaş dis
panserleri, anaçocuk sağlığı merkezleri gibi üniteler 
bulunmaktadır. Bu ünitelerin, mesela bir sağlık oca
ğının arabası olmayınca vatandaşın ayağına gidip, 
gebe izlemesi, çocukların sağlık durumlarını izlemesi 
imkânı olmadığı takdirde fonksiyonlarını yerine ge
tirmesi mümkün olmayacaktır. Bu durumda biz bu 
ünitelerdeki sağlık personelini bir yerde heba ediyoruz 
demektir. Bunun başka hiçbir anlamı yoktur. Kamu 
sağlığı merkezleri burada faaliyete geçtiği zaman biz 
bu üniteleri kapatacağız. 

Değerli üyeler, bu fevkalade önemli bir hadise
dir. Ankara'nın bu belediye merkezlerinde, sağlık oca
ğı, anaçocuk sağlığı merkezi ve verem savaş dispanseri 
olmak üzere 40 tane ünite bulunmaktadır. Bu 40 üni
teyi kaldırıp, yerine 5 tane kamu sağlığı merkezi ko
yacağız. Bu 43 ünitede 740 sağlık personeli çalışmakta 
ve her birinde ayrıca birer şoför de bulunmaktadır. 
Netice itibariyle kısaca arz edeyim; sağlık kesiminde 
fevkalade büyük bir tasarruf meydana gelmiş olacak
tır. Eğer tasarruf etmeyelim, aynı miktarda sağlık 
personeli kullanalım diyorsanız, o zaman da fevka
lade güçlü bir kadroya sahip oluyorsunuz, işte, has
tanelerdeki yığılmalar falan bu noktaca çözüme ka
vuşmuş olacaktır. 

Bu konuda son olarak acil yardım hizmeti vere
cek sistemin geliştirilmesini arz edeceğim. Maalesef 
herkesin bildiği gibi, Türkiye'de modern anlamda acil 
yardım sistemleri, merkezleri kurulup, faaliyete ge
çirilmemiştir. Vatandaşlarımız bunu çeşitli vesilelerle 
bilmektedirler; çünkü bu fevkalade Batılı bir hadise
dir. Bunun için personelinden tutun, hatta şoförü bile 
eğitmelidir. Şoför bir yaralıyı nasıl kaldırıp arabaya 
koyacaktır; bu dahi bir eğitim meselesidir. Trafik 
kazasındaki o yarak adamın kolundan güçlü bir şoför 
tuttuğu gibi kolu elinde kalır. Başka yolu yoktur; 
o itibarla bunlar, personel itibariyle eğitimden geçe
cek, istasyonlarımız olacak, kompüterize edilecek, has
tanelerle irtibat kurulacak, telsiz bağları kurulacak, 
vatandaşın ayağına cankurtaran arabası gidecek, va
tandaş hemen ona erişebilecek. Bunlar, çevrildiği za
man otomatik olarak karşınıza çıkan istasyonlardır, 
bunlardan anında istifade edilecek; çünkü trafik ka
zasına uğrayan vatandaşlardan hayatlarını kaybeden
lerin yarısı ilk yarım saatte, bir saatte, işte ne ise, 
hayatlarım kaybediyorlar. O ilk dakikalar çok önemli 
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i olduğu için çok süratli bir şekilde vaka mahalline 
I gidip, bunları alıp hastaneye götürmek meselesi önem-
I- lidir. Demekki bu fevkalade nazik bir şebeke; biz 
I şimdi bunların kurulmasına başladık, tik olarak An-
I kara'da 21 istasyon kuruyoruz. Cankurtaran araba-
I iarını 'temin ettik. Benim bakanlığımın 1984 bütçesi-
I ne sadece 4 tane cankurtaran arabası konulmuştu, ben 
I dışarıdan bulduğum Akanlarla bunları artırdım; 21 tane-
I cankurtaran benim atölyelerimde hazır hale -gelmiş

tir. Bunlara «Hızır 1, Hızır 2» gibi adlar verdik. Bu 
I istasyonların da telsiz, telefon bağlantısı vesair mua-
I meleleri de ikmal ediliyor. Yılbaşından sonra bun-
I lan ilk olarak Ankara'da faaliyete geçireceğiz. On-
I dan sonra bu uygulamayı diğer büyük illerimizden 
I başlamak üzere yurt sathına yayacağız. Acil sistem 
I konusunda size arz edeceklerim bundan ibarettir. 

I Doktorların ücret meselesi karşımıza büyük bir 
sorun olarak çıkıyor. Şimdi, aslında bugün Türkiye'de 
hekimin çalıştığı piyasa dualistik bir manzara arz 
etmektedir. Yani, hekimin devlette bir bedeli var, 
onun dışındaki piyasada da başka bir bedeli var. Bu, 

I şimdi hepimizin bildiği bir hadisedir. Bir mal ve 
hizmetin herhangi bir anda bir piyasada iki değeri 

I olamaz değerli üyeler. Burada mutlaka bir sorun or
taya çıkar. Bildiğiniz gibi, mallarda böyle ikili bir 

I fiyat hadisesi çıktığı zaman karşımızda karaborsa var 
demektir; bunları izale etmenin yolları vardır. Bu 
ikili piyasayı mutlaka kaldırmak zorundayız. Bütün 
arkadaşlar da şimdi bunu ifade ettiler; biz bunu nasıl 
kaldıracağız meselesine geliyorum. 

Vaktiyle bu sosyalizasyon uygulamasında ortaya 
I çıkarılmış olan birtakım teşvik tedbirlerinde, daha 

doğrusu -ücret tedbirlerinde, en aşağıdaki hekim muh
telif namlar altında maaşının beş misli tazminatı para 
olarak alıyordu ve buna ilave olarak lojmanı, ihtisas 
giriş sınavlarında puan verme vesaire gibi tedbirler 
öngörülmüş idi; bunları orada tutmak için bunlar 
öngörülüyordu. Tabiî bunlar sonradan maalesef kal
dırılmış, sadece yetersiz bir lojman hadisesi ortada 
kalmış. O nedenle, şimdi tabiî tekrar bunlara mü
racaat etmek mümkündür. Ancak, benim kanaatime 
göre, hekimlerimizin maaşını seyyanen 100 misline de 
çıkartsak, rekabeti bu insanlar arasına sokmadığınız 
takdirde, oradan yine de verimli bir. netice almak 
mümkün değildir. O itibarla, çok çalışan ve iyi iş 
gören kişinin eline fazla para geçmesini çok haklı bir 
argüman olarak karşılamak lazımdır; bizim icraatımız 
da bu yolda olacaktır. Arkadaşlar bunu prim falan 

1 diye izah ettiler; tabi yıl içerisinde mütemadiyen biz 
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de bunları düşündük. «Sağlık Bakanı ne yaptı?» di
yecek olursanız, işte bunlar üzerinde çalıştık. Bu, 
altyapı ve bünye inceleme meselesidir ve fevkalade 
önemlidir. (Alkışlar) 

Tekrar buraya bir atıfta bulunmak istiyorum; bir 
argüman da şudur: Mecburî hizmet yapan hekimle-
Tİmiz; Anayasamızın 72 nci maddesinde yazılı olan 
vatan hizmetini görmektedirler. O itibarla, bildiğiniz 
gibi, Anayasanın 72 nci maddesıine göre vatan hizmeti 
her Türk'ün ödevidir. Bu ödev iki yerde yapılır, yani 
iki alternatif vardır; bunun ya askerlikte veya başka 
bir hizmette geçmesi söz konusudur. Anayasamız, 

, «Askerlik dışında nasıl yapılacağı kanunla belirlenir» 
diyor. Bir argüman da, «Bu, hekimin yaptığı vatan 
hizmetidir» diyor. Mecburen, «Şuraya git» diyorsun 
ve adamı gönderiyorsun. Şimdi, buradan yola çıkmak 
mümkündür; ancak bu hususta dikkatli ve isabetli ka
rarlar verilebilmesi için, silahlı kuvvetlerimizin hekim 
ihtiyacının iyi hesap edilmesi lazımdır; çözümler 
buralarda dolaşmaktadır. 1985 yılında bunun üze
rinde de çalışmalar yapacağız ve inşallah Yüce Mec
lise bunları getireceğiz. 

Programlarda yer alan diğer bir husus (ki, bu
rada arkadaşlar dile getirdiler), sağlık hizmetlerinin 
her kademesi için yeterli sayı ve nitelikte insan gücü 
yetiştirilmesi, sağlık hizmetlerinin vasıflı bir şekilde 
yaygınlaştırılmasıdır. Arkadaşlar, «insanlar horlanı
yor» diyorlar ve daha başka sorunlar var. 

Değerli üyeler, size şunu arz edeyim; sağlık per
sonelini eğiteceğiz. Fakülteden veyahut okuldan me
zun olmakla iş bitmiyor. Bugün Sağlık Bakanlığının 
elinde bir tek bölgesel eğitim merkezi bulunma
maktadır. Bu, çok acıklı bir hadisedir. Bu adamları 
eğiteceğiz; ama nerede? Kendi bölgesel eğitim mer
kezlerimiz olacaktır. 1985 yılı içerisinde inşallah Sağ
lık Bakanlığı bu yatırımları yapacaktır. Bu eğitim 
imkânlarını hazırlayacağız; çünkü sağlık personeli ka
dar her an eğitime muhtaç ve yenilik takip etmek 
zorunda olan bir kesim düşünülemez. 1985 yılında 
bu meseleyi mutlaka bitireceğiz. Bunların, onlardan 
istifade edelim diye doktorun, fakültenin, büyük şe
hirlerimizin olduğu yerde kurmak zorundayız. Bu
güne kadar hiçbir sosyal hakkı teslim edilmemiş ve 
herhangi bir dinlenme tesisi olmayan sağlık persone
line de, belki bu vesileyle senenin 2 - 3 ayında tahsis 
etmek suretiyle, onların bir parça olsun morallerinin 
düzelmesine ve hastaneye gelen hasta vatandaşlara 
daha fazla güleryüz göstermelerine vesile olmuş ola
cağız. İnsanın hiç dinlenmeden mesai vermesinin mah
zurları bugün bilinmektedir. 

Tıbbî cihazlar meselesi; Programlarda sağlık tesis
lerimizin modern alet ve makinelerle teçhiz edilmesi 
vesair konular üzerinde durulmaktadır. Türkiye'de se
nelerdir birçok kimsenin bildiği bir gerçektir iki, has
tanelerimizin depolarında maalesef bu biyomedikal 
cihazlar, bir vidası eksik, bilmem neresi ne oldu 
diye atıl vaziyette yatıyor diye söylenmektedir. Sağlık 
Bakanı Mehmet Aydın'dan çok evvel başlamış bir 
hadisedir bu; Mehmet Aydın Sağlık Bakanı olmadan 
bu meseleye vakıf idi, üzerinde araştırmalar da 
yapmış idi. Şimdi bunların değeri, bakıma muhtaç 
durumda olanlar 150 milyon dolar değerinde; 50 
milyon dolar civarında da onarıma muhtaç, olan var; 
kullanılmıyor bunlar. 200 milyon dolar değerinde 
biyomedikal cihaz bizim hastanelerimizin şurasında, 
burasında duruyor. Evvela bu gerçeği ele alacağız; 
peki ondan sonra ne yapılacak? Şunu hemen arz et
mek istiyorum; Bu biyomedikal cihazlar elektronik 
mühendisliği sahasına giren fevkalade nazik birtakım 
araçlardır, herkesin el atacağı şeyler değildir. Bunun 
için, bunların kalibrasyonu; nasıl işe yarar hale ge
tirilmesi, sağlam hale getirilmesi için gerekli olan 
şey, fevkalade uzman mesaisi gerektiren bir hadise
dir. O itibarla, biz Boğaziçi Üniversitesi ile bu ko
nuda, ki üniversitede biyomedikal mühendislik bö
lümü var, o bölümle bir protokol yaptık. Bu protokole 
göre bunların kalibrasyonu yapılacak, gerekli eleman
lar devamlı olarak yetiştirilecek ve bu suretle bu ci
hazları da Türk Milletinin hizmetine arz edeceğiz. 
Üç yıl içerisinde bu kullanılmayan cihazların yüzde 
50'ainin bakım ve onarımı yapılacaktır; yapmış ol
duğumuz protokole göre. (Alkışlar) Bu protokolü bir 
süre önce Maliye Bakanlığına ve ilgili yerlere gön
derdik; oraların tasvibi gerekiyormuş, tasvip işlemleri 
devam etmektedir. Ümit ediyorum, yarın tasvip iş
lemi bitmiş olur ve de uygulamaya geçeniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doluyor, topar
layınız lütfen efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Koruyucu tedavi 
hizmetlerine geliyorum. 

Değerli üyeler, koruyucu tedavi hizmetlerinin 
önemli bir yanı, bunun vatandaşın işbirliğiyle, diğer 
dairelerin işbirliğiyle ve sağlık kesimindeki reorga-
nizasyon ile mümkün olacağıdır., Aksi halde bu, baş 
edilmesi fevkalade güç bir hadisedir. Çünkü, bu 
hastalık kaynaklan her gün yurdumuzun her tarafın
dan ortaya çıkıyor; izi, boy hedefi belli olmayan 
düşman gibi. Sağlık kesimi bununla eğer bu işbirliği 
olmazsa çok zor baş eder. Bunu burada açıkça or-
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taya koymak lazımdır. Mesela çocuk ölümleri... 
Dünyada biliyorsunuz en kötü ülkeler arasındayız; 
çocuk ölümlerinin büyük bir kısmı ishallerden olu
yor. Bu ishallerin önlenmesinin bugün basit çarelerini 
bulmuşlar, ORT Tuzu diye bir şey var; bunu anneler 
verebilecek durumda. Bunu nasıl yapacağız. Bunun 
gibi birçok hastalıklar bugün eğitim yoluyla; tele
vizyondan çok sistemli bir eğitimle büyük ölçüde 
(tamamını demiyorum tabiî) önlenecek durumdadır. O 
itibarla, televizyon il Sağlık Bakanlığımın fevkalade 
iyi bir diyalog içine girmesi gerekmektedir. Bu uz
manlar Sağlık Bakanlığında bulunımalktadır. Yani, bu 
eğitim programların hazırlanmasında Sağlık Bakan
lığı uzmanlarının büyük dahli olmalıdır. TRT ken
disi bu uzmanlara sahip değil, bunlar rastgele de 
olacak şeyler değil. Bir memleket televizyonunu böy
le önemli bir hâdise için kullanmazsa, başka ne için 
kullanacaktır? Bunun cevabını vermek güçtür. (Al
kışlar) 1985 yılı içinde televizyonla ümit ediyorum, 
inşallah diyorum, 'büyük bir diyalog içerisine girece
ğiz ve halkımıza buradan değerli mesajlar vereceğiz. 

Diğer sahalarda Bakanlığım gerekli tedbirleri al-
maiktadır. JNİGEF'le, Dünya Sağlık Örgütü ile bü
yük irtibat; içerisindeyiz. Bakanlığa geldiğim günden 
bu yana bu beynelmilel örgütlerin uzmanları gelip 
gidiyorlar mütemadiyen ve bakanlığımızda müşterek 
çalışmalar yapıyorlar ve müşterek yardım program
ları uygulamaya sokulmaktadır. 1985 yılında bunlar 
çok daha etkili bir şekilde sürdürülecektir. 

Verem konusuna bazı arkadaşlar değindiler. Şim
di, şu gerçek ortaya çıkmıştır: Türkiye'de verem 
savaşı, dispanser dediğimiz bir örgüt tipine bırakıl
mıştır. Vaktiyle bunlar Türkiye'de etkili olmuşlar
dır; ancalk Türkiye bugün o eslki devirlerin Türki
ye'si değildir. Dispanserler bugün önemli ilçe mer
kezlerimizde bulunmaktadırlar. Tabiatıyla, veremli 
vatandaşı mütemadiyen köyünden ile getirecek de
ğilsiniz veya iyice hastalandıktan sonra sanatoryuma 
yatırmanız da bir çözüm yolu değildir. Hasta ilçe
ye getirilecek; ilçelerdeki verem savaş dispanserleri
miz maalesef lâşey kabilinde kalmıştır, çok cüzidir. 
Bugün ilçe merkezlerimizin ancak yüzde 20'sinde 
verem savaş dispanserü vardır. Diğer ilçelerde verem 
hastalığı yok mu? Onlar ne yapacaklardır? Sonra, 
verem savaş dispanseri vatandaşın ayağına gidecek; 
tarama yapacak, vesaire... Bunun için de verem sa
vaş dispanserlerinin şoför ve arabası olacak; ikisi bir 
arada olmazsa, araba kendiliğinden gitmez, adam 
da yayan gitmez. Bu durumda ne olacak? İkisini tes

pit ettik. Bugün 600'e yakın (ilçemizin ancak yüzde 
4'ünde bu imkân mevcut. Siz, şimdi, bu hale düş
müş olan bir verem savaş örgütüyle nereden nereye 
varacaksınız? Buna bir çare getirmek zorundasınız. 

Bir arkadaşımız, burada halkın beslanememesin-
den söz etti. Memlekette veremli olmasın diye, bü
tün fakir fukara tabakasını; yani bu hastalığa kar
şı direnci olmayan vatandaşları toplayıp stadyumla
ra va benzeri yerlere doldurup, orada her gün bes
lemek olacak şey değil. Buna ekonomıilk çözüm ge
tirmek zorundasınız. Bugün verem savaşında, o es
kiden yapılan ikitle taramaları dahi ekonomik olma
mıştır. Bunu bir broşür olarak- yazdık, bütün sebep
leri tespit ettik ve değerli üyelere dağıttık. Herhalde 
arkadaşlar almıştır zannediyorum. Verem savaş dis
panserleri kendi kulübelerinden çıkıp bir adım öteye 
gitmek 'iktidarında değildir. Bunlar, bırakın kitle ta
raması yapmasını, temaslı taramaları dahi yapmak
tan acizdirler. Adam verem olmuş, çoluk çocuğuna 
geçirecek; gidip de çoluk çocuğunun filmini çekmek
ten acizler. Ekonomik çözümlerden bir tanesi bura
dadır. Bendeniz doktor değilim; bir arkadaşımız be
ni kutladı, «Cesaretinden ötürü teforîlk ediyorum» de
di. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben de bu cesa
reti gösterdim demek; inşallah başarılı olurum sizin 
gücünüzle. Yalnız şunu söyleyeyim; İngiltere'de dok
tor olan sağlık bakanı da bir taneymiş; öyle söylü
yorlar. O itibarla bir de böylesi denebilir; yani bir 
hâdise değildir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tamamlayın 
efendim, süreniz geçti. 20 küsur da soru var, zama
nımız da doluyor zaten. Bir kısım konuları sorular
da da cevaplayabilirsiniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Genel sağlık sigortası konusunda birkaç söz ede
yim. Bunun evvela altyapısını hazırlayacağız. Bu 
hazırlık yapılmadan genel sağlık sigortasına Türki
ye'de geçilmesi mümkün değildir. Genel sağlık sigor-. 
tasının, onu uygulayan gelişmiş ülkelerde de birçok 
sorunlar vardır. Bunları da iyi hesaba katmak la
zımdır; ancak biliyorsunuz, plan emri gereğince, plan 
dönemi içerisinde buna geçilecek,; 

Arkadaşlarımız gıda kontrolünden bahsettiler. 
Türkiye'de gıda kontrolü maalesef eskimiş bir mev
zuat içerisinde, yapılamaz durumdadır. Bu bir kari
yer hadisesidir ve uzman kişilerin yapacağı iştir. Bi
liyorsunuz, Türkiye'de bu gibi kontrollerle genellik-
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le zabıta uğraşıyor. Bunun bu şekilde yürütülmesi ise 
mümkün değildir. Biz mevzuatı değiştiriyoruz; gıda 
müfettişliğinin mutlaka kurulması lazımdır diyoruz 
ve bu konuda adımlar atmışızdır. 

Amerika'da gıda ve ecza idaresinin, gıda ve ilaç 
teftüşiyle görevli bin tane müfettişi vardır. Bunların 
her biri ayrı ayrı kariyerlerdir. Münhasıran gıdanın 
sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol edecek bir teş
kilat Türkiye'de kurulmamıştır. Buraya rastgele ele
man da gönderemezsiniz. Rastgele eleman gönder
meniz demek, bozuk gıdaları yemeye devam edeceğiz 
demektir. Buna son vermek için bu hizmeti bir kari
yer haline getiriyoruz; ilaç müfettişliğini kuruyoruz, 
hastaneler müfettişliğini kuruyoruz. Çünkü, bunların 
her biri ayrı ihtisası gerektiren konulardır. O hasta
nelerin performansını başka türlü de ölçemezsiniz. 

1985 yılı içerisinde yine sizlerin desteği ile bun
ları selamete çıkaracağız. 

Çevre konusunda söyleyeceklerimi, yeterli zaman 
olmadığı için bir başka konuşmaya bırakıyorum. 

Değerli üyeler, sözlerimi, Sayın Başkanın ikazı 
üzerine burada kesiyorum. Sorular kısmında inşallah 
biraz vakit bulacağımı tahmin ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakandan sorulacak sorularla ilgili müra

caat süresi sona ermiştir. 
Şimdi, Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Se-

vinç'in, birinci sırada bulunan sorusunu okutarak, 
soruların cevaplandırılmasına geçiyoruz. 

Sayın Münir Sevinç buradalar mı? Buradalar. 
Sorunuzu okutuyorum efendim: 
1. Basında «Kızamık aşısı olmadığı» ifade edil

mektedir. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 
2. Sosyal hizmetler konusunda Bakanlığınızın ça

lışmalarını açıklar mısınız? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Değerli üyeler, 
kızamık aşısı 15 gün evvel gelmiş ve her tarafa da
ğıtılmıştır. Bütün sağlık müdürlüklerinde kızamık aşı
sı mevcuttur. 2 noi partisi de gelmek üzeredir ve ne
tice itibariyle 1985 yılımda kızamık aşısı kıtlığı diye 
bir şey söz konusu olmayacaktır. 

Bu haberler nereden kaynaklanıyor? 1930" sene
sinde çıkarılmış bulunan 1593 sayılı Umumî Hıfzıs-
sıhha Kanununun bir maddesinde; «Sağlık Bakanlığı 
bunları ihzar eder» deniliyor. Bugüne kadar bu «İh
zar» lafını bakanlık, «Biz bunu yaparız» diye tef

sir etmiiş. Oysa, o malum yoldan peyniri getirten 
hükümet, aşıyı da getirtecektir. 

Bu memleket tüccarının aşıyı getirmesi hiç de zor 
bir şey değildir. Sağlık Bakalığı bunun murakabesi
ni yapar. Bunu böyle yapmayıp da, devlet getire
cektir derseniz, basında da böyle haberler görürsü
nüz. 

Sosyal hizmet konusunda bakanlıkça yapılan ça
lışmalar ile ilgili soruya vereceğim cevaplar çok faz
la olacaktır. Bu bakımdan Sayın Başkanın böyle 
uzun bir konuşmaya müsaade edeceğini zannetmiyo
rum, Bir - iki cümle söyleyip bunu yaralamamak: da 
lazımdır. Bu soruyla ilgili cevaplarımı ayrıca arz 
edeyim, başka çarem yok çünkü. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.; 
İkinci soru îçel Milletvekili Sayın Durmuş Fik

ri Sağlar'ın sorusudur, okutuyorum: 
Bu yılın başında gazetelerdeki beyanlarında Sa

vın Bakan, doktorlar için mecburî hizmetlin kal
dırılacağını, belirtmişlerdi. Daha sonra da; yeni me
zun doktorlarım bir yıl hastanelerde, bir yıl da sağ
lık ocaklarında çalışacaklarına dair bir kanun ha
zırlandığını söylediler. 

1. Doktorların mecburî hizmetlerinin kaldırıl
ması düşünülmekte midir? Kaldırılması için gerekçe 
nedir? Şu anda bile adaletli hekim dağıtımına sahip 
olmayan ülkemiz hangi sistemle sorunu çözecektir? 

2. Yeni mezun doktorların iki yıllık mecburî 
hizmetlerinin ilk yılını şehirlerdeki hastanelerde ge
çirmelerini sağlayacak tasarı ne durumdadır? 

3. Şoför ehliyetnamesi alınırken ilik yardım kur
suna katılma mecburiyeti koymayı düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Efendim, bunlara 
cevap verdiğimi zannediyorum; açıklanmayan bir hu
sus varsa açıklarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Üçüncü soru, Sayın Salih Alcaın'ın; buradalar mı 

efendim? Burada. 
Soruyu okutuyorum: 
a) Piyasada toplatılan ilaçlar için firmalara ne 

gibi bir müeyyide uygulanıyor? Sahte ilaçlar için na
sıl 'bir otökontrol sistemi geliştirmeyi düşünüyorsu
nuz? 

b) Devlet hastanelerine tedaviye giden hastaların 
hoı/andığı, 

c) Doktorlar tarafından hastanım muayenesi ya
pılmadan kendilerine reçetelerin yazıldığı, 
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d) Hastane kapılarında beklemekten yorulan ve 
çaresiz kalan hastanın doktorların özel muayeneha
nelerine gitmeye zorlandığı, aşırı borçlanarak derdi
ne çare aradığı aşikârdır. 

Bu usulsüzlüklerin ve çıkarcı davranışların önlen
mesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Piyasadan topla
tılan ilaçlar için firmalar? ne gibi müeyyide uygu
landığı ve sahte ilaç meselesini soruyorlar. 

Değerli üyeler, ilaç konusunda Bakanlığımın ic
raatı buradaki dakikalara sığmayacak kadar fazla 
bulunuyor. Bir arkadaşımız daha ilaçla ilgili soru sor
muş, beraberce bunlara arzı cevap edeyim. 

Sahte ilaç; yani ilaçta kalite kontrolü hadisesi şu: 
Bu hususta Türkiye'de öteden beri birtakım şikâyet
lerin olduğunu hep biliyoruz. Türkiye'de imal edi
len ilaçların bi" kısmı etkili değildir, içerisinde şu 
şu vardır, bazı sorunları vardır vesaire şeklinde. Bu 
meseleyi nasıl halledeceğiz? Bu, tüketici güvenliğini 
ilgilendiren bir konudur; meseleye buradan girmek 
lazım. Tüketici güvenliği bir sistem hadisesidir, ge
lişmiş ülkelerde bu konu fevkalade dikkatli bir şe
kilde develope edilmiştir. Türkiye'de tüketici güven
liğini sağlamak için ne gib' müeyyideler uygulanacak; 
onu dahi yeteri kadar gündemlere getirememişizdir. 
Burada para cezası gibi şeyler burada etkili olmaz, 
bunun yöntemi bu değildir. Etkili kontrol yapacak
sınız; bu da Devletin sorumluluğudur, Devlet bu
nun için gerekli teşkilatını kuracaktır, vatandaşın 
sağlığı ile oynayan kişinin, hatta hapis cezasıyla tec
ziye edilmesi gerekecektir. Fakat tabiî, hapis cezası 
da soruna çözüm getirmez; aslında bu sağlıklı orta
mın kurulması tezımdır. 

Türkiye'de ilaç üreten firmaların yüzde 75'i oto-
kontroldan mahrum bulunmaktadır. Üreticinin yap
tığı ilaç ne derece sağlıklıdır, standartlara uygundur, 
bunun evvela kendisi tarafından bilinmesi lazımdır; 
ama üretici bu düzeni kurmamış. Firmaların oto-
kontrol düzenlerini kurması, iyi imalat uygulaması 
yapmaları, Batıda CMP seklinde tabir edilen o dü
zenin getirilmesi ve iyi laboratuvar uygulaması diye 
tabir edilen bu düzenlerin getirilmesini içeren yönet
meliklerimizi hazırladık; dünya standartlarına uy
gun olarak bunları Resmî Gazetede yayınlamış bu
lunuyoruz. Bu, firmalara bir yıl müsaade ettik; bu
nunla yatırım yapacaklar, büyük yatırımlar ve şim
diden başladılar. Bu bir yıllık sürenin sonunda ilaç 

kontrolüyle ilgili düzenini kurmamış ise, bu firma
lar derhal kapatılacak. Bunun öyle para cezası, bil
mem nesi yok. (Alkışlar) Zecri tedbirler. Siz bu şekil
de ilacınızı imal etmediğiniz takdirde, ilaçta eğer 
ufacık bir ihracat imkânı varsa, bunu da yapamaz
sınız; kimse sizden bir şey almaz. İlaçta bugün ya
bancı devletlerle ortaklık kurma ve hammadde üre
timinde ileri adımlar atma ihtimalimiz belirmiştir. 
Bu temasları sürdürüyoruz. Eğer dediğim gibi, bu 
düzeni kurmazsanız bir şey yapamazsınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, di

ğer soruma cevap alamadım. 
Vatandaşlarımızın hastanelere gittikten sonra, 

hastanelerde tedavi edilmediği, doktorların özel mua
yenehanelerine sevk edilerek 15, 20, hatta 50 bin li
raya kadar paralarının alınarak tedavilerinin yapıl
dığı söylenmektedir. Pazar günü 8 kişiden şikâyet 
gelmesi üzerine bu soruyu sordum. Bu konuda gerek
li tedbir alınmakta mıdır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Bunları izah et
tim efendim. Bu, dualistik piyasanın sonuçlarıdır. 
Bunun çarelerini söyledim. 1985 yılında tedbirlerini 
getireceğiz. Hadiseyi biliyoruz. Şikâyetçi vatandaş sa
yısı 8 değildir, daha fazladır; tedavi edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, bir konuyu hatırlatmak is

tiyorum. Süremiz dolmak üzeredir; Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi çok az bir zaman içerisinde bitirilecek bir 
durumdadır. 100 kadar sağlık personeli burada ba
kanlık bütçesinin bitmesini beklemektedir. O itibar
la, oturumun bakanlık bütçesi bitinceye kadar uza
tılmasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Abacıgil, sorunuzu sorun efen

dim. 
DAVUT ABACIGlL (Balıkesir) — Sayın Başka

nım, Bakanıma dört soru yönelteceğim : 
1. özel hastanelerin Türkiye'de sağlık yönün

den faydaları bilinmektedir. Son çıkarılan bir yö
netmeliğe göre, bazı bina yapıları ve araç, gereçle
rinin tamamlanması hakkında süre tanınmıştır. Bu 
süre zarfında Özel hastane sahiplerinin bunları ta
mamlaması mümkün değildir. Sayın Bakanımız, ay
rıca bunların tamamlanması için mevcut süreyi uzat
mayı düşünür' mü? 

2. Hastanelerde geçe nöbet tutan tabipler, ge
len acil hastalara gerekli müdahaleyi yapabilmek için 
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yatağından 2 saat sonra kalkmakta ve hasta 1 - 2 
saat meydanda kalmaktadır. Sayın Bakanımızın bun
lar hakkında ne gibi tedbirler aldığı? 

3. Memlekette bir ilaç savurganlığı var ve fi
yatları kontrol yönünde ne gibi tedbirler düşünül
mektedir. 

4. Okullarımızda diş hastalıklarının teşhis ve te
davisi yönünden Bakanlık, dıştaki tabiplerden de is
tifadeyi düşünür mü? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Birinci sualin ce
vabı : Düşünürüz. 

İkinci sualin cevabı : Gece yatağından 2 saatte 
kalkıp geliyor hadisesinin çözümü; her hastanenin 
yanında lojman kuracağız. Nasıl olsa hekimlerimiz 
bir yerde oturacak. Türkiye'de hekim kadar lojmanı 
kıt bir kesim de yok. Bunu böyle yapacağız ve netice 
itibariyle o temel olan dallardaki hekimlerin bir kısmı 
burada yatacaklardır, hemen yanıbaşında bulacağız. 
Tabiî nöbetçiler filan var, ama bu dediğiniz ayrı bir 
hadisedir, o ona ilave olacak, bu suretle doktor arzını 
biraz daha artırmış olacağız. Bunun başka çaresi yok
tur. 

İlaç savurganlığını 1985 yılında ele alacağız. Bu 
işleri de priorite sırasına göre hallediyoruz. Savurgan
lık meselesini 1985'e bıraktım. 

İlaç üzerindeki fiyat kontrolü 1262 sayılı Kanuna 
göre bakanlığımızın elindedir. Bu devam edecektir. 
Fiyatın serbest bırakılması diye bir şey söz konusu 
değildir. Ancak, ilaçta fiyat meselesini münasip bir şe
kilde halletmiş bulunuyoruz. Bu konuda da izahat 
vermeye burada vaktim yok. 

, Okullarda diş sağlığı konusunda Millî Eğitim Ba
kanlığıyla bir protokol yaptık. Dışardaki diş doktor
larından evvela içeridekileri 1985'te bir plana sokaca
ğız; ağız, diş tedavisi merkezleri kuruyoruz çeşitli yer
lerde, o uygulama yanında bunlara da el atacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
5 inci soru Sayın Mihriban Erden'in, okutuyorum 

efendim : 
Türkiye'deki hastanelerden bazılarında temizliğin 

iyi yapılmadığını vatandaşların şikâyetlerinden öğren
miş bulunuyorum. Hastanelerimizin temizliği her ne 
kadar başhekimle yöneticilerin sorumluluğu altında 
ise de, bazılarının yeteri kadar temiz tutulmadığı şi

kâyetlerden anlaşılmaktadır. Hastanelerimizin, sağlık 
ocakları ile dispanserlerin sık sık temizlik denetiminin 
yapılıp yapılmadığının açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Devamla) — Değerli üyeler, 
hastanelerin sık sık temizlik denetimini yapmakla 
(yani mütemadiyen her gün başta bakan olmak üze
re, gece baskını falan diyorlar birçok kişiler) bu me
seleye bir çözüm getirmek mümkün değildir. Bu, bir 
sistem hadisesidir. Şimdi, biz bunu sistemde değişik
lik ile çözme yolundayız. İlk olarak bu sene Ankara' 
da Yüksek'İhtisas Hastanesinde temizlik işini bir şir
kete havale ettik. Yani bu temizliği nasıl olsa orada 
birtakım adamlar yapmıyor mu, hademeler filan, on
lara da bu millet para ödüyor; ama neticeden kimse 
memnun değil. O hademenin 100 lira maliyeti var, 
belki şirkete 90 liraya daha iyisini yaptıracağız. Bu 
deneme 3 - 4 aydır sürüyor. Bizim icraatımızda iyi 
netice aldıktan sonra geri dönme yok. İyi test edece
ğiz, ondan sonra devam; her tarafa yaygınlaştıraca
ğız. Netice, bugün göründüğü şekliyle iyidir. Yani, 
o temizlik şirketi oradan bir kazanç sağlamak için, 
işini fevkalade dikkatli bir şekilde yürütmektedir. 
Bunu öbür taraflara da irti'batlandıracağız. 

Bu husustaki cevabım bundan ibaret. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Savın Arsan Savaş Arpacıoğlu burada mı efendim? 

Burada. 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun sorularım oku

tuyorum : 
1. Eczacıların meslek odalarına kayıtlı olmaları

na rağmen ticaret odalarına kayıt edilme gereğine ne 
Vönden lüzum görülüyor? 

2. İlaçtaki bio - yararlılık konusunda ne düşünü
yorsunuz? Hangi sistem ve yöntem ile ülkemizde bu 
konunun saptanması düşünülüyor? 

3. Birçok ilaç firmalarında, işlerliğini kabul ede
bileceğiniz kontrol ve farmakoloji laboratuvarı mev
cut değil. Bunun tespiti ve otokontrol sisteminin ge
tirilmesi, ilacın kalite ve imalatı yönünden olumlu 
olacakına röre teessüsü gerekmez mi? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ec
zacıların ticaret odasına kaydı konusu Ticaret Ba
kanlığını ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor, Eczacı
larla ilgili ayrı oda var, yasa var. O 'bizim kontro-
lümüzdedir; o, öbür tarafı ilgilendiriyor. Görüşle
rim var 'bu konuda; vaktimiz yok. 
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Bio-yararlılık yöntemi meselesi teknik bir hadise
dir. Onu da uzmanları tespit edip uygulayacaklardır. 

Bu farmakoloji la'boratuvarı, biliyorsunuz «GLP» 
dedikleri iyi laboratuvar uygulamasını malumunuz 
anlattım, yönetmeliğini çıkardık, yapmayanları kapa
tacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Sayın Yusuf Demir buradalar mı efendim? Yok. 
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel buradalar mı efen

dim? Yok. 
Sayın Lezgin Önal buradalar mı efendim? Bura

dalar. 
ıSorularını okutuyorum : 
1. İlaçlarda kalite kontrolü yapan Hıfzıssıhha 

Enstitüsü bugünkü imkânları içerisinde personel ve 
araç yönünden yeterli mi? Piyasaya arz edilen ilaç
ların tümü kontroldan geçiriliyor mu ve bozuk çıkan 
ilaçlar için firmalara ne gibi müeyyideler uygulanıyor? 

2. Bugün piyasada satılan ilaçların devamlı fiyatı 
artıyor. Bunun nedenleri nedir? Bir senede yüzde 40 
ilâ yüzde 100 arasındaki zamlar nereden kaynakla
nıyor? 

3. Kamu eczacılarının istihdam ©dilmesi yönün
den ne gibi sahalarda yararlanmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Yalnız 1 inci soruyu cevaplandır
mıştınız Sayın Bakan; buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Evet. 

Efendim, bu Refik Saydam Enstitüsü reor-
ganize edilmektedir. İlaç kontrolünün etkili hale 
getirilmesi için gerekli cihazlar buraya monte edile
cektir. 200 milyon lira para harcayacağız. Bir ya
bancı, «Buradaki cihazlar müzeliktir» tabirini kullan
dı. Bunu da Yüce Meclisin bilgisine arz ediyorum. 
1985 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 200 
milyon lira para harcanarak modern cihazlarla ilaç 
konifcrolü yapacak hale getirilecektir. 

'İlaçların fiyatı neden artıyor? ilaçların büyük kıs
mında kullanılan hammadde dışarıdan getiriliyor; do
lar artıyor, o da artıyor. Anormal bir aştış yok, nor
maldir. 

Kamu eczacılarının, herhalde arkadaşımızın söyle
diği biyokimyacı filan gibi birtakım yollara tevcihi 
ise, o çareye tevessül edeceğiz. 

Arz eder, teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şevket Bilgin?.. Buradalar. 
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Sorulan okutuyorum : 
1. Zorunlu hizmet yerine, özendirmeyi temel alan 

bir uygulamaya gidilmesi için çalışma var mıdır? 
2. Genel sağlık sigortasına ne zaman geçilebil

mesi mümkün olacaktır? 
3. öğleden önce memur, öğleden sonra tüccar 

gibi çalışmasına müsaade edilen hekimlerimiz için 
yeni bir düzenleme düşünülmekte midir? 

4. Tamgün çalışan hekimlere yıpranma zammı 
verilecek midir? 

5. Batı ülkelerinde meslekte otokontrol getiren 
(medical assosiation) diye bilinen kuruluşun memle
ketimizde de kurulması için bir çalışma var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Efendim, Sayın Bilgin' 
in sorularına bir hayli cevap verdim zannediyorum. 
Tatmin olmadığı husus varsa, kuliste biraz daha izahat 
vereyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mahmut Orhon'un suail, Hudut ve Sahiller 

Genel Müdürlüğü ile ilgilidir. 
Sayın Mahmut Orhon?.. Buradalar. 
Buna da cevap verir misiniz Sayın Bakan? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Ta'biî efendim. 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğümüzün, hudut 

ve sahillerde elliye yakın merkezi vardır; fakat 8 ta
ne doktoru vardır. Bu merkezler hudut ve sahiller
de yabancılara karşı 'bizim yüzümüzü ağartacak bir 
cephemiz olması lazımdır. Yani oralar, açık ta'biriyle, 
perişan bir vaziyettedir. 1985 yılında buralara ilave 
yatırımlar yapacağız ve orada mevcut sağlık tesisleri
mizin bünyesine bunları monte edeceğiz. Bu suretle, 
bir sene içerisinde bu genel müdürlüğün bütün üni
telerinde, yabancılara doktorlar muhatap olacaktır. 
Inşaallah bu konuda büyük !bir gelişme olacaktır. 

Ayrıca, bugüne kadar Hudut ve Sahiller Genel 
Müdürlüğü, sadece rüsum toplama gi'bi şeylerle uğ
raşmış, Bundan sonra, kıyı sağlık güvenliği konusun
da bunlara gerçek görevler vereceğiz. Yani bu genel 
müdürlüğü fonksiyonları itibariyle ihya edeceğiz, mo
tive edeceğiz; fonksiyonlarını, performansını büyük 
düzeylere eriştireceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Cengiz?.. Buradalar. 
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Sayın Ömer Necati Cengiz'in sorularını okutuyo
rum : 

1. Müstahzarların jenerik isimlerle üretilmesi, 
ilaç fiyatlarına ucuzluk getirmez mi? Verilen ruhsat
lar azaltılırsa, halka daha ucuz ilaç sunulamaz mı? 

2. Bugünkü koşullarda, alış fiyatının ço'k üstün
de fiyatla satılan ilaçların, daha ucuz fiyatla satıl
ması için hammadde ithalinin devlet eliyle sağlan
ması gerekmez mi? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Efendim, jenerik reçete 
meselesi ço'k nazik bir konudur. Dünyanın çeşitli ül
kelerinde zaman zaman uygulanmış, fakat sonradan 
kaldırılmıştır. Amerika'ya da son zamanlarda günde
me geldiği için, bizim memleketimizde de bu, tartış
ma konusu olmaktadır. 

Bir ülkede jenerik reçete kullanmanın çeşitli şart
ları vardır. Evvela bunları yazacak doktorun bulun
ması gerekir. Çünkü arkadaşımız alışmış, «Alfasi
lin» diye yazıyor. Şimdi onu jeneri'k ismiyle yaza
caktır. Bunun bir kısmı zordur; komplike bir ha
disedir. Evvela doktorun jenerik reçeteyi yazacak hale 
getirilmesi lazımdır. 

Ondan sonra, jenerik reçete ile piyasaya ilaç arzı 
başladığında, fevkalade nazik bir hadise ortaya çı
kıyor; bu da kalite kontrolünün çok iyi yapılması hu
susudur. Kalite kontrol teşkilatına sahip olmadığınız 
takdirde 'bunu yapamazsınız. O itibarla, bu ön şart
ları nazarı itibare almak suretiyle, bu mesele üze
rinde düşünüyoruz. 

Ruhsatların azaltılması hususu, eski devirlerde ya
pılmış bir uygulamadır. Bu husus, bizim partimizin 
rekabet felsefesine sığmaz. Bu konuda izahat ver
meye vaktim olmadı ama, dediğim gibi geçmişte 'böy
le bir uygulama yapılmıştır. 

Türkiye'de bir ilacı yapan, bir tek firma varsa, 
bu bir fiilî tekeldir. İkinci bir firma müracaat edip, 
«Ben de bu ilacı yapıp, diğer firmaya rakip olaca
ğım» dediğinde; geçmiş uygulamada, «Sen yapamaz
sın» demişlerdir. Böylelikle, devlet eliyle tekel yara
tılmıştır. Biz bu tekelleri 1984 senesi içerisinde yık
mış bulunuyoruz. Bugün Türkiye'de bir ilacı yapan 
bir tek firma bırakmadık, ruhsatlarını vermek sure
tiyle hepsine rakip çıkardık. O itibarla, ruhsatların 
azaltılması çok nazik bir hadisedir. 

Teşekkür ederim. 
{BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 

Sayın Ali Rıdvan Yıldırım'ın sorularını okutuyo
rum : 

1. Mütehassıs doktor dağılımıyla ilgili olarak ba
kanlığınızca ne gibi tedbirler alınmaktadır; dengeli 
dağılım? 

2. Hemen hemen her gün aldığımız şikâyetlerden 
biri de, devlet ve kamuya ait hastanelerde doktorla
rın vatandaştan para alarak ameliyat yaptıkları yö
nündedir. Bu tür söylentilerin doğruluk derecesi ne
dir? Bakanlığınızca herhangi bir tedbir alınmakta mı
dır? Bu tür olaylar dolayısıyla hakkında tahkikat 
açılan doktor var mıdır? 

3. Genellikle devlet hastaneleri oldukça bakım
sızdır. Bilhassa taşra hastanelerinde temizlik yönün
den ciddî bir çalışma göremiyoruz. Bu yönden ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

4. Acil servis ve ilk yardımla ilgili çalışmala
rınız hangi safhadadır? 

5. Bakanlığınız bütçesine kapatılmış eski bir si
yasî partinin militanlarının doldurulduğu, bunların da 
partizanca davrandığı yaygın bir söylentidir. Bu ko
nuda ne gibi tedbirler alıyorsunuz? 

6. Personel Genel Müdürlüğünün, size rağmen 
tayinler yaptığı doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
arkadaşımızın sorularının baştakilerine yeterli cevap 
verdiğimi zannediyorum. Altta bir soru var, «Kapa
tılmış bir partinin militanları» falan. 

Değerli milletvekilleri, size şunu samimiyetle arz 
edeyim, basında da yer almıştır. Böyle bir hadise 
katiyetle varit değildir. Bizim için ehliyet söz konu
sudur. {ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
O itibarla, bu militanlar falan her kim ise, onların 
ismen belirlenmesi gerekir. Böyle bir şeyi katiyen ka
bul etmediğim gibi, böyle bir şeyi yapmam da müm
kün değildir. Evvelce memuriyette bulunduğum yerler
de bu konuda nasıl bir tutum içinde olduğumu her
kes bilmektedir. ıBöyle bir şeyi sureti katiyede red
dediyorum. 'Böyle bir şey yapmamız mümkün değil, 
yani bu kimseye fayda da sağlamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, soru 
cevaplandırılmıştır. 

Sayın Berati Erdoğan'ın sorularına geçiyoruz. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Bakan, açıklama var arkada. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım soru cevaplandırıl
mıştır. 
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ARSAN SAVAŞ ARPACIOÖLU (Amasya) — Sa
yın Bakan, ben size arz edeceğim, tutanaklara geç
mesini istemediğim isimler var. (ANAP ve HP sıra
larından karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu
rada sorulacak sorulara cevap verebilecek durumdayız. 

ALÎ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) Milliyet
çilik h'iç kimsenin tekelinde değildir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen yerinize otu
runuz. 

Her zaman tekrar soru sormak ve belgelendirmek 
mümkün, lütfen yerinize oturunuz. Lütfen efendim. 

Sayın Berati Erdoğan?.. Buradalar. 
Samsun Milletvekili Sayın Berati Erdoğan'ın so

rusunu okutuyorum : 
Sayın Sağlık Bakanından Türkiye'de ilaç imali ve 

eczacılık konularında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında ne gi'bi çalışmalar yapıldığı hakkında soru 
sorulmasına delaletinize arz ederim. 

ALI RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Bizim 
Sayın Bakanın kişiliğine ve şahsına bir diyeceğimiz 
yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen mesele ka
pandı. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Sayın Başkan, ilaç ko
nusunda yeterli bilgi verdim, her halde arkadaşım 
tatmin olmuştur. 

İBAŞİKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ertuğrul Gökgün buradalar m.? Burada

lar. 
Sorularını okutuyorum : 
1. Göz tansiyonu için son derece önemli olan ve 

Türkiye'de bulunmayan «Cbibro-Timoptol» adındaki 
göz damlası ve hayatî önemi 'haiz bazı İlaçlar he
kimlerce reçeteye yazılmakta ve «Türkiye'de yok, Al
manya'dan getirtirsiniz» uyarısı da yapılmaktadır. 
Bazı şahıslarca da Türkiye'de fahiş fiyatla satılmak
tadır. Bu acı ta'blo üzücü ve düşündürcüdür. Hayatî 
önemi haiz olan bu tip ilaçların devletçe yurda it
hali ile hastanelerde satılması düşşünülemez mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH-' 

MEH AYDIN (Devamla) — Türkiye'de bulunmayan 
her ilacı 'getirtiriz, ithal ederiz ve vatandaşa ilaç sı
kıntısı çektirmeyiz. 

Maruzatım bu kadar. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Veysel Varol?.. Burada. 
Soruları okutuyorum : 
1. Döner sermaye gelirlerinin profesör ve em

sali kimselere tevzi edilmediği malumlarınızdır. Bu 
durumu... 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — «Hastanelerde» 
d'iye başlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Varol vakit geçmemesi için 
şifahen sorar mısınız? 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Hastanelerde 
döner sermayeden yalnız profesör ve emsali kimse
ler faydalanmaktadır. Bunu şümullendirmek suretiyle, 
gerek doktorlara, gerekse personele teşmil etmek 
mümkün müdür? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Bunu tahkik ettikten 
sonra arz edeyim. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Bir sorum daha 
var. 

BAŞKAN — Onu da sorun. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Kalkınmada ön

celik tanınan iller arasında olan Erzincan ili ve il
çeleri için alınması gerekli tedbirleriniz nelerdir? 

SAĞLHC VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — tilerin hepsi hakkında 
iyi düşünüyoruz, endişe buyurmayın. 

BAŞKAN — ti programlarında belirtilecek efen
dim. 

Teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Ayrıca sorun olursa 
bana iletebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan?.. Burada, 
Soruyu okutuyorum; 
Devlet hastanelerinde mevcut yaltakların sınıflan-

dırıldığı ve özel odaların varlığı malumunuzdur. Bü
tün vatandaşlara eşit hizmet vermekle yükümlü bu
lunan devlet hastanelerindeki bu sınıflandırmayı uy
gun buluyor musunuz? Uygun 'bulmuyorsanız bu ay
rımı giderici bir çalışmanız var mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Aslında bu, «tüketici 
rantı» dediğimiz hadisenin yok edilmesidir; diskrimi-
ne edeceğiz, biraz daha arayı açacağız. 1985 yılı içe
risinde zenginden biraz daha fazla para alma ve öte
kilere yeterli hizmet götürme meselesidir. Sosyal ada
let ilkesine uygun yolda hareket edeceğiz. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Abdıırrahman Kara'a?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
1. özel kanuna göre yetiştirme yuritlarında ko

runmaya alınan 'kimsesiz çocuklar 18 yaşına girdik
leri gün yurttan çıkarıknaktadırlar, bunların akıbeti 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

2. OBbe ve hemşire ihtiyacı karşısında evvelce 
kapatılan ve hoş duran Kütahya Sağlık Okulu hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN '(Devamla) — Efendim, hiçbir tesisi 
boş 'bırakmayız ve onun en iyi maksada hizmet ver
mesi için gerekli tedbirleri alırız. Bazı özel sebepleri 
olabilir, endişeniz olmasın. Ayrıca, hu hususu zatı 
âlinizle de görüşebiliriz, 

18 yaşına girdikleri gün yurttan çıkarılma hadi
sesi : Sosyal Hizmet Kanunu, -malumunuz- 18 ya
şına kadar kimsesiz çocukları koruma görevini Sos
yal Hizmetler Genel Müdürlüğüne vermiştir. 18 ya
şını aşmış olanlara biraz daha vakit verilir, yani ne
dir bu; diyelim ki yüksek tahsile gidiyor, böyle du
rumda olan kimsenin Kredi Yurtlar Kurumuna git
mesi lazımdır. Yüksek tahsil gençliği ile bu kurum 
ilgilidir. Bunun dışında okumuyor, sanata gidiyor ise 
Î8 yaşını bitirmiş bir adam usta olmuştur, bizde «us
ta» diye istihdam edilir. Eğer üç tane kişi dışarı çık
mış ve kendi başına münferit birtakım davranışlara 
girmiş ise netice itibariyle toplumda böyle 3 tane ada
mın 'bulunması tabiîdir. Bunun büyütülmesini doğru 
'bulmuyorum. Ben hadiseyi tahkik ettim, 3 tane genç 
haylazlık yapmış, kaçmış, gitmiş. Yani bu bir sorun 
değil; genelde Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
iyi hizmet vermektedir; bunu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Sait Erol?.. Burada
lar. 

Sayın Mehmet Sait Erol'un suallerini okutuyo
rum : 

1. Halen diploması rafta bekleyen eczacı kesimi 
için bugünkü ağır finans şartları muvacehesinde is
tihdamları konusunda daha yaygın hizmet ve sahası 
yaratılmasını düşünüyor musunuz? 

2. Her kuruluşta olduğu gibi sağlık kesiminde de 
•doktor lojmanlarına öncelik vermeyi düşünüyor mu
sunuz? 

3. Lojman olmayan yerlerde ataması yapılan dok
torlar, lojman bulunmadığı bahanesiyle görev yerini 

'bırakmaktadırlar. Bu durum karşısında ne gibi ted
birler alınmaktadır? 

IBAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan,; 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH

MET AYDIN (Devamla) — Son iki soru üzerinde 
zannediyorum yeteri kadar bilgi verdim. Öncelik arz 
ediyor ve 1985'te sadece buralara, hastane yanlarına 
lojman yapacağız, bu sorunu halledeceğiz. 

Birinci soruya gelince : Eczacıların istihdamı için 
tabiî tedbirler düşünüyoruz, ilaç müfettişliğinde ecza
cıları kullanacağız, yeni iş sahaları açıyoruz açabil
diğimiz kadarıyla. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İhsan Gürbüz?.. Buradalar. 
Sayın ihsan Gürbüz'ün sorularını okutuyorum : 
1. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan ec

zacıların yan ödeme, hizmet tazminatları ve benzeri 
konularda hekim sınıfıyla eşit işleme tabi tutulmadığı 
gözlenmektedir. Bundan sonraki uygulamalarda bu 
haksızlığın düzeltilmesi cihetine gidilecek midir? 

(BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Efendim çeşitli kesim
lerde müşahede ettiğimiz (bu hemşirelerde vardı 'bili
yorsunuz) haksızlıkları izale ettik. Daha başka hak
sızlıklar da varsa, bunları da 'birer birer ele alır hal
lederiz. Hükümetimiz adil bir hükümettir; endişe bu-
yurulmasın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Sayın Haydar Koyuncu?.. Buradalar. 
Sayın Haydar Koyuncu'nun sorularını okutuyo

rum : 
1. İnsan sağlığında en sorumlu karar verecek 

uzman hekimler, devletin 5-6 ncı kademe sırasında 
alt derece memur sınıfına indirilmiş ve madden, ma
nen idareye kırılmışlardır. Bakanlık bu hekimlerin 
tatmini için ne düşünmektedir?1 

2. [Doktor ve sağlık personeline lojman veril
mesi düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN (Devamla) — Efendim zannederim bu 
soruları cevaplandırdım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bahriye Üçok, buyurunuz efendim. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Efendim, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesinin çok hayatî h\x böltimü-
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ne yatırılan hastaların bazılarına teşhis için gereken ı 
röntgen filmi ve çeşitli tahliller için hastane olanak- I 
lan kapalı tutulmuştur. 28 gün 1 ay beklemek gerek
tiği tescil edilmiş ve özel laboratuvarlar, röntgen fil- I 
mi çeken özel müeseseler salık verilmiştir. Kimileri I 
ise bekletilmeden 'bütün tahlillerini yaptırabilmekte ve 
gerekli filmleri de hastanede çektirebilmektedir. Aca- I 
ba bu ayrıcalıktan sayın bakanlığın haberi var mıdır, I 
varsa önleyici bir tedbir getirilebilmesi mümkün mü? I 

İkinci sorum; 1985*te yüksek hemşirelik okulları I 
açmayı düşünüyorlar mı? Düşünülüyorsa eğer bun
ların sayısı aca'ha ne kadardır? I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. I 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Hocanın 
birinci sualini YÖK teşkilatına intikal ettireceğim. I 

ikinci sorusunda, «yüksek» dendiği zaman, ona I 
biz karışmıyoruz, ona fakülteler karışır. Biz normal I 
hemşireleri yetiştirmeye devam ediyoruz. I 

Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muhlis Arıkan; buyurun efendim. I 

MEHMET MUHLİS ARIKAN (Samsun) — Efen
dim, memleketimizdeki kuduz vakalarında tatbik edi
len kuduz aşıları, kuduz aşı istasyonlarında kurs gör- I 
müş kişiler tarafından yapılmaktadır ve şu anda sağ
lık ocaklarına dağılacak arkadaşlarımız zannediyo
rum kuduz aşısı kursundan geçmemiştir. Sağlık oca
ğının başında bulunan hekim arkadaş, kurs görme
diği için kendisine yakın olan bölgede görülen bir 
kuduz vakasında aşı tatbikatına geçemez ve vatanda
şımız köyünden kalkıp, uzak mesafeler katederek bu 
aşı istasyonuna gitmek mecburiyetinde kalır. Acaba, 
^Skğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı üniversitelerle is
i l i ğ i 1 ;yapmak suretiyle tıp fakültelerinde daha 4 ün-
"cW sffifala^öğrencilere, mikrobiyoloji dersi okutulur-
^erif'^utlûz' aşısY'fatbikatı gösterilip «kuduz aşısı tat
bik edebilir» şeklinde bir sertifika vermek mümkün 

-tieffl mffMca8S!İS£ğlilc ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bu konuda bu problemin halledilmesi bakımından 
başka bir husu^&â^ulşüMıelrfe1 midir? 

H^BAŞKAN^^-iBöparun Sayın Bakan. J 
od fSAâ^KA VE RUSYALI " YARDİM BAKANI «; 
MEHMET AYDIN (Devamla) 4~ Gerekli teması j 
yaparız ve kursları da açarız; soruya verilebilecek ce- ] 
vap herhalde budur,''--^o ;JJ^:O: T : f; >; | 

BAŞKAN•:*- Töşekküf 4dedm Sayın' Bakan. j! 
BIB>ÎB& sUCe^ü sorular 'üamâmlaİmıştır. - j 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bakanlığım bütçesi üzerinde ortaya 
koymuş bulunduğunuz değerli görüşlere teşekkür edi
yorum ve bakanlığım icraatında bu hususların nazarı 
itibare alınacağını sizlere arz ediyorum. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak üzerinde Sayın Süleyman Yağcı-

oğlu; buyurun efendim. 
Sayın Yağcıoğlu, süreniz 10 dakikadır efendim. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, millî iradenin temsilcisi değerli milletvekil
leri; konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî Yı
lı Bütçesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunu
yorum. 

Hekimlik felsefesi; koruyucu hekimlik ve tedavi 
edici hekimlik olmak üzere iki esasta toplanmıştır. 
Bakanlığın görevi ise, halkın en iyi sağlık hizmetini 
görmek ve bu hizmeti veren sağlık personeline en 
iyi imkânları sağlamaktır. 

Kalkınmakta olan bir ülke olmamız ve hızla ar
tan nüfus sayımız nedeniyle, zorunlu olarak her hiz
met gibi, sağlık hizmeti de aksamaktadır. Bu neden
lerle, Türkiye'de bazı coğrafî şartların etkisiyle mah
rumiyet bölgeleri oluşmuştur. Dolayısıyla da hekim 
temini güçleşmiştir. Son zamanlarda çıkartılan Zo
runlu Hizmet Yasasıyla, geri kalmış yörelere sağlık 
hizmeti götürülmeye çalışılmıştır. Bu gerekçe ile, eli
mizde bulunan 2 000 hekime zorunlu hizmet kurası 
çektirilip, bu kuralar sonucunda 3 büyük ile; Ankara, 
İzmir, İstanbul'a yüzde 18'i ve geri kalmış yörelere 
de yüzde 21'i gönderilmiştir'. Böylelikle kalkınmada 
öncelikli yörelerimiz hekim payını almış oluyor. Do
layısıyla sağlık hizmetlerine de daha çok kavuşmuş 
oluyor. 

Bu itibarla, Mecburî Hizmet Yasasının devam et
mesi gerekmektedir. Bir de buralara göndereceğimiz 
pratisyen doktorlar okullarından idarî tecrübeye sa
hip olmadan ayrıldıklarından ve çeşitli hasta vakala

rında güç duruma düştüklerinden, hekimin daha iyi 
hizmet götürebilmesi için 2 yıllık mecburî hizmetin, 

c6 aylik kısmının vaka tecrübesi kazanma ve ülkemi
zin içinde bulunduğu durumdan dolayı önem taşıyan 
aşı, iğne yapma, serum takma, ufak cerrahî girişim
lerdebulunma^ trafik kazalarında ilk yardım müda-

ifttttesi/tif&ı —çocuk-sağlığı kontrollerini, otopsi yapa-
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bilmeyi, aile planlaması yönünden öğütleme ve ge
rekli araçları uygulayabilmeyi ve doğum yaptırabil-
meyi tam teşekküllü il devlet hastanelerinde tecrübe
den geçmek suretiyle uzman pratisyen olarak pratik 
kazandıktan sonra, geri kalan hizmetini ilçe ve bu
caklarda tamamlamasından yanayız. Bu suretle de, 
bizde yanlış birikmeye uğrayan mütehassıs hekim 
yüzdesini, pratisyen yüzdesi gelişmiş olan ülkelerde
ki duurma getirmiş oluruz kanaatindeyim. 

Böylelikle, Türk hekimleri Zorunlu Hizmet Yasa
sıyla gittikleri yerlerde memlekete hizmet götürmek 
için kendi gayret ve kaderlerine terk edilmemiş ola
caklardır, huzura kavuşacaklardır. Daha önce çıkarı
lan full - time ve part - time yasalarıyla belirli bir se
viyede emeğinin karşılığını alan, en az diğer meslek 
gruplarından senede 105 gün daha fazla çalışmasına 
ve nöbet sorunuyla karşı karşıya kalmasına rağmen, 
hekimler bugün için maalesef diğer meslek grupla
rıyla hemen hemen eşit seviyede bırakılmışlardır. Şu
nu bilmeliyiz ki, sağlıklı bir yaşam sürüyorsak bunu 
önce Allah'a sonra Türk hekimine borçluyuz. (Al
kışlar) 

Bu nedenle, bizi sağlığımıza kavuşturan hekimle
rimize sahip çıkmalıyız. Hekimler için prim esasına 
dayalı çalışma sistemi benimsenmeli, sağlık persone
li, personel kanunu içerisinden çıkarılarak ayrı bir 
personel rejimi içinde değerlendirilmelidir. 

Nihayet, görev başındayken lojman sorunuyla, 
sosyal sorunuyla, maddesel sorunuyla uğraşmayan 
bir sağlık ordusu kurmalıyız. Yani, zorunlu hizmet, 
özendirici hizmet şekline çevrilmelidir. Bu arada da 
part - time çalışan hekimlerin de görevlerini ihmal 
etmemeleri için dikkatlerini çekmeliyiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sağlık denilince akla 
yalnız aşı, yalnız ilaç ve tedavi gelmemelidir. Sağlık; 
beslenme, çevre sağlığı, iş güvenliği ve sosyal güven
likle bir bütündür. Bunları yapamazsak vatandaşa ye
terli sağlık hizmeti götüremeyiz. Bu nedenle sağlık 
hizmetleri, bütün yurtta sosyalleştirilmiştir. Bizim te
mennimiz, bu sosyalleştirmeyi tamamlayacak olan 
altyapı hizmetlerinin de bir an önce gerçekleştirilme
sidir. 

Tedavi edici hizmetleri bir bütün olarak kapsa
yacak olan Sağlık Sigortası Yasası en kısa zamanda 
çıkarılmalıdır. Başta hekim olmak üzere tüm sağlık 
personeli ve sağlık kuruluşlarının tek elden yöneti
mini bu suretle sağlamalıyız. Şöyle ki; silahlı kuvvet
ler dışındaki tedavi edici hekimlik hizmeti gören tüm 
kuruluşlar bir çatı altında toplanmalı. Örneğin; üni-
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versite, SSK, Bağ - Kur, Devlet Demiryolları ve dev
lete ait Sağlık Bakanlığı hastaneleri vesaire, bir ünite 
olarak değerlendirildiğinde, bunların neticesinde atıl 
personel ve atıl yatak sayısı önlenmiş olur. (Alkış
lar) 

örneğin, 20 bin nüfuslu bir kazada Sosyal Sigor
talar hastanesi ve Sağlık Bakanlığı hastanesi var. 
Bunları birleştirmekle hem personel tasarrufu, hem 
hekim tasarrufu, hem de maddesel tasarrufa gitmiş 
oluruz. 

Büyük merkezlerdeki hastaneler, örneğin Ankara' 
daki Numune Hastanesi, Yüksek ihtisas Hastanesi ve 
Sanatoryumda üç ayrı göğüs cerrahisi bulunmakta
dır. Bunlar tek olarak, bir noktada toplandığı zaman 
hizmet birimi artar ve dolayısıyla da fazla olan he
kim ve ihtisas dallarındaki diğer hekim ve malzeme 
açısından fazlaya çıkan iki göğüs cerrahisi merkezi, 
Anadoluda bu sorundan yakınan, illere kaydırılmış 
olur. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi sonucunda, 
yurt çapında gerçekleştirilecek olan altyapı tesisleri
nin başında, tam teşekküllü ilçe hastaneleri kurulma
sından ve bunların yataklı hizmet vermesinden dola
yı son derece memnunuz. Çünkü, bunlar, sağlık ocak
larına dönüştürülmekten kurtulmuştur. 

Sağlık Bakanlığının uç hizmeti olan, köylerdeki 
sağlık evleri yapımı da bizi son derece memnun et
miştir. Bilhassa geri kalmış yörelerde nüfus yoğunlu
ğuna bakılmaksızın yapılan ve yapılacak olan tam 
teşekküllü, yataklı ilçe hastanelerinin yapımından do
layı sayın bakana minnettarız. 

Bunun yanısıra, il merkezlerinde kurulan hasta
nelerimizin ihtisas veren hastaneler haline dönüştü
rülmesini arzu etmekteyiz. Böylelikle de Zorunlu Hiz
met Yasasıyla il emrine atanan pratisyen hekim, il 
içi rotasyonlarla (ki, bunu motorize ekipler, ambu
lanslar vesaire ile takviye ederek) sağlık hizmetlerini 
yaygınlaştırmış oluruz. Büyük şehir merkezlerindeki 
nüfusu 100 bini aşan kamu sağlık poliklinikleri açıl-
masıda hastanelerimizi tedavi kurumu halinde bırak
maya yarayacaktır. Şöyle ki; hastane merkezinden 
çıkarılan poliklinik vakaları, kamu sağlık merkezinde 
halledilmiş olacak, günlük muayene için gelen hasta 
sayısı 500 ise, laboratuvan, röntgeni, muayene polik
liniğinden oluşan kamu sağlık merkezinden hastane
ye gidecek olan hasta sayısı 10- 15'e düşmüş olacak
tır. Böylelikle de hastayı yatırdı - yatırmadı diye has
tane hekimi şaibeden kurtarılmış olacaktır. 

Ayrıca, kurulan tam teşekküllü acil servisler için 
| de huzurunuzda sayın( bakana teşekkürü bir borç bi-
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lirim. Ankara'da 21 acil servis istasyonu 5 metropo- • 
üten bölgede kurulmaktadır. Bunlar, sayın bakanımı- I 
zm da bahsettiği gibi, 24 saat, telsiz ve ambulansla I 
da çalışacak, vatandaşa hizmet götürecektir. I 

Hekim, diş hekimi ve eczacının dışında kalan I 
yardımcı sağlık personeli ebe, hemşire, sağlık me- I 
muru, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, I 
çevre sağlığı teknisyeni, ortopedik protez ve cihaz I 
teknisyenleri sıkıntısı yurdumuzda had safhadadır. I 
Bilhassa ebe ve sağlık memuru açığımız, röntgen ve I 
laboratuvar teknisyeni açığımız fazladır. Bu neden- I 
le yurdumuzda geniş bir kitle oluşturan ve birikmiş I 
olan lise mezunu gençlerimiz belirli bir süre eğitim- I 
den sonra bu branşlarda kullanılmak suretiyle uy- I 
gulamaya geçilmesini rica ederim. Bu nedenle de eli- I 
mizde birikmiş olan lise mezunlarına iş sahası aç- 1 
mış oluruz kanaatindeyim. I 

Bu arada 229 sayılı Kanun Kuvvetinde Karar- I 
name ile yüzde 10'lulk özel hizmet tazminatından I 
faydalanan ve mağdur olmuş olan yardımcı hemşire- I 
ler adına sayın bakana ve hükümetimize teşekkürü [ 
bir borç bilirim. Sağlık teknisyenlerinin de sağlık I 
meslek lisesinden mezun olanlara verilen yüzde 8'lik I 
özel hizmet tazminatından faydalandırılmalarını ri- I 
ca ederim. Bu, dünkü gazetede yayınlanmıştı. I 

Son günlerde bakanlığımız nezdinde Kuveyt ile I 
yapılan sağlık anlaşması gereğince yurdumuzda ku- I 
rulması düşünülen ilaç fabrikalarında sağlığın ayrıl- I 
maz bir parçası olan eczacı arkadaşlarımızdan da, I 
görevlendirilmek suretiyle, faydalanılacağından emi- I 
nâm. I 

Diş hekimlerine gelince, zorunlu hizmet yasasın
da uygulanan şekilde olduğu gibi, diğer hekimlerle I 
birlikte diş hekimlerinin de ilçe ve il hastanelerine I 
dağıtılarak: hizmet vermek suretiyle mağduriyetleri- I 
nin önleneceğinden eminim. I 

Şunu belirtmeden geçemeyeceğim: Halen hakan- I 
lığınıza bağlı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Baş- I 
kanlığı bölümünde görev yapan arkadaşlarımızın gay- I 
retiyle daha önce olmayan: I 

1. Aşı ve serum üretimi 1984 yılında polio ve I 
kızamık aşısı dışında Türkiye'nin ihtiyacını karşılar 
duruma gelmiştir; hatta pazar 'bulunduğu takdirde I 
üç milyon doz aşı ihraç edebiliriz. Bunlar tifo, dif- I 
teri, boğmaca, tetanoz ve tüberkülin gibilerdir.; Ay- I 
rica tedavide kullanıan serum ve antiserumların ih- I 
tiyacımızı karşılayacak şekilde üretildiğini öğrenmiş I 
bulunmaktayız, memnunuz. I 

2. Kan ve kan ürünleri, albümin, gamagalobin I 
ve pıhtılaşma faktörleri de üretilmektedir. I 

3. Çevre sağlığı, gıda kontrol, ilaç kontrol hiz
metleri de başarı ile yürütülmektedir. Bu nedenle, 
şahsınızda çalışmalarından ötürü Hıfzıssıhha Genel 
Müdürü ve personeline huzurunuzda teşekkürü bir 
borç bilirim. 

BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen bağlayın. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Bir 
dakika Sayın Başkan. 

Tüm sağlık camiasının böyle hizmetler vermesini 
canugönülden arz ederim. 

Yurdumuzda yıllardır mücadelesi verilen sıtma 
hastalığının üzerine gidilmesini ve ayrıca veremle sa
vaşın bugünkünden daha fazla gayretli çalışmayla 
önlenmesini içten duygularla rica ediyorum. 

Diş hekimliği: Bakanlığınız sırasında Sağlık Şû
rasına bir diş hekimi atamanızdan dolayı parlamen
to huzurunda meslektaşlarını adına teşekkür ediyo
rum. Bakanlığınız bünyesinde oluşturduğunuz Diş, 
Çene ve Ağız Cerrahisi Daire Başlkanlığınm genel 
müdürlüğe dönüştürerek yurt sathında yaygınlaştırıl
masını temenni eder, bu nedenle meslektaşlarımıza 
görev yapma imkânı tanıyacağınızı en derin hislerım-
le bildiririm, 

Ayrıca, ilki 1976 Haziran ayında kurulan müsta
kil diş tedavi ve protez merkezlerinin yurt çapında 
tekrar döner sermayeli ve genel bütçeli birer ku
rum olarak yaygınlaştırmak, lazımdır. Bunları ge
rekli eleman ve personelle takviye edip, ağız sağlı
ğının vücut sağlığının önemli bir unsuru olduğu ve 
çürük ibir dişin enfeksiyonu neticesinde kalp, böb
rek, akciğer, mide ve bağırsak ile romatizmal hasta
lıklara sebep olacağını düşünerek,, diş hekimliğini 
hekimliğin ayrılmaz bir unsuru olarak düşünmekte
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Yağcıoğlu, lütfen tamamlayı
nız. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — İz
mir'de diş tedavi ve protez merkezi müstakil bir 
kurum olarak faaliyet göstermektedir. Dileriz diğer 
illerde de bu sağlansın. 

Enfekte bir ortam içerisinde çalışan diş hekim
lerinin usulsüz olarak kaldıran fiilî hizmet zamla-
rından yararlandırılmasını, hasta ile direkt muhatap 
olması nedeniyle iş riski zammının ve röntgen taz
minatının verilmesini rica ediyorum. 

Diğer hekimlikten ayrılmaz bir unsur olan diş 
hekimlerinin mevcut olan maksfasiyal protezler ve 
ortodontik branşlara işlerlik kazandırıp, diğer ihti
sas dallarından ek branşları da ekleyip diş hekimleri-

— 34$ — 



T. B. M. M, B : 46 

ne eğitim hastanelerinde ihtisas imkânı sağlamayı ar
zu ederiz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, 
Türk insanının sağlığını Ikoruma ve kurtarmada bü
yük fedakârlıkla çalışan sağlık personeline şükran
larımı sunar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, beni dinlediğiniz için hepinizi saygı ve hür
metle selamlarım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Süleyman 
Yağcıoğlu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Bütçesi 
ve Kesinhesabı üzerimdeki görüşmeler tamamlanmış-
tlTj 

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

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım. 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Bütçesi., 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 16 962149 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 55 634 783 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 61581 764 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 844 845 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

TOPLAM 135 023 541000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

Bütçesinin bölümlerini okup oylarınıza sunacağım: 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 523 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

111 Üretim, araştırma - tesis ve 
kontrol hizmetleri 1 889 654 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 25 155 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2438 459 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1983 

Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı

ğının 1983 Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım: 
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CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

113 

114 

900 

990 

Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Temel sağlık hizmetleri ve 
sosyalleştirme 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tedavi hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel ödeneklere ilişkin hiz
metlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ödenek 
Lira 

8 105 101 379 

26 634 480 224 

37 515 166 545 

2 060 589 0Ü0 

508 374 919 

34 303 340 

Gider 
Lira 

7 215 703 250 

24 964 280 311 

35 203 365 513 

2 037 944 862 

459 532 979 

150 000 

Ertesi yıla İptal edilmesi 
devrolunan ödenek gereken ödenek 

Lira Lira 

889 398 129 

1 670 199 913 

2 310 865 821 

23 579 349 

48 841 940 

34 153 340 

GENEL TOPLAM 74 858 015 407 69 880 976 915 34 153 340 4 942 885 152 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1985 Malî 
Yılı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili cetvellerin bölümlerini ay
rı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden do
ğan bulaşıcı hastalıklar
dan korunma 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 900 000 

5 367 100 000 

44 000 000 

5 544 000 000 

(B) cetvelinin bölümlerini okutuyorum. 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 0115 000 000 

26 000 000 

2 503 000 000 

TOPLAM 5 544 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü büt

çesinin gider ve gelirleriyle ilgili bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/581, 1/597) (S. Sayısı : 
203) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarı
sının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Giderlerle ilgili 1 inci maddeyi okutuyorum : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Yıh 
Kesünhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (143 297 499.—) lirası cari, 
(268 803 621.—) lirası yatırım, (219 764 110.—) lirası 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait olmak 
üzere toplam (631 865 230.—) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
Yok. 

(/) 203 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Maddeye bağlı (A) işaretli cetveli okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

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

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hasta
lıklardan korunma 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

47 337 

539 563 000 

224 936 0ÖÛİ 

811 836 000 

Gider 
Lira 

40 165 903 

371 935 217 

219 764 110 

631 865 230 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

7 171 097 

167 627 783 

5 171 890 

179 970 770 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir^ 

1 inci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
s'inuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelirlerle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğünün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (3 571 618 540.—) lirası 

vergi, (9 686 325.—) lirası vergi dışı ve (980 655 053.—) 
lirası da özel gelirlere ait olmak üzere toplam 
(4 561 959 918.—) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Yok. B 

2 nci madde ile ilgili bölümleri okutup her bölü
mü ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM, 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

580 500 000 3 571 618: 540 

14 000 000 9 686 325 

980 655 053 

594 500 000 4 561 959 918 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci 
maddede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan 
(3 930 094 688.—) lira gelir fazlası olarak gerçekleş
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
tptal edilen ödenek 
MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; (811 836 000 —) lira olup, 
bu tutardan yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla 
devredilenin dışında kalan (179 970 770.—) liralık 
ödeneği iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ile 

Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
(Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, açık oyla

ma öğleden sonraki oturumda yapılacaktır. 
b) Sosya! Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
/. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru

mu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Gelir 
Açıklama Lira kodu 

Gelir 
türü 

1 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 736 125 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 13 077 375 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 298 258 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 15 111 758 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelirlerle ilgili (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Vergi dışı normal gelirler 5 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yar
dımı 10 111 758 OOO 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 111 758 000 
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Böylece Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçesi 
kabul edilmiştir. 

Saat 15.00'te toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 14.00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel) - Yavuz Köymen (Giresun) 

BİAŞKAN — Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

i., — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 
3/595) (S, Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

l.< — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1985 Malî Yılı Bütçesi 

2., — Hudut ve Şahitler Sağlık Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/581, 1/597) (S. Sa
yısı : 203) 

BAŞKAN — Birinci oturumda görüşmeleri ta
mamlanan ve açık oylaması ertelenen Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısını açık oylarınıza sunacağım. 

Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

B) TARIM ORMAN VE KÖY İSLERİ BA
KANLIĞI 

1[ — Tarım Orman ve Köy İsleri Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

3, — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1983\ 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
i.ı — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
2.ı — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesinhesabı (3/588, 1/584) (S. Sayısı : 216) 
b) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1985 Malî Yılı Bütçeli 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 

Malî Yık Kesinhesabı (3/590, 1/560) (S. Sayısı : 217) 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
/. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı Bütçesi 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
i., — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1983 Malî Yık Kesinhesabı 

e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/587, 1/585) (S. Sa* 
yısı: 206 

BAŞKAN — ŞÜmıdii Tarım Orman ve Köy işleri 
'Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ile 1983 Yılı Kesinhesabının görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tarım Orman ve IKöy işleri Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde grupları adına söz alan sayın üyeleri sırasıyla 
okuyorum: 
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Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yılmaz İhsan 
Hastürk, Sayın Mehmet Kemal Gökçora, Sayın Mah
mut Akkılıç; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Berati Erdoğan, Sayın Lutfuilah Kayalar, Sayın Erol1 

Bülent Yalçınkaya; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Ertuğrul Gökgün, Sayın Mehmet 
Abdurrezak Ceylan, Sayın Mustafa Murat Sökmen-
oğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri sırasıyla 
okuyorum: Sayın Hakkı Artükarslan, Sayın İsmail 
Üğdül, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu, Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Mustafa Ço-
rapçıoğlu, Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın İbrahim Taş-
demir, Sayın Salim Erel, Sayın Mehmet Kemal Gökço
ra, Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu, Sayın Muzaffer 
İlhan, Sayın Yavuz Köymen, Sayın Mahmut Akkılıç, 
Sayın Ayhan Fırat, Sayın Salih Alcan, Sayın Mustafa 
Şahin, Sayın Şaban Küçükoğlu. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Yılmaz İhsan 
Hastürk buyurunuz efendim. (HP sıralarından alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, gruplar adına görüşmeler 1 
saat 30 dakikadır. Her grup üyeleri kendi aralarında 
bu konuşma sürelerini ayarlayabilirler, vaktin dışına 
çıkmamak üzere. 

Eşit konuşacaksanız Sayın Hastürk, süreniz 30 da-
kidadır. 

HP GRUBU ADINA YILMAZ İHSAN HAS 
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 1985 
Yılı Bütçesi vesilesiyle Halkçı Parti Grubu adına 
ıtarım sektörünün genel durumu, hükümetçe uygu
lanmaya çalışılan tarım politikası ve bakanlığın hiz
metleriyle ilgili görüşlerimizi ortaya koymaya çalışa
cağım. 

Sayın üyeler, 'tarımsal tüm kamu hizmetlerinin stop 
ettiği, köye ve köylüye hizmet götüren tarımsal ku
ruluşların darmadağın edildiği, bakanlığın temel mes
lek ve hizmet grubunu oluşturan üç anameslek gru
bunun küstürüldüğü ve şaşkına çevrildiği, bir kilo 
tohum ve gübre temin edebilmek için üreticinin ça
resiz bırakıldığı; her gün gazetelerde yansıdığı şekil
de çiftçinin feryatlarına kulak tıkandığı ve çikita muzu 
ile başlayıp, Alman sığır eti ile devam eden bir ta
rımsal ürün ithalatı politikasının izlendiği bir tarım 
ülkesinde, yirmi yılı aşkın bir süre Tarım Bakanlı
ğında hizmet vermiş olan bir arkadaşınız olarak, böy
lesine karamsar bir yapı gösteren tarım ve bakanlık 
hizmetleri lile ilgili görüşlerimizi arz etmek bendeniz 

için son derece talihsizlik olmuştur. Keşke başarıla
rınızı görüp teşekkür ©debilseydim. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörünün, gelişmekte 
olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi 
içiin de önemli yeri ve rolü bilinen bir gerçektir. En 
son nüfus sayımına göre 44,5 milyon olan nüfusu
muzun yüzde 56'sını teşkil eden 25 milyon kişi kırsal 
kesimde yaşamaktadır. 1983 yılında tarım sektöründe 
çalışan nüfusun toplam istihdam içindeki payı yüzde 
60,3 civarına varmaktadır. Bazı tarım dışı sektörle
rin tarım sektörüne oranla daha hızlı gelişmesine 
rağmen, gayri safî millî hâsıla içinde carî faktör fiyat
ları ile tarım sektörünün payı yüzde 14 civarındadır. 
Tarım ürünleri ihracatının genel ihracat içindeki payı 
1983 yılı itibariyle yüzde 3 3'tür. 

(Türkiye ekonomisi içinde bu denli yeri olan tarım 
sektörü gelecekte de önemini sürdürmektedir. Bunun 
belli başlı nedenleri şunlardır: Hızlı nüfus artışı tarım 
ürünlerine olan talebi de aynı oranda artırmaktadır. 
Fert başına düşen gelirin artışı tarım ürünlerine olan 
talebi artırmaktadır. Tarım sektörünün gelişmesi 
ekonominin diğer sektörlerine de canlılık getirmekte 
ve kaynaklık yapmaktadır. Tarım sektörünün anagö-
revi toplum bireylerinin beslenme, barınma ve giyim 
gibi temel gereksinimlerinin yeterli ve nitelikli olarak 
sağlanmasıdır. Bu yönü ile her zaman ekonomi için 
ihmal edilemeyecek ve savsaklanamayacak yeri olan 
tarım sektörünün gelişmesi uzun yıllardır Türkiye'de 
temel sorunlar arasında gündemde kalmıştır. 

Sayın üyeler, tarım sektörünün genel ekonomimiz 
içindeki durumu ve rolü ile gelecekteki önemini çok 
kaba hatları ile belirttikten sonra, hükümetin uygu
lamaya koyduğu tarım politikasının ya da tarım po
litikasızlığı hakkındaki görüşlerini arza çalışacağım. 

iBir hükümetin tarım politikası parti programın
dan hareketle bizzat kendi programında, yani hü
kümetin genel programı içerisinde ve planlarda ele 
alınır ve şekillenir. Hiç kuşkusuz bu kural Özal Hü
kümeti için de geçerlidir. Klasik ve bilimsel anlam 
ve içerikte olmamakla beraber, Hükümet Programın
da tarım politikası kapsamında yer alabilecek bölük 
pöçük bazı tarımsal konulara yer verilmiştir. Bunların 
bazıları belleğimizdedir; ancak belleğimizi canlandır
mak amacıyla Hükümet Programında tarımla ilgili 
bazı cümlecikleri tekrarlamak istiyorum. 

Bakınız Hükümet Programında neler denmiştir: 
«Ülkemiz gıda ve giyim maddeleri yönünden dün
yada kendine yeterli sayılı ülkelerden biridir.» Hemen 
aklıma geliyor, çikita muzuyla başlayıp, soğanla, pa-
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tatesle, buğdayla, mısırla, arpayla, peynirle ve son 
günlerde de Alman sığır eti ile devam eden ithalat 
rezaleti. Bu ne biçim ilke, hedef, politika ve bu ne 
biçim uygulama? 

«Çiftçimizin, istikrarlı ve gittikçe artan bir gelire 
kavuşturulmasının en önemli unsuru bu iki unsurun 
enflasyonun çok düşük seviyelerde tutulması ve 
ihracatın artırılmasıdır» denilmektedir. Enflasyonun, 
sık sık söylendiği şekilde aşağı çekilmesi şöyle dursun, 
yüzde 60'lara tırmanması ve yine resmî çevrelerce 
açıklandığı üzere, tarımsal ürünlerin genel ihracat de
ğeri içerisinde gerilemesi... Bu ne biçim ilke, hedef, 
politika ve bu ne biçim uygulama ve sonuç? 

«Tarımda teknolojik gelişmenin ve iktisadî ve
rimliliğin dikkate alınarak, çiftçi ailesi gelirinin aile 
başına ortalama millî gelir seviyesine yükseltilmesini 
öngören bir tarım reformunun yapılmasını faydalı 
buluyoruz» demekteydi. Hükümet Programında ta
rım reformu konusunda böyle diyorsunuz ve bu ko
nuda dediğinizin dışında başka işler yapıyorsunuz. Ne 
yaptınız? Genel anlamlı bir tarım reformu yasası 
yerine, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine 
Dair Tarım Reformu Kanun Tasarısı diye dünyada 
eşi emsali görülmeyen bir tasarı hazırlayıp, jet hızıyla 
ve parmak çoğunluğu ile Yüce Meclisten geçirerek 
yasallaşmasını sağladınız. Görüyorsunuz ki, bu ko
nuyu da sulandırdınız ve millete taahhüt ettiğiniz değil, 
etmediğinizi sundunuz. 

'Hükümet Programi'nı okumaya devam ediyorum: 
ı«Tanm ürünleri destekleme politikasında çiftçi

mizin alın terinin karşılığı olan fiyatların verilmesi 
kadar, ödemelerin zamanında yapılmasını da aynı 
derecede önemli görüyoruz» dediniz. Dediniz, ama 
bu konuda da tam tersini yaptınız. Ne yaptınız? Enf
lasyon oranının altında uyguladığınız taban fiyat po
litikası bir yana, Cumhuriyet tarihinde eşi, emsali gö
rülmemiş bir uygulama ile çiftçinin binbk sıkıntı ile 
yetiştirip teslim ettiği ürünün bedelini karşılığı çık
mayan bonolarla gıdım gıdım ve burnundan fitil 
fitil getirerek ödemeye kalkıştınız. Kış 'kıyamet geli
yor, hâlâ çiftçiye olan ürün borçlarınızı temizleyeme-
diniz. 

«Çiftçinin kredi desteği artırılacaktır» dediniz; 
üreticinin yegâne kredi kaynağı olan Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının kredi musluklarını sonuna 
kadar kapattınız. 

«Sübvansiyon bizim lügatımızda yok» dediniz; 
buna rağmen, sübvansiyon uygulamaya devam edip 
etmeme konusunda bocalayıp duruyorsunuz. Planda, 
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«Sübvansiyonu tedricen kaldıracağız» dediniz arka
sından Sayın Başbakanın ağzından hayvan yemine 
devlet sübvansiyinunun uygulanacağını söylediniz. 

Bize öyle geliyor ve öyle temenni ediyoruz ki, 
artık gerçeği görmeye başladınız. Türkiye gibi, ta
rıma dayalı bir ülkede, en etkin teşvik araçlarından 
biri olan sübvansiyon politikası uygulanmaz olur mu? 
Uygulayacaksınız, mecbursunuz. Bu görüşün örnek
lerini çoğaltmak mümkündür. 

Sayın üyeler, bir zamanlar televizyonda seyretti
ğimiz «Hangisi Doğru» programındaki gibi, hangisi 
doğru şeklinde bir tarım politikası uygulayamazsınız. 
•Memleket meselelerini iyice öğrenir, bilemediklerinizi 
- esasen bildiğiniz hiçbir şey yok da bildiğinizi san
dığınız çok şey var - bilenlere sorarsınız, yıllarını 
bu işe vermiş, saçını - başını tarım hizmetlerinde 
ağartmış bürokratların görüşlerine değer verip, işin 
doğrusunu bulur ve bu doğruyu uygularsınız. 

Sayın üyeler, bu kısa girişten sonra 1984 yılında 
tarım sektörünün içinde bulunduğu durum, sektörün 
temel sorunları, özellikle tarımsal üretimde görülen 
gerileme ve küçülmenin nedenleri daha öz bir ifade 
ile hükümetçe uygulanan tarım politikası hakkındaki 
görüşlerimizi ayrıntılı bir şekilde arza çalışacağım. 

Tarım politikası bir bütündür, bunu hükümetçe 
uygulanan genel ekonomi politikasından soyutlamak 
mümkün değildir. Bir ülkede uygulanan genel ekonomi 
politikası başarılı sonuçlar veriyorsa, uygulanan tarım 
politikasından da aynı sonucu beklemek mümkündür. 
Yok eğer, Özal Hükümeti gibi, bir hükümetin uygu
ladığı genel ekonomi politikası başarısızlıklarla ve 
belirsizliklerle dolu ise, hiç kuşkusuz aynı manzara 
tarım politikası için de geçerli olacaktır. Bir yıldan 
beri maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. 

Biraz önce tarım politikasının bir bütün olduğu
nu söylemiştim, bu bütünlük içerisinde tarım poli
tikasının belirli hedef, ilke ve amaçları vardır; bun
lar bir zincirin halkaları gibidir. Zincirden bir hal
kanın dahi arızalanması veya kopması halinde, uy
gulanan tarım politikasından olumlu sonuç sağlamak 
olanaksızdır. Bu gerçekten hareketle, Hükümetin uy
guladığı tarım politikasının yanlışlarını ve sonuçlarını 
ele almak istiyorum: 

Teşkilat konusu; Tarımda teşkilat denince, ilk ak
la gelen kurum hiç kuşkusuz bu sektörle ilgili bakan
lıktır. Öyleyse Tarım Orman ve öy işleri Bakanlığının 
teşkilat yapısını ve son düzenlemeleri irdelemek ge
rekir. Bilindiği üzere, Hükümetin kuruluşu ile bir
likte, 13,12.1983 tarih ve 183 sayılı Kanun 
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Hükmündeki Kararname ile Tarım ve Orman Bakan
lığı, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile bir
leştirilerek Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 
kurulmuştur. Bu konuda hükümet şu açıklamayı yap
mıştır; «Biz hazırlıklıydık, her şey hazırdı ve bir 
çırpıda bu işi hallettik.» Hemen ifade etmeliyim ki, 
iktidarın bu konuda hiçbir hazırlığı yoktu. «Biz hazır
ladık» dediği kanun hükmünde kararnameler, bir 
önceki hükümet zamanında hazırlanmış ve basım için 
matbaaya dahi sevk edilmişti. Değil ya, haydi siz 
hazırladınız diyelim; daha altı ay gibi çok kısa bir süre 
içerisinde, 18.6.1984 tarih ve 212 sayılı Kanun Hük
mündeki- Kararnameyle, Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanlığının yeni düzenleme ihtiyacına neden lüzum 
gördünüz? Mademki iktidara hazırlıklıydınız, son yap
tığınız işi baştan neden yapmadınız? 

Hemen ifade edelim ki, bakanlığın organik yapı
sından biz de memnun değildik. Bu bakanlığın yeni
den düzenlenmesi ve daha iyi hizmet sunması için 
yıllardır çeşitli çalışmalar yapılmış, çeşitli tasarı ve 
teklifler hazırlanmıştır. Tarım Bakanlığının reorga-
nizasyonuna itiraz ©den yok; itiraz, «Yeniden 
düzenliyorum» diye hiçbir bilimsel esasa dayanmayan, 
ülke ihtiyaç ve gerçeklerine uymayan, bunca tecrübe 
ve ihtisasa 'kulak ve değer vermeyen bir düşünce ve 
yaklaşımla bakanlığın ve bu bakanlığın temel hiz
metlerinin darmadağın edilmesinedir. 

Bakanlık merkez düzenlemesine bakıyorsunuz; taş
rada kuruluşu olmayan, tabanı bulunmayan ve ha
vada duran üç tane sözüm ona anahizmet birimi. 
Bu üç genel müdürlük için uydurulan isimler de il
ginç; Koruma ve Kontrol, Proje ve Uygulama, Teşki
latlanma ve Destekleme genel müdürlükleri. Bu 
düzmece genel müdürlükler bir de bakanlığın ana
hizmet birimleri olarak kabul ediliyor. Bütçesi ol
mayan, yetki, (görev ve sorumlulukları cılız bir şekil
de belirlenmiş olan ve üstelik taşrada hiçbir uzantısı 
bulunmayan bu genel müdürlükler nasıl anahizmet 
birimleri oluyor; akıl erdirmek mümkün değildir. 

Gelelim taşra düzenlemesine; taşrada bölge, il ve 
ilçe müdürlükleri bulunacak, ilçe ile bağlı, il teşkilatı 
bölge teşkilatına bağlı, bölge teşkilatı da bakanlıktaki 
müsteşar yardımcılarına bağlı olacak. Şu an için or
tada hiçbir şey yok; ama sayın bakan konuyu bu 
şekilde açıklamıştır. 

Böyle bir sistemin çarpıklığıni ve uygulama im
kânını siz bir düşünün, düşünün de başımıza gelen
leri görün. Ortaya konulan bu teşkilatlanma modeli

ni kiminle görüşsem en azından gülüyorlar, dünyada 
böyle bir modelin olmadığını söylüyorlar. Bakan da 
aynı şeyi söylüyor «Biz bu çalışmaları yürütürken 
diğer ülkelerin teşkilatlarını inceledik; ama hiçbirini 
kopya etmedik» diyorlar. Elbette her ülkenin şartı 
değişiktir, bu nedenle de aynı modeli değişik ülkelere 
uygulamak mümkün değildir. Ancak, meseleleri iyice 
inceleyip, size uyan yönlerini alırsınız ve bunları ge
liştirirsiniz. Aksi halde kendinizi Arşimet'in yerine 
koymuş olursunuz, Arşimet de olamayacağınıza göre, 
işin doğrusunu değil, yanlışını yaparsınız ve yaptınız. 

Sayın üyeler, bir bakanlığı -yeniden düzenlemek 
çok zor bir iştir, ilk önce teşkilatlamanın temel fel
sefe ve prensiplerini bilmemiz gerekir. Kulaktan dol
ma bilgilerle bir bakanlık, hele Tarım Bakanlığı gibi 
asırlık bir kuruluş sağlıklı ve doğru bir şekilde dü
zenlenemez. Nitekim, düzenleyemediniz; ama ne oldu, 
şu anda bakanlık ne durumdadır; işte şimdi burada 
bu konu üzerinde duracağım: Evet kâğıt üzerinde 
bakanlıkları birleştirdiniz, ancak unutulmamalıdır ki, 
bakanliklarda çalışan yüzbinlerce personeli parçaladı
nız, küstürdünüz, şaşkına çevirdiniz, çalışamaz duruma 
düşürdünüz, istikbal endişesine sevk ettiniz; hangi 
tarımsal hizmeti hangi kuruluşun yürüteceğini bilin
mez hale getirdiniz. Görevleri ve aynı amaçlı hiz
metleri genel müdürlükler arasında paylaştırmaya kal
kıştınız. Devletin birçok üst seviyeli bürokratını iş
sizliğe ve çaresizliğe ittiniz. Aylardan beri tüm ta
rımsal hizmetleri stop ettirdiniz, sonuç görülmeye 
başlamıştır bile. Tarımsal üretim gerilemiştir, tarım 
ürünlerinin genel ihracat içindeki payı düşmüştür, da
ha fazla tarımsal ürün ithalatı yapılmıştır. Çiftçi, 
üretici tarihte görülmeyen sıkıntıya girmiştir. 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının Yeniden 
Düzenlenmesine ilişkin 212 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname yürürlüğe gireli altı ay gibi uzunca bir 
zaman geçmiştir, hâlâ gerek bakanlık merkez ve ge
rekse taşra teşkilatı kurulamamıştır. Merkez teşkilatın
da bazı düzenlemeler yapılmıştır, ancak taşra teşki
latına el sürülememiştir. Bu nedenle de altı aydan 
beri taşradaki elemanlarınıza çile çektiriyorsunuz, çile. 
Bu nasıl bir yönetimdir, anlamak mümkün değil. <HP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bayram Gazetesinde çıkan bir ma'kaleslinde, sayın 
bakan şöyle diyor: «Yolumuz uzun ve zahmetlidir, 
el ve gönül birliği ile hizmet vereceğiz, yeni bir ruh, 
etkin bir işbölümü anlayışı ile yola çıktık. Ağır iş
leyen ve karmaşık bir idarî yapı yerine dinamik, 
fonksiyonları net bir biçimde tayin edilmiş, çiftçi ta
rafından kolay anlaşılır ve benimsenir bir teşkilat ku-
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rulmuştur.» (ANAP sıralarından «Öyle oldu» ses
leri) 

Keşke böyle olsaydı, biz de böyle olmasını gönül
den arzu ederdik; ama olmadı^ 

Sayın bakan, gerçekten yolunuz uzun ve zahmet
lidir. Bu kadar mı? Çetin, karışık, karanlık ve belir
sizdir yolunuz. Böyle bir yolda ilerlemeye takatiniz 
de yok. Bu çetin yolda karşınıza çok engeller çıka
caktır. Bölgelerin yerlerini değiştirdiniz, halk karşını
za çıkacaktır, partinize mensup milletvekilleri karşı
nıza çıkacaktır; çıktı da. Taşrada uygulamayı düşün
düğünüz modelle ilgili olarak Anayasa karşınıza çı
kacaktır, 5442 sayılı 11 idaresi Kanunu karşınıza çı
kacaktır, valiler ve İçişleri Bakanlığı, «Olmaz böyle 
şey» diyeceklerdir. Sonuçta ne isa'ya, ne de Musa'ya 
yaranacaksınız; ama olan yüzbinlerce personele ola
caktır. Bunca boşa geçen zamana acımak bir yana, 
bakanlık personelinin ve bu personelin tüm aile fert
lerinin hallerine üzülmemek elde değil. 

Yeri gelmişken ORÜS Genel Müdürlüğünün Bo-
lu'ya nakline de değinmeden geçemeyeceğim : 

Bir sayın bakan veya bir sayın müsteşar yardım
cısı istedi diye Ankara'da bulunan bir genel müdür
lüğü, Bolu'ya nakletmenin inandırıcı gerekçesini bul
mak mümkün değil. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
öyle bir şey yok. 

YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (Devamla) — Sa
yın bakan, sizden bahsetmedim; ama siz üstünüze aldı
nız; demek ki doğru efendim, suçüstü yakalandınız 
sayın bakan. (HP, MDP sıralarından alkışlar) 

Bolu ilimize yapılacak her hizmet bizleri de se
vindirir, ancak ORÜS gibi küçük bir kuruluşun Bo
lu'ya, Bolu gibi gelişmiş bir ilimize önemli bir katkı 
sağlayacağını söylemek olanaksızdır; ama ne olacak
tır? Yüzlerce aileyi bu vesileyle sıkıntıya sokacaksı
nız ve soktunuz da. 

Çok sayın üyeler, bakanlığın teşkilatlanmasında 
görülen bu yanlışlıklar, özellikle yüksek seviyeli bü
rokratlar yönünden de son derece büyük sorunlar ya
ratmıştır. Teşkilatlanmadaki çarpıklıklar genel mü
dür ve diğer seviyelerdeki yöneticileri şaşkına çevir
miştir.; Şimdi de bu konuya kısaca değinmek istiyo
rum : 

Önce şu gerçeği sayın bakana hatırlatmak isterim : 
Çağımız ihtisas çağıdır; bunun aksini söyleyemezsi
niz. Günümüzde meslekler o kadar çoğalmıştır ki, bu 
hızla ilerleyen teknolojik gelişimin doğal sonucudur. 
îş, esas uzmanına yaptırılmalıdır, aksi takdirde başarı 
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sağlamak mümkün değildir. Bakanlık göreviyle tek
nisyen ağırlıklı yöneticiliği birbirine karıştırmak, ay
nen elmalarla armutları birbirine karıştırmaya ben
zer. 

Bize öyle geliyor ki, bugüne kadar uyguladığımız 
istihdam politikasında siz, birbirine karışmaması ge
reken bazı şeyleri birbirine karıştırdınız. Çünkü, ba
kanlık kuruluşunun başına getirdiğiniz elemanların 
meslekleri, bu görüşümüzü kanıtlamaktadır. Tarım 
Bakanlığı, bir ihtisas bakanlığıdır. Bu bakanlıktaki 
teknik hizmetler tarım, hayvancılık ve ormancılık 
ağırlıklıdır. Doğal olarak kuruluşlar da bu anahiz-
metlerden birisiyle temelden ilgilidir. Siz, böyle bir 
kuruluşun başına, o kuruluşun uğraşı alanıyla uzak
tan yakından ilgisi bulunmayan bir kişiyi getirirse
niz büyük yanlışlık yapmış olursunuz ve bu yanlış
lıkları maalesef yaptınız da. Temennimiz, bu yanlış 
ve son derece hatalı tutumdan bir an önce vazgeçil-
mesidir. 

istihdam politikası konusunda diğer bir kusur, gö
revden alınan üst seviyedeki bürokratlarla ilgilidir. 
Bir genel müdürü haklı gerekçelerle görevden alabilir
siniz, ancak onu eski görevlerini dikkate almak sure
tiyle yeni istihdam alanlarına kaydırabilirsiniz. Genel 
müdürlük veya benzeri seviyede görev yapmış bulu
nan kişileri, başmühendis veya benzeri kadrolara ata
mamanız gerekir. Görevden aldığınız yöneticileri, otu
racak yer dahi göstermeden bir kenara itemezsiniz; 
buna hakkınız yoktur sayın bakan. Bir personeli gö
revden alıp yerine size göre uygun birini atamak, 
işlem olarak kolay bir iştir; ama işin inceliği yönün
den son derece önemli bir konudur. 

Siz, ne yaptınız ve ne yapmaktasınız? Hiçbir 
görev kusuru bulunmayan, üstelik başarısı kanıtlan
mış bürokratları görevden alıyor, ancak onları, ye
ni bir göreve atamıyorsunuz; bu ne biçim bir iştir; 
bir hukuk devletinde böyle keyfî uygulama olur mu? 
Örnek mi istiyorsunuz; işte örnekler : Veteriner iş
leri eski Genel Müdürü, Gıda işleri eski Genel Mü
dürü, Süt Kurumu eski Genel Müdürü. Bu arkadaş
ları şu veya bu yolla görevden aldınız. Peki bu per
soneli nereye ve hangi kadroya tayin ettiniz? Sayın 
bakan, lütfen cevaplandırmalısınız bu soruları. 

Sayın bakanım, size soru sormak bizim görevimiz
dir. Sorularımızı cevaplandırmak da sizin göreviniz-
dir. Çok rica ediyorum, sorularımı net olarak cevap
landırınız. Bakanlık Teftiş Kurulunda çalışan bazı 
müfettişleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kay
dırdınız. Şimdi soruyorum : Kariyerden gelme ve 
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kararname ile atanan bu elemanları, hangi yetki ve 
mevzuat çerçevesi dahilinde böyle bir işleme tabi tut
tunuz? Lütfen sorumu cevaplandırınız. Bakanlığa 
bağlı ve bakanlık dışı bazı kuruluşların; yani KİT' 
lerin yönetim kurulu üyeliklerine, görevleri gereği 
esasen yoğun ve meşgul durumda bulunan bazı se
çilmiş üst seviyedeki bürokratlarınızı atattınız veya 
atadınız; sebebi nedir açıklayabilir misiniz? 

Çok sayın üyeler, KİT'ler eskiden politikacıların, 
şimdi de üst seviyedeki bürokratların tatmin yeri ol
muştur. Bu ne biçim tasarruftur, bu ne biçim uygula
madır? Vazgeçin bu sevdadan, çok yanlıştır. (HP sı
ralarından alkışlar) 

ALt TOPÇUOĞLU ((Kahramanmaraş) — Kürsü 
adabına uyunuz. 

İHSAN YILMAZ HASTÜRK (Devamla) — Per
sonel atamaları konusunda dikkati çeken diğer önem
li bir konu, bugüne kadar bu bakanlığa yıllarını ver
miş, bilgi ve tecrübeleriyle en verimli dönemlerini ya
şayan tarafsız devlet memurlarının bir kenara itilmiş 
olmalarıdır. Tayinlerde tek taraflı hareket edilmekte
dir. Bunları açıklamakta yarar görmüyorum. Ancak 
bu yanlış yoldan dönmeniz gerekir. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet döneminde ta
rım sektörüne önem vermeyen tek hükümet bu hü
kümettir. Her icraatı bu görüşümüzü kanıtlamakta
dır. Sayın bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda yap
tığı konuşmada şöyle diyor : «Tarım sektörünün eko-
nomimizdeki önemine ilaveten, ekonomik gelişmeyi 
de tarımdaki gelişmeden ayrı düşünmek mümkün de
ğildir. Esas itibariyle tarım, sanayi ve ticaretin ge
lişmesinde can suyu veren bir sektördür.» Fikir baş
ka zikir başka. Bu sektöre reva görülen eyleme ba
kınız, .bu ne biçim tutarsızlık. 1985 yılında toplam tu
tarı 2 trilyon.493 milyar lira olan kamu yatırımların
dan, tarıma ayrılan pay ancak yüzde 9.9'dur. Diğer bir 
ifade ile yatırımların 1/10'u tarıma ayrılmıştır, işte 
sizin tarıma verdiğiniz önem bu kadardır. Tarım 
sektörü ekonominin üvey evladı olarak kabul edil
miştir. 

Konuyu bir de bakanlık bütçesi yönünden ele ala
lım, 1984 yılı Genel ve Katma Bütçesi toplamı 220 
milyar liradır. Yatırıma ayrılan kısım ise, 134 mil
yar liradır. 1985 yılı itibariyle aynı değerler 296 ve 
178 milyar liradır. Yani, 1984 yılı ile 1985 yılı ara
sında toplam bütçe tutarı yüzde 34, yatırım tutarı 
ise yüzde 32,5'lik bir artış göstermiştir. Bu artışların 
reel artış olduğunu söylemek mümkün değildir. Enf
lasyonun yüzde 50leri aştığı bir ekonomi içerisinde, 
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Bakanlık bütçesinin ve özellikle yatırımların bir ku
ruş dahi artması şöyle dursun; bilakis önemli değer
lerde düşüşler görülmüştür. Diğer bir ifade ile 1985 
yılında, bir önceki yıla nazaran 56 ila 70 milyar lira, 
daha az bir yatırım yapılacaktır. 

1984 yılı içinde 334 bin ton tohum üretildiği ifa
de edilmektedir. 1984 yılı tohumluk üretim programı 
388 bin ton olduğuna göre, programın altında; yani 
54 bin ton tohumun noksan üretilmesi önemli bir ko
nudur. İthal edildiği söylenen 26 bin ton tohumu da 
dikkate alsanız, yine de 28 bin ton tohum açığımız 
olmuş demektir. Bu mudur tohumluğa verdiğiniz özel 
önem ve tohumculuk konusunda yaptığınız atılım? 
1984 yılı içerisinde kamuoyunu ve özellikle çiftçile
rimizi meşgul eden tarımsal konuların başında, güb
reye yapılan ani ve seri zamlar olmuştur, 

Sayın üyeler, gübre tarımsal üretimin en önemli, 
hatta hayatî girdilerinden biridir. Sebebi, verimi fev
kalade önemli olarak etkilemesindedir. Bu önem nede
niyledir ki, genellikle ekonomisi tarıma dayalı ülke~ 
lerde, gübreler çeşitli şekillerde devletçe sübvanse edil
mek suretiyle çiftçilere ulaştırılmaktadır. Bizde de 
uzun zamandan beri gübreye devlet sübvansiyonu uy
gulanmaktadır. Gübrenin önemini iyice kavrayama
mış bazı çevrelerin zaman zaman gübre sübvansi
yonumuza karşı çıktıkları gözlenmiştir. Bu çevrelerin 
gerekçeleri şöyledir : «Bu gübre sübvansiyonları Ha
zineye yük getirmektedir.» Konunun teknik ayrıntıla
rına girildiğinde, gübre için yapılan harcamaların eko
nomiye fazlasıyla döndüğü görülür. 

Nitekim, bu konuda uzman bir kuruluş olan Top
rak ve Gübre Araştırma Enstitüsünün yaptığı (bir 
araştırmaya göre, her bölge için bütün bitkilerin teker 
teker ekilış alanları ele alınmak suretiyle, tespit edi
len gübre ihtiyacının kullanılmasıyla elde edilen ürün 
artışları, 1980 yılı fiyatlarıyla değerlendirildiğinde 
1982 yılında gübreleme ile elde edilecek ürün artışı
nın değeri bütün bölgeler için 338 milyar lira olmak
tadır. Bu değer artışını sağlayan ticarî gübrelerin pa
rasal değeri ise, 58 milyar lira civarında olmaktadır. 
Buna o yıl için sözkonusu sübvansiyon miktarı da 
eklenirse, ekonomik maliyet 138 milyar lira civarında 
olmaktadır. Artan üretim değerinden gübre masraf
ları çıkarılmak suretiyle bulunan net kazanç ise, 200 
milyar Türk lirasına ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile 
1 Türk lirası gübre masrafına karşılık, elde edilen 
ürün değerinin yaklaşık 2,4 Türk lirası olabileceğini 
göstermektedir. Bu denge hiç kuşkusuz 1983 -1984 
yılları içinde sözkonusudur. Gübreye yapılan aşırı ve 
sürekli zamlar çiftçimiz için caydırıcı olmaktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Hastürk, 30 uncu dakika dol
du efendim^ 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. /' 

Gübre zammını sayın bakanın birçok kez müda
faa veya izah etmeye çalıştığı yöntemle ele almak ya
nıltıcıdır ve meselenin sadece bir yönünü izah eder. 
Her gübre zammından sonra sayın bakan şöyle açık
lamada bulunuyor : «Gübre zammından dolayı buğ
dayın kilogramına 120 ila 200 kuruş oranında bir yan
sıma olacaktır» Gübre zammının 1 kilogram ürüne 
ne kadar yansıdığını hesaplamak için sayın bakanın 
yöntemi doğru olabilir. Ancak hemen belirtelim ki, 
siz dekardan alınan ürün miktarını maksimum dü
zeyde, dekara atılacak gübre dozunu da minimum dü
zeyde tutarsanız o zaman 1 kilogram ürüne yansıyan 
gübre zammına kuruşlarla ifade edebilirsiniz. Ancak, 
böyle bir hesaplama şekli doğru olmaz, kandırma olur. 
Böyle bir sonuç ancak sizlerin kullandığı hesap ma
kineleriyle çıkar. 

Mesele genelde, gübreye yapılan zamların taban 
fiyatların tespitinde göz önünde bulundurulmasında 
değildir. Zamdan ötürü üreticinin gübre kullanmama
sı veya çok az gübre küllanmasındadır. Tarım işlet
melerimizin çok büyük bir kısmı işletme sermayesin
den yoksundur veya gübre temini için çok sınırlı kay
naklara sahiptir. Bir de, resmî kredi kuruluşlarının 
kredi musluklarını kapadınız mı, bu şartlar altında 
üreticinin gübre kullanabilmesi imkânsız hale gel
miştir. Sonuçta ne olur? Üretim düşer, bir lokma ek
meği de bulamaz hale geliriz. 

Hükümet gübre sübvansiyonu hakkındaki politi
kasını kararlı hale getirmelidir, netleştirmelidir. Tica
ret ve Sanayi Bakanı çıkıyor, arkada başka bir ba
kan yapılacaktır diyor, Başbakan, «Gübrenin önemini 
biliyoruz, sübvansiyon devam edecektir» diyor. Hükü
met Programında «Sübvansiyon yok» deniyor ve Pla
na bakıyorsunuz «Sübvansiyon tedricen kaldırılacak
tır» deniyor. Bunlardan hangisi doğrudur? Bir bilme
ce, bir muamma. 

1984 yılı içinde yapılan sürekli zamlar gübre tü
ketimini azaltmıştır. Nitekim, 1984 yılı içinde öngö
rülen 11 milyon 120 bin ton gübre program hedefi 
sayın bakanın açıklamasına göre, 8 milyon 600 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. Demek ki, program he
defiyle gerçekleşen miktar arasında 2,5 milyon ton 
gibi çok önemli bir azalma sözkonusudur. Bu Türk 
tarımı için ciddî bir sorundur. Temennimiz Hüküme

tin 1985 yılında gübre konusuna daha ciddiyetle eğil
mesi ve insafsız zamlardan vazgeçmesidir. 

Çiftçimizin başvurduğu en önemli resmî kuruluş 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasıdır. Sayın özal 
Hükümeti, maalesef çiftçinin yegâne resmî kredi kay
nağı olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasını ye
ni uygulama ve düzenlemelerle amacından uzaklaş-
tırmıştır. O kadar uzaklaştırmıştır ki, bu kuruluş kre
di için başvuran çiftçilere uzun süre kredi verememiş
tir. Çünkü, takati kalmamıştır. Esasen Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının tarıma ayırdığı kredi mik
tarı gittikçe küçülmektedir. Sayın bakan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, «1983 yılın
da 685 milyar olan tarımsal kredi miktarının, 1984 
yılında 853 milyar liraya ulaştığını» söylemektedir. 
Enflasyonun yüzde 50'lere tırmandığı dikkate alınır
sa, 1983 -1984 yıllarında reel artış miktarının enf
lasyon oranının, ancak yarısı kadar olduğu görülür. 
Diğer bir ifadeyle, 1983 -1984 yılları arasında kredi 
artışı şöyle dursun, yüzde 25 oranında bir azalma ve 
küçülme mevzubahistir. 

Sayın milletvekilleri, Özal Hükümetinin uyguladı
ğı yanlış tarım politikasının sonucu da, genel ithalat 
içerisinde tarımsal üretim ithalatının anormal derece
de büyümesidir. Düne kadar kendi kendini besleyebi
len ve dışarıdan gıda maddesi ithal etmeyen 7 ülke
den biri olan Türkiye, 1984 yılında bu niteliğini yitir
miştir. Nitekim, 1983 yılının ilk 6 ayında 64 milyon 
dolar olan tarımsal ürün ithalatı, 1984 yılının aynı 
döneminde 245 milyon dolara yükselmiştir. Bu olgu, 
memleketimizde görev yapan FAO temsilcisine göre, 
tarımda tehlike çanlarının çalmasıdır. Adı geçen tem
silci Dünya Gıda Günü vesilesiyle yaptığı konuşmalar
da, «Temel ithalat içerisinde tarımsal ürün ithalatı 
payının sürekli olarak artması karşısında Türkiye, gı
da yönünden dışa bağımlı bir ülke haline gelmeye 
başladı» demektedir. 

Maalesef üzülerek izlemekteyiz, tarımsal üretim 
ve tarım sektöründe büyüme hızı düşmüştür. Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan 1984 yılı Eko
nomik Raporunun 153 üncü sayfasında ve ayrıca 
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıklamalardan öğrendiğimize göre, başta 
çeltik olmak üzere, şeker pancarı, tütün, fındık, in
cir, pamuk, bakliyat ve diğer tarımsal ürünlerin üre
timi geçen yıla göre önemli miktarda düşmüştür. Ay
rıca sektör olarak, tarım sektöründe büyüme hızı düş
müştür. 1984 yılı itibariyle tarım sektöründe bekle
nen yüzde 4,1'lik. büyüme hızı, maalesef en son de-
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ğerlendirmelere göre yüzde 3,6'ya düşmüştür. Bu ra
kamlar, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından kamu
oyuna açıklanan resmî rakamlardır. 

Hükümetçe uygulanan tarımsal destekleme poli
tikasının, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi ha
linde, tarımın çok ciddî sorunlarla karşılaşacağı ke
sindir. Hükümet programında açıkça, «Tarım ürün
lerini destekleme politikasında çiftçilerimizin alınteri-
nin karşılığı olan fiyatlarının verilmesi kadar, ödeme
lerin zamanında yapılmasını da aynı derecede önemli 
görüyoruz» denilmesine rağmen, hükümetçe uygula
nan destekleme politikasının, bu taahhüdün tam ter
si şekilde yürütülmesi gerçekten dikkat çekicidir. 

Çiftçilerimizin binbir sıkıntı ve özveriyle yetiştir
dikleri masulleriniıı parasını, hükümet taksit taksit 
ödemeyi itiyat haline getirmiştir. Bu konuda hâlâ is
tikrarlı bir uygulama yapılamıyor. Ürün bedeli kar
şılığı bono verelim dediniz, bonolar yanlış basıldı, 
dağıtılanların karşılığı çıkmadı; baktınız bu işler de 
yürümüyor; «peşin ödeme» dediniz. Para yok; bu 
yöntem de uygulanamıyor. «Çiftçiye olan borçlar, şu 
tarihe kadar ödenecektir» dediniz; fakat bu da olma
dı. Bütün bunlardan sonra da, pes. Üreticiyi oya
lamaya ne hakkınız var ve teslim edilen mahsulün 
parasını ödememeye? «Allah bana, ben sana» felse
fesiyle borç ödemek, hükümet etme anlayışıyla bağ
daşamaz sayın üyeler. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) Kredi yok* mahsulün parası yok; çiftçi ne yap
sın? Onlar da IMF'e mi müracaat etsin? 

Sayın bakanın, Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanı olarak ne yapıp yapıp, hükümeti bu kötü uygu
lamasından vazgeçirmesi lazım ve çiftçilerin de bu 
uygulamadan vazgeçilmesini dört gözle beklediklerini 
belirtmek isterim. 

Çok sayın üyeler, kısa bir sürede çok önemli gör
düğüm konuları arza çalıştım. Eğer, bundan sonraki 
günlerde de hükümet bu türden bir tarım politikası 
uygulamaya devam eder ve Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığı yetkilileri, şu ana kadar uyguladıkları 
istihdam yöntemini ve istihdam şeklini aynen devam 
ettiriflerse, geleceğimizden umut kesmenin zamanı gel
miş demektir. Ben bu duygularla hepinize saygılar su
nuyorum, sağolun. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hastürk, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

Sayın Mehmet Kemal Gökçora, buyurun. 
Sayın Gökçora, süreniz 22 dakika kalmıştır. Sa

yın Hastürk 8 dakika fazla konuşmuştur. Diğer ar
kadaşınızla ona göre sürenizi taksim ediniz. 

HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK
ÇORA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 1985 Malî 
Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde bazı görüş ve düşünce
leri Halkçı Parti Grubu adına arza çalışacağım. Bu 
tasarının incelenmesinde bakanlığın yeni organizasyo
nu, cari personel politikası ve tarım icra programı 
fonksiyonları üzerinde duracağım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Balık Kurumu
nun, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı şemsiye
si altında toplanmış olmasını benimsediğimizi belirt
mek isterim. Yalnız, bu yeni bakanlığın bünyesinde 
yapılan teşkilat ve hizmet düzenlemesini eksik bul
duğumuzu da ilave etmem gerekir. Entegrasyon il
kesine uyularak ortaya konan bu yeni prototip teşki
lat ve hizmet bölümleri, organizasyon ve metot ku
rallarındaki ~bazı zorlamalar yüzünden sanki bir kao
sa doğru itilmiştir. Bazı genel müdürlükler zoraki 
birleştirilmiş olup, bazıları hizmet kayıplarına rağ
men, diğerlerine yamanmıştır. Üç ana genel müdür
lük, «Anahizmet Birimleri» unvanıyla askıya alınmış 
ve kurmay hizmetleri gören Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulunun hizmet alanına yerleştirile
rek dublikasyona gidilmiştir. Üstelik, genel müdürlük
lerin taşra birimleriyle organik bağları da kesilmiş
tir. 

Başlıbaşına bir genel müdürlük olan Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü lağvedilmiş, sade hiyerarşi değil, 
hizmet ve sorumluluk alanı da kısıtlanmıştır. Henüz 
biçim ve dokusu bir türlü saptanamamış olan klasik 
iller teşkilatı da, bölge birimleri niteliğinde, doğrudan 
doğruya bakanlığa bağlanmıştır. Yalnız bu yeni dü
zen, sadece organizasyon şemasında yer almış ve 
nerede, nasıl ve niçin kurulacağı da henüz belirlene
memiştir. Kaldıki, İller Kanununa göre valiliklerle 
ilişkileri de belli değildir. 

Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanının, Ko
misyonda verdikleri bilgiler çeşitli yorumlara yol aç
mıştır. İstihbaratımıza göre, bakanlık personeli bir 
yıl boyunca bu yeni düzenleme çalışmalarında ne olup 
bittiğini bilememekte ve kuşku içinde beklemektedir. 
Bürolar, bir binadan ötekine taşınmakta, işler* de eski 
ve yeni sahipleri arasında dönüp dolaşmaktadır. Per
sonel atama işleri, bir türlü bitmeyen reorganizas-
yon karmaşasının tuzu biberi olmuştur. Bugüne ka
dar sayısı 50'ye yaklaşan yüksek dereceli memur gö
revden alınmış veya yeri değiştirilmiştir. 

Tarım teknolojisine ait bazı ihtisas ünite ve bi
rimlerinin başına, bu işlerle kompetansı (competence) 
olmayan kişiler atanmıştır. Yeni atanan bazı genel 
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müdür ve yönetim kurulu üyeleri, henüz işe başla
mamıştır bile. Bu teknik personel depremi, bütün 
şiddetiyle devam etmektedir; bu haksız tasarruf so
nucunda 'bir kısım değerli teknik personel evlerinde 
beklemektedir. Kıyımın ne zaman sona ereceği de 
belli değildir. 

Aziz milletvekilleri, takdir buyuracağınız gibi, ba
kanlığın çağdaş bir yapıya kavuşturulması zor bir iş
tir; ama yapılmasını beklediğimiz ve özlediğimiz bir 
reformdur. Bu konuda üyesi bulunduğumuz FAO ve 
OECD gibi uluslararası teşkilatta gerekli bilgi ve bel
geler vardır. Ben bunu sırf dışarıdan örnek vermek 
özlemiyle arz etmiyorum. Atatürk Türkiye'si bugün 
Avrupa'nın bir parçasıdır. Nasıl ki Avrupa ülkeleri 
birbirlerinden bilgi transformasyonu yapıyorsa, hatta 
bilgi çalıyorsa, bizim de öyle yapmamız gerekir. Ha
zır modellerden yararlanmamız pek doğaldır., 

Ayrıca, yapılan atamalarda önyargı yüzünden yö
netimde küçük tepelerin aşılması güç dağlara dönü
şeceği de dikkate alınmalıdır. Kaldı ki, bu dağlarda 
heyelan da başgösterebilir. 

Yatırım paketine gelince : Bu konuda benden ön
ce konuşan değerli arkadaşım, bütçe rakamlarını yük
sek bilgilerinize sunmuş bulunuyorlar. İzninizle ben, 
sadece yatırımdan bir dilim üzerinde durmak istiyo
rum. 198'5'te kamu yatırımlarından en yüksek pay 
yüzde 24,6 ile enerji sektöründedir. Bu kesimi yüz
de 24,2 ile ulaştırma ve haberleşme, yüzde 11,8 ile 
imalat sanayii, yüzde 11,9'la diğer hizmetler ve en 
sonunda yüzde 9,9 ile de tarım sektörü izlemektedir. 

Sayın milletvekilleri, sözün kısası, tarım kesimi ya
tırım kuyruğunda beklemektedir. 

Girdi paketi içinde gübre, biyolojik nitelikleri üs
tün tohumluk, damızlık hayvan, fidan ve fide; hay
van yemi, ilaç ve kimyasal maddeler; makine ve ekip
man, yakıt ve enerji ve ilahiri; biyolojik, kimyasal ve 
mekanik girdilerin fiyat darboğazı gittikçe daralmak
tadır. 

Gübreye 1984'te üst üste yüzde 100'ün üzerinde 
yapılan zam tüketim trendinin hızını kesmiştir. Tü
ketimde 1984*te, 1983 yılma oranla 500 bin ton azal
ma' olmuştur; program hedeflerinin 900 bin ton ge
risinde kalmıştır. 

Ne yazık ki, bu tabloya rağmen, Sayın Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanımız basına yaptığı beyan
larda «Gübre zammı çiftçiyi etkilemez» savında bu
lunmuştur. Lütfen, bu sözleri, mikrofonu sadece din-
leyebilen çiftçi söylesin veya söyleyebilsin. 

Tohumluk üretim programı konusunu geçiyorum. 
Çünkü benden önceki sayın arkadaşım bu konuya 
değindiler. 

Ağaçlandırma işlerine gelince : Son tespitlere gö
re, Türkiye'de 20,2 milyon hektar orman bulunmak
tadır. Bunun 8,8 milyon hektarı verimli ve ülke yüz
ölçümünün yüzde 11 'i kadardır. Avrupa ülkelerinde 
bu oran yüzde 30 dolayındadır. 

Bugün bozuk olan 11,4 milyon hektar ormanın 
ve çıplak orman alanlarının hızla ağaçlandırılması 
gerekmektedir. Sayın Bakanın resmî açıklamasına gö
re, 1984te 118 bin hektar alanın ağaçlandırılması 
programlanmış ise de, kasım ayı başı itibariyle ağaç
landırılan alan 73 bin hektardır. Bu verilere göre, 
1985 yılında hedeflenen 132 bin hektar kadar alanın 
ağaçlandırılmasının gerçekleşeceği de şüphelidir. 

Kısacası, bir yandan ağaçlandırma hızlandırılır
ken, öte yandan silvikültür program ve projelerinin 
güçlendirilmesi ve orman varlığımızın her türlü tah
ribata karşı korunması ağırlık taşımaktadır. 

İstikrar faktörleri arasında yer alan taban fiyat
larının uygulanmasında çiftçinin sürekli yakınmaları 
vardır. 1984 yılında tütün, çay, şeker pancarı, çekir
deksiz kuru üzüme uygulanan destekleme fiyatları 
enflasyon oranının altında kalmıştır, ürün bedellerinin 
zamanında ödenmemesi, yaygınlaşmış sorunlardan
dır. / 

Sayın Başbakan her vesileyle sanayi sektörünün 
gelişmesinden söz etmekte ve tarım sektörüne gelin
ce, sadece çiftçilerin bu yıl altın devrini yaşadığına 
değinmekle yetinmektedir. Televizyon seyreden çift
çilerin ise, bu söze gösterdiği tepkiyi yansıtacak ikin
ci bir TRTrniz yok ki. 

Gerçekte sanayiin en hızlı bir tempo ile gelişme
si ve modernleşmesini özellikle istiyor ve özlüyoruz. 
Yalnız ekonomimizin iki büyük üretim sektörü olan 
sanayi ve tarımın karşılıklı etki ve ilişki içinde, bir
likte planlanmasından yanayız. Bu nedenle sadece sa
nayii övücü, abartılmış sloganlar hükümet kanadında 
tek yanlı olarak kullanılmamalıdır. 

Gerçekte Cumhuriyet Türkiyesinin tarım sektörün
de büyük gelişmeler olmuştur. Üretimdeki artışlar, çok 
hızla artan nüfusumuzun bugüne kadar beslenmesini 
ve giyinmesini sağlamıştır ve Türkiye bugün tarım 
ürünleri ihraç eden sayılı ülkeler arasındadır. Ben bu 
konuda zamanınızı almayayım; bugün narenciye sı
fırdan başlamıştır; bütün Türkiye'ye yayılmıştır. Pa
muk, ÇukurovaMan hem Ege'ye, hem Güneydoğu 
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Anadolu'ya yayılmıştır. Buğday öyle, şeker pancarı 
ise, yepyeni bir endüstri bitkisi olara'k ülkeye kazan
dırılmıştır. 

Sanayimiz sürekli olarak teşvik ve himaye gör
müştür. Buna rağmen, atıl kapasite ve montaj bari
katlarını henüz aşamamıştır, imalat teknolojisi için
de en çok ihracat yapan, tekstil endüstrisi olup, da
yanağı tarımsal üretimdir. Gıda sanayii de böyledir. 

Sayın özal'ın 1984 beyanlarında hemen hiç iltifat 
görmeyen kesim tarımdır. En çok mesaj bekleyen ise, 
çiftçidir. Oysa, yatırımlar sözkonusu olunca, altyapı 
ve tarımsal pazarlama tesislerine yatırım, tarımsal kal
kınmanın önkoşullarıdır. Sayın Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanı da takdir etmelidirler ki, bitkisel ve 
hayvansal ürünler için geliştirilmiş pazarlama tesis 
ve organizasyonu kurulmadıkça, başka bir deyimle 
çiftçinin yetiştirdiği ürünler tarla ve bahçesinde çü
rüdüğü sürece ve çiftçinin fiyat dalgalanmaları ko
nusunda bir yıl yetiştirdiğinden ertesi yıl vazgeçme 
zorunluğu olursa, üretim planlaması ile pazarlama bir
likte geliştirilmezse, girdilerle ürünlerin fiyatları ara
sında ekonomik denge kurulmazsa ve ilahiri, tarım
sal kalkınmadan birim alan ve fert başına üretim ar
tışından söz edilemeyeceği de açık bir gerçektir. 

Tarımsal ürün ithalatı sözkonusu olunca, 1983 yı
lının ilk 7 ayında 64 milyon dolar olan tarımsal ürün
ler ithalatı 1984 yılının aynı döneminde 245 milyon 
dolara yükselmiştir. Bu durum, tarımı gitgide dışarı
ya bağımlı hale getirmenin göstergesidir. 

Kimyevî gübre fiyatlarının yüksekliği karşısında 
ucuz gübre ithalini düşünmeyen hükümet, lüks gıda 
maddesi sayılan çikita muz için dövizi tahsis yap
mada tereddüt etmemiştir, öte yandan hükümet, AET 
ülkelerinin sübvanse ettiği et ve peyniri ithal etmiş; 
ama kendi çiftçisinin temel ihtiyaçları arasında bu
lunan gübreden sübvansiyonu kaldırma çabasına gir
miştir ve bu beyhude gayret gübre sanayiinin kâr bi
lançosu yerine, çiftçinin küçük kesesine hedeflen
miştir. 

Gerek iç pazar alanlarında, gerekse dış pazarlara 
ihracatta Türk çiftçisinin kesesine girmesi gereken 
paraların büyük kısmının aracıların ve ihracatçıların 
ce'bine girdiği malumdur. İhracatla iştigal eden firma
ların düzenli çalıştığını söylemek mürrikün değildir. İç 
pazarlarımızda ise, çiftçinin mukadderatının, kabzı
mal veya komisyoncuların elinde olduğu da açık bir 
gerçektir. Bu konuda holdinglerin salça ve çay kurut
ma fabrikaları ise, bu işin cabasıdır. 

Bu konuda söylenecek son söz şudur : Çiftçi 
ler, kendi pazarlama kooperatif veya birliklerini kur-
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. madıkça bu iç ve dış ticareti düzene koymak imkân 
I sızdır. Bütün dünya ülkeleri bu yola gitmiştir. Ana

yasamız doğrultusunda tarım kooperatifleri kurulma
sı ve bunların altyapı ve organizasyonuna teknik yar
dım ve finans imkânları sağlanması hükümetlerin ana 
görevlerinden olduğu halde, Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanlığı bu konuda statik bir ortamda çiftçiyi 
kaderiyle başbaşa bırakmıştır. 

Sayın Başkan, burada altını çizerek belirtelim ki, 
serbest piyasa modeli çiftçilerimiz için yetersizdir. 
Halkçı Parti olarak söyleyelim ki, tarımda devletçilik 
bal gibi geçerlidir. Tarımda pazarlama altyapısı en-
frastrük'tür mekanizmasının entegralidir. 

[ Küçük çiftçi, yüzde 85 veya 90 oranıyla bu yatı-
! rımları yapamaz. Bu konuya devlet baba elini uzat-
I malıdır ve yatırımları, soğuk hava depoları, ürün 
j tasnif ve işleme tesisleri, ambalaj tesisleri, pazarlama 

merkezleri ve yerel organizasyonu, haberleşme ağları 
I ve böyleleri gibi alanlarında da uygulamalıdır. Hem 

fiziksel, hem de entellektüel tarımsal yatırımların yer
leri ekolojik bölge ve yöreleridir; köy gruplarıdır. 

işte devlet, bu yatırımlarda çiftçilerimizin müm
kün olan, az veya çok katkılarını da birleştirerek ön
koşul niteliğindeki bu modern tesisleri kurmalı ve ta-

j rım kooperatifleri veya çiftçi birliklerine devretmeli-

j Uzun sözün kısası, devletin gözü ve gönlü çiftçi
ye yönelmeli, ekonomik, teknik, sosyal fizibiliteye 

I dayalı projeler entegrasyon içinde, topyekûn kalkınma 
I felsefesinin ürünü olarak köylerimize ulaşmalıdır. 

tşte bu tercih sonunda, çiftçinin emeği ve iştira-
I kiyle pazar ekonomisine erişilecek ve tarım sektörün

de kalkınma gerçekleşebilecektir. Ben, izninizle bu ko
nuda Türkiye'de de çok başarılı modeller bulundu
ğuna işaret etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, 
rahmetli Zihni Derin'in yarattığı çay projesidir. Bu
gün Massachusetts Institute of Technology'nin yayın
larında 4 başarı projesi yer almaktadır. Bunlardan 
bir tanesi, Pakistan'ın Comilla, Sudan'ın El Gezira, 
diğeri Vicos ve bir dördüncü proje; ama iftiharla 
işaret edelim ki, çay sıfırdan, bugün bu projelerden 
daha üstün bir ayarda bir entegrasyon modelidir. Bu
rada, çiftçinin toprağından, erozyonundan, teraslama
sından, toprak tahlilinden, bitki örtüsünün kurulma-

1 sından, bakımından, pazarlamasına, kredisine ve hatta 
çay kurutma tesislerine kadar, bir zincirleme entegras
yon numunesidir. Bu amaçla değindiğimiz konuda 
Şeker Şirketi ve diğer modeller de vardır ve hüküme-

| timizden temennimiz, çiftçinin bu tarımsal altyapı ve 
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üstyapı çalışmalarına kooperatifler ve kendi birlikleri 
eliyle katılmalarıdır. Yoksa, çiftçi bütün gayretiyle ye
tiştirdiği domatesi, holdinglerin kurduğu fabrikaya tes
lim ettikçe, kendi pazarlama kooperatiflerinin kendisi 
tarafından yönetilecek araçları, pazarlama tesisleri, 
altyapısı, enfrastrüktürü olmazsa, bu çiftçiye devlet 
hizmetlerinin uzanmaması demektir. Devlet, yüzde 90 
dolayındaki küçük çiftçiye elini uzatmadıkça, bu ko
nuda devletçi olmadıkça, hiçbir zaman sosyal adale
tin geliştirilmesine olanak yoktur. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve Sayın Baş
kanın izniyle Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanımız; son olarak değineceğim konulardan birisi de 
tarım politika manzumesidir. Geçen beş yıllık kalkın
ma planlarında biteviye tekrarlanan klasik tarım po
litikası, güve yemiş urbaya dönüşmüştür; oksijen ça
dırında hastadır. Sayın bakan bu sözlerimden alınma
sınlar; ama Birinci, îkinci, Üçüncü Kalkınma Planla
rında bu yörüngede politikalar konmuş iken, atlama 
taşları konmuş iken, son 5 - 10 yıl içerisinde bu atı
lımlar atalete uğramıştır ve gerçekten, abartmıyorum, 
tarım politikası diye bir şey yoktur, haminnenin boh
çasına dönüşmüştür ve dağınık düzen içinde bocala
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçora, Sayın Hastürk'le be
raber süreniz 60 dakika oldu. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Efendim, izin verirseniz biraz toplayayım. 

F/nnH'ım, özlenen ve hükümetten beklenen poli
tika, ekonom'nin anasektörü olan tarımda, iköv h'iz-
ı~P%r.i p-iket:nde ver alan enfrastn'iktür, (Kültür, tek
nik; na/arlama testleri altyapısı ve organizasyonu 
dahil) çiftçiye genci ve yaşlısı ile birlikte uzanan bir 
tanmsal vavım ve eğitim, b;o-te!^no'!oji ağırlıklı, tek
nik g'rdi paketlerini de içeren fizi'ksel, kimyasal ve 
'Vvo'ni'flç g'ndilerin verinde, zamanında çiftçive ıılaş-
j-,,..,ın-,-vj, v o ! a . n m rnknoloj'i.s'ne ilişkin olsun, tarım gir-
d'ip'ne iFş'kin o'lsıın, toprak muhafazasına ilişkin ol
sun, toprak ve su kaynaklarının entegral düzevde de-
ğ^ipilme-si ollsun bunların hepsinde, entegral proje
ler halinde, ekolojik 'bölgelere göre palket projeleri
nin, prodüktif projelerinin hazırlanması ve yerine 
ulaştırılmasını Halkçı Parti olarak gönülden diliyo
ruz. 

Tarımda; çağdaş mikro-ekonomli uygulamaları ol- • 
madan, makro-ekonomik projeksiyonlar masa başı 
dudak ve yazı edebiyatı olmaktan ileri gidemez. Üre
tim planlamasının kılcal damarları çiftlik planlama-
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s sidir. Üretim ve yetiştirme kombinasyonlarının, yanı 
j tarımın fiziksel mekânı ve kökleri toprak anadır, lop-
i ra'k ve sulama suyu kaynaklarının ekolojik 'bileşimi

dir. Tarımda çağımızın -bil im adamların in- üniversal 
görüşü şudur : Uygarlığın devamı topra'k prodüktivi
tesine bağlıdır. Benim bu konuda daha önce bazı 
önerilerim olmuştur, bu nedenli e tekrarlamayacağım 
ve bölümü kesiyorum. 

Sözlerimi bitirirken, Sayın Başkanın da izniniyle 
ve sizin sabrınızla bir iki küçük noktaya değinmekle 
yetineceğim. Bu. değineceğim noktalar Sayın Başbaka
nımıza ve özellikle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanımıza, Sayın Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığı elivilc bir dilekçedir. Zaman kısa olduğu için ben 
size sadece örnekleri arz ediyorum. 

' Federal Almanya'nın yayınladığı Seal a d e r g i n 
de; ekoloji ile ekonomi arasındaki etkiler, afet olan 
kükürt gazının, asit yağmurunun karşısında önleyici 
tedbirler, radikal önlemler, Yasal önlemler 

B'r ikincisi, vine örnek; bunlar seri hailde vavm-
'lanıyor, Avrupa Konseyinin Forum yayınından : 
«Asit yağmuru ile Savaş.» Yeni bir kömürle çalışan 
(errrrk santrala tepkinin yüzde 97 do'lavında olduğu 
araştırma ile saptanmış. Orman ve göllerin kirlenme-
rv, Federal A İman va'da o kadar büvük konu olmuş 
ki, bugün Almanlar ormanlarının üçte birinin hasta 
olduğundan yakınıyorlar. Çekoslovakya ve Demok
ratik Almanya'nın 100 bin hektar ormanı mahvol
muş ve varının başlığı da «ölü Orman» şeklinde. Et-
k^ılrır n-T'ler?. SO , azot gazları; yani as't sülfürik 
ve asit nitr'k vağmuru. Taşına, toprağına, ormanına 
ve s-rrnna knm'ülatif olarak, birikimli olarak yapı
lan kp'im. Bu balcımdan ben muhterem huzurunuz
da, di'l sataşmasından çekin i yorum, alma bugün Ener-
ü ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, sa^ın halkımızın içe-
»<;•<?;; n'-ı-a el'i ön'üp;"^1': bir nine de var, bence o ninen:n 
s ö ^ n ü inledikten sonra elini öpmek gerekir; fa-
k"".t sa-an bakanımız o toplumu veva vazı yazanları, 

ı VoT-ısanları cahillikle itham etmiştir. Ben bunu ge-
j rv":''!em;'yorum, ama o söz şahsıma söylenmiş olsav-
| di, ben «Kişiyi n a S ı l bilirsiniz» di ve bil irdim; fakat 
j <rv'l.-H:n-;in basında da beilrttiğım gibi, dilekçeyi ben 
j aslında Tarım Bakanımıza sunuyorum. 86 bin hektar 
j basta sarı çam olmak üzere orman ve 25 bin hektar 
, arazi ve dünyanın en güzel o Gökova Kovu. Burada-
! ki zararların rakamla ifadesine takdir buyurursunuz 

ki imkân voktur. Çünkü bunların elden gitmesi de
rnek bunları verine bir daha koyamamak demektir; 
ama termik santralın alternatifi vardır, kömür ma-
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de,ıleii:n':n de alternatifi vardır. Ben değerli zamanı
nızı almaktan çok çekmiyorum, ama .. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, çok çeklniyorum 
diyorsunuz, devam ediyorsunuz. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla) — 
Efendim, İngiltere ile Norveç arasında bir savaş var. 
Norveç «Siz bizim ormanlanmızı mahvettiniz» di
yor. Gerçek de öyle. İngiltere önlelm aramakta çaba 
gösteriyor, demin arz ettiğim gibi, halkı karşısına dl-
'külerdk «Termik, santralı kuramazsın» diyor; ama 
biz kalkıyoruz, Yatağan'ı Murgul'a çevireceğiz, o 
yetm;yormuş gibi yanında Yeniköy'de kuruyoruz, 
o da yetmiyormuş gibi, üzülerek arz ediyorum, Tür'k-
evleri Köyünde de santral kuruyoruz. 

BAŞKAN — (Sayın Gökçora, bunları yarın Ener
ji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinde söylersi
niz efendim. 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Devamla)' — 
Düşünün, Norveç'le İngiltere arasında deniz olduğu 
halde karbondioksit ve azot emisyonu oluyor da Ya
tağan, Yeni'köy ve Türkevleri Köyü bir üçgen içeri
sinde; o bizim yerine koyamayacağıimız çam orman
larını, o "bizîl'm tekrar ıslah edemeyeceğimiz birinci 
sınıf topraklarımızı heder ediyor ve yerine konma
mak: üzere heder ediyor. (HP sıralarından alkışlar.) 
Gelecek kuşaklara uzanacak şekilde heder ediyor. Bu
nun ben hem parti olarak hem de şahsım olarak, bir 
milletveflcili olarak karşısındayız ve bu projenin kar
şısında olmayı da bir göreyim sayıyorum, yeminimin 
gereği sayıyorum. (HP sıralarından 'alkışlar.) 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bağlayın efen
dim. 

MEHMET İKEMAL GÖKÇORA ^Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, zamanımın kısıtlanması yüzün
den söyleyecökılerimin bazılarını söyleyemedim; ama 
buna rağmen beni dikkatle -dinlediğiniz için Sayın 
Meclise hem grubum 'hem şahsım adına derin saygı
lar sunarım ve Tarım 'Bakanlığının 1985 Yılı.Bütçe
sinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bunu hazır
layan arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım. HP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçora. 
Sayın milletvekilleri, Hudut ve Salhiiler Genel Mü

dürlüğü 1983 'Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sının açı'k oylamasında oy kullanmayan milletvekili 
var mı? («Var» sesleri) Oylarınızı kullanın lütfen, 

' kupaları kaildırtacağım efendim. 
Sayın Mahmut Akkılıç buyurun efendim. (HP sı

ralarından «Bravo Hoca» sesleri, alkışlar) 
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Sayın Akkılıç, değerli arkadaşlarınız s İze 20 da
kika bıraktılar efendim. 

HP GRUBU ADINA MAHMUT AKKILIÇ (İz
mir) — Sayın Başjkan, aslında o 'hata benden doğma
dı, zatı âlinizin müsamahasından oldu, herhalde ba
na da biraz müsamaha edeceksiniz. 

BAŞKAN — Devamlı ihtar ettim; onlar, sizin 
konuşma sürenizden alıp kuîlandı'klarmı söylediler. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Öyle bir iz
nim yoktu, bana sormadınız. 

BAŞKAN — Lütfen. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Neyse Sa
yın Başkan, zaten bugün ileri derecede hastayım, 
herhalde o kadar fazla konuşamayacağım. 

Sayın Başkan, pek sayın milletvekilleri arkadaş
larım; benden önce konuşan iki arkadaşım, Tarım 
ve Orman Bakanlığında 'yapılmış olan yeni düzenle
meden şikâyet ettiler. Ben de şunu hemen sıcağı sıca
ğına sizlere arz etmek istiyorum ve de bir parantez 
açarak, grubumun temayülü bu olmakla beraber, 
Mahmut Akkılıç olarak şahsım adına, 35 senesini 
bu mesleğe vermiş bir kimse olarak gayet samimî 
olarak söylüyorum, yapılan uygulama Türkiye'nin 
aleyhinedir arkadaşlar. Siz eğer kişiye önem vermez
seniz, hizmet birimine önem vermezseniz, hizmet bi
rimini teşkil eden mesleğe önem vermezseniz, orada 
başarınız olmaz. 

Benim merak ettiğim ve üzüldüğüm bir nokta 
var. Sayın Başbakan Özal, gerçekten genç, dinamik ve 
fevJkalade kıymetli olan bizim bu Tarım Bakanı ar
kadaşımızı mühendislik dalında değeri endi rseydi, çok 
daha mükemmel reformlar yapardı ve Tarım Bakan
lığını, da bu hale getirmezdi arkadaşlar. (HP sırala
rından alkışlar) Sayın Başbakan teşrif ettiler, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİUt AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Sa
yın Akkılıç, iyi insan lafının üzerine gelirmiş. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — İyi adam 
sözünün üzerine gelir, evet, tam zamanında 'geldiler. 

Arkadaşlar, Sayın Başbakanla birkaç sene önce 
de bu konuları tartışmıştık; gerçekten siz eğer Tarım 
Bakanlığındaki bu h'izmet birimlerini ortadan kaldı
rırsanız, mümkün değildir gidemezsiniz. Baskıyla gi
dersiniz arkadaşlar; ama baskı ne zamana kadar de~-
ğerini sürdürür, ne zamana kadar hedefe ulaşabilirsi
niz, bu şüphelidir. Çünlkü, inanın bugün maalesef 
bazı illerimizde sıkıyönetim vardır ve memurlar her
hangi bir harekete girişemezler, ferdî haröketi; yani 
istifayı dahi yapamazlar. Ben size söylüyorum; Sa-
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yın Bakana bu mesleklerde çalışanlardan gelmiş olan 
30-40 tane imzalı dilcikçe balkanın bilgisine dahi su-
nülmamıştır. 

Arkadaşlar, şimdi gelelini 'bütçeye. Bu bakanlık
ta 3 tane hizmet birimi vardır; 'biri tarım, biri hay
vancılık, diğeri de orman. Aslında bugün, her nedense 
4 tane ibakanlık bir araya getirilmiş ve bir hakanlık 
haline sokulmuştur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayvancılık üvey 
evlet Hoca. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale ötmeye
lim lütfen. 

Buyurun devam edin efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
tüm tarım gelirleri içerisinde, bitkisel tarım gelirinin 
payı yüzde 55 ila 58, hayvancılığın payı yüzde 38 
ilâ 40 ve orman gelirleri de yüzde 3 ila 5 arasında
dır. Türkiye için ormanı küçümsediğini hiçbir zaman 
akla gelmesin, çünkü en 'büyük savunucularından biri 
de benim Türkiye'de ormanların gelişmesi konusu
nun; ama insaf edelim, hangi iktidar gelirse gelsin, 
mutlaka hayvancılığı unutur ve «Tarım Orman Ba
kanlığı veya Köy işleri Bakanlığı» der. 

Efendim, bu birimler zaten köye hizmet götürü
yorlar; hayvancılık da köye hizmet götürüyor, bitki
sel üretim de köye hizmet götürüyor, orman işleri de 
köye hizmet .götürüyor. 

Şimdi bunların yaptıklarına, birleştirdiklerine ba
kalım1: Faili, fiili, mefulü olmayan bir genel müdür
lük. İsmi; Koruma ve Kontrol Gendi Müdürlüğü; 
ama neyi koruyacaktır, belli değil gerçekten. (Biz 
korumayı birlikte yapacağız» diyorlar. Halbuki, ta
rımsal çalışmalar ancak gün ışığında olur arkadaş
lar; ama hayvancılık için hizmet, köye günün 24 saa
tinde götürülebilir. Hani, birlikte çalıştırmanın imkâ
nı var mı; yok. 

Hepinizin bildiği ve sık sık bü kürsüden tekrar
landığı gibi, bugün Türkiye'de 49 milyon koyun, 
14-15 milyon sığır ve manda, 14 milyon keçi ve 3 mil
yon da tiftik keçisi vardır. Bunların ürünleri; et, süt, 
yapağı, deri ve bağırsaktır. Tavuk ve yumurta konu
suna biraz sonra değineceğim. 

Arkadaşlar, bağırsak, Türkiye için çok önemli 
bir konu, ama hiç üzerinde durulmuyor. Hayvanın 
iyi beslenmemesi halinde, yapağı, deri, et ve süt 
gibi ürünler maalesef evvela yetersiz üretilmekte, on
dan sonra da kalitesi bozulmaktadır. Hayvanlarımız 
iyi beslenemediği iç'kı bugün dışarıdan deri ithal edi
yoruz, konfeksiyonda kullanıp, 'dışarı ihraç ediyoruz. 

Halbuki, o değersiz derileri de yine biz dışarıya ih
raç ediyoruz, değersiz fiyatla. 

Yapağı konusuna gelince : Maalesef yıllardır et
kin ve gerçekçi bir hayvancılık politikası izlenmediği 
için, Türkiye'nin kumaş üretimine yeterli derecede 
Merinos yapağı üretimi mümkün olduğu halde, bu 
yapılamamıştır. Tuttuğum istatistiklere göre, bazı se
nelerde yapağı fiyatları yetiştiriciyi tatmin edici dü
zeye geldiği takdirde, üretim miktarı da önemli öl
çüde yükseliyor ve Türkiye'nin İhtiyacını karşılayacak 
düzeye geliyor; ama bu çizgiden uzaklaşıldığı gün 
tekrar düşüyor ve dünyanın dövizini vermek suretiy
le dışarıdan yapağı ithal ediyoruz arkadaşlar. Bu du
rum, Türkiye için gerçekten üzünülecek ve düşünüle
cek bir konudur. 

Geçenlerde AET Komisyonu olarak İstanbul'a 
gittiğimizde, bağırsak işleme fabrikalarına da uğradık. 
Gezmeyince insan gerçekten bunların var olduğunu 
dahi bilemiyor Bu fabrikaların yetkilileri, derilerin 
kalitesinin çok düşük olduğunu ve Avrupa'nın bunu 
istemediğini söylüyorlar, arkadaşlarım da buna şa
hittir, beraber gittik. İşte bunun sebebi, hayvanla
rın yeteri kadar beslenememesidir. 

Bu kadar hayvanı besleme/k için, büyükbaş hay
vanlar için başta gelen, mera ve kaba yem üretimi 
mevzuu var. Bugün Türkiye'de gösterilen 20 milyon 
hektarlık mera arazisinin yüzde 80'i dağ, taş ve ha
yırsız araziden ibarettir arkadaşlar; geriye kalan yüz
de 20's'i de aşırı otlatmadan dolayı, hayvanları besle
yemez durumdadır. Hal böyle iken, buz istediğimiz ka
dar hayvancılık diyelim, bu iş başarıya ulaşamaz. Ne 
zaıman ulaşır; bu birim müstakil olarak örgütlendiği 
takdirde. Ama ben size bakanlık sayısını artırın de
miyorum, 'bakanlığın içerisinde müstakil bir birim ola
rak, bakana bağlı bir müsteşarlık halinde örgütlenir
se o zaman göreceksiniz, kendi sorumluluğu içerisin
de nasıl kalkınacaktır Türkiye'nin ihtiyaçlarına ce
vap verebilecek bir biçimde ve de, maalesef istatis
tiklerimizin birçoğunda da bu konu biraz yanlış işle
niyor, tarım ve hayvancılık ayrılmıyor genellikle. 

Biraz önce arkadaşım saydılar, pirinci ithal edi
yoruz. Buğdayın ithalle ihraç arasındaki farkı eksi
dedir arkadaşlar, Türkiye için ayıp olan bir husus. 
Ondan sonra geliyoruz «Türkiye dünyada gıda ba
kımından kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir» di
yoruz Peki, yağın ithalinden haberiniz var mı?. Yıl
lara göre değişmek üzere, yılda 90 ilâ 115 bin ton 
ham yağ ithal ediyoruz arkadaşlar. 

BERATİ ERDOĞAN «Samsun) — Yakında ih
raç ederiz hoca, hiç merak etme. 



T. B, M. M, B: 46 18 . 12 . 1984 0 : 2 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — inşallah, 

inşallah; o zaman ben sizi alkışlayacağım, ben de 
sizinle beraber olacağım, inşallah, ta'biî temennimiz 
o, fakat bu iş olmuyor. Bakın neden olmuyor?. 

Şimdi, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlü
ğü diye 'bir genel müdürlüğümüz var, süt ve besi 
hayvancılığı- kredileri vermektedir. Gayet basit. Efen
dim, her tarafta hayvancılık yapılıyor, ama ülke
mizde hayvancılığın çok yoğun bir biçimde yapıldığı 
33 ilde bu sene içerisinde incelemelerde 'bulundum 
ve orada anketleri doldurmak .sonucu elde ettiğim 
bilgileri havi dosyanın özeti de şu anda yanımda bu
lunmaktadır. 

Şimdi 6 tane dnekli bir üniteye 1 milyon 500 bin 
lira kredi veriliyor, 1983-1984 yılı için. Bunun fai
zi, elde edilen süt miktarına düşen faiz miktarı ne 
kadar biliyor musunuz; 30 lira. Ancak, burada bi
na kredisi yok. Sebep, ne deniyor biliyor musunuz?. 
«Efendim, bina için -ahır için- 'kredi verirsek o za
man bu rantabl olmaz; yani o demek ki, vatandaş 
eğer ahır İçin de kredi alırsa, yalnız 1 kilo süt için 
düşen faiz miktarı 40 lirayı bulur. Vatandaşın sattı
ğı sütün kilosu 55-60 lira, Doğu ve Güneydoğu yö
relerinde ise fabrikaların alış fiyatı 60-70 liradır. 
Eğer vatandaş kendisi pazarlarsa 70-80 liraya satı
yor. Peki bu hayvanın beslenmesine yapılan har
cama miktarı? .. O da tutuyor 50-55 lira arkadaş
lar. Yani 1 kilo sütün üretimi için tüketilen yem mik
tarının bedeli 50-55 lira, 35 lira d'a faiz, 90 lira sa
dece maliyet. E, siz bunu 60-70 liraya satarsanız, o 
zaman hayvancılık her geçen gün geriler, işte bura
da 33 ilin sonucu. Geçen yıla nazaran sütçülükte yüz
de 25 azalma olmuştur sütçülük işletmelerinde; besi 
işletmelerinde yüzde 17-19 arasında azalma olmuş
tur arkadaşlar. E, bu hayvancılık politikası değildir. 

Hele bir de, daha ne olacağı belli olmayan, bu 
bakanlık içerisinde yapılmış olan harika düzenleme, 
bu bakanlığı iyice perişan hale getirecek, bu bakan
lığın personelini ümitsiz, küskün bir hale getirecek 
ve siz ümitsiz ve küskün insanlardan hizmet bekle
yeceksiniz. Olmaz böyle şey arkadaşlar. 

Sabahleyin Başbakanlık istatistik Enstitüsüne te
lefon ettiım, tavuk sayısı üzerine tespit ettiğiniz bu 
istatistikleriniiz yanlış, bu nasıl istatistik, böyle olur 
mu dedim. «Efendim biz tarımsal ürünlerle ya da ta
rımla ilgili bütün istatistikleri Tarım Orman ve Köy 
işleri Bakanlığından alır ve onu olduğu gibi geçiri
riz» dediler. 

Şimdi soruyorum sayın bakana, doğru mudur bu?. 
Tekrar istatistiklere dönüyorum : «Kümes hay

vancılığı» diyor, tavukJhoroz, 1983 yılında 60 000 435 
hindi şu kadar, üretilen yumurta miktarı 5 milyar 31. 
milyon şu kadar .. Peki Türkiye'de 20 yıldan beri 
et üretimi üzerinde çalışan bir sektör vardır, Broyler 
Enstitüsü; et tavukçuluğunu kastediyorum. Bu konu
da, 20 yıldan beri burada faaliyette olduğu halde ne
den acaba bu istatistiğin buraya getirilmesine ihtiyaç 
duyulmamıştır; öğrenmek isterim. Şimdi, bugün Tür
kiye'de tarımsal bölümde aşağı yukarı 100 milyon et
lik piliç vardır ve üretim miktarını da düşünürseniz, 
o zaman kişi başına yine tabiî çok çok düşük olarak 
Türk halkının tükettiği tavuk eti miktarı 2 kilodur, 
Suudî Arabistan'da ise kişi başına yalnız tavuk eti 
tüketimi 32 kilodur arkadaşlar. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — O ka
dar olamaz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bu seneki 
rakam öyle. 

Arkadaşlar Türkiye'de hele yeni yapılan bu Top
rak ve Tarım Reformu Kanunu dolayısıyla, dikkat 
ederseniz «tarım reformu» demeye gerçekten dilim 
varmıyor, aslında öyle olması lazımdı, ama değiştir
diniz, «her şeyi biz bitirdik» diyorsunuz. Şimdi as
lında, sayın bakanla o teşkilat kanunu konusunda bir 
tartışmamız vardı, onu buraya getirmek istemiyorum, 
«Biz yaptık bitti efendim, bundan sonrasına gerek 
yok» denebilir. Mesele böyle değil arkadaşlar. O çok-
uzun bir konu, onu getirmiyorum; fakat o Tarım 
Reformu Kanununda meraların tekrar elden çıkması 
için çok elastikî noktalar vardır arkadaşlarım. Bir ke
re bu büyükbaş hayvanların büyük ölçüdeki kaba 
yem ihtiyacı meradan ve çayırdan karşılanır, yonca 
için yeterince destek yoktur, yem bitkileri için özel 
bir destek fonu yoktur. Dahasını söyleyeyim... 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Yakında ih
racata başlayacağız. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ö da maa
lesef henüz kesin değil. Türkiye'nin bugün tükettiği 
buğday miktarı, tahıl miktarı 10,5 -11 milyon ton ga
liba; ama ürettiğimiz her zaman 14-18 milyon ton 
görünür; fakat stokta da 1 milyon ton veya 1 kilo
gram yoktur. Sayın bakandan bunu açıklamasını ri
ca edeceğim. Bu her sene ürettiğimiz 14-18 milyon 
tonun arta kalanı nereye gidiyor acaba? Acaba mil
letten gizli mi; onu öğrenmek istiyorum? 

Şimdi bunun esas önemli konusuna, hayvancılık 
kısmına geleceğim. Makineli tarıma geçtik 14 milyon 
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15 milyon ton samanın üçtebiri olan 5 milyon ton 
saman tarlada bırakılıyor. Hayvanlarımız açken bun
lar tarlada yakılıyor ve tarlanın da florası bozulmak 
suretiyle tarlalar perişan oluyor. Bir İsrailli bana bir 
gıin demişti ki; «Eğer bize siz bu tarlada bıraktığı
nız sap kısmını verseniz, biz size rahatlıkla ihtiyacı
nız olan dövizi sağlarız.» Bu kadar önemli bir şey; 
ama biz bunları yakıyoruz. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Saman
ları ihraç ediyorlar. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Nereye? Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe müdahale 
etmeyelim. 

Devam buyurun Sayın Mahmut Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Şimdi o da 

önemli bir konu arkadaşlar. Bakın, Sayın özal, «Ye
me sübvansiyon yapacağız» diye açıkladılar. Sayın 
Başbakanım, bunun yeri yok önemlidir. Ben size söy
leyeyim; yem fabrikalarını zengin etmeye yönelik bir 
uygulamaya girerseniz hayvancılığı yine perişan et
miş olursunuz. O çok hassas bir konu. Bunu duy
dum; ama nerede yapacağınız henüz belli değil. Onu 
merak ediyorum. İnşallah öyle bir uygulama içine 
girmezsiniz. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Yap, sat. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 
bakın bir kere toprağımıza gerekli gübreyi vermiyo
ruz, aç; çünkü gübreyi biz yakıyoruz. Ondan sonra 
hayvanımız aç, yem yediremiyoruz; haliyle insanımız 
da aç olur. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Hocam 
biz yemi ihraç ediyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Müsaade 
buyurun, işte o da hata. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) —. Kam
yon kamyon ihra^ediyoruz. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Beyefendi, 
müsaade buyurun anlatacağım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Devam edin efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Arkadaşlar, 

o da hata. Neden? Benim memlekette hayvanım aç
ken siz yemi-ihraç ediyorsunuz. Ama anlarım; ham
maddeyi yeterince memlekette stok yaparsanız, mem
leketteki fabrikaları çalıştırır, ihraç ederseniz o za
man olur. Geçen sene bütün hayvanlar özellikle yaz 
aylarında aç kaldılar beyler. Ben size bunun ispatım. 
yaparım, bütün çiftliklere götürürüm, sahipleriyle ko-
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nuştururum. Maalesef böyle; yalnız mısır, zamanın
da ithal edilmedi, çünkü çok fazla ihraç edildiği için 
ve zamanında da ithal edilmediği için hayvanlar aç 
kaldı. Soya olmadığı için hayvanlar yeterince verimi
ni veremedi. Memleket bu yüzden zarar ediyor, yem 
kaliteli olmadığı için Türkiye'nin yem Sanayiindeki 
zararı en azından 150 milyar lira civarındadır. Evet, 
ispat edebilirim size, buyurun. Çünkü... (ANAP sıra
larından gürültüler). Merak eden arkadaşımız varsa 
lütfen gelsinler. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, süreniz doluyor, 2 
dakikanız kaldı. Lütfen, karşılıklı konuşmaktan zi
yade kendi sözlerinizi söyleyiniz. Lütfen, rica ediyo
rum. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Beyefendi, 
onu anlatıyoruz. Yani yöneticilerin yanlış yolda ol
duğunu anlatıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, cevap verme şeklinde de
ğil, konuşmanızı tamamlayınız. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Oldu, o za
man siz onları susturun Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın bugün et tavuk
çuluğu üretiminde bilimsel araştırma enstitülerimizde 
2 kilo yemle 1 kilo canlı ağırlık alabiliyoruz, Avru
pa'da ise 1,9 ile; ama Türkiye'deki yemin kalitesizli-
ğinden dolayı 3 kilo yemle 1 'kilo canlı ağırlık alını
yor. Ne oluyor? Yem yüzde 30 fazla tüketiliyor ve 
milyon ton yemde 300 bin tonu maalesef gübreye 
gidiyor. Yani 'bu, maalesef ibüyük bir hatadır ve 'bu
nun mutlaka önlenmesi lazımdır. Yıllardır söylüyo
ruz, ama 'bu sene de" bu önlenemedi. (ANA'P sırala
rından «Nasıl önlenecek?» sesleri) Kollay, 'kaliteli yem 
üretirseniz; soyayı, balık ununu, mısırı zamanında 
temin edip, memlekette sto'k yaparsanız, o zaman bu
nun formülünü yapmak için Türkiye'de teknik de 
vardır, bilgi de vardır, (bunlar önlenir. O zaman buna 
sarf edeceğimiz o para, rahatlıkla o kaliteli hammad
denin ithaline gider; bu bir. İkinci olarak, 'bugün 
Türkiye'de soya dışındaki diğer küspeler çok kalite
siz üretilmektedir, hükümetin 'buna da mutlaka bir 
çare 'bulması lazımdır. Standartlara uyulmarna'ktadır. 
Geçen 'gün Standartlar Enstitüsünün görüşülmesi sı
rasında, mecburî standartlar olduğu halde maalesef 

! dikkate alınmadığı ifade edilmiştir. 
I İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Hocam, 
! üzülmeyin. Bizim arılar Ibal yapar, geçiniriz yine. 

MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Bu kalitesiz 
küspelerin üretimi, Yem Kontrol.Kanunu, Standartlar 
Enstitüsü olduğu halde, maalesef belirli çevrelerin 
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belirli etkileri dolayısıyla bir türlü 'önlenemiyor ve 
bütün zararı hayvan üreticileri çekiyor: Tavukçusu 
çekiyor, süt üreticisi çekiyor ve et üreticisi çekiyor 
aricadaşllar. Yeter artık, buna biraz «dur» diyelim ve 
bu işi gerçdkten ciddî bir şekilde yürütelim. Bunu, 
hükümetten özellikle bekliyoruz. 

Şimdi, hepinizin huzurunda söylüyorum, eğer 
bu konuyu standartlara uygun bir biçimde »gerçekleş
tirir ve kontrolünü yaparlarsa, ben yine bu kürsüye 
gelir, kendilerini 'teşekkür ve tebrik etmek isterim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Fakat, 
bakanlığın bu şekildeki düzenlemesiyle, ben size ga
yet samimî olarak söylüyorum, bu küskün 'insanla
rın zoria çalıştırılması yöntemiyle bu işin gerçekleş
tirileceğine inanmıyorum. 

'Benden önce konuşan arkadaşlarını, değineceğim 
bazı hususlara değindikleri için, ben artık o konulara 
değinmiyorum. Sözümü uzatmıyorum ve Başkanın 
da sözümü kesmesini beklemeden, hepinizi saygılarla 
selamlıyorum efendim, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Berati Er

doğan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Süre, Anavatan Partisi Grubu için 1,5 saattir. Ar
kadaşlarınızın hakkına tecavüz etmeden, konuşma
nızı lütfen 30 dakikada bitiriniz Sayın Erdoğan. 

ANAP GRUBU ADINA BERATİ ERDOĞAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz
lerime başlamadan önce Anavatan • Grubu ve şahsım 
adına 'hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

'Değerli milletvekilleri, tarım konusu hep siyasî ve 
idolojik çıkarlara, siyasî menfaatlara mesnet yapıl
mış ve hafife alınmıştır. Oy düşüncesiyle toprağı, 
çiftçiyi ve köylümüzü hep siyasete alet etmek iste
mişlerdir. Bu sebeple de köyümüzün, köylümüzün, 
toprağımızın, ormanımızın meseleleri günden îiüne 
artmış; insanlarımız çaresiz bırakılmıştır. Maalesef 
Halkçı Parti sözcülerini de aynı davranış içinde gör
mekle fevkalade üzüldüğümü belirtmekten kendimi 
alamıyorum. 

Bizim Türk çiftçisine, Türk köylüsüne ve bu aziz 
topraklara olan büyük saygımız sebebiyle bövle bir 
siyasî davranış İçinde aşla olamayacağımızı, mesele
leri tamamen ilmî ve sosval açıdan ele almaya ç^hs ı̂V-
mızı belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada pörüştimü-
müz bütçe, aslında uzun zaman Türk i ve Bütçesin ;n 
tümünü^ teşkil etmiştir. Yolu, fabrikayı, elektriği hep 

bu bütçe İle yapmışızdır. İnsanlarımızı bu bütçe ile 
yetiştirmiş, şehirlerimizi bu bütçe ile kurmuşuzdur. 
Bugün de hükümetin en ağırlıklı bütçesini teşkil et
mekte; sanayimizin, dış ticaretimizin geleceğinde bü
yük 'önemini muhafaza etmektedir. 

•Muhterem arkadaş'larum, bugün dünya görünmez 
bir savaşın içindedir. Bu savaş tamamen ekonomik
tir. Artık memleketlerin birbirleriyle harp etmesin
den ziyade, ekonomik olarak verecekleri zarar çok 
daha tesirli boyutlara ulaşmıştır. Milletler ne kadar 
gelişmiş olurlarsa olsunlar, ekonomilerinin en büyük 
desteği ve geleceğe güveni kendi tarım ekonomileri
dir. 

Nüfus ve gıda uzmanları ve FAO raporları; za
man zaman belirttikleri görüşlerinde, dünyanın teh
likeli bir gidiş içinde olduğu ve en azından nüfus ar
tışının önlenmesiyle bazı planlamalar yapılması zo-
runluğu üzerinde birleşmektedirler. Ancak, çoğunluk
la milletler, biraz da yaşamayla savunma amacına 
yönelik olarak, nüfus artışıyla ilgili ciddi tedbirler 
getirememektedirler. 

1930 yıllarında 250 milyon olan dünya nüfusu, 
tahminlere göre 2000 yılında 6 milyarı aşacaktır. Bu 
kadar insana acaba dünya nimetleri yeterli olabilecek 
midir? Durum pek iyimser görünmüyor. Yeni gıda 
kaynakları bulunmaz, mevcut üretimlerin istenilen 
seviyelere çıkarılmasına matuf gayretler bir netice 
vermez ise, dünya nüfusunun patlaması sonucu aç
lığın yayılması halinde hastalık, yağma, isyan, kin 
dalgası, terör ve harp hallerinin gelişi kaçınılmaz ola
caktır. 2000 yılında insanlık nüfusunun beslenebilme
si için bugünkü üretimin 4 katına çıkması gerek
mektedir. 

Gelişmiş ülkelerde nüfus artışı binde 7; dünyanın 
dörtte üçünü teşkil eden geri kalmış ülkelerde bu 
oran ortalama yüzde 2,1 'dir. Bazı ülkelerde hızlı nü
fus artışına paralel gıda planlaması getirilemediği 
için, ekonomik dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu
gün dünyadaki açlıkları ve ölümleri biraz olsun en
gelleyen, geri kalmış ülkelerin beslenmesinde az da 
olsa katkısı olan Amerika Birleşik Devletleri çiftçi
sinin şaşılacak üretim başarısından burada söz et
memek mümkün değildir. 

Tarımda başarıya ulaşmış ülkelerin önderliğini 
yapan Amerika Birleşik Devletlerinde 231 milyon 
olan nüfusun 5 milyon 620 bin kişisi ziraatle iştigal 
etmektedir. Bu rakamın genel nüfusa oranı yüzde 2,4' 
tür. Halbuki, 1920* yıllarında Amerika Birleşik Dev
letlerinin nüfusunun yüzde 30,2'sinin geçimini ta-
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rımdan elde ettiği bilindiğine göre, ziraatle uğraşan 
nüfusun azalmasına rağmen, ülkedeki insan sayısı
nın artışı bir sorun yaratmamıştır. Buna sebep de 
birim sahadaki verim arı ışının sağlanmasıyla birlik
te, tarım ürünleri üretiminde büyük rakamlara ulaş-
şılma başarısına erişilmesidir. 

Amerika Birleşik Devletle/ yiftçisi, tarım ürün
leriyle kendi beslenme -sorununu çözdüğü gibi, Sov
yetler Birliği dahil diğer ülkeler halkına da yardım
cı olmayı başarmıştır; Bu başarılı çiftçiler, kendi hal
kının dışında, dünya buğday ve pirinç ihtiyacının 
yüzde 60'ını dahi karşılamaktadırlar. 

Bu noktaya gelişte ve tarım ürünleri üretiminin • 
artırılışında, Amerika Birleşik Devletlerinin planlı 
ve belirli bir programa dayalı olarak uyguladığı teş
vik tedbirleri yanında, teknolojik gelişme, kaliteli 
tohumluk, başarılı ot mücadelesi, yeterli sulama ve 
iklim şartlarının büyük tesiri görülmektedir. 

Ülkemiz coğrafî durumu, iklim ve ekolojik şart-, 
lan tarıma çok müsait rlup, dünyada kendi kendi
sini besleyebilecek çok nadir şanslı ülkelerden biri
dir. Daha da önemlisi Türk köylüsü, tarihin en efen
disi olan Türk milletinin asalet, disiplin, fedakârlık 
ve çalışkanlık vasıflarını dipdiri muhafaza etmekte
dir. 

Toprak ve insan olarak çok üstün imkân ve özel
liklere sahip olmamıza rağmen, Türk tarımının he
nüz çözülmemiş büyük problemleri mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, dünyada nüfusunun bü
yük bir kesimi tarımda çalışan ülkelerin hiçbiri ge
lişmiş ülkeler arasında yer alamamaktadır. Diğer 
sektörlere sermaye aktaran, sanayimizin hammadde
sini üreten, ihracata önemli ölçüde katkısı olan 4,5 
milyon çiftçi ailesini, hiç olmazsa 2,5 milyon çiftçi 
ailesine indiren bir yapıya kavuşmamızın zarureti 
açıktır. Bu zaruret, iktisadî gelişmemizin ve refahı
mızın bir icabı olmaktadır. 

Nüfusunun yüzde 50'si köylerde barınan ülkemiz
de, tarım işletmelerinin yüzde 90'ı küçük aile işlet
meleri şeklindedir ve tesis, donatım, işletme sermaye
si bakımlarından düzenli ve bol üretim yapacak im
kânlara da sahip değillerdir. 

Kalkınmış ülkelerin pek çoğu, gelişmiş bir tarım 
ve sanayie sahip oluncaya kadar aynı sıkıntıları çek
mişlerdir. Uzun vadede bizim de, toplumumuzun 
sosyal yapısına uygun yeni bir tarımsal organizasyo
na gitmemizde katî zaruret vardır, öncelikle de top
raklarımızın miras ve çeşitli yollarla parçalanması
nı, işletmelerin belli bir büyüklükten daha aşağı bö- | 

lünmesini önleyici tedbirleri mutlaka almamız gerek
mektedir. 

Topraksız köylüye toprak dağıtacağım diye, ve
rimli çalışan iarım işletmelerini parçalayarak, sözde 
çiftçiyi topraklandırmak dünyanın hiçbir yerinde ta
rıma ve köylüye fayda getirmemiştir. Gelişmiş ülke
lerle geri kalmış ülkeler arasında ayırıcı en önemli 
fark, tarımda çdışan, nüfusun, ülke nüfusuna ora
nıdır. Gelişmişlik durumu, tarım nüfusunun, ülke 
nüfusunun yüzde 20'leri altına düşürülmesiyle müm
kündür. 

Bu durumu çok iyi bilen Hükümetimiz, Anayasa 
gereği olarak da hazırladığı tasarı ile ilk olarak su
lanan arazilerde toprağın alt hududunu tespit eden, 
bölünüp parçalanmasını önleyici ve bölünmüş arazi
leri birleştirerek ekonomik üniteler haline getirecek 
çok önemli bir kanun tasarısının Genel Kurulda 
görüşülüp kabulünü sağlamıştır. 

Bugün pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de 
de tarıma açılacak yeni arazi yoktur. Bu sebeple, üre
timin artırılmasının tek yolu, gelişmiş ülkelerde ol
duğu gibi, birim başına alınan verimim artırılması
dır. 

Bu yolla sağlanacaik verim artışı ile de tarım 
alanında istihdam edilen nüfus ile sanayide çalışan 
nüfus arasındaki gelir dengesizliğinin giderilmesi de 
mümkün değildir. Bu bakımdan, tarım kesiminde 
sağlam bir ekonomik ve sosyal yapının tesisi üçin, 
bu kesime çeşitli kesimlerden kaynak transferleri ya
pılması, yani sübvansiyonları, kredi kolaylıkları, gir
di temininde kolaylıklar sağlanması ve buna devam 
edilmesi bir zarurettir. Hükümet bu (konuda da ge
rekli tedbirleri almakta; «Başta gübre olmak üzere, 
tohumluk ve hayvan yeminde sübvansiyon yapma
ya devam edeceğini» ifade etmektedir. 

Sayın milletvekilleri', genel olarak planlı dönem
de tarıma gerekli önem verilmediğini; ayrıca tarım 
sektörüne tahsis edildiği ifade edilen kaynakların bu 
sektör içinde verimli bir şekilde dağıtıldığını, (kısaca 
başarılı bir tarım < politikası vaz edıildiğini ve uy
gulandığını ifade etmek mümkün değildir. Bir baş
ka ifadeyle, geçmişte tarım politiıkasız bırakılmış
tır. 

Tarım politikasından neyi kastediyorum? Evvela 
tarıma hangi hedefleri vereceğiz, tarıma hangi amaç
lara yönelik hedefler göstereceğiz ve Türkiye'nin 
kalkınmasını tarım ve sanayi ilişkileri arasında ne
reye oturtacağız? Burada siyasî iktidarlar kararsız 
kalmışlardır. Cumhuriyetten sonra teknisyenler ve 
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politikacılar arasında «Sanayi ite kalkınırız, hayır 
tarımla kalkınırız» tartışması içinde politikasız ka
lınmıştır. Bu kararsızlık ve isabetsizlik maalesef 
1960'tan sonra da devam etmiştir. 

Geçmiş yıllarda hükümetler tarafından uygulanan 
ve iktidar - muhalefet arasında daima tartışma ko
nusu olan tarım ürünleri destekleme fiyat politika
sı, genellikle ve maalesef sadece tüketiciyi koruma esa
sına dayandırılmıştır. Şüphesiz tüketicinin korunması 
gereklidir ama, evvela üreticiyi koruma politikası 
takip edilmeliydi. Üreticiyi, alınteri döken, emek 
sarf eden üreticiyi koruyarak üretimin artırılabile
ceğini ve tüketiciye de ancak 'böyle faydalı oluna
bileceği bifeememiştk. 

933 sayılı Yasa ile yine geçmişte sanayileşme gay
retleri içinde özel sektör teşvik edilirken, özel sek
törün kırsal alanlara, geri kalmış bölgelere gitmeye
ceği düşünülememiştir. Netice olarak, sanayi Ege ve 
Kuzeybatı bölgelerimize yığılmıştır. Bu yığılma bir 
başka vahim olayı ortaya çıkarmış, son derece ve
rimli tarım arazileri sajıayiin işgali altına girmiştir, 
Bursa ovası maalesef pöyle kaybolmuştu^ İzmit, 
Gebze ve İstanbul'a yakın çok verimli tanım alanla
rı bu anlayışın neticesiyle ortadan kalkmış; göller, 
körfezler kirlenmiş; su ürünleri en az düzeye inmiş, 
cennet bölgelerimiz tahrip edilmiştir, 

Tarımın sahipsiz ve politikasız kalmasının doğal 
bir sonucu, sanayi tesisleri ve yerleşme alanlarının 
tarım arazileri üzerine kurulması sebebiyle Marma
ra Bölgesinde yüzde 5,13, Ege'de yüzde 23,17, Ak
deniz iBölgesinde yüzde 42,28, Doğu Anadolu'da 
yüzde 2,25, Kuzey Anadolu'da yüzde 17,22, Orta 
Anadolu'da yüzde 9,95 tarım arazisi tarım dışı kal
mıştır. 

Bu eleştiriler 'ile - maksadım asla geçmişi suçla
mak değildir. Ülkemizin tarım sektörüne, Türk çift
çisine fedakârca hizmet eden politikacı ve teknis
yenlere burada içten teşekkür ederim. Ancak, bir 
durum tespiti yapmak mecburiyetimiz vardır. Mak
sat geçmişten alınacak tecrübe ve ışık ile geleceği 
doğru tanzim edebilmektir. 

«Hükümetin tarıma bakış açısı nedir?» diye so
rulduğunda.!. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRJK (İstanbul) — 
Üvey evlat. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
bakanımızın bir sözünü burada hatırlatmak ve tek
rarlamak istiyorum. Bakınız ne diyor: «Çiftçinin 
imalı değer kazandı. İhracatı teşvik ediyoruz, köylü

nün malı yerde, tarlada, kalmamıştır. Yetimin, fa
kirin hakkını bırakmamak için herkese yaptığı hiz
metin karşılığını veririz.» Bu ifadeye ilaveten güb
rede sübvansiyona devam edileceği ve ayrıca hayvan 
yeminde de sübvansiyon yapılacağı ifade edilmiştir. 
İşte hükümetin tarım politikası Sayın Başbakanımı
zın bu sözleri içinde gizlidir. Yetimin, fakirin hak
kını bırakmamak, herkese, yaptığı hizmetin karşılı
ğını vermek, bense. doğru politikaların tespiti «Ada
let mülkün temelidir» esprisinin içindedir. 

Adalet, sadece eşitlikte değil, hakkın savunul-
masındadır, herkese hakkını vermektedir. Çiftçi ve 
köylümüze, sadece hakkını veren fiyat politikaları 
uygulanmak suretiyle dahi, üretimde büyük başarı
lar temin etmek mümkün olacaktır. Geçmişte • bu 
halk çiftçimize verilmiş olsaydı, bugünkü durumu
muzdan çok daha ileri durumda olacağımıza şahsen 
inanıyorum. İhracatın teşviki suretiyle çiftçimiz kab
zımalın,- komisyoncunun elinde bırakılmamış, on
ların oyunundan kurtarılmış olmaktadır. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ispa
nak mı ihraç ediyoruz? 
BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Muhterem 

milletvekilleri yurdumuzun yüzölçümü 776 bin kilo
metrekaredir. Burada önemli bir konuya değinmek 
istiyorum. Bu toprak parçasının ıdağüımı, benim in
celememe göre şu şekildedir; tarım arazisi yüzde 
30,15; bağ, meyvelik ve zeytinlikler yüzde 3; or
manlıklar, ekonomik orman yüzde 13,36; çayır ve 
meralar yüzde 37,21; dağlar ve ürün yetişmeyen ara
zi yüzde 116,28. Burada bir hususu belirtmek istiyo
rum, Türkiye'de henüz tarım arazisinin, ormanların, 
çayır ve meraların kesin çizgileriyle, ve ilmî ölçüler
le tarifi yapılmamıştır. Bu bakımdan ülkemizde ta
rım arazisi, orman, çayır ve mera alarak verilen yü
zey ölçüleri. çok çelişkilidir. Demek ki bu konuda 
daha tam olarak envanterlerimizi dahi bilmiyoruz. 
Her şeyden önce bu envanterin çıkarılması yönün
den hükümetin yaptığı çalışmalara müteşekkir oldu
ğumuzu burada belirtmek isterim. Coğrafî yapıdaki 
tahribatın, erozyonun önlenebilmesi, ormanlarımızın, 
çayır ve meralarımızın korunabilmesi için bu tarifle
rin ilmî ve ekonomik ölçülere göre yapılarak kadast
rolarında tescil edilmesi şarttır, elzemdir. Bu bakım
dan, rakamlar arasındaki ufak farklılıkların mazur 
görülmesini rica ediyorum. 

1950 yıllarında 20 milyonluk Türkiye'yi besleye-
meyen Türk tarımının, bugünkü kendimize yeter se
viyeye gelmesinde çok büyük fedakârlık ve gayret 
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gösteren cefakâr Türk çiftçisini ve üreticisini bu
rada minnet ve şükranla anmak isterim. Ancak, ka
naatim odur ki, daha mevcut potansiyelimizin yüz
de 30'unu dahi kullanmış değiliz. Bu konuda bir kü
çük misal vermek isterim: Hesaplamalar sonucu yur
dumuzda her yıl takribi 8,3 milyon hektarlık tarım 
arazisi nadasa bırakılmaktadır. Bu alanın üretim dışı 
bırakılması sonucu senede - bu sahaya ayçiçeği ekil
diğini ve dönümünden ortalama olarak 100 kilo 
ürün alındığını ve bu ürünün 100 TL./'kg. üzerinden 
değerlendirildiğini düşünürsek - 830 milyar liralık bir 
kayıp ortaya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, nadasa (bırakılan 8,3 milyon 
hektarlık tarım alanlarımızı Avrupa'daki diğer mil
letlerin mevcut yüzölçümleriyle (Dikkatinizi rica edi
yorum; ekilebilir sahalar değil, mevcut yüzölçümle
riyle) mukayese ettiğimiz zaman Avusturya'nın ülke 
düzeyinde, Hollanda'nın, 2 - 3 katına, Yunanistan'ın 
yüzde 63'üne, Bulgaristan'ın yüzde 75'ine ve Maca
ristan'ın yüzde 90'ına eşit büyüklükte olduğu hay
ret ve üzüntüyle görülmektedir. 

Üzüntüyle diyorum; çünkü Türkiye bir dev; ama 
uyuyan bir dev. İşte bunu görmeye başladığımız za
man, bir dev olduğumuzu görmeye başladığımız za
man - ki kıpırdanmaya 'başlanmıştır - etraf bizdem 
rahatsız olmaya başlamıştır. 

Nadas alanlarının behemehal' ürerime alınması ge
reklidir. Böylelikle içinde bulunduğumuz ekonomik 
darboğaz daha kolaylıkla aşılabilecek ve kalkınma
da süreklilik sağlanabilecektir. Sayın bakanlığın bu 
konudaki gayreti ve kararlı çalışmalarını burda şük
ranla anmak istiyorum. 

Bir başka değerlendirilecek konu; ayçiçeği eki
mimin Orta ve Doğu Anadolu'ya doğru açılması ve 
ayçiçeğini, pancarın münavebe bitkisi olarak yer
leştirmektir. Her yıl 'boşalan takribi 1 milyon 700 
bin dönümlük saha ile millî ekonomiye ne ilave edi
lir; varın siz hesap edin. 

Ayrıca çok ilginç bir üretim potansiyeli, bakir 
bir varlığımızı dile getirmek istiyorum. Bu kayanak 
büyük arazi varlığı ile Devlet Üretme Çiftlikleridir. 
Bu kuruluşun korkunç büyüklükte arazi varlığı şu şe
kildedir: Benim tespit edebildiğim Devlet Üretme 
Çiftliği sayısı 23'tür. Bunlar: 

Acıpayam, Alpaslan, Altıınova, Balâ, Ceylanpı-
ınar, Çiçekdağı, Dalaman, Gelemen, Gökçeada, Gök-
höyüfc, Gözlü, Hatay, İğdır, Koçaş, Malya, Manisa, 
Polatlı, Tahirova, Turunçgiller, Türkgeldi, Ulaş, Ya
lova. Toplam 3 454 591 dönüm arazi. 
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YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Onu 
da satın gitsin; şimdi de gözünüzü onlara diktiniz. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Bir dakika, 
oraya da geleceğiz. 

Ayrıca haralar ve inökhaneler de mevcut olup bu 
toplam rakama ilave edersek, yaklaşık 4 milyon dö
nümlük bir arazi miktarı ortaya çıkmaktadır ki, yur
dumuzda bir kuruluşun sahip olduğu en büyük top
rak varlığıdır.'Ayrıca bu çiftlik, 'hara ve iınekhane-
ler, seçim yerleri ve bölge özellikleri bakımından 
en mümbit, ziraate en elverişli ve özellikle seçilmiş 
yerlerdir. Bunların mevcut potansiyellerinin, kanaa
timce üçte birinden ancak istifade edilmektedir. İti
razınız var mı? (HP sıralarından «Yok» sesleri) 

Eğer bu çiftlikler geçmişte gerçekten görevlerini 
yapmış olsalardı.,.; 

YIL'MAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hâlâ 
yapıyor o çiftlikler. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Gerçekten 
görevlerimi yapmış olsalardı, biz hâlâ bugüne to
hum ithal etmeye devam etmezdik sayın milletvekili. 
Bu çiftçilik gerçekten görevlerini yapmış olsa
lardı 'biz hâlâ damızlık hayvan ithal etmeye devam 
etmezdik sayın milletvekili. 

YILMAZ İHSAN HASTÜR'K (İstanbul) — Bir 
senedir ne yapıyorsunuz o zaman? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen karşılıklı 
konuşmayalım. 

Devam edin efendim. 
BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Mesela Cey-

lanpınar Devlet Üretme Çiftliği dünyanın sayılı bü
yüklükte bir kuruluşu olduğu halde 1 milyon 700 
bin dönümün her yıl yarısı işlenebilmektedir. Devlet 
Üretme Çiftliklerinin üretim dışı bırakılan arazileri
nin yağlık ayçiçeği ve soya (fasulyesi yetiştirilmesine 
tahsisi ve istekli çiftçilerimize kiçalanması yoluna 
gidilmesi hem hükümetimizin ekonomik görüşüne uy
gundur, hem memleket ekonomisinin, hem de Türk 
tarımının büyük faydasınadır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Ata
türk'ten intikal eden çiftlikleri nereye dağıtıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Hastürk, müdahale 
etmeyin efendim, lütfen. 

BERATİ ERDOĞAN (Devamla) — Tarımda 
verimi artıracak en önemli unsurlardan 'biri tohum
luktur. Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olma vasfını 
devam ettiren ülkemizde hâlâ tohumluk ve damız
lık ithal edilmektedir. Demin söylediğim gibi, Dev
let Üretme Çiftliklerinin, haraların esas görevi to-
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humluk ve damızlık üretmek, tarımda ve hayvancı
lıkta çiftçimizi tileri teknolojilere kavuşturmak oldu
ğu halde bu görevlerini yaptıklarını söylemek müm
kün değildiı. Yerli tohumluklar çoğunlukla Devlet 
Üretme Çiftliklerince üretilmektedir; ancak bu to
humluklar ne üreteni, ne dağıtanı ve ne de kullana
nı tatmin edememektedir. Behemehal bu konuda t>ir 
ikan değişimi şart hale gelmiştir. 

Geçen kampanya döneminde Amerika Birleşik 
Devletlerinden ithal edilen Hybrid-1 adlı ayçiçeği 
tohumluğundan dönüme 1 500 kilo Macaristan'da 
verim alınabilmektedir. Yerli ayçiçeşi tohumundan 
aldığımız verim ise azamî 200 kiloyu geçmemekte
dir. 

Hükümetin tohum ithali ve tohumculuğun geliş
tirilmesi konusundaki 1984 yılı gayretlerini de bu
rada şükranla anıyorum. Tarımımızın her sahasına 
sertifikalı, gelişmiş tohumluk kullanmak mümkün 
olsa, başta buğday ve yağlı tohumlar olmak üze
re, çok büyük ihracat imkânına kavuşmak işten de
ğildir. Bu sistem iyi bir şekilde oturtulduğunda, bel
ki de yanarak hasretini duyduğumuz petrole hile 
fazla 'ihtiyacımız kalmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk çiftçisinin bugünkü gel
diği teknik seviyede, ilim müesseselerimizin, ziraat 
mühendislerimizin fazla bir hissesi olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Köylümüz, çiftçimiz büyük 
ölçüde kendi gayreti, denemesi, lalınteri, emeği neti
cesi bugünkü üretim seviyesine gelebilmiştir. Maa
lesef üniversitelerimizi, zirat mühendislerimizi köye 
sokamadık, köylümüze itimat ve güven veremedik. Bu 
konuda memleketimizin daha fazla emek, sermaye 
ve zaman israfına tahammülü yoktur. Ziraat mü
hendislerimiz: bölgelerimıizin özelliklerine, ürün 
çeşitlerine göre ihtisas sahibi yaparak, çiftçimize gü
ven verecek bilgi ve tecrübeye sahip olarak köylere 
sokmanın, çiftçimize yardımcı yapabilmenin imkân
larını temin etmeliyiz. Bu konuda da üniversiteleri
mize çok büyük görevler düşmektedir. Kısaca ilmî, 
tekniği; köyün, toprağın, çiftçinin emrine vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sanayileşecek tarım nü
fusunu yılda yüzde 2,5 azaltarak 10 yılda denge sağ
lanabilir.; Tarım, sanayileşmek için anakaynak duru
mundadır. Kimyasal gübre kullanımını 20 milyon 
tona, sulu alanları 8 milyon hektara, traktör parkını 
asgarî 1 milyon adede çıkardığımız takdirde tarım 
kesimi modernleşmenin ancak başlangıcında olabile
cektir. Tarımda sağlanacak birim başına verim artışı 

sanayi gelişmemizin, dolayısıyla ihracatımızın loko
motifi olacaktır. Kalkınmamız için ihracatın zaruret 
olduğu artık itiraz edilmez gerçektir. Yalnız kendi ih
tiyacı için çalışan ekonomi iflasa mahkûmdur. Zira, 
kendi memesini emen bir inek asla şişmanlayamaz. 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının mesele
lerini, hizmetlerini böyle kısa bir zaman içine sığ
dırmak mümkün değildir. Bakanlığın 1984 yılındaki 
tohumculuk' ve sertifikalı tohum ithalatı gübre kul
lanımı konusunda verimi artıracak ve tasarrufu te
min edecek 32 ildeki toprak analizi çalışmalarını 
hızlandırmasını, sulama alanındaki faaliyetlerini, hay
vancılık ve ağaçlandırma konularındaki müspet çalış
malarını şükranla anar, başta sayın balkan olmak 
üzere, çok değerli uzman ve idareci kadrosunu kut
lar, tebrik ederim. 

Yalnız, ağaçlandırma faaliyetleri konusunda bir 
temennimi belirtmeden sözlerimi bitirmek istemiyo
rum. 

Ülke yüzölçümünün yüzde 25,9'u orman alanı 
olarak görülmesine rağmen bu miktarın ancak yüz
de 44'ü verimli nitelikte olup, geride kalan takribi 
11 milyon hektar alan büyük ölçüde orman vasfını 
kaybetmiştir. 1980 - 1983 yılları arasında yılda or
talama 72 hin hektar alanda ağaçlandırma yapılır
ken, 1984 yılında 118 bin hektar alan ağaçlandırma 
programına alınarak ekim ayı sonuna kadar 73 bin 
hektar alanın ağaçlandırılmış olmasını ve 1985 yı
lında ise 132 bin hektar alanın ağaçlandırılmasıının 
programına alınarak ekim .ayı sonuna kadar 73 bin 
görüyor ve takdir ediyoruz. Ancak bu miktarın ye
terli olmadığını, yılda 500 bin hektar alanın ağaç
landırılmasını programlayarak 20 yılda bu millî ya
ramızın sarılmasını arzu ve temenni ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi, devletimizin ba
nisi Büyük Atatürk'üm bir sözüyle bitiriyorum: 
«Asırlardan 'beri kanlarını akıttığımız, kemiklerini 
yabancı diyarlarda bıraktığımız, ellerinden emekleri
ni alıp israf eylediğimiz Türk köylüsü önünde say
gıyla eğiliyorum.» 

Büyük Türk Milletinin mümtaz temsilcileri, hepi
nizi grubum ve şahsım adına en derin saygılarımla 
selamlıyorum. Heyecanımı lütfen mazur görün. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
Sayın Lutfullalh Kayalar; 'buyurun efendim. 
ANAP GRÖBU ADINA LUTFULLAH KAYA

LAR (Yozgat) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet-
vekileri; görüşmekte olduğumuz 1985 Malî Yılı 
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Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sun
maya devam etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bu bütçe
si, millî ekonomimiz içinde en büyük ağırlığı taşı
yan sektörleri içine almıştır. Nüfusumuzun büyük ço
ğunluğunun yerleşik olduğu köylerimizin sorunlarım 
çözmede hizmet götürdüğü ve millî servet ormanla
rımızın yetiştirilmesi ve korunması ile ilgili olduğu 
için fevkalade ehemımiyet arz etmektedir.. 

Değerli milletvekilleri, tarımda ufuklar büyüktür. 
Ancalk birtakım: rakamlar arasında asıl noktayı ka
çırmamak gerekir. Nedir o nokta? Türk tarımında 
elde edilen, gerçekleştirilen üretim rakamları, tarım 
teknolojisinde ileri gitmiş sanayi memleketlerinin üre
tim rakamlarının takriben 1/5'i nispetindedir. Bu
nun anlamı şudur: Tarımda da sanayileşme yöntem
leriyle" hareket edilirse, Türk tarımının reel üretimi 
bugünkünün en az beş misline çıkarılabilir. Fakat 
bu, bugün maalesef gerçekleştirilememiştir. Bunun 
sebeplerine göz attığımızda şunları görmekteyiz: Ta
rıma tahsis edilen kaynakların yetersizliği yanında, 
bu kaynakların uygun kulanılmaması, aksine hizmet 
götüren kuruluşların sayılarınım artmasıdır; kısaca 
devlet teşkilatıdır. Devlet, tarımla ilgili fonksiyonları
nı dağınık hale getirmiş ve karıştırmıştır. Bu önem
li hususa geçmişte teşhis konulmuşsa da, tedavisine 

• bir türlü geçilememiştir. İşte hükümetimiz, prog
ramında da belirttiği gibi, 183 ve 212 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamelerle, ayrı ayrı hizmet yak
laşımından, entegre tarım ve kırsal kalkınma yakla
şımına yönelmiş, taşra teşkilatlarıma önem ve ağır
lık verilmiş; hizmetin mahallinde görülebilmesinin 
teminine matuf olaraik, Tarım Orman Bakanlığı ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığını birleştirmiş 
ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığını kurarak 
yeniden teşkilatlanmasını sağlamıştır. 

Böylece, yıllardır yapılamayanı yaparak, iş hiti-
riciliğini hu alanda da gösteren hükümete ve sayın 
bakana, grup olarak takdirlerimizi sunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ekonomisi tarıma dayalı ül
kelerde ilk şart, yeterli iklim, toprak ve su kaynağı
nın varlığı ve bunların tarım sanayii girdileri ile des
teklenerek rasyonel biçimde işletilmeleridir. Bu ülke 
hangi sanayi (gelişmiştik düzeyinde olursa olsun, eğer 
doğal kaynakları tarımsal üretime müsait değilse, 
tarımdan bekleneni alamayacaktır. 

Ülkemizin coğrafî yapısı incelendiğinde, tipik 'bir 
tarım ülkesi karakteri taşıdığı görülmektedir. Eko-
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nomik faaliyetleri yönlendirirken, ülkemizin bu talbiî 
özelliklerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. Her ne 
kadar, bugün var olan şartlarla ülkemiz dışarıdan ta
rım ürünü almaksızın, kendine yeterli bir görünüm-
da ise de, kalkınma ve ithalatı olan "bir ülke için 
tarımsal mal fazlası ve ihracat imkânı yaratmak 
mecburiyeti vardır. 

Türk tarımımın iki karakteristiği olan, verim dü
şüklüğü ve nadas alanlarının fazlalığı, ürün düşük
lüğüne neden olmakta ve yeterli tarımsal ürün veya 
tarım kökenli işlenmiş mal ihracatı yapılamamak
tadır. Ülkemiz bu daldaki ihracatında, dünyada 
10 - 15 ülke arasında yer alabilmekle beraber, varo
lan potansiyeli göz önüne alındığı takdirde, yoğun 
çabalar gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yapılması ge
reken çabalardan ilki, nadasa çare bulmaktır. 

İkincisi ise, tarımımızın yatırım ve girdi kulla
nımı ile bunların verimlerini artırmak suretiyle üre
timi artırmaktır. Tarımsal girdileri, konularına göre 
şöylece gruplamak mümkündür. Tohumluk, kimyevî 
gübre, sulama, tarımsal mücadele, tarımsal mekaniz-
masyon, finansman ve yayım.: Bu konularda neler 
yapıldığına ve planlandığına göz gezdirdiğimizde, 
kimyevî gübrenin Ibüyük bir kısmının yerli üretim
le karşılandığı görülmektedir. 

Gübrenin uygun kullanılması amacıyla, ilk plan
da 32 ilde başlayan çalışmaların 67 ilimize de teş
mil edilmesini temenni etmekteyiz. Hükümetimizce, 
gübrede sübvansiyonun devam ettirilmesine dair alı
nan karar, gruhumuzca çok olumlu karşılanmıştır. 
Bu karar aynı zamanda, Hükümetimizin icraatıyla 
çiftçimizin yanında olduğunu göstermesi bakımından 
da önem arz etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sulama konusu hakkındaki 
görüşlerimiz şöyledir: Tarımsal girdi kullanımında 
sulama önemli bir faktör olup, Türk köylüsü için 
hayatî önem arz etmektedir. Yoğun girdi kullanı
mının gerçekleşebilmesi için suluda tarım esastır. 
Ülkemizde tarım arazilerinin 12,5 milyon hektarı su
lanabilir özelliktedir. Ancak havzaların su imkân
ları göz önüne alındığında, (teknik ve ekonomik ola
raik sulanabilecek toplam arazi miktarı 8,5 milyon 
hektardır. Halen sulana'bilir tarım arazilerinin an
cak yüzde 38,8'i sulanabilmektedir. Bu bahis içeri
sinde, toprak ve su kaynaklarından en etkin şekil
de yararlanmada karşılaşılan sorunlar vaktimizin dar
lığı nedeniyle başlık olarak1: Arazi ve mülkiyet, eroz
yon, taşlılık, direnaj ve çoraklık şeklinde ifade edi
lebilir. Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ça-
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lışmaları tek başına yeterli değildir. Yüksefk verimli 
ve başarısı sürekli bir tarımın gerçekleştirilebilmesi, 
çağdaş tarım tekniği ve etkin bir çiftçi eğitimi uygu
laması yanında, toprak ve su kaynaklarının korun
masını ve savurganlığın önlenmesini zonihlu kılmak
tadır. Bu konuda, bakanlığın 1985 yılında 39 790 
hektarı küçük sulama olmak üzere, 146 736 hek
tarda toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesini ön
görmüş olması fevkalade sevindiricidir. 

Sayın üyeler, «Tarımsal mücadele tarım ürünle
rinin bir nevi sigortasıdır» şeklindeki 'bakanlık gö
rüşüne katılmamak elde değildir. Zira, bitki has
talığı, haşere ve diğer zararlıları tarımsal ürün ka
yıplarına sebep olmakta, kayıp oranları memleketimiz 
gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50'ye kadar 
çıkabilmektedir. Üreticinin gücü dışımda kalan ve 
ülike ekonomisini olumsuz yönde etkileyen süne, Ikı-
mıl, hububat hortumlu böceği ve patates böceğiy-
le mücadele için yapılan 'bakanlık çalışmalarını da 
takdirle karşılamaktayız. Bu meyanda zirai mücadele 
konusunda çiftçimizin ihtiyacı olan her türlü ilacının 
piyasada istenilen anda bulunması ve zirai mücadele 
ilaçlarıyla, ilaç imalinde kullanılan hammaddelerden 
gümrük, vergi ve resim alınmaması da grubumuzca 
çok olumlu bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarım girdilerinin hiç şüp
hesiz ki, en önemlilerinden (birisi de tarımsal meka-
nizasyondur. Tarımsal melkanizasyonda tipik görü
nüm ise, traktör beygir gücünde nispeten iyi olma
mıza rağmen; traktör alet edevatı ve diğer tarım 
araç ve gereçlerinde bu motor gücüne oranlı dona
nım olmadığıdır. Yani traktör - elkipman dengesi 
henüz kurulamamıştır. Bu ise mekanizasyonu pek 
tabiî ki olumsuz yönde etkilemektedir. Bakanlığın 
bu konuda halen traktör 'başına 2 ton olan ekipman
ların, 10 ton düzeyine çıkması için etkili çalışmalar 
yapmakta olmasını görmekle bu konuda da memnu
niyetimizi ifade ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 'bir nebze de tarımsal kre
diye değinmek isterim. 1984 senesinde, bakanlığın 
kontrollü zirai ıkredilerih uygulanmasının yaygınlaş
tırılması gayet olumlu neticeler vermiştir. Ziraat 
Bankası ile müştereken yürütülen kontrollü zirai kre
di projesinin 1985 senesinde yüzde 100 artışla, 67 il
de uygulamaya geçilecek olması ve plasman artışla
rıyla ikraz birimlerinde, mahsul baremlerinde ve kre
dilerin açılmasında uygulanan işlem ve usullerdeki 
gelişme ile kolaylıklar getirilmiş olması da grubu
muzca takdire şayan bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde tarıma tahsis edi
len sabit sermaye yatırımlarının yetersizliği nedeniy
le, dış kaynaklı proje yatırımlarının önem kazandığı 
bilinmektedir. Hükümetin bu konuda, tarımsal üre
timin geliştirilmesi için Dünya Bankası ve ÎFAP gibi 
dış finans kaynaklarıyla irtibatını devam ettirerek, 
13 proje için 800 milyon dolarlık 'bir finans sağlamış 
olmasını da grup olarak olumlu karşılamaktayız. 

Teknolojik yeniliklerin bulunmasını amaçlayan ta
rımsal araştırma ile bunların çiftçilere ve diğer kul
lanıcılara 'iletilmesini amaçlayan tarımsal yayım faa
liyetleri arasındaki yakın ilişki, tarımsal kalkınma 

- çabalarının temel unsurlarındandır. 
Araştırma ve yayın kuruluşlarının, hem kendi 

içlerinde, hem de kuruluşlar arasındaki dağınıklığı ta
rımsal kalkınmamızın önemli darboğazları arasındadır. 

Tarım kuruluş ve hizmetlerinin reorganizasyonu 
düşünülürken, araştırma ve yayımın, gerek bağlı ol
dukları kuruluşlar, gerekse iç organizasyon ve çalış
ma yöntemleri yönünden bakanlıkça ele alınılmış ol
ması ve 16 ilde uygulanmaya başlayan dış finans 
destekli, tarımda yayımın etkinliğini artırıcı projeler 
de 'bir başka olumlu çalışma olarak grubumuzca ya
kından izlenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın planlı ve bilim
sel olarak nadas alanlarını azaltma çalışmaları hari
cinde, tarımsal verim düşüklüğüne çare olarak, bir 
üretim döneminde iki ürün kaldırılması için Ege, Ak
deniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sulanan 
alanlarında ikinci ürün yetiştirme projesiyle soya eki
mini ve seracılık üzerindeki çalışmalarını candan des
tekliyor ve kendilerini başarılarından dolayı kutlu
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünün gelişme
sinde hayvancılığın önemi 'büyüktür; et, süt ve diğer 
hayvansal ürünler nüfusumuzun dengeli 'beslenmesin
de ve ihracat gelirimizin artırılmasında hızlı artışlar 
göstermek zorundadır. Hayvancılığı, önce kaliteli ve 
yeterli yem maddeleri, 'buna ilaveten, hızlı besi prog
ramları ve iyi bir pazarlama sistemi içinde çözüle
cek bir konu olarak görmekteyiz. Memnuniyetle gör
mekteyiz ki, hükümetimiz konuya aynı görüşle ağır
lık vermektedir. 

Bu çerçevede, Türkiye Şeker Fabrikalarının proje
ye bağladığı, yılda 200 bine yakın hayvanın besiye 
alınması şeklindeki hedefi, entegre bir sistemin gü
zel bir örneğini teşkil. etmektedir. Buna ilaveten, ha
len yürütülmekte olan ve Dünya Bankasınca da des
teklenen hayvancılığı geliştirme projelerinin katkısı da 
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büyük olmaktadır. Aile hayvancılığını güçlendiren bu 
projelerin de hızlanarak uygulanmasını temenni et
mekteyiz. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca, bu yıl 
üretimi 70 bin tona varan soya ile tavukçuluk sektörü 
büyük bir gelişme yılına girmektedir. Bakanlıkça so
ya üretimini, mısır üretimini katlayarak artırma çalış
malarını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Soyası, 
mısırı vs diğer yem bitkileri hızla artmış olan ülke
lerin et, süt ve yumurta üretimlerinin de büyük çapta 
geliştiğini hepimiz bilmekteyiz. 

Bu itibarla, bakanlığımızın öngördüğü yemleri ar
tırma gayretlerinin yanında, bizler de gereken yardı
mı yapma durumundayız. 

Hayvancılığımızın gelişmesinde devlet ve özel sek
tör işbirliğinin payı önemlidir. Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığının hayvan aşı, serum ve ilaç girdile
rinin tedarik ve dağıtımında özel sektöre verdiği imkân
lar çok müspet adımlardır. Yıllarca devlet kontrolün
de kalmış bulunan, suni ve tabiî tohumlamanın da 
giderek özel sektöre kaydırılması çabaları, hayvancı
lığımızın gelişmesini hızlandıracak bir politikadır. Bu 
girişimleri de içtenlikle desteklemekteyiz. 

Son aldığımız bilgilere göre Et Balık Kurumu
nun hayvan üreticilerimize olan borçlarını tamamen 
ödediğini de memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şu ürünlerinde aynı deniz
leri paylaştığımız komşularımıza oranla; balıkta 5, 
diğer su ürünlerinde 3 katı az ürün almamız, bu dalda 
istenen seviyeye gelinemediğini göstermekle beraber, 
1984 senesinde deniz böcekleri iç su. kabukluları ihra
catında olumlu artışlar olmuştur. Bakanlığın gölet ve 
barajlarda üretim artışını sağlama faaliyetleri, işletme 
ve kullanım yönetmeliklerinin hazırlanması, olumlu 
gelişmeler olarak izlenmektedir. 

Yurdumuzun her yanında ve özellikle Doğu ve Or
ta Anadolu'da büyük bir bal üretim potansiyeli mev
cuttur. Arıcılığın bu bölgelerimizde daha da gelişmesi, 
Bakanlığımızın önümüzdeki yıllarda sağlayacağı tek
nik destek ve kredi teşvikleriyle, özellikle varroa 
başta olmak üzere zararlılarla yapacağı mücadele, üre
timin artmasında en önemli etken olacaktır inancın
dayız. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün dediği gi
bi, «Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi gerçek müs
tahsil olan herkesten çok refah, saadet ve servete hak 
kazanan ve layık olan köylüdür.» Köyün insan onu
runa yaraşır, yaşanabilir bir yer haline gelmesi ve 
kamu hizmetlerinden yararlandırılması anahedeftir. 

18 . 12 a 1984 O : 2 

, Bu hedefi gerçekleştirmek 'için 235 sayılı Ranun Hük
münde Kararname ile Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün kurularak, 'hizmetin tek elden götürülmeye 
başlanması ve köylümüzün kapı kapı dolaşmaktan 
kurtarılmasının sağlanmış olması, hükümetin ve ba
kanlığın gerçekleştirdiği olumlu icraatlardan bir baş
kası olarak takdir toplamaktadır. 

Bakanlıkça 1985 yılında 8 500 kilometre stabilize, 
7 500 kilometre tesfiye ve 2 bin kilometre asfalt yol 
yapımı ile 3 099 üniteye içme suyu götürülmesinin 
planlanmış olması da köye ve köylüye verilen önemin 
ayrı bir göstergesini teşkil etmektedir. 

Grup olarak dileğimiz, Türk köylüsünü bir an ön
ce karanlıktan kurtarıp ışığa kavuşturma çalışmala
rında, daha fazla ihale yoluna gidilerek yılı içinde 
daha fazla iş yapılmasının sağlanmasının ve şehir ba
zında kırsal kalkınma projelerinin Orta Onadolu'da 
da yaygınlaştırılmasını temenni etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, hizmet alanı geniş Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığımızın başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, kalkın
mada öncelikli yörelerde, başta altyapı projeleri ol
mak şartıyla, ekonomik faaliyet ve potansiyeli geliş
tirici değişik proje çalışmaları yapmakta olmasını da 
çok olumlu karşılamakta ve desteklemekteyiz. Nite
kim grubumuz 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergi
si Kanununun Meclisimizde görüşülmesi sırasında, di
rekt olarak bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Genel 

i Müdürlüğüne köylerimizin yol, içme suyu, sulama, 
I elektrifikasyon gibi altyapı hizmetlerinde kullanılmak 
| üzere, yüzde 30 oranında bir fon tahsisine dair Ana-
; vatan Partisi milletvekillerinin vermiş oldukları öner-
; geyi de candan destekleyerek kanunlaşmasını sağla

mıştır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri izaha" çalış
tığımız bu hizmetleri yapacak olan Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığının 1985 yılı genel ve katma büt
çe toplamının 1984 yılına göre yüzde 34,2 artışla 
296 milyar liraya baliğ olduğunu görmekteyiz. 1985 
yılı genel ve katma bütçe içerisinde yatırımların pa
yı yüzde 60,1 olup, 1984 yılına göre yüzde 32,5'lik 
bir artış göstermiştir. Ancak buna döner sermayeli 
kuruluşlarla KİT kuruluşları dahil değildir. Bunların 
tamamını cem edersek, bakanlığın doğrudan doğruya 
veya vasıtalı olarak 1985 yılında jnuhatap olacağı 
yatırım mal ve hizmetler toplamının 1,5 trilyon lira
ya ulaştığı görülmektedir. Kıt devlet kaynakları içe
risinde bu rakamlara ulaşılabilmesi de ayrıca mem
nuniyet vericidir. 
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Değerli milletvekilleri, Tarım Orman ve Köy iş- ı 
leri Bakanlığının ilgili kuruluşları olan Et ve Balık Ku
rumu, Ziraî Donatım Kurumu, Türkiye Süt Endüs
trisi Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yem Fabri
kaları gibi kuruluşlarında, tıpkı Bakanlık anahizmet 
birimlerinde olduğu gibi, yetki ve sorumlulukları aşa
ğılara devreden, ademî merkeziyet esasına oturan bir 
idareye kavuşturulmasını temenni ederken, 24 850 adet 
köyde 1 524 251 adet ortağıyla ve 200 milyar Türk 
lirası ikraz gücüyle köylümüze hizmet götürmekte 
olan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin daha 
rantabl çalışmalarını temin için işletme, gübre, ilaç 
ve donatma kredilerinin çiftçilere tek elden tarım 
kredi kooperatifleri tarafından verilmesi hususunda 
çalışmalar yapılmasını da dilemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, köy ve köylü için yapılanları 
hiçbirimizin kâfi görmediği bir gerçektir. Daha iyisi
ni ve daha güzelini el ve gönül birliğiyle yapmaya 
gayret sarfedelim. Bunu yaparken Anayasamızın ön
gördüğü sosyal hukuk devletinin gereği olan ve Ana
yasada tarifi bulunan sosyal adalet ilkesini en iyi şe
kilde gerçekleştirecek tedbirleri almaya gayret sarf et
mek bizim için en başta gelen görev olacaktır. Yapı
lanları takdir etmek bir vefa borcudur. Daha iyisini 
istemek ve onun yolunu göstermek de vazifemizdir. I 

Bu duygu ve düşüncelerle Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığını bu güzel ve örnek çalışmalarından 
dolayı başta sayın bakan olmak üzere, bakanlığın tüm 
mensuplarını grubum ve şahsım adına kutluyor, bu 
bütçenin millete ve devlete hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Air 1 
kışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayalar. I 
Sayın Erol Bülent Yalçınkaya; buyurun efendim. I 
Oyunu kullanmayan üye var mı efendim? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kupa kaldırılsın. I 
(Oyların ayrımına başlandı) I 

ANAP GRUBU ADINA EROL BÜLENT YAL
ÇINKAYA (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Türk 
Parlamentosunun değerli üyeleri; uzun seneler bün
yesinde hizmet verdiğim bu güzide bakanlığın 1985 I 
yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına ] 
konuşma görevinin şahsıma tevdi edilmiş olmasının I 
mutluluk ve heyecanı içerisinde hepinizi en derin say- I 
gılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Benden önce grubumuz adına konuşan değerli iki 
milletvekili arkadaşım Türkiye'de tarım, tarımdaki 
hedefler, bu hedeflere ulaşılması için yapılması gere
ken ve yapılmakta olan çalışmalarla ilgili son dere- | 

i ce özlü ve veciz konuşmalarla bilgi sundular. Ben
deniz de sizlere yine aynı bakanlığın bir bölümünü 
teşkil eden, ormancılık çalışmalarıyla ilgili bilgi sun
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de ormanlarımızın 
durumu, Türkiye ormanlarının dünya orman alanları 
içerisindeki yeri ve yine Türkiye'de ormanlarımızın 

I tarımla olan ilişkileri son derece önemlidir. Konu
nun önem ve kapsamı nazarı itibare alınırsa söyle
yeceklerimi yarım saatlik bir bölüm içerisine sığdıra
bilmek bir hayli güç. Bu nedenle, bundan sonrasını 
daha ziyade metne bağlı kalarak ve süratli bir akış 

I içerisinde sizlere duyurmak ve sunmak amacmda-
yım. 

I Tarihî kalıtımların ortaya koyduğu verilere göre 
bugünkü İç Anadolu steplerini de içine alan ve bizim 
sonradan oluşan stepler anlamında kullandığımız an-
trapojen steplerle birlikte orman varlığımız 54 milyon 
hektar vüsatinde iken, yüzlerce yıldan beri süregelen 
düzensiz ve bilgisiz faydalanmalar ve tahribatlar so
nucu ancak 8,8 milyon hektarına orman diyebilece
ğimiz 20,1 milyon hektar orman alanımız kalmıştır. 
Yaklaşık 12 milyon hektar orman alanının ise, mem
leket ekonomisine hemen hiçbir katkısı olmadığı gibi, 
meydana getirdiği sel ve erozyon tahribatları sebe
biyle çok münbit tarım alanlarımızı kullanılmaz ha
le getirmekte, zaman zaman köylü ve çiftçimizin alın-
teri mahsulünü elinden almakta, hayvanlarını telef 
etmekte, evini barkını yıkmakta ve her yıl 443 mil
yon ton üstyapı toprağın denizlere akıp yok olmasına 

I sebep olmaktadır. Bu miktara, yatak yükü tabir etti-
I ğimiz, yuvarlanarak taşınan kum, çakıl cinsinden te-
I ressübat dahil değildir. 

I Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim miktar, 
yavru vatan Kı'brısımızın alanını kapsayan bitkisel 

j tpprağm tamamına denk bir miktarı oluşturmaktadır. 
Avrupa devletlerinde barajların ömürleri 300 - 500 

I sene olarak tespit edilmesine karşılık, memleketimiz
de ömürleri 50 sene olarak kabul edilen barajlarımız 
da dahil, bu ömre ulaşmak mümkün olamamakta, 25 

I - 30 sene içinde barajlarımız istifade edilemeyecek 
I derecede teressübatla dolarak görev yapamama duru

muna gelmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, ormanlarımız, üretim yönün-
I den de bugünkü görünümüyle karanlık bir tablo çiz-
I mektedir. Azamî zorlamalarla istihsal edilebilen odun 

miktarı, yakacak ve yapacak olarak toplam 20 mil-
von metreküp, hakikatte ise yıllık kullanılan odun 30 

I milyon metreküp civarındadır. Açmalar, hayvan Qt-
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latma ve tabiî afet zararlarına, yıllık kanun dışı 10 
milyon metreküplük istihsal eklendiğinde, zaten ve
rimsiz ve yaralı ormanlarımızın ne derecede süratle 
yok olmaya devam edildiğini açıkça ortaya koymak
tadır. 

Avrupa devletlerinde ormancılık çalışmaları en 
modern metot, mekanizasyon, yetişme muhiti şart
larına en uygun ağaç türü seçimi, genetik vasıfları 
ıslah edilerek azamî hâsılayı verecek fidan yetiştir
me, entansif işletmecilik tatbikatlarıyla birim alan
dan en kısa idare müddeti içerisinde en büyük hâsıla 
elde etmelerine, en iyi koruma ve doğanın onlara 
bahşettiği en iyi orman yetişme muhiti şartları, top
rak yapısı ve iklimine sahip olmalarına, istihsali ta
kip eden sene aynı alanı derhal ağaçlandırmak sure
tiyle orman tesis etmelerine ve bir karış boş ormaff 
alanları bulunmamasına rağmen, bugünkü, toplam yıl
lık odun hammaddesi açıkları 90 milyon metreküp 
civarındadır. Bu, nüfus artışlarıyla kullanım alanları
nın artması sonucu her sene sürekli olarak büyüye
cektir. 

Yukarıda belirtilen arz açığı, Bakanlığımızın be
lirlediği hedefler çerçevesinde çok kısa bir gelecekte 
memleketimizin en büyük şansı olma değerindedir. 

Sayın milletvekilleri, ormancılığımızın altında ezil
diği şu karabulutlar memnuniyetle ifade etmek iste
rim ki, teşhis konulan rahatsızlık ve tespit edilen çok 
isabetli hedefler neticesinde artık yerini yağmur ve 
mutluluk getiren güneşli günlere terk etmek mecbu
riyetindedir. Ormancılık sektörü ve Devlet Planlama 
Teşkilatı uzmanlarının müşterek tespitlerine göre, or
mansız alanların ve bozuk ormanların prodüktif or
man haline getirilebilmesi, erozyon tahribatının dur
durularak koruma ormanları tesisi, baraj ve akarsu 
havzalarının ağaçlandırılarak korumaya alınması ça
lışmaları, bir taraftan odun hammaddesi açığımızı ka
patırken, bir taraftan da dış piyasaya hükmedebilecek 
güce ulaşabilmemiz, ancak senelik 300 bin hektar 
ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmasını gerçek
leştirmekle mümkün olacaktır. 

Hedef seçilmiştir, 1984 yılında 78 bin hektara 
çıkarılan çalışmalar, 1985 yılında 132 bin hektarı ağaç
landırma, 22 bin hektarı erozyon kontrolü olmak üze
re 154 bin hektara ulaşmıştır. Bu rakam, takip eden 
senelerde yıllık 50 bin hektarlık artışlarla devam ede
cek ve sonunda anahedef olan yıllık 300 bin hektar
lık ağaçlandırma ve erozyon kontrol programlarına 
ulaşılacaktır. 

Bu amaçla, reorganizasyon sonucu kurulmuş olan 
beş yeni orman ağaçlandırma bölge müdürlüğü, gö-

• rev alanlarındaki ormandan yoksun orman alanlarını, 
verilecek olan zaman birimi içerisinde orman yapa
bilmenin proje ve program hazırlıklarına başlamışlar
dır. Kuruluş hazırlıkları yanında, diğer çalışmalar iş
letme müdürlükleri bünyesinde ve merkezde yoğun 
bir şekilde sürdürülmektedir. 

Bu büyük ormancılık hedeflerinin gerçekleştirile
bilmesi için Bakanlıkta ilgili birimlere talimat gönde
rilmiş, toplam alanı 31 500 dekar olan 125 adet or
man fidanlığının 1985 yılı içerisinde fidan üretimini 
480 milyona çıkarması ve aynı sene içerisinde özel
likle orman içi fidanlıklarının sahalarını yüzde 100 
artırarak 1986 yılı ağaçlandırma sahaları için 1 mil
yar bir ve iki yaşlı fidan yetiştirilmesi emredilmiş ve 
programlanmıştır, 

Sayın milletvekilleri, bu tablo Türkiye ormancılık 
tarihinde yakın zamana kadar temenni edilen, an
cak gerçekleşmesini hayallerimizde düşlediğimiz, bu
gün ise yakından izlediğimiz kıvanç dolu, sevinç do
lu, mutluluk dolu bir tablodur. Yıllık 300 bin hek
tarlık ağaçlandırma sahasında 900 bin işçi ve köylü
ye özellikle sosyo - ekonomik şartları son derece ve
rimsiz olan kırsal kesimdeki bölge insanına, onu yu
vasından, obasından, ocağından koparan gurbet el
lere muhtaç etmeyecek iş ve geçim imkânları sağ
lanmış olacaktır. Büyük şehirlere köylerden göçü ön
lemek ve köylümüzü toprağına bağlayıp yerinde kal
kındırmak ve yaşatmak yönünden başka bir çıkar 
yol olmadığına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, orman olan ve olmayan alan
ların süratle belirlenmesi çalışmaları da büyük bir hız
la ilerlemektedir. Kalkınmada öncelik taşıyan 19 ili
mizde, kadastro işlemini sonuçlandırmak üzere, 1985 
yılında 15 adet, takip eden senelerde ise, bu rakam 
50'ye çıkarılarak, kadastro komisyonları kurulacaktır. 
Yine 48 ili içine alan Batı projesine dahil illerde, 50 
adet komisyonun görev yapması emredilmiştir; hedef 
bu adedi 100'e çıkarmaktır. Daha önce iki kademeli 
uygulamayla ve 7 kişilik komisyonlarla kaplumbağa 
hızıyla devam eden kadastro çalışmalarının, tek ka
demede ve iki ormancı ve bir ziraatçi üye, bir de ma
hallinden alınacak bilirkişinin teşkil ettiği tam selahi-
yetli 4 kişilik komisyonlar marifetiyle ve jet hızıyla 
neticeye gideceğine inanıyor ve kıvanç duyuyorum. 

Kadastro çalışmalarının tamamlanmasıyla sahil şe
ritlerimiz istiklaline kavuşacak, bugün orman alanı 
içinde kabul edilerek işlem yapılamayan ve hiçbir de
ğeri olmayan Antalya Varsak traverten arazisi or
man dışına çıkarılmak suretiyle 100 bin dekarlık alan 
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sera yetiştiriciliğine tahsis edilerek, sosyo - ekonomik 
yaşam imkânları son derece kısıtlı büyük bir kitleye 
tevzi edilecektir. Bu hiç istifade imkânı olmayan alan
ların sera yapımına geçilmesi sonucu, bir dekardan 
verimi net yıllık bir milyon civarında olacaktır. Yi
ne benzeri alanların açık tarla, narenciye, cam ve 
plastik sera, hatta zeytin yetiştiriciliğine tahsisi dü- • 
şünülmektedir. 

Mülkiyet meselelerinin halledilmesi yanında bu 
tür arazilerin üretime sokulması ve topraksız köylü
ye istihdam yönünden 1985 fiyatlarıyla 12 milyar lira 
sarf edilmek suretiyle, 12 yıl içinde orman kadastrosu
nun bitirilmesi düşünülmektedir. Halen ihtilafları as
garî düzeye indirecek olan mevzuat değişikliği çalış
maları Orman Genel Müdürlüğü ve Tapulama Genel 
Müdürlüğü elemanları tarafından yoğun bir şekilde 
sürdürülmektedir. 

Sağlıklı bir orman işletmeciliğinin temeli olan ame-
nejman planlarının yenilenmesine büyük.önem veril
mekte, ormanlarımızdaki servet tespiti çalışmalarına 
hava fotoğrafları metoduyla süratle devam edilmek
tedir. 1985 yılında 2 milyon 57 bin hektar alanın 
ölçümlenmesinin yapılması planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yönetimde alınteriyle hizme
tini yıkayan orman köylüsüne 1984 yılı başında, is
tihsal ücretleri toplamına yüzde 25 oranında zam ya
pılmış olmasına rağmen, 1984 yılı ortalarında, bu 
miktar yetersiz görülerek tekrar yüzde 26 oranın
da yeni bir zam getirilmiştir. Böylece bir sene zar
fında yapılan zam miktarı yüzde 51 "in üzerine çık
mıştır. 1985 yılında, üretim giderlerinin istihsalde 
yüzde 67,6, sürütmede yüzde 75, taşımada yüzde 56, 
istifte yüzde 37,5 oranında artırılması öngörülmüş
ken, grubumuzun benimsemiş olduğu ve yapılan bu 
fiyatlar üzerine ilaveten, sadece kesim ücretinin ta
ban fiyatının 620 liradan 1 500 liraya çıkarılması fik
ri bakanlığımızca da benimsenmektedir. 

Böylece orman köylümüz hem alınterinin karşılı
ğını tam olarak almış olacak, hem de fakir orman 

. köylümüz birkaç lira daha fazla kazanabilme düşün
cesi içerisinde, daha çok emek sarfederek direk, tom
ruk ve sanayi odununu, yakacak oduna bölme ve par
çalama yerine, mevcuttan kullanacak odun çıkartabil
me gayreti içinde olacaktır. Yapılan incelemelere gö
re bu tatbikat sonucunda; direk, tomruk ve sanayi 
odunu istihsalinde asgarî yüzde 20 nispetinde bir ar
tış sağlanacaktır. Bunun ekonomik değeri ortalama fi
yatlarla 15 milyar liranın üzerindedir. 

Bakanlığımızın küçük esnaf ve sanatkârımıza ha
yat verecek nitelikte almış olduğu bir karar da, sa
tış istiflerinin ufak partiler halinde tanzimi suretiyle, 
esnafımıza satın alma gücü kazandırılmış olmasıdır. 

1983 yılında yapılan satışlara yüzde 25*i peşin, ge
ri kalanı da altı ay vade ve yüzde 18 faiz tahakkuk 
ettirilirken tomruk fiyatlarında anormal artışlar gö
rülmesi ve ortalama birinci sınıfın 60 bin, ikinci sını
fın 50 bin ve üçüncü sınıfın da 40 bin liraya kadar 
yükselmesi ve bir tröstleşme müşahade edilmesi üze
rine, yeni bir tatbikatla yüzde 50 peşin, geri kalanı 
da üç ay vade ve yüzde 40 faiz uygulaması sonucu, 
derhal tomruk satışları ortalama fiyatlarında yüzde 30 
nispetinde bir düşüş temin edildiği görülmüştür. Ay
rıca, odun hammaddesi ithalatının serbest bırakılma
sıyla da piyasada arzulanan istikrar temin edilmiştir. 

Kış aylarında sıkıntı çekilmemesi için, belediyele
rimize toplam 6,7 milyon ster yakacak odun tahsisi 
yapılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünün kendi imkânlarıyla 
1984 yılı içerisinde yaptığı yol miktarı; 3 600 kilo
metre yeni yol, 1 150 kilometre büyük onarım, 1 250 
kilometre üstyapı kaplaması olmak üzere, iftihar edi
lecek bir düzeye çıkmıştır. Üretim çalışmaları yüz
de 100'ün üzerinde gerçekleştirme göstermek suretiyle. 
büyük bir başarı sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, yine orman köylümüzü kal
kındırmak, bozuk baltalık ormanlarımızı imar et
mek ve kış döneminde orman köylümüze iş alanı aç
mak düşüncesi içerisinde; bozuk baltalık ormanları
mızın tıraşlama kesilmek suretiyle istihsale açılması 
ve çıkan odunun yüzde 95'iriin pazar satışı olarak 
kendisine cüzî bir rüsum alınarak satışının yapılması 
hususu, orman köylümüzün yüzünü güldürecek ve 
artımı sıfıra yaklaşmış bozuk baltalık ormanlarımıza 
hayat verecek, takdirle anılması gereken bir karar 
olarak uygulamaya konulacaktır. 

Bugüne kadar sadece Meriç ve Porsuk havzasın
da, galeri kavakçılığı olarak başlatılan çalışmalara bü
yük bir hız kazandırılmasının yanında, 1985 senesin
den itibaren Kızılırmak vadisi, Fırat Sağ Sahil Proje
si ve Büyük Menderes havzalarında da çalışmalara 
başlanacaktır. Böylelikle kavak yetiştiriciliği büyük 
alanlara çekilirken, tarım alanlarından da kısmen 
uzaklaştırılarak, hem tarım alanlarında az da olsa 
bir genişleme, hem de kavak plantasyonlarından elde 
edilen yıllık 1,5 milyon metreküplük istihsal, hedef 
olarak seçilen yıllık 5 milyon metreküpe ulaşması 
için yeterli alan sağlanmış olacaktır. 
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Başkentimizi, üçlü çember içerisine alacak olan 
500 bin dekar vüsatindeki «Yeşil Kuşak Projesi» te
sisi çalışmalarına büyük bir hız verilmiş olup, 1985 
senesinde de aynen devam edilecektir. 

Orman köylümüzü en çok üzen, yapacak ve ya
kacak odun temin etme hususunda müşkül duruma 
düşüren, 2896 sayılı Orman Kanununun 32 nci mad-
de tatbikatı; köylümüze odun üreteceği bölmelerin 
gösterilmesi, zatî yakacak ihtiyacını bizzat üretme 
imkânının sağlanması ve istihsal ücretinin kendisine 
ödenmesi, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle 
odun satışının yine kendisine yapılması suretiyle, fa
kir köylümüze yük olmaktan kurtarılmıştır. 

Hayvancılığımızın ormanlar üzerindeki baskısını 
kısmen de olsa azaltacak olan, mera ıslahı çalışma
larına büyük önem verilmekte ve geniş alanları içine 
alan büyük projeler geliştirilerek devam edilmekte
dir. 

Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü ola
rak 1984 yılında 7 müessese ve 16 işletmede 528 bin 
metreküp kerestelik tomruk, 35 bin metreküp kapla
malık tomruk, 15 bin metreküp sanayi odunu, 122 
bin ster lif yonga odunu işlenmiştir. 1985 yılında bu 
miktarlar 650 bin metreküp kerestelik tomruk, 41 bin 
metreküp kaplamalık tomruk, 15 bin metreküp sanayi 
odunu, 180 bin ster lif yonga odunu işlemek suretiyle 
kereste fiyatlarının piyasada belirli bir seviyede tu
tulmasına yardımcı olacaktır. 

1984 senesi içinde yapılan ihracat dolayısıyla 
5 671 900 dolarlık bir döviz girdisi sağlanmıştır. 
1985 senesi için de takriben aynı miktar düşünül
mektedir. 

Yapımına 1978 yılında başlanan Bolu ili Mudur
nu ilçesi Taşkesti Or - Koop tesisi için yüksek geri
lim elektrik hattının öhizin ve projelerinin ilgili ba
kanlıklarca 1983 yılında onaylanması sebebiyle an
cak 1984 yılının sonunda bitirilebilmiştir. Yılda 14 
bin metreküp kereste ve 100 bin metreküp parke imal 
edecektir. 6 500 metreküp/yıl kapasiteli Azdavay -
Or - Koop Projesi ikmal edilerek kooperatife devri 
yapılmıştır. 19 500 metreküp/yıl kereste, 47 250 adet 
yıl/kapı, 54 bin metrekare/yıl doğrama kapasiteli 
Araç Or - Koop Projesi, bileme makinelerinin mon
tajı dışında, tamamen bitirilmiş olup, 1985 yılı başla
rında hizmete sokulacaktır. 

Fethiye Or - Koop Projesi iki vardiyada 87 bin 
metreküp/yıl kapasite ile hizmete açılacak seviyeye 
getirilmiştir. Kalkım Or -. Koop Projesi 40 bin met
reküp/yıl kereste, 27 bin metreküp/yıl yonga levha 
kapasitesiyle inşaat ve montajı tamamlanmıştır. Şav-
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şat Or - Koop Projesinin inşaat ve montaj çalışma
ları ikmal edilmiş olup, bileme makine ve ekipman
larının yerleştirilmesiyle üretime geçecek duruma ge
tirilecektir. Ardanuş Or - Koop Projesi iki vardiya
da 40 bin metreküp/yıl kaplamalık kereste, 20 bin 
metreküp/yıl kontrplak kaplama, 15 bin metreküp/yıl 
yonga levha kaplama kapasiteli olarak bileme ma
kine ve ekipmanları dışında tamamen bitirilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen bu çalışmalar, 1984 yılı içe
risinde Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü
nün büyük yatırım ve dirayetli çalışmaları sonucunda 
meydana gelmiştir. Bu projelerin tamamının devre
ye sokulması sonucu, hem büyük bir hız kazandırılan 
konut yapımı ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabilme
si, hem de büyük ihraç imkânlarının getirilmesi müm
kün olacaktır. 

Şuna inanıyoruz ki, yapılan çalışmalar ve belir
lenen hedefler 1985 ve takip eden yıllar içerisinde 
Türk tarımı ve Türk ormancılığı yönünden altın yıl
ları olarak kayıtlara geçecektir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Atamız, ormanların 
memleket yapı ve ekonomisindeki önemli yerini be
lirten bir konuşmalarında; «Ormansız vatan olmaz» 
deyimini kullanmışlardır. Ben bunu biraz daha vur
gulayarak, «Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan
dır. Toprak, eğer üzerinde orman varsa vatandır» şek
linde dile getirmek istiyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ne mutlu bakanlık yönetimine ki, belirlediği he
deflerle, Türkiye ormanlarının geleceğine artık güven
le bakabileceğiz. Ne mutlu, yüce Milletimizin itimat 
ve sevgisiyle, bu kutsal çatının altında toplanarak 
Türkiye tarım ve ormancılığına, çıkardığı kanunlarla 
yön veren siz değerli milletvekillerine. Ne mutlu, bu 
çalışmaları bilfiil alınterleriyle sulayacak olan Türk 
ormancısına, Türk köylüsüne, Türk çiftçisine, Türk-
işçisine. Ne mutlu Türküm diyene. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalçınkaya. 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
/. — Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Î985 Malî Yılı Bütçesi , 
2., •— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı (3/581, 
1/597) (S. Sayısı: 203) (Devam) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı açık 
oylaması sonuçlanmıştır; arz ediyorum. 

Oylamaya katılan 324, kabul 317, red 6, çekimser 
1 oy kullanılmıştır, 
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Bu suretle, 203 sıra sayılı söz konusu kanun tasarı
sı kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını dilerim. 

B) TARIM ORMAN VE KÖY İSLERİ BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Tartın Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 1985 
Malî Yüı Bütçesi 

2. — Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

3. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1983 
Malî Yth Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
/.. ~- Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesinhesabı (3.588, 1/584) (S. Sayısı : 216) 

b) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1985 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 

Malî Yılı Kesinhesabı (3/590, 1/560) (S. Sayısı : 217) 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 

Malî Yılı Bütçesi 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1983 Malî Yıh Kesinhesabı 

e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
•. 1, — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yûı Kesinhesabı (3/587, T/585) {S. Sa
yısı ; 206) 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Ertuğrul Gökgün, buyurun efendim. (Al
kışlar) 

Sayın Gökgün, grup olarak süreniz 1,5 saattir, 
siz 30 dakikasını kullanacaksınız. 

MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 1985 Malî 

, Yılı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi 
saygıyla selamlarım. Alkışlar) 

Tarım sektörü ülkemiz ve bütün insanlık için 
büyük önem taşıyan bir sektördür. Açlık ve sefaletle 
mücadelenin anahtarları bu sektörün cebinde bulun
maktadır. İnsanlar ve ülkeler ne kadar zengin olur
larsa olsunlar, ne kadar altınları ve paraları bulunursa 
bulunsun, açlık hissettikleri zaman bu altınları ve pa
raları yemek suretiyle doymaları ve hayatlarını idame 

— 379 

ettirmeleri mümkün değildir. İşte, tarım sektörü bu 
konuda açlıkla, sefaletin anahtarım cebinde bulun
durmaktadır. 

Sayın Özal, Hükümet Programını okurken, prog
ramın 32 nci sayfasında; «Köylü memleketin efendi
sidir. Tarım ürünleri de iktisadî seviyesi ne olursa 
olsun, toplumun zarurî ihtiyaç maddeleridir» demek 
suretiyle tarımın, tarımda çalışanların ve tarımsal 
ürünlerin önemini belirtmiştir. Gene devam eden 
konuşmasında; «Köylümüz sosyal yapımızın anaistik-
rar unsurudur. (Tarımsal üretim ise, iktisadî gelişme
nin, özellikle sanayi sektörünün ballıca kaynağıdır» 
demişlerdir. 

Sayın Özal, Hükümet Programının 26 ncı sayfasında 
da; çiftçileri ortadireğin ön sıralarında göstermiştir. 
Programın 28 inci sayfasında da; «Ülkemiz gıda ve 
giyim maddeleri yönünden dünyada kendine yeterli 
sayılı ülkelerden biridir» demiş, çiftçilerimizin ve gü
zel yurdumuzun üzerine umut yağmurları yağdırmışsa 
da bir yıllık hükümet icraatının sonunda, programda 
okuduğu hususların hiçbirisine uyulmadığı ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

«Köylü memleketin efendisidir» dendiği halde, 
efendiye yakışır bir muamele yapıldığı görülmemiş
tir. Bir yıl zarfında ürettiği malın taban fiyatı emeği
ni ve masraflarını karşılanamayacak bir düzeyde tu
tulmuş; masraf artı yüzde 30'luk kâr marjı bir tarafa' 
bırakılarak ekonomik gerçekler düşünülmeden tespit 
edilerek köylü ve çiftçi mağdur duruma düşürülmüş
tür. Üstelik, teslim ettiği ürün paralarının peşin öde
neceği söylenmiş olmasına rağmen, ancak 5 - 6 ay 
sonra ödenmesi; enflasyonun ve karabulutlar gibi 
çöken zamların, bir türlü alamadıkları paralarının, 
satın alma gücünü silip süpürmesi karşısında ne ya
pacağını şaşıran köylü ve çiftçiler halen paralarını 
almak için kooperatiflerin ve bankaılarıh kapılarında 
sürünmektedirler. «Memleketin efendisi» dediğimiz 
bu fedakâr insanlara iktidarın reva gördüğü bu mua
meleyi Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak tasvip et
miyoruz. (MDP sıralarından alkışlar) Alacağına şahin 
misali, çiftçilere verilen kredinin zamanı gelince 
hemen cezalı faiz tahakkuk ettir, öte yandan aylarca 
alacağını ödeme... Bu durumda parasını alamayan 
çiftçi borcunu nasıl ödeyecektir? Efendiye bu reva 
görülecek bir hareket midir? 

Başta akaryakıt, gübre, ilaç, tarımsal alet- ve ma
kinelerle diğer tarımsal girdilere yapılan akıl almaz 
zamlar köylü ve çiftçileri ziyadesiyle perişan etmiş, 
her sabah başına vurulan zam kırbacı ile uyanmış, 
neye uğradığını şaşırmış, içine düştüğü bu perişanlık-
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tan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamıştır. Artık, 
umut, sabır ve sükûnet yerini umutsuzluğa ve öfkeye 
terk etmeye başlamıştır. Hükümetin bunu anlaması ve 
vaatlerini süratle yerine getirmesi şarttır. 

Köylü ve çiftçilerimiz her yıl biraz daha fukara
lığın kucağına itilmektedir. Bunu, rakamlarla ispat et
mek mümkündür. Sayın özal'ın pasta olarak vasıf
landırdığı gayri safî millî hâsıladan 1962 yılında köy
lü ve çiftçilerimize yüzde 52,7 hisse düşerken, 1984 
yılında bu hisse yüzde 38,1'e düşmüştür; yani pasta
nın dilimi küçülmüştür. Halbuki tarım sektörü geçen 
yıl 2,1 trilyonluk bir katkı ile millî hâsılayı artırmış 
ve bundan sonra da 2,5 trilyonluk bir artışla pastayı 
büyütmeye çalışacaktır. Pasta büyüyecek; fakat pas
tayı büyütenlerin hissesi küçülecek... Buna tahammül 
etmek mümkün değildir. Bu, efendiye reva görülecek 
bir hareket değildir. 

1979 fiyatlarımı 100 kabul edersek; 1984'e kadar 
ikinoi grup ekmeklik buğday, kütlü pamuk, ayçiçeği 
ve şeker pancarına ortalama yüzde 627 bir artış 
sağlanırken, buna karşılık kimyasal gübrelere yüzde 
2140 artış sağlanmıştır. Bu da köylümüzün fukaralığa 
doğru itildiğini gösteren dikkat çekici bir rakamdır. 
1979 yılında 10 kilogram ayçiçeği satarak 18 litre 
mazot alan çiftçimiz, 1984 yılında ancak 6 litre ma
zotu aynı miktardaki ayçiçeği ile alabilmektedir. Köy
lülerimiz artık fukaralığın derin kuyusuna düşmekte, 
saban devrine dönüşe başlamakta ve buna kendini 
alıştırmaktadır. Basın ve gazeteler incelendiği zaman 
bu açıkça görülür. Artık, tarlasını, bırakın öküzü, 
ineği ile süren köylü ve çiftçilere rastlamaktayız. Di
ğer maddeler de karşılaştırılınca köylü ve çiftçilerin 
nasıl fakirliğe itildiği açıkça görülecektir. 

Bu kürsülerden, «Köylü ve çiftçilerimizin borçları 
ödenmiştir, bir kuruş alacağı kalmamıştır» dendiği 
halde, köylü ve çiftçilerimiz pahalılık ve enflasyonun 
yakıcı ve yıkıcı etkisi altında ezilirken, «Köylü ve 
çiftçimiz altın devri, yaşıyor» demek büyük hatadır, 
onların dert ve ıstıraplarını hafife almak demektir. 
Biz, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bu görüşe 
iştirak edemiyoruz, 

Köylü ve çiftçimizin harcayacak parası olmadığı 
için, esnaf da dükkânında boş oturmakta, siftah et
meden kepengini indirip evine umutsuz dönmektedir. 
Vergi ve zam fırtınası esnafı da alabora etmiş ve onu 
şaşkına çevirmiştir. Hele köylü ve çiftçiye hizmet 
götüren şoför esnafının beli kırılmıştır. Bu nasıl altın 
devridir? Ama, etrafınıza bakınca köylü, çiftçi, esnaf, 
memur, emekli, işçi, kısaca ortadirek dışında altın 
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devri yaşayanlar vardır. Bunları inkâr edersek ayıp 
olur. (M'DP sıralarından alkışlar) 

Mesela, babasının elinden 15 - 20 lira harçlık 
alırken «Lanet olsun böyle hayata, bana iş verin» 
diye inleyen gençlerin karşısında; bir futbol maçında 
heyecana gelip de, «îyiki Fenerbahçeye yenilmedi
niz» diye her futbolcuya yüzer bin lira bahşiş dağıtan 
bir bürokrat hanım kızımız altın devrini yaşamakta
dır. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«'Benim belimi kıran, vergi ve zamlarla, satılan 
köprü» diye imleyen şoför esnafın karşısında, köprü 
parası ile oluşturulacak havuzda yüzme mutluluğuna 
erenler altın devrini yaşamaktadırlar. 

Enflasyon edebiyatıyla iktidara gelip de devletin 
mevki ve makamlarına akrabalarını ve yakınlarını yer
leştirenler altın devrini yaşamaktadırlar. Daha çok 
altın devri yaşayanlar var; ama, şimdilik bu kadarını 
saymakla yetiniyorum. 

Köylü ve çiftçilerimizi, çok üzen bir konu daha 
var. Köylü ve çiftçilerimiz demokrasiyi içine sindir
miştir, demokrasinin gereklerini çok iyi bilmektedir. 
Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisinden doğru, 
tarafsız ve dürüst haber beklemektedirler. Köylü ve 
çiftçilerimize kulak veriniz, nabızlarını tutunuz. Köy
lüler artık iktidarın borazanı haline gelen televizyonun 
reklamından bıkmıştır; muhalefetin sesini duymak is
temektedirler. (MDP sıralarından alkışlar) Anayasa
nın gereği olan tarafsız kamuoyu oluşturmasını köylü 
ve çiftçilerimiz istemektedirler. 

ALİ RIFKI ATASEVBR (Tekirdağ) — Yalan 
söylüyorsun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN {Devamla) — Yalan söy
lemiyorum. Televizyon iktidarın borazanı haline gel
miştir. Bunu herkes bilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Milliyetçi 

Demokrasi Partisi safları karşısında kırmızı ışığını 
söndürerek resim çeken televizyoncular; sizi hergün 
Türk Milleti izliyor ve notunu veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen bütçe ile ilgili 
görüşün, tarımı konuşun. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Konuşu
yorum Sayın Başkan. Lütfen siz de orayı susturun, 
Kaybolan dakikalarımı da isteyeceğim. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen hatibe mü
dahale etmeyin. 

Sayın Gökgün, lütfen sizde Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı Bütçesi hakkında konuşun efendim; 
itarımdan bahsedin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Televiz
yonun tutumu, televizyon görevlilerinin görev anla
yışı karşısında demokrasi iç kanama geçirmektedir. 
Sayın 'basın mensupları, sayın TRT görevlileri; ka
muoyu yaratılması 'hususunda sizlerin büyük hizmet
leri olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, söylediğiniz konula
rın tarımla ne ilgisi var? Lütfen tarımdan bahsedi
niz. (MDP ve HP sıralarından «var, var» sseleri); 
(ANAP ve 'Bakanlar Kurulu sıralarından gürültüler) 

(ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sayın 
bakan, sizin sandalyenize saygı duyuyorum. Yoksa, 
bana attığınız sözün beş mislini size buradan söyle
yebilirim. (Gürültüler) Bu mikrofonu bana Türk Mil
leti vermiştir, ancak Türk Milleti 'bu mikrofonu elim-. 
den alabilir. 

BAŞKAN — Lütfen tarım bütçesinden bahsedin 
Sayın Gökgün. 

, ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tarım
dan, köylüden, çiftçiden bahsediyorum; Anayasanın 
31 inci maddesini hatırlatıyorum. 

Tarımsal ürün ithalatı konusuna değinmek isti
yorum. Sayın özal, «Hükümetimiz işibilir, işbitirici-
dir» demektedir. Tarımsal yönden bizler bu görüşe 
iştirak edemiyoruz. Şu ana kadar tarımsal ürün itha
latında iş bilmedikleri ortaya çıkmıştır. Tarımsal ürün
lerdeki pahalılığın, üretim ve tüketime kadar uzanan 
zincirin neresinde meydana geldiğini hesaplamadan, 
alelacele, rastgele ithalata girişerek büyük hatalar yap
mışlardır. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Pahalılıktan, âdeta köylü ve çiftçiler sorumluy-
muş gibi, köylü ve çiftçileri zarara sokacak, tarımı 
Ve hayvancılığı zedeleyecek uygulamalara girişmiş
lerdir. 

Fedakâr Türk köylü ve çiftçinin karşısına Av
rupa'nın beslenmiş, sübvanse edilmiş köylü ve çift
çisini davullu, dümbelekii merasimlerle karşılayarak, 
onların karşısına rakip çıkarmışlardır. Bu olay Türk 
Köylüsünün yüreğine inmektedir, haberiniz olsun. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Şimdi hiraz da sizlere et konusundan 'bahsetmek 
işitiyorum. Bu konuda bilenler susmakta, bilmeyen 
her kafa konuşmaktadır. Romantik ibir belediye reisi, 
mangal kurarak, sofralar dizerek, Alman etine kur-
'ban keserek merasim yaparken, öte yandan Türkiye 
Cumhuriyetinin Ticaret Bakanı Pankobirlik'in top
lantısında... (ANJAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen dinleyin de bir şeyler öğrenin. (Gülüşme
ler, HP ve MDP sıralarından alkışlar) Pankobirlik'in 

toplantısında 67 ilden gelmiş süzme Türk köylü ve 
çiftçisinin karşısına çıkıyor bu bakan; «Bizim üret
tiğimiz etlerde protein değeri düşüktür. Bizim üret
tiğimiz etlerde toksin vardır» diyor. Arkadaşlar, tok
sin zehirdir. Orada o sırada Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı ve diğer bazı milletvekilleri de vardır. 
Aynı bakan, «Alman eti besi değeri yönünden daha 
zengindir, daha 'besleyicidir» diyor. O toplantıya işti
rak eden' arkadaşlar, sizlere sesleniyorum; yalan mı? 
(HP ve 'MDP şıralarından «Doğru» sesleri) 

Bunun bir örneği daha tarihte görülmemiştir. Türk 
köylü ve çiftçisinin alın terini kötüleyip de, Alman
ya'nın Ibozuk, kokmuş etinin, 'besmelesiz kesilmiş eti
nin. propagandasını yapan bir bakan görülmüş mü
dür arkadaşlar? Bu esnada Pankobirlik'in iştirakçi
leri bu konuşmaları ibretle izlemişlerdir. Orada sa
yın bakana, bu konuşmanın detaylarını Yüce Mec
liste anlatırım, diye söz vermiştim; o görevi yerine 
getireceğim. Sayın bakana orada 'bir de hatıramı 
anlatmıştım. Hatıram şu idi,.. (ANAP sıralarından, 
«Anlat, anlat» sesleri ve gürültüler) Anlatacağım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim; lütfen... 
ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Hatı

ranı anlatacak yaştasın; anlat, anlat... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben ya

şımla 'iftihar ediyorum. Türk köylü ve çiftçisiyle 
otuz yıl omuz omuza bu memlekete hizmet etmiş bir 
kişiyim. Yaşımla iftihar ediyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri,, ortaokul talebesiydim. Ko
luma bir çocuk sopa ile vurdu ve kaçmaya başladı. 
Onu yakalayamadım, ben de elime bir taş aldım 
ve çocuğun arkasından koştum. Birkaç sokak geç
tikten sonra... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinlemesini öğrenin, medenî kişi buradan konu
şur beyefendi. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Çocuğa taşı fırlatmak zorunda kaldım. Taşı fır
lattım; fakat taş gitti cama değdi ve cam kırıldı. Ev 
halkı arı kovanı gibi evden boşandı ve 'beni kovala
maya başladılar. Eve kendimi zor attım. Camı kır
dığım için annem ve babamdan da dayak yedim. 

ıSayın Sanayi ve Ticaret Bakanına şunu söyledim : 
Sayın Ticaret Bakanı, attığınız taş cama değmekte
dir. Cam kırılır, arı kovanı boşanır, eve kadar koşar
sınız, dayak yersiniz. Lütfen, bizden et alan ülkelerin 
gözünde bez yok. Sizin bu sözlerinizi duyarlarsa TIR* 
larla bu etleri yüzümüze yapıştırırlar, dedim. İşte fi
yasko; iki gün sonra etler yüzümüze yapıştırıldı 
efendim. Fas mı, Cezayir mi, Tunus tarafından mı; 
işte fiyasko... {ANAP sıralarından gürültüler) 
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Efendim, 'heyecanlanmayınız lütfen, biraz dinle
mesini biliniz. Daha neler var, neler... Zamanımı öl
dürmeyiniz. (Gülüşmeler, ANAP sıralarından «çok 
heyecanlı» sesleri) 

Heyecanlı tabiî; çok heyecanlı. Türk Milleti siz
den hesap sorduğu zaman daha heyecanlf olacak. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tarım 
Bakanlığının reorganizasyonu : 

Sayın özal Hükümeti, Hükümet Programının 34 
üncü sayfasında; «Devletin köye ve tarıma hizmet 
veren kuruluşları aynı çatı altında toplanacaktır, şek
linde ifade ettiğimiz hususu gerçekleştirmiş olarak 
karşınızda 'bulunmaktan mutluluk duyuyorum» de
miştir. 

ALÎ RIFRI ATASEVER (Tekirdağ) — Kim çı
kardı bunu buraya?.. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beni bu
ra va Türk Milleti çıkardı; sizi de çıkardı. Sizde 'bu
radan yemin ettiniz, 'ben de yemin ettim. Beyefendi, 
söz atmayınız; dört misli mukabele ederim, Türk 
Milleti tedirgin ölür sonra. Bu yüce çatının havasını 
bozmava hakkınız yoktur, efendice dinleyiniz. (Gü
rültüler) " 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Gökgün. 
Lütfen müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Böyle de

mesine rağmen Tarım Orman ye Köy tşleri Bakan
lığının bugünkü durumu yürekler acısıdır. Bütünler
lerde hu bakanlıkta korkunç bir kıyım ve kadrolaşma 
hüküm sürmektedir. Bakanlık insan kıyma, insan 
yeme makinesi halline gelmiştir. Bu reorganizasvon 
nasıl düşünülmüş, kim tasarlamış? Yervüzünde bir 
benzeri var mıdır, anlamak mümkün değil? 

Eğer bu. bakanlık altüst edilerek karıştırılmak is
temeydi ve bu iş için de bir ekip görevlendirilmiş 
olsaydı, hu kadar kariştırılamazdı. 

Hem Meclis. dışından gelmiş, hem de mesleği ile 
hiç ilgisi 'bulunmavan Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanının milletimizin gözbebeği, ömrünü tarıma 
vermiş, ihtisas vapmış, tecrübe kazanmış kıymetli 
elemanları görevlerinden alarak çil yavrusu gibi, âde
ta hınç alırcasına dağıtmasını ve onları çatır çatır 
ezmesini Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak şiddetle 
reddediyoruz. (MDP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kıştı ar) 

Bakanın kadrolaşma hareketini, tutum ve davra
nışlarını millî çıkarlarımıza ve demokrasiye aykırı 

buluyor ve Yüce Meclisin bu 'konuya mutlaka el 
koymasını talep ediyoruz. 

Türk Milleti devlet kadrolarının politize edilme
sinden, bu tarz kadrolaşmadan çok zarar görmüştür, 
demokrasimiz çok yara almıştır. Sayın 'bakanla müs
teşarı ve muavini hakanlıkta-memur kıyımına derhal 
son vermelidirler. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Çok yazık; 'ikazlarıma rağmen tecavüzde bulunu-
vorsunuz. Son olsun, beş misli muka'bele ederim ba
kın. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Bakanlıkta kalan memurlarla, tayin edilen, atılan 
memurların sicillerinde isimlerinin hizalarında neler 
yazılıdır? Müsaade ediniz de Meclis Araştırması ya
pılsın, 'bunlar incelenisin; 'bunu talep ediyorum. (ANAP 
sıralarından «yaparız, yaparız» sesleri) 

Efendim Nasrettin Hocayı okumaya lüzum kal
madı artık. Çünkü Tarım Orman ve Köy tşleri Ba
kanlığındaki reorganizasyon ve yapılan işlemler in
celendiği zaman 'bu kanaate siz de varacaksınız. 

Havvancılı'ktaki suni tohumlama ile 'bitkideki to
humculuk birbirine karıştırılmış, sunî ve tabiî tohum
lama hizmetleri Tohumculuk Dairesine, ziraat mü
hendisliğine bağlanmış; öte yandan bu komiklik de
vam ettirilmiş, ziraî mücadele teşkilatının bir bölümü 
ile tohumluk sertifikasyon birimleri bir veteriner dai
re ba'slcanlıSının sorumluluğuna verilmiştir. Buvurun, 
gülmeyin haydi... Bu durum halen bakanlık eleman
ları arasında dahi mizah konusu halindedir, tşin ciddî 
yanı düşünülürse, bu komik uygulama devlete ve 
demokrasiye olan inaricı ve güveni sarsmaktadır. 

Bakanlıkta Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü da
ğıtılmıştır. Bu genel müdürlüğün çok itina ile yapıl
mış güzelim binası, laboratuvarları, alet ve edevatı 
Yenimahalle Belediyesine devredilmiştir. Buradaki, 
ihtisas yapmış, doktora yapmış dünya çapındaki uz
manlar da gelişigüzel, plansız, programsız, amaçsız 
şuraya-buraya dağıtılmış ve umutsuzluk içerisine itil
miştir. Hakkını arayanlar da «Sizi taşraya tayin ede
riz» tehdidi altında bunalmış vazivettedirler. «ANAP 
sıralarından «Taşra fena mı?» sesleri) 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Yalan 
söyllüvorsun. 

t ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beyefen
di, müdahale etmeyiniz, tekrar rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Gökıgün devam edin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yalan 

söylemiyorum. İnceleyin; inceleme lütfunda bulunan 
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lütfen. Gidiniz, görünüz, yalan söyleyip söylemedi
ğimi mahallinde görün, öyle söyleyin. Ben hayatım
da yalan söylemedim. Beni cevap vermeye mecbur 
bırakıyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen konuşmanıza 
devam edin efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Kaybet-
. tiğim dakikalarımı hesaplıyorum, alacağım efendim. 

Şimdi, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü de da
ğıtılmıştır. Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünde saç
larını ağartmış, Türk tarımına yıllarca hizmet vermiş 
insanlar, 'güzide mütehassıslar, devrilen koca çınar
lar gibi birer birer eşyaları kamyonlara yüklenerek 
Ankara'nın şurasına-burasına «Depo tayini» adı al
tında gönderilmişler, haziranda da oraya-buraya da
ğıtacaklar; o günleri 'beklemektedirler. Bunun zararı
nı Türk köylüsü ve çiftçisi çekmektedir. Bu yıl şap 
hastalığı yurdu bir başından 'bir 'başına katetmiş, mil
yarlarca lira zarara sebep olmuştur; bunun sorumlu
su reorganizasyonun sayın ustalarıdır. 

MEK1N SARIOĞLU — (Manisa) — Kaç kişi 
gitmiş? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — 43 vete
riner hekim gitmiş, 10 tane veteriner hekim kalmış 
koskoca genel müdürlük bünyesinde. Savaşın karar
gâhı dağıtılmış. Temenni edelim ki, Allaha çok yal-
varalım ki, bugünlerde bir salığın hastalık çıkmasın. 
Çıktığı takdirde, savaşın karargâhı olmadığı için, 
hastalığın Kuzey Afrika'da yaptığı tahribatı Türki
ye'de de yapması muhtemeldir. Allah göstermesin 
bunu. 

Bakanlıkta bütün uzman ve sağlık elemanları ça
resiz, üzgün ve küskün durumdadırlar. Bütçe çıkmış, 
program yapılmış, paralar ayrılmış ne ifade eder? 
Küsmüş bir elemanla nasıl hizmet götürebilirsiniz, 
nasıl program uygulaması yapabilirsiniz? 

AHMET İLHAM1! KÖSEM (Malatya) — Dev
lete küsülmez efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Adına 
«yeni düzenleme» denilen bu kıyım hareketi süratle 
devam etmekte, bakanlığın merkez daireleri bile kar
makarışık bir hal arz etmektedir; bir anarşi meydana 
getirilmiştir. 

Sayın Ulusu Hükümetinin son ayında çıkarılan 
ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bir 
atama kararnamesini protesto eden bir görevli, ka
nunları çiğneyen bir görevli; Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü teftiş kuruluna ayrılmış, fa
kat bugün 'tekrar Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
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Müdürlüğü karşıtı olan bir genel müdürlüğe atan
mış. Bunun anlamı nedir, bunu çözemedik? Sayın 
bakan bunu izah ederlerse çok memnun oluruz. 

Bakanlık altüst olmuşken, memurlar umutsuz ve 
tedirgin halde bir masa dahi bulamazken, meslek iti
bariyle tarımla hiç ilgisi bulunmayan Sayın Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanıyla müsteşarının odala
rının, çok zengin ülkeleri hatırlatacak modernlikte 
yeni mobilyalarla donatılması ve 40 milyon liranın 
üzerinde para sarf edilmesi hazin bir olaydır. Bu 
kaynağın Orman Genel Müdürlüğünce nereden sağ
landığı anlaşılamamıştır. Bunun izahını istiyorum bu
rada. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Yakışmıyor 
sana, ayıp, ayıp... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Yakışır. 
Ben milletvekiliyim; burada milletin bütün dertlerini 
dile getireceğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bana ya
kışmayan bazı şeyler var, onları söylemiyorum. Bana 
teşekkür etmeniz lazım. Söylenecek çok söz var. 

Et ve Balık Kurumunda 30 yıl çalışan hem vete
riner hekim, hem ziraat •mühendisi ve hem de Amme 
İdaresi Enstitüsü SeVk ve İdare mütehassısı kıymetli 
bir eleman görevinden alınıyor, yerine bir makine 
mühendisi getiriliyor efendim. Hayvanın etleri ma
kine değildir, hekimle ilgilidir bunlar. Ondan sonra 
233 sayılı Kararnamenin 7 nci maddesi ihlal ediliyor; 
bir jeolog ve başka bir idareci vesaire getiriliyor. 
7 nci madde şöyle diyor : «Teşebbüsün yönetim ku
rulu üyeliklerine atananların faaliyet alanı ile ilgili 
idarî ;ve meslekî ihtisasa sahip Olmaları şarttır.» Ata
nanların hiçbirinde böyle bir ihtisas belgesi yoktur; 
bu madde ihlal edilmiştir. 

Ayrıca Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı ken
disini yönetim kurulu yerine koymuş ve genel mü
dür tayini yapmıştır. Bu da bu kararnamenin 14 ün
cü maddesinin direkt ihlalidir. Bu Olay Ziraî Dona
tım Kurumunda, Süt Endüstrisi Kurumunda Yem 
Sanayii Kurumunda da cereyan etmiştir. Bu konu
ya da Yüce 'Meclisin el koymasını ve gereğini yap
masını talep ediyoruz. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sizin 
yapamadığınızı yaptığımız için kıskanıyorsunuz her
halde?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 
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ERTUĞRUL GÖRGÜN (Devamla) — Kıskan
mıyorum, çok acıyorum. Kıymeüli insanların çatır 
çatır ezilmesine'üzülüyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım, de
vam edin efendim. 

•MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Seçme
nin senin konuştuklarını kabul etmiyor. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Seçme
nin kabul edip etmeyeceğini seçim sandığında göre
ceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayın. 

Konuşmanıza devam edin Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bundan 
sonra göreceğiz. Seçim sandıkları size bu dersi vere
cek. Türk milleti dersinizi verecek sizin. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Müsterih olunuz, dinleyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız, ko
nuşmanıza devam ediniz Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Türk 
köylüsü ve çiftçisi devamlı ikinci plana atılmıştır. 
tşte tayin, edilen bakanın mesleğinden bellidir Türk 
köylü ve çiftçisinin, Türk tarımının geri plana atıl
dığı. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Kafa işte... 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beyefen
di, sizin ateşiniz yüksek, tansiyonunuz yüksek; lütfen 
muayene olunuz, burada doktor var. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın, devim edin efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Tohum
luk konusuna gelelim : Bize tohum nereden geldi bi
liyor musunuz? Amerika'dan geldi biliyoruz. Değil 
arkadaşlar, değil sayın milletvekilleri; bu tohumlar 
israil'den ve Bulgaristan'dan gelmiştir. Leande Of 
Laces denilen bir Amerikan firmasının aracılığıyla 
israil'den ve Bulgaristan'dan gelmiştir. Türk kamu
oyuna Amerika'dan' geldi diye yalan söylenmiştir. 
Böyle değilse açıklasınlar 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Yeter 
artık, bütçe üzerinde konuş, 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beyefen
di, siz mi idare ediyorsunuz, Sayın Başkan mı? Lüt
fen susturun bunların Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — ihtar ediyorum efendini, lütfen siz 
devam edin. 

Sayın milletvekilleri, lütfen susalım artık. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
bu memlekette dünya çapında tohumdan anlayan, 
tarımdan anlayan insanlar varken, sayın bakanın 
mesleği icabı onları tanımamaları nedeniyle yurt dı
şından; Amerika'dan, Güney Amerika'dan, Peru'dan 
mütehassıslar davet ediliyor ve masrafları Amerikan 
şirketi Ünilever'e ödetilen, lüks otel salonlarında to
humluk ıslahı için model aranıyor. Orada Ziraat 
Odalarının güzide temsilcileri, Türkiye'nin tohum
dan anlayan ilim adamları, gelen yabancıları sıkış
tırıyorlar. Orada da bütün toplantılara Peru'lu Sa
yın Gropman başkanlık ediyor ve sıkıştırıyorlar. Söy
lenecek laf bulamayınca, bizim görevliler; «Biz bun
ları yalvararak getirdik, aman canlarını sıkmayın lüt
fen» diyorlar ve toplantı fiyasko ile sonuçlanıyor. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Bundan sonra sana sora
lım. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Ben önce, 
tohum ithal edildi diye seviniyordum, meğerse alt 
yüzünde neler varmış neler. Bunları açıklasınlar. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Orada 
miydin? 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oraday-
mış gibi biliyorum. 30 yıl bu bakanlığın çatısı altın
da hizmet verdim. 

Daha neler neler... Bir bakan çıkıyor, tuzlu suda 
alabalık yetiştiriyor efendim, sıcak suda alabalık 
yetiştiriyor... Buna ben ne diyeyim? Buna şöyle bir 
ilave yapacağım; santralın bacası Ankara'dan gözü
kecek, balıklar da bacaya tırmanacak.. Başka diye
cek laf yok. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, 30 dakikalık süre 
doldu efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efen
dim, benim saatime göre 5 dakika vardır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, 5 dakika yok. Saat 
17.56'da başladınız konuşmanıza, şu anda saat 18.26 
efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — 1,5 saat
lik müddetimizin istediğim kadarını kullanırım bu
rada, arkadaşım müsaade ediyor bana. (MDP sıra
larından «Konuş Ertuğrul, konuş» sesleri) 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Kanunu bir ta
rafa itilmiştir; rastgele ve zorla kararlar alınarak 30 
çeşit tohum kontrol edilmeden hastalıklı ve bulaşık 
olarak bu ülkeye sokulmaktadır. Yarın, bizden son
raki nesiller bunun acısını çekeceklerdir, 
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TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Nereden büiyorsun? 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Bunla
rı ispat et.' 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çıkarsı
nız, buradan konuşursunuz beyefendi; aksini bura
dan iddia edersiniz. Oradan gazel okumamanızı rica 
ediyorum. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Acaba, Türkiye'ye ithal ettiğimiz inekler meme-
siz mi? Sayın Bakandan rica ediyorum; veteriner he
kimleri tarihe gömdüğümüze göre, bir makine mü
hendisiyle bir jeolog görevlendirsin, bu ineklerin 
memesi olup olmadığına dair bana rapor getirsin
ler. (MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İthal ettiğimiz ineklerin borcunu dahi ödeyeme
yen, inleyen köylü vatandaş sütünü satacak yer ara
maya başlamıştır. Peynir ucuzdur diye övünmekte
dirler. O iş bilen, iş bitiren kadro bu kadar bilgisiz 
miydi yani? 

Peynir sütten yapılır. Dışarıdan peynir getirirsen 
ithal ettiğin ineğin sütü satılmaz, kalır "ve o inekler 
mezbahayı boylarlar beyefendi. İş bilen ve iş biti
ren kadro, bilenlere sormasını bilmeli ve buna alış
malıdır. 

Merinosçuluk konusuna da değineceğim arkadaş
lar. Yurt dışında, dünyada ün yapmış Türk kumaş
ları Merinos yünüyle dokunmaktadır. Merinos yü
nünü dışarıdan para ile satın alıyoruz. 43 milyon do
lar; bugünün parasıyla 18 milyar 490 milyon lira edi
yor ve ayda 1,5 milyar lira ödüyoruz. 

Sayın Bakana soruyorum : 50 milyon koyunu 
olan bir ülkenin kalkıp da bu kadar milyarları öde
yerek dışarıdan yün alması doğru bir iş midir? «Me
rinos Projesi» ciye bir proje vardı, bu proje kenara 
atılmıştır. 

68 bin koyunun tohumlandığını söylemişlerdir. 
68 bin koyunu ben, Konya İl Müdürü iken tohum-
latıyordum. Koskoca devletin Merinos Projesinde 68 
bin koyunu tohumlanıyor.. 

«Bir pire, bir mut tuzu, 
Yüklenmiş gider yola. 
Geh at olup yorgulur, 
Geh kuş olup uçmaya. 
Balıkçıl köprü kurmuş, 
Manisa'nın çayına. 
Yüklü yüklü ördekler, 
Gelû ondan geçmeye» misali bir program bu. 

(MDP ve HP »ıralarından alkışlar) 
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Efendim, kooperatifler hakkındaki görüşlerimle 
sözlerimi bitireceğim. Merak etmeyin, huzura kavu
şun, sözlerim bitecek; ama Türk köylü ve çiftçisini 
sahipsiz sanmayın, her zzman bu kürsüden son ne
fesime kadar onları savunacağım, müsterih olunuz. 

- Türk köylü ve çiftçisinin emeğiyle kurulmuş olan 
kooperatiflere, kooperatif ilkelerini çiğneyerek dev
let, iktidar el atmış vaziyettedir. 237 ve 238 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameler incelendiği zaman 
bu açıkça görülür. 

Dünyanın hiçbir yerinde devlet, kooperatife mü
dahale etmez. Demokratik kooperatiflere müdahale 
etmek, kooperatif ilkelerini çiğnemektir. Buna teves
sül edilmiş, Türk köylü ve çiftçisinin öz malı olan 
Tariş Yağ Kombinası ve İplik Fabrikası Sümerbanka 
devredilmiş, üstelik birer görevli tayin edilmek sure
tiyle, kooperatif ler vesayet altına alınmıştır, Ne diye
lim ki; bütün yapılan işlemler budur. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı kaybedil
miş bir bakanaktır; arkasından ağıt yakıyoruz. Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Ge
nel Müdürlüğü koca çınarlar gibi çatır çatır kesile
rek gömülmüş. Yazık Türk köylüsüne, Türk çiftçi
sine. Bunun faturası çok büyük olacaktır. Bunun fa
turasını size Türk-milleti sandık başında ödetecektir. 
Şimdiden öfkelenmeye başlamıştır. 

Bütçenin, bütçeyi tatbik edecek eleman bulunur
sa, hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Sayın Mehmet Abdurrezak Ceylan; buyurun efen

dim. (MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA MEHMET ABDURRE
ZAK CEYLAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; konuşmama başlamadan önce şahsım ve 
grubum adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

Bugün ülke nüfusunun yüzde 60'ını direkt, esa
sında bütün milleti en çok ilgilendiren, en büyük is
tihdam imkânı oluşturan, millî gelire en büyük katkı
sı olan, bu ülkenin insanı için yazın sıcağında terini 
toprağa maya yapan, kışın çamurunda uğraş verip 
hepimizi doyuran, sırtımızdaki elbiselerin, ayağımız-
daki kunduranın hammaddelerini üretip yetiştiren; fa
kat millî gelirden en az nasibini alan, çoğu yoksul 
ve sosyal imkânlardan mahrum olan, asil ve Yüce 
Atatürk'ün dediği gibi, bu milletin efendisi olarak ta
rif edilen köylümüzün ve tarımla uğraşanların büt
çesi olan, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 
Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru-
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bunun görüş ve temennilerini arz etmeye çalışaca
ğım. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de Devlet sek
törleri içerisinde en büyük sektör tarım sektörüdür. 
Tarım sektörü bitkisel, ormancılık, hayvancılık ve su 

' ürünleri gibi alt sektörlerle bütünleşerek tarım sektö
rünü oluşturur. Dünya tarihinde bütün milletler tarih 
boyunca, ilk toplu yaşamaya başladığı günden bugü
ne kadar, toprakta yaptıkları sermaye birikimi ile 
gelişmelerini sağlamışlar, ondan sonra sanayi toplu
mu haline gelmişlerdir. Türkiye'de tarım potansiyeli 
yeterince değerlendirilmediği için, ülkemizin üretici 
insanları yoksulluktan kurtulamadıkları gibi, özgür 
ve bağımsız bir sanayi oluşumu da ülkemizde maale
sef mümkün olmamıştır. Hâlâ Türkiye bir tarım ül
kesi mi, yoksa sanayi ülkesi mi tartışmaları devam 
etmektedir. Elbette nihaî aşamada sanayii geliştirmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat sanayie fon sağlayan ve 
bugünkü durumda nüfusun yarısından fazlasını barın
dıran tarımı da ihmal etmeden azamî verimi almak 
için gerekli olan hassasiyeti" göstermeye mecburuz. 

Çok önemli bir konuya sayın bakanın dikkatini 
çekmek isterim: Yurt sathında seyahat ettiğimizde 
mutlaka çoğunuzun dikkatini çekmiştir. (Birinci ve 
ikinci sınıf tarım arazileri üzerinde kurulan fabrika 
ve sanayi tesisleri için söylüyorum). Fabrika kurmak 
güzel bir şeydir, fakat bir fabrikayı kurarken, bit
mez tükenmez ve ilânihaye üretim yapacak o. güze
lim tarım arazisini heder ettiğimizin farkında değiliz. 
En büyük fabrika o topraktır. O bakımdan mutlaka 
tarım arazisinin korunması için gerekli önlemler alın
malıdır. Sanayi tesisleri, fabrikalar ve konut inşaat
larını kıraç arazilerde kurmak mümkündür. Hayat 
fışkıran o güzelim verimli tarım arazisinin kıymetini 
bilelim, bu arazilerimizi koruyalım. Kıymetini bilme
yenlere karşı ise mutlaka yasal tedbir getirelim. 

Tarım arazisi nihaî haddine dayanmış, daha faz
la genişletme imkânı kalmamıştır. Onun için birim 
alandan azamî ürünü almak için gerekli eğitim yapıl
malı, gelişen teknolojiden istifade edilmelidir. Ayrıca 
sulu ziraata mutlaka gerekli ehemmiyet verilmelidir. 
Takribi 28 milyon hektar olan tarım arazisinin 8,5 
milyon hektarı sulanabilir arazidir. Maalesef şimdiye 
kadar bu miktarın 2,3 milyon hektarı devlet tarafın
dan sulanabilir hale getirilmiş, .1 milyon hektarı da 
çiftçiler tarafından şahsî gayretleriyle sulanabilir hal
deyse de, bu sulama genellikle motopomplarla oldu
ğu için maliyet yükselmekte ve ülkenin ekonomisi 
bundan menfî yönde etkilenmektedir. 

Sayın Başbakanın bütçe üzerindeki konuşmaların
da Doğu ve Güneydoğuya sulama ile ilgili projelerin, 
hazırlanan tüm yatırımların 1985 bütçesine alındığı 
müjdesi memnuniyetimizi mucip olmuştur. Gönül is
ter ki, Türkiye genelinde bu projeler hızlandırılıp, ya
tırımlar en kısa zamanda gerçekleştirilsin. Görecek
siniz o zaman Türkiye'nin çehresi değişecek, tarımda
ki üretim birkaç kat artacak, vatandaşlarımızın den
geli beslenmesini sağlayıp, sağlıklı ve dinomik nesil
ler yetiştireceğimiz gibi, artanı ile de ülkenin refah 
seviyesini yükseltmek için daha fazla ihraç etme im
kânımız olacaktır. 

Bakanlığın çiftçilerimize çağdaş tarımı öğretmek 
ve eğitmek için bilgili, ehliyetli, dirayetli, tecrübeli 
elemanlara ihtiyacı vardır. Bu vasıfta da yeterli mik
tarda ziraat yüksek mühendisi, veteriner hekim, sağ
lık memuru ve ziraat teknisyeni mevcuttur. Yurt sat
hına bu hizmetleri götürecek olan elemanları gerekli 
eğitim araçlarıyla donatıp, onları masa başında oturt
maktan çok, devamlı çiftçilerle birlikte olmalarını 
sağlamak için yeterli miktarda araç ve gereç temin 
edilmelidir. Ayrıca, ücret konusunda da aralarında 
eşitliği bozacak uygulamalardan, vazgeçilmelidir. Yan 
ödeme ve özel hizmet tazminatının mühendis ve tek
nisyenlere verilecek oranın birbiriyle münasip şekil
de düzenlenmesini ve bu konuda sayın bakanın dü
şüncelerini öğrenmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, genel olarak, tarımın öne
mini bu şekilde kısmen de olsa izah ettikten sonra, 
biraz da çiftçilerin mevcut dertlerine değinmek isti
yorum.. Çiftçinin kredi alabildiği tek banka olan Zi
raat Bankası, çiftçilere yeterli krediyi sağlayamadığı 
gibi, faiz oranını da yükselterek çiftçileri mağdur et
miştir. Yeterli miktarda kredi alamayan üreticiler te
fecinin veya ticarî kredinin yüksek faizli parasıyla 
ezilmiş veya mahsulünü hasat etmeden tarlada sat
mak zorunda kalmıştır. Ziraat Bankası, çiftçilere kre
di verirken işlemler basitleştirilmeli ve limitler günün 
şartlarına uygun olarak, yeniden belirlenmelidir. İs
mi Ziraat Bankası olmasına rağmen Banka, kredi 
kaynağının çoğunu ticarî kredilere aktarmakta, Hü
kümet batan bankaların malî yükünü Ziraat Banka
sına yüklemekte, dolayısıyla çiftçiler, daha doğrusu 
tarımla ilgili müteşebbislere layıkıyla kredi verileme
mektedir. 

Tarım girdilerine devamlı zam yapılması maliyeti 
yükseltmekte, devlet desteklemesine tabi tarım ürün
lerinin fiyatları devamlı üreticinin aleyhine oluşmak
tadır. Son 11 ayda gübreye yüzde 100'ün üzerinde, 
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motorine yüzde 70, diğer girdilerde ise aynı oranlar
da zammın gelmesine rağmen, baş fiyat ortalaması
na göre buğdayda yüzde 60,7, fındıkta yüzde 31,7, 
pamukta yüzde 66,6 artış olmuştur. Alımlarda ise, 
hiçbir zaman değerlendirmelerde baş fiyata münasip 
bir ortalama fiyat uygulanmamış, üreticinin eline ilan 
edilen baş fiyatın çok altında para geçmiş, bu yüz
den üretici malını tüccara kaptırmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Örnek olarak, bu sene hükümet kırmızı 
mercimeğin baş fiyatını 60 lira olarak, maliyetin de 
altında ilan etmiştir. İhraç imkânı olan bu mahsulü 
tüccar üreticiden 70 - 80 liradan toplamış, bugün ise 
160-170 lira değer bulan mercimek, sermayesine 
sermaye katan tüccar ve tefecilerin elinde toplanmış
tır. Toprak Mahsulleri Ofisi veya tarım kredi koope
ratifleri ise bu fiyatla hiç alım yapamamışlardır. Bu 
uygulamayla üreticiler mağdur oldukları gibi, bu 
stokçuların kazançlarından vergi alamadığı için dev
let de zarar etmiştir. Buğdayda istikrarlı bir fiyat tes
pit edilmediği gibi, ödemeler için alınan yanlış ka
rarlardan dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi ancak 1,9 
milyon ton civarında buğdayı mubayaa edebilmiştir. 
Destekleme alım fiyatları mutlaka hasat döneminden 
çok önce kesin olarak açıklanmalıdır. Ortalama fi
yat, başfiyata yakın olmalıdır. 

Çiftçiler son iki yılda nadas ile ekim münavebe
sinden vazgeçerek bütün tarlaları ektiklerine göre, 
kullanılan kimyevî gübre tüketimi artan alana göre 
çok azalmış, dolayısıyla üretim düşmüştür. 1981 yı
lında 6,7 milyon ton, 1982 yılında 7,4 milyon tüks-
tilen gübrenin, 1984 yılında, takribi olarak, 8,5 ml-
yoh ton olarak tüketilebileceği tahmin edilmektedr. 
Ekim alanının artışına göre bu tüketim en az 12 mil
yon ton dolayında olmalıydı. Bu fiyatlara rağmen, 
çiftçi arzuladığı gübre çeşidini piyasada bulamama
nın çaresizliği içerisindedir. Hükümet gübre kullan
mayı veya kullandırmayı millî bir görev olarak kabul 
etmeli; bütün köylerde mutlaka toprak tahlilleri ya
pılmalıdır. İhtiyaç olan gübrenin cinsi tespit edilerek, 
kullanılan gübrenin en iyi şekilde verimi artırması 
sağlanmalıdır. 

Şahsî tecrübelerime göre, kullanmak istedikleri 
gübreyi dahi bulamayan çiftçi bulunanı kullanmak 
zorunda bırakılmakta; bu suretle verime istenilen dü
zeyde müessir olmayan gübre, üstelik tarım arazisini 
çoraklaştırmaktadır. 

Sayın Başbakan bütçe üzerinde yaptığı konuşma
da, gübreye sübvansiyonun devam edeceğini beyan 
ettiler. Halbuki, daha evvel gübre fiyatının da petroî 

fiyatları gibi dolara göre tespit edileceğini bu hükü
met açıklamıştı. Dolayısıyla bu iki, beyan birbiriyle 
çelişmektedir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Yapmasın 
mı? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Yapsın efendim; ama daha evvel de hükümet, 
dolara göre fiyatın tespit edileceğini söylemişti. Şim
di hangisi doğrudur, hangisine inanacağımızı arıyo
ruz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bakan ve
rir onun cevabını. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la).— Sayın bakan buyurdukları zaman biz de öğre
neceğiz. 

Sayın milletvekilleri, yapılacak sübvansiyonun ora
nı ne olacaktır? Sayın Başbakan bunu da açıklama
dılar. Buğday ve diğer ürünlerin fiyatlarının yüksel
mesini biz arzu etmiyoruz. Çünkü, bugünkü ücretle
re göre, ortadirek dediğiniz kesimin ve işsizlerin ku
ru ekmekle dahi kendilerini doyuramaz hale geldik
lerini sizler de takdir edersiniz. Onun için, buğday 
fiyatının yükseltilmesi yerine çiftçilere girdi fiyatla
rında yardımcı olmanız gerekir. 

Sübvansiyonu akaryakıtta yapın demiyorum. Çün
kü, bunu kontrol etmenin mümkün olmadığını da 
biliyorum. Gübrede ise, yapılacak sübvansiyonun is
tismarı mümkün değildir. Onun için, gübrede yapıla
cak sübvansiyon oranı mutlaka artırılmalıdır. Aynı 
şey, sulama sektöründe elektrik fiyatları bakımın
dan da düşünülebilir. 

Hükümet ihracat için belli oranlarda «vergi iadesi» 
adı altında Devletin hazinesinden sayıları sayılabile
cek kadar az olan şahıs ve ticarî firmalara milyonlar-
cek kadar az olan şahıs ve ticarî firmalara milyarlar-
kenin ödemeler dengesi ve yatırımlar için ihracatın 
artmasının şart olduğunu da kabul etmekteyiz. Fakat, 
sosyal devlöt anlayışı prensibinden hareket ederek, 
kendi vatandaşımızı da doyurmak zorundayız. Güb
reye yapüğınız sübvansiyon çiftçinin cebine girrrieye-
cek, tüketicilere yansıyacağından, yerinde ve gerekli 
bir uygulama olacaktır. Gübre sübvansiyonuna hükü
met olarak mutlaka cesaretle devam etmelisiniz. 

Akaryakıt ve ziraî mücadelede kullanılan ilaçlar 
da sürekli zam görmüş bu yüzden de üretim düşmüş- -
tür.. Şimdive kadar tarlasını iki pullukla sürdükten 
sonra, tohum vata&ını hazırlayıp, mibzerle ekim ya
pan çiftçi, motorinden kısmen de olsa tasarruf etmek 
için, şimdi bir pullukla tarlasını sürüp ekmeyi tercih 
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etmiş, bu yüzden gereksiz olarak tonlarca tohumluk 
toprağa atılmış, iyi sürülmeyen tarlada verim düşmüş
tür. 

Tohumluk meselesine gelince : 

Sayın milletvekilleri, çiftçiler, evsafım kaybetmiş 
tohumluğu 4-5 senede bir mutlaka değiştirmelidir. Ser
tifikalı tohumların bölgelerin iklim şartlarına adapte 
olacak türleri-geliştirilerek üreticilere verilmelidir. Ve
rilecek tohumluğun fiyatı, üreticinin alım gücüne 
göre tespit edilmelidir. Üreticiden mahsulünü 30-35 li
raya alıp, vereceğiniz tohumluğun fiyatını da 78 lira
dan sayarsanız, bu durumda üretici sertifikalı to
humluk kullanmaktan ürkecektir. Halbuki sertifikalı 
tohumluk ektirildiği takdirde üretim fazla olacağın
dan, milli gelir artacak ve devlet bundan kârlı çıka
caktır. Onun için Devlet, sertifikalı tohumlukta mut
laka bir miktar sübvansiyon uygulamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ürünlerin hastalık ve haşe
relere karşı ilaçîanmasmın; ürünün kalitesi, verimi,, iç 
ve dış piyasa değerlendirmesindeki önemini takdir 
edersiniz. Bol mahsul almak için gübre ve sertifikalı 
tohumluk kullanmak yeterli değildir. Onun için yaba
ni ot ve haşere mücadelesi mutlaka yapılmalıdır. 
Devlet mücadelesi olarak kabul edilen süne ve kımıl 
ile mücadelede yeni adıyla Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün gerekli hassasiyeti göstermesini diler
ken, zamanı geçtikten sonra yapılan ilaçlamanın iste
nilen neticeyi vermeyeceğini de belirtmek isterim. 

Son birkaç yılda önemli bir ihraç ürünü olan kır
mızı mercimeğe musallat olan yeşil kurt için bakanlık 
gerekli tedbiri almalı ve bu haşere ile mücadeleyi de 
süne mücadelesinde olduğu gibi devlet yapmalıdır. 

Demin de arz ettiğim gibi, piyasada satılan müca
dele ilaçlarının fiyatı çok yüksek olduğundan çiftçi 
yeterli şekilde mücadele hizmetlerini yapamamakta
dır. Bunun için sayın bakanımız, ilaç fiyatlarını sıkı 
kontrol altında tutup tedarikini. de zamanında sağ
layarak fiyatların asgarî düzeyde kalmasını temin et
melidir. tç piyasada ilaç fiyatları dişardaki fiyatların 
üstüne çıktığı takdirde, peynir ithalinde olduğu gibi, 
gerekirse Hükümet olarak ithal edip Ziraî Donatım 
Kurumuna sattırarak çiftçilere yardımcı olmalıdır, tç 
piyasada üretilen ilaçların kalitesizliğinden de çiftçiler 
şikâyet etmektedirler. Mesela; bu sene bağcılıkta kul
lanılan kükürtün kalitesizliği çok şikâyet konusu ol
muştur. 

Sayın milletvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı çiftçileri eğiterek, hatta televizyonda çiftçi 
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sorunlarını dile getirerek onları aydınlatmalıdır. Mut
laka her bölgenin özelliğine ve yapılan tarımın nevine 
göre, ufak çapta da olsa demonstrasyon çalışmaları 
yapılarak çiftçilere günün teknik ve imkânlarıyla bol 
ürünün nasıl alındığının tatbiki şekli gösterilmelidir. 
Çünkü, millet olarak aklımızın çoğu gözümüzdedir; 
bir konuyu kırk sefer anlatacağınıza bir sefer gösterdi
ğiniz takdirde daha iyi netice alınacaktır. Onun için, 
mutlaka her köyde 15-20 dekarlık örnek bir işletme 
yapılmalıdır. Her köyde gönüllü olarak bu işe öncü 
olacak müteşebbisleri bulmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, sulanabilen alanlarda bir yıl
da aynı tarladan birden fazla ürün alınabilmesi için 
bölge ihtiyaçlarına yetecek adet ve kapasitede kurut
ma tesisleri zaman geçirilmeden devlet tarafından ku
rulmalı ve üreticiler bu konuda, bilhassa soya ve mısır 
üretimi için teşvik edilrnelidir. 

Destekleme alım fiyatları tespit edilirken, enflas
yon artışı üzerine kâr marjı ilave edilerek hesap edil
melidir. Aksi takdirde, ilan edilen fiyatlar enflasyonla 
erimekte ve her yıl çiftçiler bir evvelki yıldan daha 
fazla fakirleşmektedirler. 

Desteklenen ürün fiyatlarının yıllık artışlarıyla, gir
di fiyatlarının yıllık artışları devamlı çiftçiler aleyhine 
gelişmiştir, örnek olarak, 1979 yılında ilan edilen ikin
ci grup ekmeklik buğdayın fiyatına göre 1984 yılında 
ilan edilen fiyatın artış oranı yüzde 970, kütlü pamukta 
yüzde 540, ayçiçeğinde yüzde 493, şeker pancarında 
ise yüzde 504 olmuştur. Aynı süre içerisinde bazı 
önemli girdilerdeki artış oranı ise, yüzde 21'lik amon-
yumsülfat gübresinde yüzde 1991, süperfosfat gübre
sinde yüzde 2566, diarrionyumfosfatta yüzde 2716, 
motorinde ise yüzde 1295 olmuştur. 

Bir de mal mübadelesi olarak bir karşılaştırma 
yapmak istiyorum': Çiftçilerimiz 1979 yılında 1 kilo
gram buğday sattıklarında elde ettikleri para ite 4 ki
logram amonyumsülfat gübresi alabilirlerken, 1984 yı
lında aynı gübreden 2 kilogram alabilmektedirler. 
1979 yılında 1 kilogram şeker pancarı parası ile 1,2 
kilogram amonyumsülfat alabilirken, 1984 yılında aynı 
gübreden ancak 340 gram alabilmektedir. 

Görülüyor ki, bu örneklerle devamlı ürün fiyat
ları ile girdi artışları arasında büyük dengesizlikler ol
muş, bu yüzden geçim derdine düşen çiftçi takatten 
kesilmiş, sesi cılızlaşmış; sesini çıkaramayan çiftçiler 
için Sayın Başbakan, «Çiftçiler hayatlarından mem
nundur, gübre ve motorine yapılan bu zam
lara rağmen ses çıkarmıyor» diyebilmekte ve 1984 yı
lını çiftçiler için altın yıl olarak ilan etmektedir. 
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Sayın üyeler... (ANAP sıralarından «Doğrudur, 
doğru» sesleri) Doğrudur, biraz sonra fotoğraflı şek
lini zatı âlinize takdim ederim. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurunuz efendim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam

la) — Sayın Başbakanın konuşmasından bir gün ev
vel; yani 8 Aralık 1984 günü Ege'de Demirci'nin Te
keler Köyündeki Yaşar Güngör'ün, 19 uncu Yüzyı
lın sonlarında tekrar ilkel tarıma döndüğüne dair 
Yeniasır Gazatesinde çıkan fotoğraflı haberi göster
mek istiyorum. Görülüyor ki, uzay çağında Türk çift
çisi altın yılında yeniden karasabanla tarlasını sürme
ye başlamıştır arkadaşlarım. Karasabanla sürüyor ve 
çiftçi altın yılını yaşıyor!.. (ANAP sıralarından «Ne
rede, nerede » sesleri) 

Ege'de beyefendi, 
Sayın milletvekilleri, hür teşebbüsü ve özel sek

törü teşvik eden programıyla övünen hükümet, Tür
kiye sathında gelişen, teşkilatlanan Türk çiftçisinin 
başarıyla yönettiği tarım satış ve tarım kredi koopera
tiflerine göz koymuş, Haziran ayında çıkarılan 237 ve 
238 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle KİT'lerde 
dahi bulunmayan ölçüde kanunun yönetime kadar 
varan müdahalesi getirilmiş ve böylece yönetim ortak
ların elinden alınmıştır. Yönetimi kamunun kontro
lünde olduğu dönemde devamlı zarar eden tarım kre
di kooperatifleri, yönetim^ ortakların eline geçtikten 
sonra hızlı bir tırmanışa geçmiş; 1972'den 1977 yılına 
kadar enflasyon oranının da altında seyreden kârlılık 
durumu. 1983 yılında 7 rmlyar 964 milyona yüksel
miştir. 

' Yıllarca Türk köylüsüne, Türk çiftçisine faydalı 
hizmetler veren bu kuruluş, sanayi yatırımlarına da 
zaman zaman kaynak aktarmış, son birkaç yılda ise 
kendi üyelerine kredi ve tohumluk temininde çok de
ğerli hizmet veren bu kuruluşa Hükümetin müdaha
lesine anlam vermek mümkün değildir. Bir yandan 
KİT'leri satacaksınız, bir yandan ise teşkilatlanmış, 
kendi kendine yeterli kaynağa sahip ve üyelerine la-
yıkı ile hizmet veren ve ülke ekonomisine de değerli 
yatırımlarıyla katkıda bulunan bu kooperatiflerin yö
netimine el koyacaksınız... Bu müdahaleye şu anlamı 
veriyorum: Muazzam bir kredi potansiyeline sahip 
olan bu teşekkülü Türk köylüsüne ve çiftçisine layık 
mı görmediniz? Bu hareketinizle Türk köylüsüne, 
»Siz kim oluyorsunuz da bu imkânlarla kendi kendi
nizi idare edeceksiniz? Siz idare etmeye layık değilsi
niz, daima idare edilmeye layıksınız,» diyorsunuz. 
Türk çiftçisinin yıllardır büyük bir özveriyle birik

tirdiği ve kefenlik olarak baktığı bu tasarrufu parti
zanca mı kullanmak istiyorsunuz? Bu hatadan mutla
ka dönmelisiniz. Kendi kendini idare edebilen bu 
kooperatifleri siyasî iktidarların cirit atacağı ve kadro-
laşaçağı bir kuruluş yapmaya özenmeliydiniz. Bu
nun vebali ağır olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan ve Sayın 
Başbakan Yardımcısı da konuşmalarında, «Devlet 
alımlarında üreticilere alacaklarının tamamı ödenmiş
tir» dediler. Bu beyanlar da gerçek değildir. Şöyle ki: 
12 Aralık 1984 tarihi itibariyle genel olarak devletin 
toplam 26 310 525 000 lira ödenmemiş borcu mev
cuttur. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkenin toprak örtüsünün 
yüzde 30 kadarı normal olarak ormanla örtülü olma
sı gerekirken maalesef bizde bu oranın çok altında 
bir orman kalmıştır. Daha hâlâ bu ormanlarda plan
sız, programsız olarak kesime ve kıyıma devam edil
mektedir. 

Orman sadece gerektiğinde kesilen, yakılan ve 
devamlı olarak yerine yenisi konulabilen bir doğa 
kaynağı değildir. Bitmez ve tükenmez de değildir. Or
manlar insanların mal olarak ihtiyaçlarım karşılayan, 
toprak için öftü, erozyon için en etkin önleyici, ya
ğışlar için doğal bir baraj, tarım ve sanayiin bazı dal
larında üretimin güvencesi, ülke savunmasında etkin 
bir silah, hayvanlar için hem barınak, gerektiğinde 
ise yem deposu ve toplumun beden ve ruh sağlığı için 
ise müessir bir kaynaktır. 

•BAŞKAN — Sayın Ceylan, 60 inci dakika doldu; 
toparlayın lütfen efendim. 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Devam
la)— Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Onun için mevcut ormanları en iyi şekilde değer
lendirerek kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Ayrıca verimsiz olan ormanlar mutlaka ıslah edil
meli, çıplak ve tarıma elverişli olmayan yerlerde, 
bütçenin imkânları dahilinde ağaçlandırma çalışma
larına başlanmasında fayda mülahaza ediyorum. Bil
hassa Güneydoğuda yüz binlerce hektarlık meşe or
manları zamanla kesilmiş, tahrip edilmiş, arazi çıplak 
hale getirilmiş; fakat maalesef yıllardan beri buralara 
tek ağaç dikiîmemiştir. 1980*den sonra korumaya alı
nan Kurtalan çevresindeki ormanlarda nedense son 
bir yıldır tekrar kesim ve tahribat başlamıştır; fakat 
bu kıyım mutlaka önlenip, burada ıslah programının 
uygulanmasına başlanırsa çok isabetli olur. 

Siirt ili ve bazı ilçelerinde yabani melengiç ve 
bıttüm ağaçlarına antepfıstığı aşılayarak milyonlarca 
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ağaç aşılanabilecektir. Bu çalışmalara daha evvel top
rak «u ve teknik ziraat müdürlükleri tarafından her 
ne kadar başlanmış ise de, bunlar yetersizdir. İhraç 
imkânı olan bu ürünü üretebilmek için mevcut po
tansiyeli en seri şekilde değerlendirmek üzere bu ça
lışmalara gereken ehemmiyetin verilmesini hassaten 
sayın bakandan bekliyorum. Bu şekilde tamamen dağ
lık ye verimsiz olan bu yöredeki insanlar için devlet 
büyük bir servet ve geçim kaynağı meydana getirmiş 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hem orman teşkilatı, hem d!e 
orman köylüsü için büyük problem olan başka bir 
konuya değinmek istiyorum. Orman vasfını kaybetmiş 
bir kısım araziler fiilen tarım arazisine dönmüştür. 
Bugün bu araziler Karadenizde çay ve fındık bahçesi 
olmuş, Ege'de zeytin bahçesi, Akdenizde ise naren
ciye ve muz bahçeleri olmuşitur. îlroen ve fennen or
man olarak kabul edilmeyen ve ülke ekonomisi için 
önemli miktarda mahsul veren bu yerlerin, sahiple
rine verilmesi için gerekli olan çalışmalar süratle ya
pılmalı, vatandaş ile orman teşkilatı arasında kangren 
ola,n bu apseye neşter vurmanın zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. 

Ormanlarımızın muhafazası ve tahribini önlemek 
maksadıyla eskiden olduğu gibi, orman içinde yasa
yan köylü vatandaşlarımızın, ucuz ücret karşılığında 
yapacak ve yakacak ihtiyacı mutlaka karşılanmalı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen bağlayın efen
dim, Sayın Gökgün'e bağışladınız zamanınızı, ki onu 
da doldurdunuz. 

MEHMET ABDURREZZAK CEYLAN (Devam
la) — Sayın Başkan bağlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektöründe plan hedef
lerine ulaşılamaması bu sektöre tahsis edilen kaynak
ların azlığındandır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler 
ise, toplumun sosyo ekonomik yapısında meydana 
gelen gelişmeler sonucu yeni hizmet alanları- doğmuş
tur. Bu gelişmelere paralel olarak yeni bakanlık ve 
genel müdürlüklerin kurularak, teşkilatlandırılması 
tabiî bir hadisedir. Bunu kaynak israfı savmak müm
kün değildir. 18 Haziran 1984 gün ve 212 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile binlerce kamu gö-

, revlisi tedirgin edilmiş ve hukukî durumları açıklığa 
kavuştunılmamıştır. Devlet memurlarının ve işçileri
nin işine son verilemeyeceğine göre ve herkes maaş 
ve sosyal haklarını da aynen almaya devam ettiğin
den, herhangi bir tasarruf yapılamayacağı kesindir. 
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Bu organizasyonla yıllarını devlet hizmetinde geçiren 
değerli bürokratlar pasifize edilerek yeni bir kadrolaş
maya gidilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı yatırımları reel ola
rak 1984 yılı yatırımlarından daha azdır. Tarım Or
man ve Köyişteri Bakanlığının yeniden düzenlenme
siyle hiçbir tasarruf sağlanamayacağı gibi, milyarlar
ca liralık yeni bina yapımları ve taşıt alımları için 
1985 Yılı Bütçesinden ödenek ayrılmıştır. 

1985 yılı enflasyonunun en iyimser hesapla yüzde 
25 olacağı hükümetçe ilan ve kabul edildiğine göre, 
1985 yılı ödenekleriyle 1984 yılı yatırımlarından daha 
az bir yatırım yapılacağı kanaatine varılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu hft1?psWinin kRİ'kmHınimqRt. höltr<4er arasındaki 
gelişmişlik farklarının kaldırılması için k?f; 

da ö don ok, araç, gereç ve uzman personele ihtiyaç 
vardır. Bu duruma göre : 

1. Kalkınmada öncelikli illerin makine parkları 
ve teknik personel sayıları çok azdır. 1985 yılında 
kalkınmada öncelikli illere ayrılan ödenekler, geçmiş 
yıllardaki ödeneklerden farksızdır.- Yıl içerisindeki 
muhtemel farklar, yatırımları menfi yönde etkileye
cektir. 

2. Altvapı hizmetlerini çözümlemiş Batı illerimiz
deki makine parklarının, kalkınmada öncelikli illeri
mize gönderilmesi şarttır. Çünkü, bu illerimizin alt
yapı meselesini çözümlemeden teşvik tedbirleriyle böl
geyi kalkındırmak mümkün değildir. 1984 yılı kalkın
mada öncelikli illerin program uygulaması sonuçları 
düşüktür. Hizmetlerin programlara alınması kadar, 
bu programların tahakkuku da önem kazanmıştır. 
Programlara alındığı halde, yıllarca sürüncemede ka
lıp, tamamlanmayan işler pek çoktur. 1985 vılı progra
mında hudut köylerimizin problemlerine gerekli önem 
verilm.fili, millî bir mesele olan hudut kövlerimizin 
altyapı hizmetlerini süratle sonuçlandıracak pilot 
uygulama projelerine ihtiyaç vardır. 

3. Yıllarca aziz kövlümüze hizmet veren YSE, 
Toprak su ve Toprak İskân genel müdürlüklerini 
lağvetme yerine, bu müesseseleri günün şartlarına uy-
p,un, araç, gereç ve personel ile takviye ederek güç-
londirmek mümkündür. Müesseseleri kurmak zor da
ğıtmak kolavdır. Bu reorganizasyondan dolayı Türk 
tarımı ve Türk köylüsünün kârlı çıkmasını temenni 
p/livoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. Sözünü
zü keseceğim, mecbur bırakıyorsunuz. 5 dakika Sayın 
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Gökgün'e verdiniz, 5 dakika da siz aldınız efendim; 
lütfen. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Devam
la) — Topluyorum Sayın Başkanım. 

1985 yılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Bütçesinin, milletimize, memleketimize hayırlı olma
sını diler, bakanlığın mümtaz yöneticilerine başarılar 
temonni ederken, 1985 yılı tarım mahsulünün bol ol
masını Yüce Mevladan niyaz eder, şahsım ve gru
bum adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan. 
Sayın Murat Sökmenoğlu; buyurunuz efendim. 

MDP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 
1985 Yılı Bütçesi münasebetiyle hepinizi şahsım ve 
Milliyetçi Demokrasi Partisi adına saygı ile selam
lıyorum. 

Nüfusumuzun yüzde 50'sini teşkil eden tarım sek
törünün, 'bugün ülkemizde çok önemli bir yeri oldu
ğunu takdir edersiniz. Böylece, Türkiye'nin hayatî ba
kanlıklarından biri olan Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanlığının Bütçesi geçen seneye nazaran yüzde 
34'liik bir artış gösterse de, genelde yetersiz kalmıştır. 
Türk Lirasının yabancı paralara karşı yüzde 58'lik bir 
değer kaybına uğramasıyla, 1984 yılına göre gerile
miştir. Bu kısa 'bütçeyle Türk tarımının çıkmaza gi
receğini tahmin ediyoruz. Bu kısıtlı bütçeyle çiftçi, 
tabiatın esiri olmaktan kurtulamaz. Bütçede, 'bitkisel 
hayvancılık ve ormancılık üretiminin geliştirilmesi için 
lüzumlu projelere; yol, su, elektrik gibi altyapı hiz
metlerinin tamamlanması yönündeki projelere verilen 
ağırlık, büyüyen, kalkınan müreffeh Türkiye 'için kâfi 
değildir. Tarım üretiminde verimliliği artırıcı tedbir
lerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarım üretiminde verimliliği 
artırıcı önlemler alarak, Türk köylü ve çiftçisinin na
faka tarımından, pazar tarımına geçmesini sağlayan
ları huzurlarınızda şükranla anıyorum. Verimliliği 
artırıcı önlemlerin devamını diliyoruz. Üretimi teşvik 
edip, mevcut yüksek üretim potansiyelimizi geliştire
ceğimiz yerde, «Olmazsa ithal ederiz» görüşünü ka'bul 
etmek mümkün değildir. 

(Sayın milletvekilleri, son aylarda gıda maddesi it
hal eder hale gelmemiz bizi endişeye sevk etmekte
dir. Bize göre, ithal bolluğu, plansız bir tarım poli
tikasının işaretidir. Halbuki, planlı tarım sayesinde 
tarım, hızlı bir büyüme göstermiş ve ziraî bünye bü
yük değişikliğe uğramıştır. Bu sayede tarım kesimi

nin girdi kullanımının, makineleşme ve fiyat politi
kaları gibi araçlarla planlanabileceği ispatlanmıştır. 
Yine bu sayede, tarımın pazar ekonomisinin bir kolu 
haline gelmesi büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Te
mennimiz, planlı tarımın gerçekleşmesidir. Bu planlı 
tarım sayesinde, Türk köylüsünün borçlu insan ol
maktan kurtarılacağına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, her türlü ekonomik faaliyet
lerin temelinde insan ve onun refahını artırma gayesi 
vardır. Tarım, yapısı gereği insana en fazla ihtiyaç 
gösteren ve insan ile tabiatı yaklaştırıcı bir ekonomik 
faaliyet alanıdır. Türle tarımında ise, çiftçinin kaderi 
bütün gelişmelere rağmen, henüz tabiatın elinden kur
tarılmış değildir. Denebilir 'ki, problem ve bereket 
Anadolu insanının kaderinde amansız bir rekabet ha
lindedir. işte, Anadolu insanını kötü tesadüflerin esiri 
olmaktan kurtarmak ve Türk Milletini aç değil, çıplak 
değil, giyimli; açıkta değil, evinde barındırmak, Türk 
yurdunu mamur yapmak ve bunun yanı sıra, aynı 
şeyleri dünya memleketleri için de sağlamak planı 
yapılmalıdır. Bu planda, bir karış toprağı boş bırak
mamak, bir damla suyu denizlere akıtmamak, bir kilo 
gıdayı çürütmemek, bir çiftçinin, kendi ailesinden 
baş'ka, 8 insanı beslemesi ve yeşilin bozkırı yenmesi 
hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik tedbirler alınma
sını arzuluyoruz. Çünkü, 50 milyonluk Türkiye'nin 
Ortadoğunun yalnız stratejik noktasında değil, böl
genin uzun vadeli gıda ve beslenme politikasıyla da 
kilit noktada bulunduğunun unutulmaması gerçeğine 
inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Planda, 
sulama hedefi 800 bin hektar tespit edilmiştir.' Yıllık 
ortalama hedef, 160 bin hektardır. Biz, bu durumda 
üretimin kuraklığa karşı sigortası olan sulama hede
finin uygulamada artırılması imkânları üzerinde du
rularak, yıllık ortalama sulama alanının 250 bin hektar 
üzerine çıkarılmasının zaruretine inanıyoruz ve ayrı
ca sulama ve elektri'k ücretleri bakımından alınması 
gerekli tedbirlere ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Sula
ma ücretleri yüzde 100 oranında artırılmıştır. Böyle 
çok yüksek seviyede artırılan su ücretleri, sulamayı 
teşvik etmemektedir. 1 dekar sulama ücreti 1 190 li
raya çıkmıştır. Toprak-Su sulama kooperatiflerine 
açılan krediler verilmediği için, kooperatiflerin elek
triği kesilmekte ve üretilmekte olan ürünler susuzluğa 
tefk olunmaktadır. Diğer taraftan, sulama için kulla
nılan elektrik ücretlerinde uygulanan yüzde 50' indi
rimli tarife, 1978'den beri kaldırılmıştır. Eski uygula
maya dönülmedikçe akaryakıt tüketimini azaltmak 
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mümkün değildir. Çiftçinin sanayi tenzilatından fay
dalandırılmasının zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, tarıma dayalı ekonomi
mizde, ürünün değerlenmesi, pazarianması, küçük sa
nayi tesislerinin korunması, diğer hizmet sektörleri
nin köye götürülmesi gereklidir, ihmale uğramış Türk 
köylüsüne getireceğimiz hizmetler, köylümüzün ya
şam düzeyini yükselterek, ekonomimize katkıda bu
lunacaktır. 

Köy Yolları Ulaştırma Anaplanına göre, köy yol
ları ağı 234 145 kilometreye ulaşmıştır. Yerleşim üni
teleri ise, 78 840 adettir. Stabilize kaplamalı köy yo
lu 124 329 kilometre, asfalt kaplamalı köy yolu 
11 135 kilometre, ham köy yolu 48 146 kilometre, 
takviyeli köy -yolu 59 739 kilometredir. 1984 Ekim 
sonu itibariyle 6 500 kilometre yol kaplaması, 600 
kilometre yol tesviyesi bitmiştir. Devlet Planlama Teş
kilatı ve Köy Yolları Ulaştırma Anaplanına göre yıl
da 8 600 kilometre tesviye," 10 bin kilometre stabilize 
kaplamalı köy yolu inşa etmek -gerekli görülmüştür. 
Şu halde, 1984 yılı yatırım programları uygulama so
nuçları çok düşüktür. Plan hedeflerine ulaşılamamış
tır. 1984 yılı temposuyla çalışıldığı takdirde, ham-köy 
yolu için 8 yıl daha çalışılması, yolların stabilize kap
lanması için 18 yıla ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 

1984 yılı yatırım ödeneği 120 milyar lira iken, 
1985 yılı yatırım ödeneği 140 milyar lira civarındadır. 
1985 yılı bütçesi yatırım ödeneğindeki artış yüzde 17 
mertebesindedir. Bu artış 1985 yılı fiyat farklarını kar-
şıtajmıaktan uzaktır ve titizlikle hazırlanan Köy Yol
ları Ulaştırma Anaplanının uygulanmasına imkân sağ-' 
layamayacaktır. 

Köy ve içme suları çalışmalarında da uygulama 
sonuçlan tatminkâr gözükmemektedir 1985 yılı içme 
sularına ayrılan ödenek 1984 yılından pek fazla de
ğildir. Yukarıda verilen izahattan anlaşıldığı üzere, 
genel müdürlüklerin Mrleştiırilmesi sonucunda köye 
giden hizmetlerde artış olmamış, aksiine, 1984 yılı 
uygulama sonuçları geçmiş yıllara göre gerilemiştir. 
Şimdiden tedbir alınmadığı takdirde 1985 yılının ba
şarılı olmayacağını söylemek mümkündür. 

Ayrıca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ça
lışmakta olan sanat sınıfı işçilerin ücretleri, Karayol
ları ve Devlet Su İşleri genel müdürlüklerinde çalı
şan sanat sınıfı işçilerinden daha azdır. Yıllardır ara
daki fark kapatılamamışitır. 1985 yılında yapılacak 
toplu sözleşmede eşit işe eşit ücret getirileceğine ina
nıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, mevcut 450 bin traktörü 
1989 yılı sonunda 475 bine hedefleyerek verimi nasıl 

artırabiliriz?. 1974'te 198 bin olan traktör bugün 
450 bin adettir. Son plana göre 5 yılda traktör sayısı 
sadece 25 bin artacaktır. Halbuki Türkiye'de toprak
ların sadece üçte biri traktörle ekiliyor. Bu gerçek 
ortada iken, esas hedefimiz olan 1,5 milyon traktöre 
ne zaman ulaşacağız?. Bugün 3,5 milyon liraya satı
lan traktörü küçük çiftçiniin alma imkânı kalmamış
tır. Türk çiftçisi makine parkının eksikliğini bu şart
larla tamamlayamaz. Vaktiyle 53 ton buğdayla bir 
traktör alabilen köylü, şimdi ancak 75 tonla bir trak
tör ala'bilmektedir. 

Devlet desteğinin kaldırılması için aynı yıl güb
reye yapılan 2 zammın gübre kullanımında caydırıcı
lık getirdiğini bir kere daha grubumuz adına vurgu
lamak istiyorum. Hedef 25 milyon ton gübre kullanı
mı olacakken, hâlâ 6, 5 - 7 mJillyon ton gübre kullanı
mı mevcuttur. Şimdi 8,5 milyon ton olarak hedeflen
ire ştir. Küçük çiftçi artan maliyetler karşısında daha 
az gübre kullanmaya başlamıştır. Peşi peşine yapılan 
zamlardan sonra Türk çiftçisi güz gübresini ya atama
mış ya da eksik atmıştır. Kısacası gübre, ürünü et
kileyen, artıran temel girdi olmaktan çıkmıştır. Güb
re satın almada kredi noksanlığı ve fiyat istikrarsızlı
ğı gübre kullanmada kısıtlayıcı etki yapmaktadır. Ge
lişmekte olan ülkelerde istihsali artırmak için devlet 
desteği şarttır. Bizdeki uygulamayı değiştirmek mec
buriyetindeyiz. Devlet desteğinin kaldırılması tarımı 
karasaban • devrine getirmekten başka bir şey değil
dir. Gübrenin kullanımı ülkemizde doyum noktasına 
gelmekten çok uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, doların artışına bağlanan 
akaryakıta yapılan sürekli zamlar çiftçinin belini bük
müş, nefesini kesmiştir. Tarımda en çok kullanılan 
motorin fiyatı 1984 yılı 'başında 89 lira civarında 
iken, yüzde 55 artırılmış, çiftçi mahsulünü 1 litre ma
zot fiyatına satamazken, ona devlet desteği çok görül
müştür. Alın teri hiçe sayılmaktadır. 

iSaym milletvekilleri, yüksek faiz politikası pa
rayı bankalara çekmiş, kredisi yetmeyen veya banka
dan ziraî kredi alamayan üretici, tefecinin veya tica
rî kredinin yüksek faizli parasıyla ezilmiş ve malını 
tarlada veya dalında, daha olgunlaşmadan aracılara 
ucuz fiyatla satma durumunda kalmıştır. Bu suretle 
Türk tarımı ve çiftçi gelirleri erozyona uğramıştır. 
Tarımsal kredi miktarı 1984'te 850 mtilyar lira idi. 
Bugünün Türkiye'sinde bu miktar cılız kalmıştır. Çift-
çlımizin Temmuz ayında birdenbire kredisinin dur
durulması veya bazı yerlerde kredi imkânlarının kı
sıtlı kullandırılması, köylüyü tefecinin linsafına sı-
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ğınmaya zorlamış, alın terinin heba olmasına yol 
açmıştır. Çiftçimizin kredi imkânlarının artırılması 
şarttır. Geçen seneki artış, enflasyonun karşısında cid
diyetini muhafaza edememiştir. Tarım kesimi siki pa
ra politikasının 'bedelini çok ağır ödemektedir. 

TC Ziraat Bankası, banker, banka ve şirket kur
tarma gibi, ismine yakışmayan ve vazifesi olmayan 
işlere muhatap olmaktan kurtarıilmalı ve gelişen ta
rımın ihtiyacını 'karşılayan hizmet vazifesini yapma
sına imkân bırakılmalıdır. 

• Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümetimizin 
tarım sektörü için 1984'te aldığı kararla, tescil edil
miş veya üretim izni verilmiş tohumların ithaline mü
saade edilerek, böylece tohum üretimi ve pazarlama
sı konularında ihtisaslaşmaya önem verilmiş olması 
ve yabancı ortaklı tohumculuk endüstrisi kurulması 
çiftçiyi memnun etmiş ise de, tohum fiyatlarının çok 
yüksek oluşu çiftçimizi ürkütmüştür. Tohum, düşük 
faizli krediyle 'köylümüze intikal ederse, istihsalin 
artması sağlanmış olur. Çiftçinin tohumluk talebinin 
bölgenin ekonomik ve ekolojik sarflarına göre cins
lerden karşılanması ve zamanında bir plana bağlan
masını talep ediyoruz ve bu suretle, bir süre sonra 
60 milyona ulaşacak nüfusumuzu aç, çıplak ve açık
ta bırakmayacak tedbirlerin de beraber alınmasının 
lüzumuna inanıyoruz. 

Halen, tütün, pamuk, fındık, buğday, arpa, incir, 
kuru üzüm ve canlı hayvan ihracından kilo başına 
ve hayvan başına Amerikan doları karşılığı Türk Li
rası üzerinden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna 
belirli nispetlerde prim kesilmektedir. Bu kesintiler, 
çiftçinin hakkı olan ürün fiyatlarının aşağı çekilme
sine neden olmaktadır. Bitkisel ürün ihracatının yüz
de 17,5'ini oluşturan Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı 
şeridinde 1,5 milyon insanın aşağı yukarı tek geçim 
kaynağı olan fındık için belirli ve geçerli bir değer
lendirme politikası belirlenmeyişi, üreticiyi müşkül 
durumda bırakmaya devam ediyor. Domatesi 200 
liraya yiyen fındık üreticisi, maliyeti 150 lirayı geç
mesine rağmen fındığı gerçek değerine satamamak
tadır; çünkü bu, Hükümetin Destekleme ve Fiyat 
istikrar Primi adı altında eşitlik ve haklılık ilkelerini 
hiçe sayan bir tür gizli vergiyle üreticinin cebine gir
meden kestiği fonun neticesidir, özellikle fındık ve 
pamuktan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu olarak 
kesilen vergi, doğrudan doğruya köylünün alın teri
nin gaspıdır. Üretici malı elinden çıkardıktan, iç pi
yasaya mal intikal ettikten sonra fonları eksiltilip 
ayarlama yapılmaktadır. Bunun düzeltilmesini, tek
rar gözden geçirilmesini istiyoruz. 

Ürün destekleme fiyatlarının yalnız bürokrasinin 
eline bırakılmamasını, ürünü yetiştirmeyenlerin fiyat 
hakkında ahkâm kesmeleri usulünün artık bu Hükü
metimiz tarafından kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği, üniversite, ilgili bakanlık ile 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı müşterek ça
lışmalıdır. Desteklenen ürünlerde ürünün nevi ve ka
litesine göre etkin bir fiyat farklılaştırılması yaratıl
malıdır. Bu husus tahakkuk ettirildiği takdirde, yurt 
içinde daha kaliteli ürünlerin üretimi ve tüketimi sağ
lanacağı gibi, ihracat imkânlarımızın artması da te
min edilmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, maliyet enflasyonunun yüz
de 100'ü bulduğu ülkemizde açıklanan taban fiyat
ları ve Devlet bonosuyla çiftçimizin karşısına çık
mak, Türk köylüsünü çarık devrine götürmektir. Bu 
tutum, Türk çiftçisini gözetmemek ve onun alın te
rini hiçe sayarak ürün istiflerini tercih etmek değil 
de nedir? 1 kilo şeker pancarı fiyatına 1 bardak çay 
içen çiftçi ne yapacaktır? Bu, buhranlarını aşmış, me
selelerini çözmüş bir Türkiye gerçeğine tamamen 
terstir. Pancar taban fiyatları şubat ayında ilan edi
liyor, oysa pancar ekicisi vatandaş pancar bedelini 
10 ay sonra, hatta 1 yıl sonra alıyor. Değişen şartlar, 
girdi fiyatlarının (Mazot gibi, gübre gibi) artışı, enf
lasyon bu bedeli küçültmektedir. Yeniden taban fiya
tının ayarlanması da zarurîdir. 

Bitkisel üretimde,-hastalık, haşere ve yabancı ot
lar nedeniyle tarımsal mücadele etkin şekilde yapıla
mamıştır. Stokta kalan ilaçların etkisizliğinden mey
dana gelen zararlar korkunçtur. Bütün bölgelerde, 
maalesef Devlet mücadelesi de etkin olamamıştır. Ta
rımsal mücadele nedeniyle zamanında yok edileme
yen haşerenin yaptığı tahribat neticesi, mahsûl az ol
muş, çiftçimiz de bazı bölgelerde perişen olunca, Hü
kümetimizin, köylünün borçlarını erteleme kararı al
masına rağmen, bazı vilayetlerde maalesef bu tatbik 
edilememektedir. Ancak, bu yörelerde zarar edenler
de de bu borçlarının ertelenmesi gerektiğine inanıyo
ruz. 

Çiftçimizin mücadele konusunda ihtiyacı olan her 
türlü ilacın önümüzdeki sene zamanında ithal edil
mesi zarurîdir. Ürünlerin, hastalık ve haşerelere kar
şı ilaçlanmasının, ürünün kalitesi, miktarı ve ürünün 
iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesi için ne kadar 
önemli ve gerekli olduğunu anlatacak değilim, doğ
rudan doğruya çiftçinin karşılaştığı problemleri arz 
edeceğim; yalnız bir noktayı da açıklamadan geçe
meyeceğim, 
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Yüksek verimli tohum ve gübre kullanılması, ka
liteli ve bol mahsul alınması için yeterli değildir. Bu
nun yanında, haşere, hastalık ve yabanî otlarla mü
cadele etmek de zorunludur. Aksi takdirde bekleni
len kalite ve verimlilikte mahsul alınamaz. Bu alan
da da sorunları vardır. Genel olarak piyasada satı
lan mücadele ilaçlarının fiyatı çok yüksek oduğun-
dan, çiftçi mücadele hizmetlerini tam olarak yapa
mamaktadır. Bunun için, Bakanlığımızın ilaç fiyat
larını sıkı kontrol altında tutarak ve tedarikini zama
nında yaparak, fiyatların asgarî düzeyde kalmasını 
sağlamasını temenni ediyoruz. 

Bu alanda, hububatta yabancı otla mücadele çok 
önemlidir. Bazen ilacın zamanında tedarik edilme
yişi, ilacın karaborsa fiyatla satılmasına sebep olmak
tadır. Bunun da önlenmesinde büyük zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri, diğer kesimlerde olduğu gi
bi, tarım kesiminde de çalışanların durumu gün geç
tikçe endişeli hal almakta. 9,5 - 10 milyon civarında 
olan tarım kesiminde çalışanların fert başına düşen 
geliri, toptan eşya fiyatlarının artışı dikkate alındı
ğında, gerilemektedir. Tarımda çalışan ve tarımla uğ
raşanların gelirlerini art-rıcı tedbirleri beklemekte
yiz. 

Şehre akımı önleyecek, köyde yaşamayı cazip kı
lacak sosyal ve ekonomik tedbirlere, tarımda altya
pı yatırımlarına ağırlık verilmesini öneriyoruz. 

Halen tarımda çalışanların nüfus başına geliri 
Türkiye ortalamasından 2,5 kat daha düdüktür. Bir 
yandan da nüfusumuzun yüzde 2,5 oranında artması, 
tarımda daha büyük oranda büyüme olmasını gerek
tirir. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde öngörülen yıl
lık ortalama büyüme hızları, tarım kesiminin 2 mis
lidir. Tarımdaki büyüme hızının, geçmiş yıllardaki 
uygulama, tutum ve hareketler nedeniyle çok daha 
düşük düzeylerde gerçekleşeceğinden endişemiz var
dır. , 

Türkiye ve Türk çiftçisi, bugün tarım ürünü üre
timinde yeterli olsa da olmasa da, üretilen malların 
pazarlanması veya Devletçe desteklenmesi yoluyla 
piyasaya çıkacak paranın enflasyonu artıracağı var
sayımı ile maddî ve manevî baskı ve sıkıntı için
dedir. Bu sıkıntı, üreticiden tüketiciye kadar uzan
makta ve bu hususa bir teşhis konmamaktadır. Tarım 
ürünü bedelleri niçin enflasyon kaynağı olarak gös
terilmektedir? Ekonomi kaideleri, Türkiye'de neden 
yanlış anlaşılıyor? 

Hava şartlarının müsait olmaması veya bir evvel
ki Sene ürünün para etmemesi nedeniyle, çiftçinin, o 
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yıl başka ürün yetiştirmesinden dolayı, az üretilen 
ürünlerin fiyatının yükselmesinden çiftçi neden suç
lanmaktadır? Ürün bol olduğu ve üretici fiyatı ucuz 
olduğu halde, tüketicinin pahalı alışına neden mani 
olunmamaktadır? Bir yandan serbest piyasa faizleri, 
bir yandan destekleme fiyatlarının maliyet seviyesin
de tutuluşu, diğer yandan da üretim için 'bütün girdi 
fiyatlarının alabildiğine artırılması ve çiftçi şikâyet
lerinin dinlenmemesi, ithal tehditleri ve kredi kısıtla
maları, mesleği olmayan köy insanını, çiftçileri tek
rar nafaka tarımına mahkûm etmektedir. Bu kısıtla
malar, çiftçileri yabanda iş ve aş 'bulma zorunlulu
ğuna itecektir. 

Sayın milletvekilleri, tarımdaki mevcut hedeflerle, 
ülkenin mevcut ziraî kapasitesini artırmak, kapasiteyi 
azamî verimle kullanmak mümkün değildir. Türk 
köylüsünü pazar ekonomisinin bir parçası haline ge
tirmek ve medenî ihtiyaçlarının satın alınmasını sağ
layacak bir ekonomik güce, bu hedeflerle ulaşaca
ğımıza inancımız zayıftır. 

Değerli üyeler, hububatı 47 milyon tona, Türk 
çiftçisi ve köylüsünün reel gelirini ve satın alma gü
cünü bugünün 4 katına çıkartmak için süratle tedbir 
alınmasının zaruretine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet 
Hükümetimiz, «Ülkemizde tarıma tahsis edilen sabit 
sermaye yatırımlarının yetersizliği nedeniyle dış kay
naklı proje yatırımlarının önem kazandığı ve islam 
dünyasının büyüklüğü ve imkânları bakımından bu 
ülkelervile işbirliğine büyük önem verdiklerini» beyan 
etmektedirler. Bugüne kadar tarım kesiminde, fiilen 
gelmiş ya'bancı sermaye ne kadardır, tarıma fiilen 
para yatırmış olan yabancılar ve firmalar kaç tane
dir? 

• Sözlerime son verirken huzurlarınızda bu soru
ları sayın bakanımıza soruyor, grubum ve şahsım 
adına muhterem heyetinize saygılar sunarken, Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 1985 Yılı Bütçe
sinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını di
liyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Komisyon adına Sayın Alaattin Fırat'ın söz isteği 

vardır; buyurun Sayın Fırat. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan Plan ve Bütçe 
Komisyonu adına yüce heyetinize en derin saygıları
mı ve selamlarımı iletmek istiyorum. (Alkışlar) 

(Değerli arkadaşlarım, benden önce grupları adı
na söz alan her 3 partiye mensup sayın hatipler, Ta-
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rım Orman ve Köy işleri Bakanlığının 1985 Yılı Büt
çesi üzerinde, lehinde ve aleyhinde fevkalade güzel 
ifadelerle konuyu dile getirdiler. Aynı zamanda, ba
kanlığın 1985 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyo
numuzda değerli üye arkadaşlarımızın da hazırlamış 
olduğu raporda teknik açıdan ele alınarak incelen
miştir. Bu vesileyle, konuyu tekrar etmemek için, 
detaylarına inmeden bir iki hususu vurgulamak isti
yorum. Bunlardan birisini açıklama, diğerini ise, Ko
misyonumuzda belirlenen ortak görüşün bir temen
nisi olarak ifade edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, malumunuz olduğu üzere; genel bütçeye 34 
milyar lira dolayında bir ilave yapılmıştır. Bu yapı
lan ilavenin 170 milyon lirası ise Tarım Orman ve 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesine aittir. Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanlığının Bütçesine yapılan ilave 
170 milyon liranın 70 milyon lirası 600 harcama ka
lemine, 100 milyon lirası ise 700 harcama kalemine-
dir. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Bütçe Ta
sarısı görüşülürken, kırsal alan kooperatiflerine ya
pılmakta olan ödeneği komisyon üyeleri yetersiz bul
muş, verilen önergelerle bu miktar yükseltilmiştir. Bu 
600 harcama kalemine yapılan ilave, kırsal alan koo
peratiflerinin makine ve teçhizat ödeneğine 'bir ilave 
olarak yapılmış; böylece bu kalemdeki toplam har
cama miktarı 289 milyon liraya yükseltilmiştir. 100 
milyon liralık ilave ise, 700 harcama kalemine; yani 
kırsal alan kooperatiflerinin yapı, tesis ve inşasında 
kullanılmak üzere yapılmış olan bir ilavedir. Böylece, 
bu kalemin toplam ödeneği de 202 milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, komisyonumuz böylece 
kooperatiflere 'bir katkıda bulunmak ve kısmen de 
olsa, bunun önemini vurgulamak istemiştir. Kırsal 
alan kooperatiflerinin ellerinde bulunan projeleri ve 
yarıda kalmış olan projeleri tamamlayabilmek için 
aslında bu verilen ödenek de yetersiz; fakat köy kat
kısının kooperatiflere katkısını dikkate aldığımız za
man hiç olmazsa elde bulunan 55 projenin, kısmen 
dahi olsa, bitirilmesine bir katkı olduğu kanısında
yız. 

İkinci önemli husus ise; Plan ve Bütçe Komisyo
numuzda ortak bir görüş olarak belirlenen husustur, 
onu vurgulamak istiyorum. O da şudur : 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığımız, malu
munuz olduğu üzere, yeni reorganizasyonla birlikte 
merkez teşkilatının organizasyonunu bitirmiş bulun

maktadır. Buna bağlı olarak komisyonumuzda belir
lenen ortak görüşle, söz konusu bakanlığın taşra teş-
Kiiaüarının merkez teşkilatına bağlı olarak organizas
yonunun oır an evvel bıtırılereK, böylece köye imam, 
öğıetmen ve eoenın yanı başında, ziraatçının, veteri
nerin ve tarımcının da artık köye girmesi gerekli ol
duğunu bir temenni olarak ifade edilmiştir. Zabıtlara 
geçmesi açısından bu temenniyi dile getiriyorum. 

1984 yılında 73 413 816 bin lira olan Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi yüzde 26,68'lik 
bir artışla, 1985 yılı için 93 006 500 bin liraya komis
yonumuzda bağlanmıştır. 

Yüce huzurunuza getirilen bu bütçenin ilgili ba
kanlığa, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını 
«Jenab-ı Allah'tan diler, yüce heyetinize Plan ve Büt
çe Komisyonu adına en derin saygılarımı ve hürmet
lerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alâattin Fı
rat. 

Şahısları adına konuşacak milletvekillerinin isim
lerini bir kere daha okuyor, ve lehte, aleyhte ve üze
rinde konuşacakların işaret buyurmalarını rica ediyo
rum. 

Hakkı Artukarslan?.. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lehin

de. 
BAŞKAN — İsmail Üğdül?.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Hüseyin Aydemir?.. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukarslan. 
Sayın Artukarslan, zamanımız çok kısıtlı. 10 da

kika süreniz var, lütfen konuşmayı 10 dakikada bi
tiriniz efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; hemen he
men her kürsüye çıktığımızda, şahsı adına söz alan
lara ilk hatırlatma 10 dakikada bitirmek olmaktadır. 
Zaten bunu öğrendik ve ezberledik. Danışma Kuru
lunun bir hediyesi, kabul ediyoruz; sağolsunlar. 

Ben sayın hatipleri dinledim; gerçekten çok ehem
miyetli bir bakanlığımızın aşağı yukarı lehte ve aleyh
te olmak üzere büyük eleştirilere uğrayan veyahut 
da yapılan tatbikatın doğruluğunu belgeleyen konuş
maların yanında benim bulunduğum bölge ile ilgili 
bazı mevzuları da ilave etmek mecburiyetini hissedi
yorum. 

3 bakanlıktan evvela geçmiş hükümetler zama
nında l'e, sonra 2'ye, bu Hükümet zamanında da 
3'ü birleştirerek bire indirilen bu bakanlık, «reorga-
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nizasyon» dediğimiz tarzda. YSE ve Toprak - Su ile 
Toprak - İskânı da birleştirerek bir genel müdürlük 
haline getirilmiş, veteriner ve tarım hizmetlerini de 
yine birleştirmek çabası içine girmiştir. 

Şimdi, YSE, Toprak'- Su, Toprak - iskân, or
man, veteriner hizmetleri kooperatif ve tarımı baş
lık olarak bir konuşmacı satiece arz etse, 10 dakika 
ediyor. 

Biz Doğu Anadoludayız, herkes bunu iyi biliyor; 
bunu vurgulamakta büyük yarar var. Şu anda Bin
göl'de 25 santim kar var. «1,5 ay evvel Bingöl» de
diğim zaman, tüm Doğu Anadolu'nun yapısını ve 
coğrafyasını arz etmek bakımından söylüyorum, 1,5 
ay evvelden bütün şantiyeler YSE vasıtalarını merkeze 
getirmişlerdir, şaraplara çekmişlerdir. Çalışması yaz 
devresinde 4 av olan, bölgesi ise sert, hırçın ve ka
yalık olan bu bölgede makine parkları başka yere 
göre daha az çalışmasına rağmen, kısa bir zamanda 
eskimekte, verim kaybetmektedir. Aslında, makine 
parkı bütün Türkiye'de büyük bir tahribata uğramış, 
verimini kaybetmiştir. Bu bu Hükümet zamanında 
olan bir kusur değildir. Ümit ediyor ve temenni edi
yoruz; bazı imkânla/ temin edilerek bu makine 
parkları fevkalade takviye edilmelidir. Çünkü, bilhas
sa Doğu Anadolu'da altyapı hizmetlerinde ulaşım 
kendine has bir özellik arz etmektedir. Köye gide
memiş durumdaysanız, bizde köyde hâlâ tarımdan 
bahsetmek, ne bileyim, köylüyle alaya gelir. Biz da
ha yol götüremedik. Hâlâ bu çabanın içerisinde ol
duğumuza göre, ilk olarak Köye Hizmet Genel Mü
dürlüğünün, bilhassa köy yolu mevzuunda Doğu 
Anadolu'ya, kış farklarını nazarı itibara alarak, tah
sis edilen vasıtaların tercihini yapması lazım. 

Yine, yedek parça sorunu bölgeler itibariyle da
ğıtılıyor ve bu yedek parçalar bölgelere yazıldığı 
zaman, yoksa ta genel müdürlüğe kadar gidiyor; za
ten eski ve püskü olan vasıtalar, bir de yerinde yat
makta devam ediyor. Malî imkân bakımından yine 
buralara farklılık tanınmalıdır. Eğer tanınmazsa ve 
bir de parça alımında bölge müdürlüğü ile genel mü
dürlüğün devreye sokulmasına fırsat verilmezse, bu 
hizmetler aslında verimi itibariyle, bence yüzde 20 
değil, hatta yüzde 10'a düşebilir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, Muş ve Bingöl' 
ün kırsal kalkınma projesine alınacağını yıllardır işi
tiyoruz. Bunun finansı dışarıdan yapılıyor ve Dünya 
Bankasının da katkısı var; fakat bir türlü kuvveden 
fiile çıkmadığını görüyoruz. Bilhassa bu hususun da 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica edi
yoruz. 

Çok mühim olan bir husus da; bizde bölge müdür
lükleri Olmadığı için, bilhassa toprak, su hizmetleri mü
hendis ve memur eksikliği yüzünden projelendirilemi-
yor; projelendirilse bile, verim hesabı yapılıyor. Do
ğu Anadolu'da toprak yok; adam geliyor bir ölçüp, 
biçiyor ve getireceği bir suyun verimlilik hesabını 
Adana veya Antalya'ya göre hesap edince, «Bu eko
nomik değil, dolayısıyla ben bu suyu getiremem» di
yor. Dolayısıyla da biz, bu durumda hizmet alamı
yoruz. Bu poiitika değiştirilmeli ve Doğu Anadolu' 
daki işsizliğin giderilmesi için, Devletin daha çok, 
ekorıomik olmaktan ziyade, sosyal durumu da göz 
önüne alarak oranın köylüsüne katkıda bulunması 
fedakârlığa bağlıdır. 

iskânda, bilhassa bizim ilimizde fevkalâde bir 
özellik olmuştur, iskân Genel Müdürlüğü vasat 20 . 
tane köyü ele almış ve bunların yüzde 60'ı bitmiş; 
ama diğerleri 6 - 7 senedir bir türlü bitememekte-
dir. Buraya bir espri ilave etmişler; kendi evini ya
pana yardım politikası. Bir taşeron araya giriyor ve 
«sen bu işi bana devret, ben bunu yapar, bitirir, bu 
parayla sana teslim ederim» diyor. Tabiî taşeron 
araya girince, köylünün de maddî katkısı olmayın
ca, bu iş taşeronun beklediği tarzda olmamakta ve 
bilhassa yeni gelen Hükümetimiz orman malzemesi
ni, özellikle keresteyi sübvanse edip de bunlara be
dava da vermeyince, tabiî keresteden temin ettiği 
menfaati yapamayınca bu evler yapılamamaktadır. 
Devlet, «Kendi evini yap» politikasını Doğu Ana
dolu'da kaldırmalı ve ancak yapıp, teslim ettikten 
sonra borçlandırarak, yüzdesi itibariyle kendilerin
den, yıllara sari olarak talepte bulunmalıdır. Aksi 
takdirde katkı olamamakta, evler yapılamamakta ve 
yapılanlar da yıkılmaktadır. 

Orman mevzuu ise benim iç yaramdır. Vatanı
mın yeşilliğini; başika (memleketleri gördüğüm za
man, uğradığımız tahribatı gördükçe ağlarım. Ne olur
sa olsun benim "bir kanaatim vardır; Türlkiye'de or
man fakültelerimiz ve Orman Genel Müdürlüğümüz 
icat edildiğinden beri, bence, ormana katkı yerine, 
tahribat meydana gelmiştir. Yani, orman, köylünün 
malı iken, hiçbir zaman için bâşıka bir köylünün 
istihsaline, dışarıdan gelip müdahale edene müsaa
de etmemiş, devletleştirme politikasıyla ormanı kur
taracağız demişiz ve anyasal olarak tutup devletleş-
tirmişiz. Mülkiyet hakkı köylüden çıkınca, diğer 
köylü veya müteahhit veyahut da kaçakçı girdiği 
zaman, «Nasıl olsa benim malım değil, devletin 
malı» demiştir; bir yandan bunları yılkarken, bir 
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yandan da bizdeki orman hizmetlerini ihyadan zi
yade, müteahhitle veya satıcıyla işbirliği yaparak, 
odun veyahut kereste temini zımnında, bir yandan 
da vasitanm kavuşmadığı yere, ormanın motorların
dan, imkânlarından faydalanarak yol götürüp, step-
lerdeki ormanları da keserek şehirlere indirmişlerdir. 
Dolayısıyla orman bu durumda fevkalade önemli 
olarak ele alınmalı ve ormancı bundan sonra alım -
satım işinden çıkıp, listihsalde daha çok ihyayı esas 
alan ve geleceğe matuf ormanı geliştirme politikası
na yatırılmalıdır. Ben bakanlığımızdan bunu ümit 
ediyor ve bekliyorum. 

Yine orman bittikçe (acı bir şeydir) avcılık da 
büyüik bir erozyona uğramış, Doğu Anadolu'da 
olan hemşerilerim bilirler (Bu tarafları pek iyi bil
mem) bizde güzün keklik elle tutulurdu. Tavşan, til
ki, kurt, çakal, ayı hesapsızdı; bir yol boyu geçti
ğiniz zaman 'bunların belki 50 tanesine rastlanırdı, 
şimdi ismi, eseri kalmamıştır.; Orman gitti, her şey 
bitti. Dolayısıyla, avcılık da mutlak surette ciddi
yetle ele alınmalı; av hayvanları devletin korunma
sında; yalnız televizyon ve radyodan alman karar
ların tebliği şeklinde değil, valiliklerin ve emniyet 
güçlerinin, devlet güçlerinin avı himaye etmesi ge
rektiğine inanıyoruz. 

Biz, il olarak veteriner hizmetleri isteyen bir iliz. 
Çünkü, bizde pek tarım yoktur. Şimdi baKıyoruz; 
Muş'un yükünü taşırız, Siirt'in taşırız, Bitlis'in ta
şırız, Elazığ'ın taşırız, Diyarbakır'ım taşırız; hasta
lıklarla beraber bütün hayvanlar Bingöl yaylaları
na, Erzurum yaylalarına gelir. Bir türlü şap hasta
lığını yenemedik. Veteriner Fakültesi Elazığ'dadır, 
araştırma da Elazığ'dadır. Hastalık vuku bulduğu 
zaman hayvanın başını Elazığ'a göndermek gerekir. 
Elazığ'a gidip gelmesi 10 günü alır, o gelinceye ka
dar hastalık icratını yapmıştır, 100 binlerce hayvan 
telef olmuştur. Bu hususun, hiç olmazsa doğru dü
rüst ele alınarak, yaylada araştırmaya matuf, bilhassa 
aşı ve şap hastalığına karşı bol aşı bulundurulma po
litikası ele alınmalıdır. 

Besicilik ve kooperatifçilik bizde gelişmemiştiı. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, konuş

ma lehinde mi aleyhinde mi? 
BAŞKAN — Lehte efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen

dim, buradan hitap ederken bir gerçeği söylemek
te, bir hizmeti söylemekteyiz. Biz sizin gibi deği
liz, daha Bismillah bu sene geldik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz devam edin; 
süreniz dolmak üzere. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Tarım
da bir usul var; bu sene ekilir, gelecek sene netice 
alınır. 1983'te ekilmiş, 1984'te tarım neticesi alın
mış, daha hükümetin yaptığı reorganizasyon iller ba
zında devreye girmemiş, ama, buraya çıkan konuş
macılarımızın hepsi «Aman efendim, bu icraattan 
sonra Türkiye battı» diyorlar. Birader, daha bu ic
raatın bir yere gittiği yok ki, yerli yerinde duru
yor. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bir 
karış ileri gittiği de yok. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Belki 
icraatın eskisi yanlıştır; bekleyeceksiniz bu icraat 
tahakkuk edecek, bu hizmetler yapılacak, neticeyi bir 
sene sonra burada tenkit edeceksiniz. Benim inan
cım budur. Dolayısıyla, ben tenkitle eleştiriyi, is
tek ve talebi hiçbir zaman için yanlış kullanmak 
istemem. Hükümet hata yapıyorsa, iktidar mensubu 
da hatayı tenkit edecektir, muhalefet de hakkı tes
lim edecektir; aslolan da budur. (Alkışlar) Ama, 
çık buraya salla baltayı, en güzeli de görmemezlik-
ten gel; bu ne muhalefet, bu ne de iktidar olur. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, lütfen bağlayı
nız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, bağlıyorum. 

Kooperatifçüik mevzuu bizde bilhassa yoktur. 
Biz mera hayvancüığı yaparız; yani 9 ay hayvanı 
besleriz ahırda, canı gitmez, ot biter. Hudayinabit, 
ovada yaylada atlayınca süt alırız. Bunun 45 gününü 
satarız, 45 gününü de eve idare olarak alırız. 

Bizde besicilik ve kooperatifçilik geliştirilmeli, 
hayvancılığımız daha çok yayla ve mera hayvancı
lığından besiciliğe dönüştürülmeli ve 11 - 12 ay hay
vandan süt alır duruma gelmeliyiz. Böylece bu, hem 
ekonomimize katkıda bulunur hem de bizim yöre
mizin insanı ibununla kurtulmuş olur; çünkü başka 
bir şey veremezsiniz, «Ekim yap» diyemezsiniz, tar
lası yoktur^ 

Ben (buradan her konuştuğumda bir heyecan içe
risinde konuşurum, tarzım budur; köyden geldik, 
tarzımız bu. Sesimizin tonu da budur. İnanın hiç 
kimseyi kırmak ve incitmek asla hedefim değildir. 
Arzu ettiğim şey, bu Büyük Millet Meclisinin, bu 
kadar büyük tecrübelerden sonra, en iyi eleştiri ya
pan, tenkit eden, kardeşçe birleşen bir Meclis ol
masıdır. 

10 dakika içerisinde, Sayın Başkanın ihtarlarıyla 
temele inmeden sözlerimi bitirmek, her zaman söy-
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lediğim gibi bir başka bahara, inşallah gelecek sene 
10 dakika değil de, Millet Meclisinin kararıyla, ye
terlik önergesiyle kâfidir demek durumuna gelir de, 
biz de çılkar burada Güneydoğu, Doğu, Batı tarım 
meselelerini kritik etme imkânına kavuşuruz. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi saygıyla selamlı
yorum, sağolun, var olun, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ar-
tukarslan. 

Aleyhte konuşmak üzere Sayın Hüseyin Ayde
mir; buyurun. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin pek muhterem üyeleri; çiftçimizin, 
köylümüzün yaşamında ve ekonomik varlığında önem
li ve hayatî bir yeri bulunan Taran Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığının, bugün çok büyük boyutlar ka
zanmış 'bulunan sorunlarından bazıları hakkındaki 
düşüncelerimi arz etmek için yüksek huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Birkaç saatten beri gruplar adına bu kürsüden 
vapılan 'konuşmalar, hakikaten sorunların büyük
lüğünü bütün heybeciyle gözler önüne sermiş bulun
maktadır. 

Türk ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Ekono
minin itici gücü tarım kesiminden sağlanmaktadır. 
Bugün ekonomimizi güçlendirmek, darboğazlar ya
ratan kritik dönemi atlatmak bakımından, bilhassa 
enflasyonun halkımızı hayat pahalılığı sökünde ezdi
ği bu kritik günlerde, yegâne kurtuluş çaresi ola
rak tarıma dört elle sarılmak zorunludur ki, bu-
T'in burada acı da olsa hakikatleri dile getirmek mec
buriyetinde 'bırakmaktadır bizi. 

Bu konuyu ve bu aradaki önerimi birazdan özet 
olarak arz edeceğim. Bu arada, özellikle son 6 ay
dan bu yana, Yetki Kanununun hükümete verdiği im
kâna istinaden çıkarılmış bulunan kanun hükmün
de kararnamelerle, idareyi ve teşkilatı yeniden dü
zenleme hareketlerinden en 'büyük payı, en geniş çap
ta düzenlemeyi, Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığı almıştır. Bu 'bakanlığımız, üç büyük bakan
lığa; Tarım Bakanlığına, Orman Bakanlığına, Köy 
İşleri Bakanlığına ait bütün hizmetleri bünyesinde 
toplamış, bunlar da kâfi gelmemiş, Ticaret Bakan
lığının tarım-kredi kooperatif ve birlikleri hakkın
daki yetkilerini de üzerine alarak, büyük bir obur
luk içerisinde, köye giden bütün hizmetleri kapsa
mına almaya çalışmıştır. Böyle bir bakanlık karşısın
dayız. 

30 büyük genel müdürlüğü etkileyecek olan, es-
ki teşkilattaki 11 ünitelik umum müdürlüğü, merkez 
teşkilatında anahizmet birimi olarak 3 genel müdür
lüğe indirmiş 'bir bakanlık karşısındayız. Destekleme 
ve Korutma Genel Müdürlüğü, Proje ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü ve Teşkilatlanma Genel Müdür
lüğü olarak 3 anahizmet 'biriminde, adı geçen bu 3 ba
kanlığın, kırsal kesime hizmet götüren bütün faali
yetlerini üzerine alan; yol, su, elektrik de dahil ol
mak üzere, el sanatlarına, ev sanatlarına kadar bütün 
hizmetleri omuzlarına yüklenmiş bir 'bakanlık kar
şısındayız. 

Haddizatında iyi niyetle yapılmış olan ve idarî 
bir reform niteliğini taşıyan bu çalışmalar sonunda, 
bu hizmetleri 3 genel müdürlükte toplamak acaba 
gerçeklere uygun mudur?. Gerçi, gerekçe olarak bi
ze ilmî bir done veriyorlar, diyorlar ki; «Esas, es
kiden bakanlıklarda üretim ve konulara göre genel 
müdürlükler teşkil edilmişti, şimdi biz fonksiyona 
göre genel müdürlükleri sıraladık ve 3 fonksiyon bul
duk. Bu fonksiyonlarına göre koruma, teşkilatlandır
ma ve uygulama olarak üçe ayırdık; hizmette bir
lik, dinamizm, etkinlik sağlayacağız» şeklinde iddia 
edilmektedir ki, koca 'bakanlıkların, 30 tane genel 
müdürlüğün hakkından gelemediği hizmetlerin 3 ge
nel müdürlüğün bünyesinde toplanmasının ne kadar 
doğru ve ilmî gerçeklere uygun olduğunu yüksek tak
dirlerinize arz ederim. 

Kaldıki, taşra teşkilatı daha da feci durumdadır, 
daha da perişandır; bölge müdürlüklerine Anayasa
ya aykırı olarak yetki genişliği verilmiştir. Ayrıyeten 
katma 'bütçeli Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ku-
ruilimuştur, bu da Anayasaya aykırıdır. «Hizmetin 
özelliği» denerek bölge çapında teşkilat kurulmuş 
il ve ilçe müdürlükleri bu genel müdürlüğe bağlan
mış; Orman Genel Müdürlüğünde de aynı teşkilat
lanmaya gidilerek vali ve kaymakamların fonksiyon
ları ve görevleri ekarte edilmiştir. 

Böylece, gerek merkezde ve gerekse teşkilatta iyi 
niyetle fakat gerçekler nazara alınmadan yapılmış 
olan teşkilatlanmanın, 'bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonraki uygulamada da çok büyük mahzur
ları görülecek. Esasen, 'bu kanun gücündeki kararna
meler onaylanması için yüce heyetinize geldiği zaman 
bütün ayrıntılarıyla üzerinde duracağız ve en salim 
yollu bulacağız ve buna 'ilişkin tedbirleri alarak bu
rada hizmetin icaplarına uygun bir yasama faaliyeti
ni mutlaka gerçekleştireceğiz. 

Bu konuyu bu şekilde vurguladıktan sonra, en 
büyük sorunumuz olan ekonomik darboğazdan ta-
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rımın bizi nasıl 'kurtaracağı 'konusuyla ilgili düşün
celerimi arz etmek istiyorum. 

Enflasyon bu yıl içinde yüzde 50'yi geçmiş bu
lunmakta, enflasyondaki 'bu artışı önlemek içlin hükü
met, gece - gündüz bütün gücüyle ısı'kı para politika
sını uygulamakta, yüksek faiiz uygulamasıyla tasar
rufları çoğaltarak banka mevduatlarını artırmayı amaç
lamaktadır Fakat bu politika tek başına yeterli ola
mamış, enflasyon durdurulamamış, hayat pahalılığı 
halkın, çiftçinin, köylünün dar gelirlinin üzerine bü
tün haşmetiyle yıkılmıştır. 

Enflasyon ve hayat pahalılığı ille mücadelede, sade
ce sıkı para politikası, yüksek faiz uygulaması değil, 
bunun yanında, çok önemli olan ve üretim artışını 
sağlayan taban fiyat politikası gelmektedir. Maliyet
leri nazara almadan, köylünün, çiftçinin emeğini de
ğerlendirmeden, yıllandır maliyetin altında hatalı ta
ban fiyatı politikası uygulamak suretiyle üretim ar
tışı sağlanamamış, yatırımlar gerilemiş ve böylece 
bugün vasıl olduğumuz noktaya gelinmiştir. 

Binaenaleyh, hayat pahalılığı ile mücadele eder
ken, taban fiyat politikasını da devreye sokmak ge
rekir. Böylece, ta'ban fiyat politikasından yararlana
rak üretimi artırmak, yatırımları hızlandırmak lazım
dır. Bunun yanında, diğer tasarruf tedbirlerini de 
realize ederek uygulamaya koymak gerekmektedir. 
Eğer hu tedbirleri birbirleriyle 'bütünleş'tiremezsek, 
tarımımızda üretimi artıramazsak, hiç şüphe etme
yelim ki enflasyon daha da artacak ve hayat pahalı
lığı alıp başını gidecektir. Bu bakımdan, üretim artı
rılabilir mi, yatırımlar artırılabilir mi; bu konularda 
da kısaca düşüncelerimi arz etmek istiyorum. 

Gıda maddeleri fiyatları, üretim azlığı yüzünden 
devamlı artmıştır. Eğer köylünün maliyet girdileri na
zara alınarak maliyetin üstünde bir taban fiyat politi
kasıyla destekleme alımları yapılmak suretiyle çiftçi 
memnun edilebilseydi, üretim çok daha fazla olacak 
ve üret:m 'bolluğu neticesinde gıda maddeleri fiyatları 
düşecekti. Bunun yanında, sanayimize hammadde 
olan ziraî ürünler 'bollaştığı için nispeten daha ucuz 
maliyete girecek, 'böylece daha ucuz maliyetler ne
ticesinde gelirler artacak ve hayat pahalılığı bu çe
kilmez boyutlara ulaşmamış olacaktı. Eğer bu ya-
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pılamalmışsa, tarım politikasının bir yanında mut
laka alksayan önemli sorunlar var demektir. Çiftçi 
üç yıldan beri darboğaz ieçrisindedir, perişandır. Güb
re fiyatlarında büyük artışlar olmuş, henüz sübvan
siyon sağlanamamıştır «İnşallah sağlanacak» deni
yor; onu dört gözle bekliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — İlaç fiyat
ları artmıştır. Köylülerin dertlerini arkadaşlar bura
da dile getirdiler; sorunları büyük. Bu sorunların hal
li için çözümü bilinenleri uygulamaya koymak mü
himdir. Bunları yaparken, köy hizmetlerini organi
ze ederken, konuşmamı bağlamak için bir önerimi 
de burada arz etmek mecburiyetindeyim. 

Avrupa İktisadî İşbirliğinin, kalkınmakta olan 
ülkelerde, köy hizmetlerini kalkındırmak, köylüleri 
ve Çiftçileri ziraî ve iktisadî yönden güçlendirmek 
için uyguladığı metotlar var. O metotlardan birincisi; 
merkez köylerde köy kalkındırma ekipleri kurarak, 
köye hizmetleri etkili ve verimli bir şekle sokmak 
yolundaki çalışmalarıdır. Bizim Devlet Planlama Teş
kilatı da yıllar yılı, hem toplum kalkınma metotları
nı geliştirmiş, hem de merkez köyler projesini geliş
tirmiştir. Nahiyeleri de kuramadığımıza göre, mer
kez köylerde Tarım Bakanlığına bağlı olarak lüzum 
gördüğümüz merkez köylerde dörder kişilik köy kal
kındırma ekiplerini kurarak, bu dörder kişilik köy 
kalkındırma ekiplerinde bulunan ev ekonomisti, ye
tişkinler eğitimcisi, sosyal asistan, ziraat mühendisleri 
ziraî teknolojiyi, ziraî hizmetleri köylümüze götürür
se, mutlaka verim çok daha da artacaktır, çalışma
lardan çok daha olumlu netice alacağız. Köylümüz, 
her türlü güzel ve iyi hizmete fazlasıyla layıktır. 
Bu anlayış ve sorumluluk içinde hepimiz heyecanlı
yız, hizmet yapmak aşkıyla doluyuz. Bu yönden, ye
ni teşkilat, reform teşkilatı bu önerileri de beraber 
getirsin ve böylece çiftçimize çok daha hayırlı, çok 
daha verimli ve etkili hizmetler yapalım. 

Bu anlayışla, hepinize en derin hürmetlerimi arz 
ediyorum ve Tarım Bakanlığı Bütçesinin çiftçimi
ze, yüce milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyo
rum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
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U. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — Danışma Kurulunda görüşülerek üzerinde 

oybirliği sağlanamayan 1985 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Taasrıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısının Genel Kurul Görüşme Programında 
19.12.1984 tarihinden itibaren değişiklik yapılmasına 
dair Anavatan Partisi Grup Başkanvekilliği önerisi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oturumu ka
patmadan önce bir konuda Genel Kurula bilgi suna
cağım. Yarınki 'birleşimin başında işleme konulup 
tasvibinize sunulacak olan bir önerge vardır. Bu 
önerge Bütçe Görüşme Programındaki bir değişiklik 
hakkındadır, önceden bilginiz olması bakımından 
okutuyorum : 

"Türkiye Büyük Millet Mec'liisii Başkanlığına 
Danışıma Kurulunun 18.12.1984 tarihinde yaptığı 

toplantıda parti grupları arasında oybirliği -sağlana
madığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtü
züğün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca Ge
nel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi 

Grup Başkanvefcilİ 
Öneri : 
1985 Malî Yılı Bütçesi ve 1983 Malî Yılı Kesinhe

sap Kanunu Tasarılarının, kararlaştırılan ve basılıp 

KURULA SUNUŞLARI 

dağıtılan görüşme programına göre, 19.12.1984 Çar
şamba günü görüşülecek olan 28 inci sıradaki Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi ile 29 uncu 
sıradaki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe
sine, 20.12.1984 Perşembe günkü programında 30 
uncu sırada yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Büt
çesinin eklenmesi ve görüşmelerinin yapılması; 

Buna göre diğer bütçelerin görüşme sıraları te
selsül ettirilmek suretiyle 20.12.1984 Perşembe günü 
31 inci sıradaki Mıaliye ve Güımrük Bakanlığı Büt
çesi ile 32 nci sıradaki Gelir Bütçesinin görüşülmesi 
ve Bütçe Kanunu Tasarısının oylanmamış maddeleri-
nin okunup oylamasının yapılması; 

21.12.1984 Cuma günü İse, basılıp dağıtılan prog
ramdaki 22.12.1984 Cumartesi gündem maddelerinin 
görüşülerek 1985 Bütçe ve 1983 Kesinhesap Kanunu 
Tasarılarının görüşülmelerinin tamamlanması; 

önerilmiştir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Programa göre Tarım Orman ve Köy İşleri Ba

kanlığı Bütçesinin bugün tamamlanması gerekmekte
dir. 

Bu nedenle, saat 21.00'de toplanmak üzere oturu
mu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkatavekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

'BAŞKAN — 46 ncı Birieşİmin Üçüncü oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devama 

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

B) TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKAN
LIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 1985 
Malî Yıb Bütçesi 

2. — Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

3. — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1983 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Onman Genel Müdürlüğü 

/. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 
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2. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı (3/588, 1/584) (S. Sayısı : 216) 

b) Toprak ve Tanın Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 

Malî Yılı Kesinhesabı (3/590, 1/560) (S. Sayısı : 217) 
c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Ma

lî Yılı Bütçesi 
d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1983 Malî Yılı Kesinhesabı 
e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğü 1983 MaTı Yılı Kesinhesabı (3/587, 1/585) (S. Sa
yısı : 206) 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesinin müzakeresine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Sayın komisyon ve hükümet yerindeler. 
Buyurun Sayın Hüsnü Doğan. (Alkışlar) 
'Sayın Bakan, konuşma süreniz 1,5 saattir. 

TARIM ORMAN VB KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Büyük Mil
let Meclisinin muhterem üyeleri; sözlerime başlar
ken bakanlığım ve şahsım adına hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde tarım sektörü, sa
nayi ve hizmetler sektörlerinde önemli gelişmeye rağ
men önemini korumaktadır. 1983 yılında tarım sek
töründe çalışan nüfusun toplam istihdam içindeki pa
yı yüzde 60,3, tarım ürünü ihracatının toplam ih
racat içindeki payı yüzde 32,8 ve tarım katma de
ğerinin gayri safi millî hâsıla içerisindeki nispeti ise 
yüzde 17,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Tarım sektörü, nüfusun gıda sanayiinin hammad
de ihtiyacını karşılaması ve ekonomiye kaynak yarat
ması yanında, sanayi ürünlerinin de pazarı durumun
dadır. Sanayi ürünlerinin büyük bir kısmının alıcısı 
köylü nüfusu olduğu gibi, tarımsal girdilerin bir kıs
mı da sanayi ürünleridir. Ayrıca tarım sektörü tica
ret, ulaştırma ve bankacılık gibi hizmet alt sektör
lerine de iş imkânı sağlamaktadır ve esas itibariyle 
tarım sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmesine 
can suyu veren bir sektördür. 

Muhlerem milletvekilleri, planlı dönemde tarım 
sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1963-1983 
yılları arasında tarım sektörü yılda ortalama yüzde 3 

olarak gelişmiştir. 1984 yılında ise tarım sektöründe 
gelişme hızı ilk dokuz aylık değerlere göre yüzde 3,6' 
dır. Türkiye'nin planlı dönemde tarımsal üretimdeki 
gelişmesi, dünya tarımsal üretimiyle karşılaştırıldı
ğında bu sektördeki gelişme daha da iyi görülmekte
dir. Ancak planlı dönemde tarım sektöründe bu ge
lişmeye rağmen, gelişmenin diğer sektörlere göre dü
şük oluşu ve nüfusun yoğunluğu nedeniyle tarımda 
kişi 'başına düşen gelirin, kişi başına gayri safi millî 
hâsüaya oranı gittikçe küçülmüştür. 1962 yılında ta
rımda kişi 'başına düşen gelir, kişi başına gayri safi 
millî hâsılanın yüzde 52,7'sini meydana getirirken, bu 
nispet 1984 yılında yüzde 38,1'e düşmüştür. Ancak bu, 
tarım sektöründe çalışan vatandaşlanmızın, mutlak 
anlamda gelirlerinin gerilemediğini, sadece diğer sek
törlere göre nispî olarak gerilediğini gösteren bir 
orandır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde tarım sektörü kat
ma değeri mutlak olarak artmasına rağmen, sanayi ve 
hizmetler sektörlerinin yıllık gelişme hızı tarım sek
törüne göre yüksek olduğundan, tarım sektörü katma 
değerinin gayri safi millî hâsıla içindeki paymın düş
tüğünü biraz evvel sizlere arz ettim. Bu durum, sa
nayileşmenin tabiî seyri olarak, gelişmiş ülkelerde de 
açık olarak görülmektedir. Bu ülkelerin tarımsal üre
tim seviyesi çok yüksek olmasına karşılık, tarımın 
gayri safi millî hâsıla içindeki payı düşüktür. Buna 
misal olarak; Ortak Pazar ülkelerini, Birleşik Ame
rika, Japonya gibi ülkeleri gösterebiliriz. 

Tarım sektöründe planlı dönemde önemli gelişme 
olmasına rağmen, yeterli değildir. Bunda, tarıma tah
sis edilen kaynakların yetersizliği yanında, bu kay
nakların uygun kullanıllamamasının da rolü büyüktür. 
Bu dönemde plan hedeflerine ulaşılamamış olmasına; 
tarıma hizmet götüren kuruluşların sayılarının artma
sı ve çeşitli bakanlıklara dağılmasıyla hizmet etkinlik
lerinin azalması önemli neden olmuştur. Böylece, ta
rıma hizmet götüren kuruluşların yeniden düzenlen
mesi 'bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Grup adına yapılan konuşmalarda ve diğer konuş
malarda, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının 
teşkilatlanması konusu üzerinde geniş olarak durul
duğu için, bu konu üzerinde biraz daha fazla dur
mayı uygun buluyorum. 

(Muhterem üyeler, 1937 yılında 3203 sayılı Ka
nunla Zirat Vekâleti kurulmuştur. Bu Kanunla, Ba
kanlığın yapısı o günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
'bir hale getirilmiştir. Ondan evvel de, bildiğiniz gibi, 
tarım hizmetleri diğer bakanlıklar tarafından yürü'tü-
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len bir 'hizmet halindeydi; 1937 senesinden evvel müs
takil bir tarım bakanlığı yoktu. 

Daha sonraki yıllarda bilim ve teknoloji ile sos-
yo-ekonomik yapıda meydan gelen değişmeler sonu
cu, yeni hizmet alanları doğmuş veya hizmetler ge
nişlemiştir. Ancak, yeni bakanlıkların kurulması ve 
sektörle ilgili bakanlıkların teşkilatlanması, politika 
bütünlüğüne ve kaynakların rasyonel kullanılmasına 
imkân vermeyen çok dağınık bir yapılaşma meydana 
getirmiştir. Nitekim, 1937 yılında sadece üç müstakil 
birimden kurulan Tarım Bakanlığına muka'bil, 12 Ey
lül 1980 öncesinde sektörün sadece bir kanadını teş
kil eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 
tam 28 tane müstakil ünite bulunmaktaydı. 

1963 yılında kurulan Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı ile 1969 yılında kurulan Orman Bakanlığı 
da dikkate alındığında, konunun önemi daha da iyi an
laşılacaktır. 

Şüphesiz ki, tarım hizmetlerinin gerek 'bakanlık
lar arasında, gerekse 'bakanlık içindeki merkez ve 
taşra teşkilatlanması olarak, çok dağınık bir yapı arz 
etmesi, çiftçimize, tarımımıza götürdüğümüz hizmetle
rin kalitesini, miktarını bütünüyle etkilemiş ve zaman 
ve kaynak israfına sebep olmuştur. 

Tarıma hizmet götüren bakanlıkların reorganizas-
yonu için, sadece bizim hükümetimiz zamanında de
ğil, daha önceki hükümetler zamanında da, 1960'h 
yıllardan başlayarak önemli çalışmalar yapılmıştır. 
Bunu özellikle camiadan gelen arkadaşlarımız bilir
ler. Ancak gerek eski dönemlerdeki siyasî istikrarsız
lıklar, gerekse bazı önemli reorganizasyon meselele
rine girilememesi, cesaret edilememesi diyeceğim bir 
yerde, bunu geciktirmiş ve tersine birleştirmeler yeri
ne, yeni yeni 'birimler kurulmuş ve bu merkezdeki 
yeni birimler aynı şekilde taşrada dağınık olarak bir 
yapılaşma meydana getirmiştir. 

Muhterem üyeler, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının Vüce Meclisimizde müzakeresi esnasında, o 
vesile ile bakanlığımdaki teşkilatlanmayı bazı ana 
hatlarıyla sizlere arz etmek imkânını bulmuş idim. O 
toplantıda, hatta hatırlıyorum, İzmir'i misal alarak, 
«Bugün Bakanlığımıza bağlı ve İzmir'de birbirinden 
tamamıyla müstakil çalışan ve her biri doğrudan va
liliğe veya-Ankara'ya bağlı tam 35 tane teşkilatımız 
vardır. Bunların arasında herhangi bir koordinasyon 
yoktur; personel yönünden, plan yönünden, program 
yönünden koordinasyon yoktur. Bina yönünden, ara
ba yönünden, benzin mazot yönünden de yoktur.» Şu
nu da ifade etmek istiyorum : Bu düzenleme yapı

lıncaya kadar taşrada, Tarım Orman Köy İşleri Ba
kanlığından daha dağınık, daha derbeder bir teşkilat
lanma modeli de Türkiye'de mevcut değildir. Bu ba
kımdan, arkadaşlarımın meseleyi analiz ederken ko
nuyu bütünüyle dile getirmeleri, bütünüyle görmele
ri gerekirdi; maalesef bu yapılmadı. Burada sadece 
birtakım hissî sözler söylendi, meselenin aslına, esa
sına tam olarak giren hususlara maalesef yer veril
medi. 

ıBir misal arz etmek istiyorum : Bizden evvelki hü
kümet zamanında iyi bir karar alındı. Devlet üretme 
çiftlikleriyle, inekhaneler, haralar TİÖM (Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü) adı altında birleştirildi. 
Biz de 'bu karara olduğu gibi sahip çıktık. Bakın arz 
edeyim; geçmişte inekhaneler, haralarda sadece vete
rinerler çalışır, bir ziraat mühendisi 'bulunmaz; buna 
mukabil devlet üretme çiftliklerinde ziraat mühendisi 
vardır, bir tane veteriner yoktur. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Vete
riner vardı. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — İstisnalar kaideyi 
bozmaz, ben genelinde değerlendirme yapıyorum Sa
yın Hastürk. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şunu ifade edeyim : 
Artık bu asırda belirli meseleler sadece belirli mes
lek sahibi olan insanların inhisarında olan mesele 
değildir. Şüphesiz k'i, mesleklerin ağırlığı vardır, bu
nu hepimiz kabul ederiz. Yoksa o zaman Yüce Mec
lis şunu da yapar; buraya, hangi bakanlıklara hangi 
meslekten kimlerin geleceğini tayin eden bir kanun 
çıkarırız, olur biter. Olmaz böyle şey. Tenkitlerin ma
kûl ölçülerde yapılması gerektiğini 'belirtmek istiyo
rum. Şu noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum 
muhterem milletvekilleri, biz hükümet olarak, 'ben hü
kümetin bir üyesi olarak, daha geride parti olarak 
biz bu konulara bu kadar inanmamış isek, ki yoksa 
bu kadar siyasî, bu kadar idarî yükün altına girmeyi 
de istemeyiz, demek ki bu meselenin gerisinde hesap 
ettiğimiz ve memleket için daha faydalı gördüğümüz 
çok önemli birtakım gayelerimiz var, onu gerçekleş
tirmeye çalışıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi şunu ifade ediyorum : Bu bahsettiğim teş
kilatlanmanın merkez ile ilgili kısmı 18 Haziran 1984 
tarihinde tamamlandı, kanun hükmünde kararname 
yayınlandı, 19 Haziran tarihinde de biz ona göre ge
rekli tedbirleri aldık, ertesi gün herkes yerine oturdu. 

Geçmişte 11 genel müdürlük olarak -bir kısmı 
müstakil daire 'başkanlığıdır- yürütülen hizmetlerde 
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bizim değerlendirmemiz açısından merkezde geçmişe 
göre herhangi bir gerileme bahis konusu değildir. Ben, 
inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren, taşra teş
kilatımızın da bu model çerçevesine uydurulmasıy-
la taşrada da daha fazla hizmet vereceğimize, çiftçi
lerimize daha faydalı olacağımıza inanıyorum.. Çün
kü bizim bütün bu teşkiltlanmada yola çıktığımız 
anaesas, hizmet, çiftçimiz içindir, köylümüz içindir; 
biz onlar için varız. 

Diğer bir konu, bu teşkilatlanma modelinde müm
kün olduğu kadar, imkânların elverdiği kadar yet
kilerin merkezde toplanması yerine, yetkilerin taş
raya verilmesi esas alınmıştır, hedef alınmıştır. Bu
gün bu söylediğim sözleri bir bakan olarak Ankara' 
daki Genel Müdürlükte olan münasebetlerimde yap
mış bulunuyorum. Aynı şekilde diğer müstakil genel 
müdürlüklerin veya bağlı genel müdürlüklerin bu 
şekilde hareket etmesi için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. 

Böyle bir teşkilatlanma ile birçok değerli arka
daşımız ve meslektaşımız, daha önce işgal ettikleri 
unvanlarla ilişkili yerlere getirilememiştir, bu doğru
dur. Çünkü, siz bir yerdeki 11 genel müdürlüğü 4 ge
nel müdürlüğe indirirseniz, gayet tabiî herkesi genel 
müdür yapamazsınız. Bu da eşyanın tabiatındadır. 
Aynı şekilde illerdeki teşkilatlanmada da bunu öngö
rüyoruz ve biz bu yeni teşkilatlanmada mümkün ol
duğu kadar az unvan, çok uzman çalıştırmak istiyo
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Personel Kanununun etki
siyle herkese bir unvan vere vere herkesi idareci ha
line getirerek, asıl hizmet yapacak arkadaşlarımızın, 
meslektaşlarımızın, uzmanlarımızın sayısını maalesef 
azaltıyoruz. Sayın Artulkarslan değindiler, bu model 
ile zannediyorum, bu modelin uygulaması taşra kıs
mında yapılmadı. Şunu da ifade ediyorum, bu yıl 
içerisinde bu yeni teşkilatlanmadan dolayı falanca 
hizmet kötüye gitti, şu oldu da demediler burada, yap
tıkları daha ziyade sistemi kabul etmemelerinden ge
len tenkitlerdi, yoksa hizmetlerin aksadığından gelen 
tenkitler değildi. 

Muhterem üyeler, yurdumuzda tarım yapılabilecek 
topraklar üst sınırına yaklaşmış olduğundan, toprak 
potansiyelimiz kısıtlıdır. Bundan sonra tarımda, geniş
leme şeklinde üretim artışını sağlamak zor, yani top
rak genişlemesi dolayısıyla zor, hatta imkânsızdır. Bu 
nedenle tarımda yatırım ve girdi kullanımıyla bunla
rın verimlerini çoğaltmak suretiyle üretimi artırmak 
zorundayız. 
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Ülkemizde tarıma tahsis edilen sabit sermaye ya
tırımlarının yetersizliği nedeniyle dış kaynaklı proje 
yatırımları önem kazanmaktadır. Tarımsal üretimin 
geliştirilmesi amacıyla Dünya Bankası ve IFAP gibi 
dış finansman kaynaklarından sağlanan kredi ile ha
len 13 proje yürütülmektedir. Tarım sektöründe uy
gulanmakta olan 13 dış kaynaklı projenin finansman 
tutarı 800 milyon dolardır. Ayrıca bu projeler iç kay
naklarla da desteklenmektedir. Dışkaynaklı projeler 
içinde tarımsal yayın projesi 1984 yılında uygula
maya konulmuştur. Tarımda kaynakların yeterli ve 
uygun kullanılmasında ve modern teknolojilerin çift
çilere benimsetilmesinde tarımsal yayın şüphesiz ki 
çok önemli bir araçtır. Tarımda yayımın etkinliğini 
artırmak amacıyla hazırlanan toplam tutarı yakla
şık 206 milyon dolar olan projenin 82 milyon doları 
Dünya Bankası ve IFAP tarafından karşılanmakta
dır. Bu bahsettiğim proje 16 ilde uygulanacaktır. 

Dış kaynaklı projeler yanında tarım alanında çe
şitli ülkelerle ikili bilimsel, teknik ve ekonomik işbir
liği anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bu meyanda Bir
leşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan FAO ve IFAP 
ile işbirliğini devamlı geliştirmeye çalışmaktayız. Nite
kim son yıllarda FAO ile ilişkilerimizde önemli geliş
meler kaydedilmiştir. Ayrıca 2-3 ay evel yurt dışına 
yaptığım bir seyahatte FAO Genel Direktörü Bay 
Saoma ile yaptığımız görüşmede 1986 yılında FAO' 
nun 15 inci Avrupa Bölge Konferansıyla FAO'nun 
18 inci Doğu Bölgesi Konferansının ülkemizde yapıl
masına karar verilmiştir. Bu toplantıların hazırlık ça
lışmaları devam etmektedir. 

Muhterem üyeler, başta Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgeleri olmak üzere kalkınmada öncelikli yö
relerin kalkındırılması ve böylece bu bölgeler ile di
ğer bölgeler arasında gelişmişlik farkının zaman içe
risinde azaltılarak geliştirilmesi temel hedefimizdir. 
Kalkınmada öncelikli yörelerde başta altyapı proje
leri olmak üzere diğer ekonomik faliyetler de geliş
tirilmektedir, 

Çalışmalarını halen devam ettirdiğimiz Güneydoğu 
Anadolu Projesi Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı ke
simleriyle bunların arasında uzanan yukarı Mezopo
tamya ovalarının yukarı kısımlarını kapsamakta ve 74 
bin kilometrekarelik bir alana yayılmaktadır. Bölge
de yer alan Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, 
Diyarbakır ve Siirt illerinin tamamı veya bir bölü
mü proje kapsamı içerisinde kalmaktadır. Bu anaplan 
çerçevesinde bakanlığıma bağlı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce toplam 1,8 milyon hektarlık Güney-
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doğu Anadolu Proje alanında tarla içi geliştirme hiz
metlerinden arazi tesviyesi, tevhidi, tarla içi drenajı, 
yüzey 'tahliye ve tarla grup yollarıyla çiftçinin sulama 
eğitimi konularında 1984 fiyatlarıyla toplam 288 mil
yar lira yatırım yapılması gerekmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin dışında öncelikli 
illerin geliştirilmesi amacıyla birkaç ilde tarımsal ge
lişme projeleri yürütülmektedir. Bunlardan Çorum-
Çankırı Kırsal (Kalkınma Projesi 1984 yılı içinde ta
mamlanmıştır, 1982 yılında başlatılan Erzurum Kır
sal Kalkınma Projesinin uygulamasına devam edil
mektedir. Bingöl, Muş Kırsal Kalkınma Projesinin 
ise hazırlık çalışmaları halen sürdürülmektedir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizin yol, içme su
yu, sulama, elektrifikasyon gibi altyapı projelerine 
1985 yılı içerisinde özel önemle öncelik verilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Itarımda üreticilerin ko
runması ve üretimin yönlenmesinde önemli rolü olan 
destekleme fiyat uygulamaları hakkında kısaca bilgi 
arz etmek istiyorum. Bu destekleme fiyatları dışında 
şu noktayı da belirtmekte yarar var ki, hükümetimi
zin genelde uygulamakta olduğu iktisadî politika, ih
racat politikası, genelinde çiftçimizin mallarının değer 
fiyatına gitmesine vesile teşkil eden, onun şartlarını 
hazırlayan bir politikadır. Bu bakımdan hükümeti
mizce bizzat tespit edilen taban fiyatları, destekleme 
fiyatları dışında geneldeki ihracatı teşvik ve genel 
iktisadî politikaların da çiftçimizin malının değerlen
dirilmesinde 1984 yık içerisinde önemli rol oynadığını 
bilhassa vurgulamak istiyorum. 1982 yılında destek
leme fiyatlarında ortalama yüzde 25,8; 1983 yılı fi
yatlarında yüzde 20 artış olmuştur. 1984 yılında ilk 
yedi aylık dönemde tespit edilen ürün fiyatlarına göre 
ortalama artış yüzde 47,3'tür. 

IMEeM'ET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Girdüerdeki artış ne kadar? 

TARİM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI, 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tarım ürünleri 
destekleme alımları içinde önemli yeri olan gelenek
sel tarım ürünlerinde 1984 yılı içinde fiyat artışı pa
mukta yüzde 66,6 -İki bu daha sonra daha da yukarı 
çıktı- fındıkta yüzde 32, incirde yüzde 43,6, üzüm
de yüzde 32,9 olmuştur. Tarımsal ürünlerde taban 
fiyatlarının açıklanması ve ödenmesi 1984 yılında çift
çimizin lehine önemli değişiklikler meydana getirmiş
tir. Yüce heyetinizin hatırlayacağı gibi, uzun yıllar
dan beri ilk defa olarak geçen yıl mart ayının sonu
na doğru hububat fiyatları hasattan önce ilan edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Plan dö
neminde, yani 1985-1989 döneminde tarım sektörün
de yılda ortalama -sabit fiyatlarla- yüzde 3,6 değer 
artışı öngörülmüştür. Böylece 1984 yılında 1983 yılı 
fiyatlarıyla halen 2,1 trilyon lira olan tarım sektörü 
katma değerinin 1989 yılında 2,5 trilyon liraya ulaş^ 
ması beklenmektedir. Beşinci Beş Yıllık Plan sonun
da tarım alt sektörlerinde üretim artışı ise, bitkisel 
üretimde yılda ortalama yüzde 3, hayvansal üretim
de yüzde 4,7, su ürünlerinde yüzde 7,7 ve orman 
ürünlerinde ise yüzde 3,1 olarak öngörülmüştür. Aynı 
dönemde tarım ürünleri ihracatının yılda ortalama 
yüzde 9,1 oranında artması planlanmış, 1989 yılında 
tarım ürünleri ihracat değerinin yüzde 66'sını bitki
sel ürünler, yüzde 27'sini hayvansal ürünler, yüzde 
3,5'ini su ürünleri ve yüzde 3'ünü de orman ürün
lerinin meydan getirmesi öngörülmüştür. 

Ülkemiz tarım ürünleri üretimi bakımından dün
yada kendine yeterli nadir ülkelerden biridir. Bunun 
sonucu tarımsal ürün ithalatı çok sınırlı ölçüde yapıl
maktadır. Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde tarım
sal ürün ithaltı yılda ortalama yüzde 6,1 oranında 
azalarak 1984 yılında tarımsal ürün ithalatının iç tü
ketim içindeki payı yüzde 1,8'den 1989 yılında yüz
de 1,1 'e düşecektir, 

İBu vesileyle konuşmalarda dile getirilen gıda mad
deleri ithalatı hakkında bir-iki hususa değinmek isti
yorum. 

Muhterem üyeler, her nedense Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmamda da değindim; diğer mad
delere değil, ama tarımsal ürün ithalatına karşı bir 
tepki duyuluyor. Bugün dünyada en ileri tarım ül
kesi şüphesiz ki, biz değiliz. Zaman zaman ortaya 
çıkan bazı problemlerimiz oluyor. Bu tabiatıyla gı
da maddelerine inikas ediyor. Ben şunu ifade et
mek istiyorum; dünyada en ileri tarım ülkeleri dahi 
menfaatları uygun düştüğü takdirde satarlar, menfaat-
ları uygun düştüğü zaman da alırlar. Bir kere felsefe 
olarak bizim buna alışmamız lazım. Yani gıda mad
delerini Türkiye'ye ithal etmeyi bir onur meselesi 
yapmamalı. Bu, hatalarıyla sevaplarıyla ortaya kon
ması gereken bir konudur. Yoksa «Bu hükümet geldi, 
et ithalatı başladı» diye konuyu ortaya koymak doğru 
değildir. Bugün et bakımından kendisine tamamen ye
terli olan ülkeler dahi zaman zaman et ithalatı ya
pıyorlar. Arkadaşlarımız, dünya ticaret rakamlarını 
incelesinler; bütün dünyada böyledir, bütün ürünler
de böyledir. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yatırım programımızın 
Eylül sonu itibariyle gerçekleşme oranı yüzde 68 ol-
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muştur. Cari transfer ve yatırım olmak üzere top- t 
lam bütçenin gerçekleşme oranı ise yüzde 76 olup, I 
bu oranın yıl sonu itibariyle yüzde 90'm üzerinde ger- I 
çekleşeceğini tahmin etmekteyiz, I 

Diğer taraftan bakanlığımızın 1985 yılı genel ve I 
katma bütçe toplamı, 1984 yılına nazaran yüzde 34,2 I 
oranında bir artışla 296 milyar liraya bağlanmış olup, I 
bunun 93 milyar lirası genel, 203 milyar lirası da kat- I 
ma ödeneklere tahsis edilmiştir. 93 milyar lira olan I 
genel büfece ödeneğinin 55 milyar lirası cari harcama- I 
lar, 34,4 milyar lirası yatırımlar ve 3,6 milyar lirası I 
da transfer harcamalarıdır. I 

203 milyar lira olan katma hütçe ödeneğinin ise I 
54,8 milyar lirası cari harcamalara, 143,5 milyar li- I 
rası yatırımlara ve 4,7 milyar lirası da transfer har
camalarına aittir. I 

1985 yılı genel ve katma bütçesi içerisinde yatı- I 
rımların payı yüzde 60 olup, 1983 yılına nazaran I 
yüzde 32,5'İik bir artış göstermektedir. Diğer taraf
tan döner sermayeli kuruluşlar ile KİT kuruluşları da I 
dahil edildiğinde 1985 yılı toplam yatırım miktarı 
231 milyar liraya ulaşmaktadır. I 

Ayrıca, yakında yürürlüğe giren 3074 sayılı Akar- I 
yakıt Tüketim Vergisi Kanununa göre tüketim fo- I 
nunda toplanan meblağın yüzde 30'u altyapı tesis- I 
lerinde kullanılmak üzere Bakanlığımız Köy Hiz- I 
metleri Genel Müdürlüğüne, ödenecektir. Böylece, I 
köy altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için bütçe ge- I 
lirlerinin dışında ilave bir kaynak sağlanmış olmak
tadır. Dolayısıyla, geçen yıla göre artış rakamlarına, j 
bu rakamı da ilave edersek bu yıl bütçesiyle önemli 
bir artış sağladığımızı ifade etmek isterim. I 

Bakanlığımızın Türk köylüsüne ve tarımına gö
türülen hizmetleri, bilindiği gibi, sadece biraz önce I 
saydığım bütçe rakamlarıyla sınırlı kalmamaktadır. I 
Nitekim Bakanlığımızın hizmetleri ayrıca döner ser- I 
maye, çeşitli fon kaynakları ve özellikle kamu iktisa
dî kuruluşlarımızın bütçe dışı finansman kaynakları 
ve tarım sektörüne ayrılar, diğer kredi kaynaklarıyla I 
da desteklenmektedir. I 

Bu açıdan bakıldığında, 1985 yılında 296 milyar I 
liralık genel ve katma bütçenin dışında, iskân, orman I 
köyleri kalkındırma ve toprak tarım fonlarına ait I 
18,2 milyar lira; Orman Genel Müdürlüğü ve Ata- I 
türk Orman Çiftliği Müdürlüğü döner sermayelerine I 
ait yaklaşık 190 milyar lira; Bakanlığımıza bağlı I 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 788 milyar liralık sâ  I 
tış gelirleri; Ziraat Bankası kaynaklarından ayrılması I 
muhtemel toprak muhafaza ve sulama hizmetleri için I 
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20 milyar lira; tarımsal amaçlı kooperatifler için "1: 
milyar lira; tarım kredi kooperatifleri için 180 mil
yar lira ve yine tarım kredi kooperatifleri birliği
nin kendi öz kaynaklarından ayrılacak 20 milyar lira 
tutarındaki kredileri de göz önüne alacak olursak, 
Bakanlığımızın doğrudan doğruya veya vasıtalı ola
rak 1985 yılında muhatap olacağı yatırım mal ve hiz
metler toplamı yaklaşık 1,5 trilyon liraya ulaşacak
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere 
köylerimizle diğer yerleşim birimlerinin önemli alt
yapı hizmetlerinden olan köy yolları, köy içme su
yu, köy elektrifikasyonu ile iskân çalışmaları hakkın
da bilgi arz etnvek istiyorum,. 

Köylerimizde ekonomik ve sosyal bakımdan köy 
yolu ihtiyacı yanında dağ ve orman köyleriyle tabiî 
afetlere maruz yerleşim yerlerinde ulaşım ayrı bir 
önem kazanmaktadır. 1 Ekim tarihi itibariyle köy 
yolları yaklaşık 243 bin kilometredir. Köy yolları
nın 128 bin kilometresi stabilize yol, 12 700 kilomet
resi asfalt, 59 bin kilometresi tesviye, 43 bin kilometresi 
ise ihamyöldur. Halen yol olmayan köy merkezleri 
sayısı ise 1 508'ciir. 

1984 yılında Ekim ayı sonu itibariyle 7 100 ki
lometre stabilize, 6 bin kilometre tesviye ve 2 100 ki
lometre asfalt yapılmıştır. 1985 yılında ise 8 500 ki
lometre stabilize, 7 500 kilometre tesviye ve 2 bin 
kilometre asfalt yol yapımı öngörülmektedir. 

Ülkemiz ekonomisi için orman yollarının yapı
mı ise özel önem arz etmektedir. 1983 yılı sonu iti
bariyle 96 bin kilometre orman yolu yapılmış olup, 
48 bin kilometre daha orman yoluna ihtiyaç vardır. Ey
lül sonu itibariyle 1984 yılında 3 256 kilometre ye
ni yol yapımı, 1 015 kilometre stabilize ve 1 068 
kilometre büyük yol onarımı yapılmıştır. 

Ülkemizde köy ve benzeri yerleşim alanlarında 
içme suyu götürülmesi gereken 78 194 ünite bulun
maktadır. Bu yerleşim alanlarından 1 Ekim 1984 ta
rihine göre 39 536'sının, yani yüzde 5 Tinin suyu 
varken, 13 565'inin, yani yüzde 17'sinin suyu yeter
siz olup 25 093 üniteye ise Devletçe bugüne kadar 
sulama hizmeti götürülememiştir. 

1' Ekim 1934 yılı itibariyle, 2 672 üniteye içme 
suyu götürülmüş, 1985 yılında ise 3 099 üniteye - as
kerî garnizonlar dahildir buna - içme suyu götürül
mesi planlanmıştır. 

Bakanlığımız köy tipi hidroelektrik santralı ve 
şebekesi kurarak 1982 yılında 16 üniteye, 1933 yı
lında 25 üniteye ve 1984 yılında 34 üniteye elektrik 
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götürmüştür. Köy altyapı ihtiyaçlarının daha kısa 
sürede tamamlanması Bakanlığımızın anahedeflerin-
den birisidir. Bunu gerçekleştirmek için 235 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, tüm makine park
ları bu genel müdürlük bünyesinde toplanacaktır. 
Bu sayede mevcut makine kapasitesi ile daha fazla 
iş yapma imkânı sağlanacaktır, 

Burada bir önemli hususa daha değinmek istiyo
rum : Daha önce bildiğiniz gibi Toprak - Su, Top
rak - İskân, YSE ve Oı man Yolları ayrı birimler 
halinde idi. Bunların Ankara'daki teşkilatlanması bi
tirilmiştir. Zannediyorum bir ay içerisinde de taşra
daki teşkilatlanma bitirilecektir. Bu şekilde kaynak
larımızı daha rasyonel olarak kullanma imkânını 

'bulacağız. Bu da teşkilatlanma konusunda yapılan 
eleştirilere karşı kısa bir değerlendirme olmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, burada yaptığımız çok 
daha önemli bir hususu daha arz edeyim. Bu yeni 
kurduğumuz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 
daha önceki yapıdan çok farklı olarak, eskiden YSE 
köye dıştan girer, dıştan çıkardı, yani köy içi yol
larına karışmazdı, köy içi kanalizasyona karışmazdı. 
köydeki diğer hizmetlere karışmazdı. Yenii Kanunda 
köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün köy içi hiz
metlere girmesi esası da getirilmiştir. Bu inşallah 
önümüzdeki yıllarda giderek büyüyen bir hamle ola
caktır. (Alkışlar) -

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; tarım
da üretimi geliştirmenin hızlı ve etkili yolu girdi kul
lanımını artırmaktır. Bakanlığımız tarımda girdi kul
lanımını artırmak için ıbüyük ça'ba göstermektediır. 
Bu girdiler meselesinde, öncelikle tohum meselesine 
değinmek istiyorum. 

Ülkemiz tarımının kısa zamanda gelişmesinde 
ve gelişme hızının artışında iyi vasıflı tohumluk en 
önemli faktörlerin başındadır. Geçmiş dönemlerde 
bu konuda çeşitli çalışmalar ve uygulamalar yapıl
mıştır. Ancak dünyada bu konudaki gelişmeler çok 
hızlı olmaktadır. Dünyadaki gelişmelerden yeterince 
istifade etmek ve uygulanan politikalarla hu ülke
lere ayak uydurmak zorunda olduğumuzu vurgula
yarak ifade ediyorum. Nitekim, özel ve yabancı şir
ketlerin veya ortak şirketlerin tohum üretim ve pa
zarlama konularına girmesinin teşviki, hükümetimi-
ziin tarımda anapolitikaları arasında yer almıştır. 
Bu maksatla hububat, yem bitkileri, yağlı tohumlar, 
sanayi 'bitkileri ve sCbze tohumlarının en iyi kalite 
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ve standartta çiftçilere dağıtılmasına büyük önem 
vermekteyiz. Ülkemizde üretilmesi mümkün olan to
humların üretiminin teşviki, diğerlerinin ise ithal 
yoluyla karşuanmasına çalışılmaktadır. 

1984 yılı içerisinde Bakanlığımıza bağlı kuruluş
lar tarafından 334 bin ton tohumluk üretilmiştir. 
Ayrıca 26 bin ton çeşitli tohum ithal edilmiştir. 

1984 yılı içerisinde tohumculuğumuzu teşvik ama
cıyla çıkarılan tebliğ ve kararnameler ile yurt için
de üretilen tohumluk fiyatları tescil edilmiş veya 
üretim izni verilmiş tohumlukların ithali serbest 
bırakılmıştır. Ayrıca ithalde görev alacak kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının bakanlığımızca tespiti esa
sı getirilmiştir. Böylece tohum üretimi ve pazarla
ması konularında ihtisaslaşmaya da önem ve değer 
verilmiş olmaktadır. 

Muhterem üyeler, tohumluk konusunda bir - iki 
hususa daha değinmek istiyorum, önümüzdeki yılda, 
özellikle 'birkaç ürüne büyük önem vereceğiz. Bunla
rın başında mısır gelecektir. Mısırı, gerek hayvancılı
ğın genellde geliştirilmesi ve gerekse tavukçuluğun ve 
genelde hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili olarak 
Türkiye'de uzun yıllardır en fazla ihmal edilmiş ko
nulardan biri olarak görüyorum. Size şöyle bir misal 
vermek isterim. 

Bugün dünyada üretimi 450 ilâ 500 milyon ton 
arasında olan üç ürün vardır. Bunlardan biri buğ
day, biri pirinç, öbürü de mısırdır. Pirinç Doğu 
insanın yiyeceğidir. Buğday Batı ve orta insanının yiye
ceğidir. Mısır ise hayvancılığın en büyük besi kaynağı
dır; gerek tane yem olarak, gerekse silaj olarak. Bu 
konuda bir - iki misal vererek, Yüce Heyetinizi ay
dınlatmak isterim. Hepinizin gayet iyi bildiği gibi, 
mısırın aşağı yukarı yarısı Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından üretilir. Buna mukabil gelişmiş olan 
bütün ülkelerde (ki, bunlar hem tarım, hem hayvan
cılık, hem de sanayi bakımından büyük ölçüde ge
lişmiş ülkelerdir) hayvancılığın anamaddesi olarak 
başta mısır gelmektedir. Her ülke mısır meselesini 
kendisi çözümlemeye çalışmıştır. Birkaç rakam arz 
etmek istiyorum1: Bugün Yugoslavya ve Romanya'nın 
mısır üretimi yılda 10 milyon tonun üzerindedir. 
Biraz evvel bir arkadaşımız konuşmasında değindi, 
Macaristan'ın yüzölçümü 92 'bin kilometrekare ka
dardır ve Macaristan'ın mısır üretimi 6,5 - 7 mil
yon ton kadardır. Bir şey daha ifade etmek istiyo
rum. Bitişiğimizdeki Yunanistan, bu meselede bü
yük yol almıştır. Bizim 1/4 alanımızda bizim kadar 
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mısır üretmektedir bugün Yunanistan. Dönüm ba
şına verimi 960 - 970 kiloya gelmiştir. Yani Me
ric'in öbür tarafı mısırdır ve Yunanistan bu mesele
de büyük mesafeler katetmiştir. Bu bakımdan önü
müzdeki yıl gerek tohum, gerek ıkredi, gerekse des
tekleme fiyatı itibariyle, mısır meselesinde önemli 
tedbirler almaya başlayacağımızı huzurunuzda ifade 
etmede istiyorum. 

Muhterem üyeler, tarımın önemli girdilerinden 
biri de 'kimyevî gübredir. Ülkemizde planlı dönem
de kimyevî gübre tüketiminde önemli gelişmeler ol
muştur. Nitekim, 1962 yıllarında 295 bin ton civa
rında olan gübre tüketimi, bugün çok şükür 8,5 
milyon ton seviyelerine gelmiştir. Bazı sayın ko
nuşmacıların biraz evvel konuşmalarında bahset
tikleri gibi, Türkiye'de gübre tüketiminde herhangi 
bir azalma ve geriye gitme bahis 'konusu değildir. 
Tersine, geçen yıla göre gübre tüketiminde gerekli 
miktarda artışlar olmaya devam etmektedir. 1985 yı
lında da gübre tüketiminin 9 milyon ton olacağını 
tahmin ediyoruz. 1984 yılı sonundaki gübre tüketi
minin de 8,6 milyon ton olarak gerçekleşeceğini 
umuyorum. 

Muhterem üyeler, burada bir kere daha dile ge
tirmekte yarar gördüğüm bir konu sulama meselesi
dir. Sulama meselesi tarımımızın en ciddî meselesi
dir.; Tarımda kısa vadede önemli şeyler bekleyebi
liriz; ama orta ve uzun vadede tarımımızın sağlam 
temellere oturmasının esası sulamaya bağlıdır. Bu
gün hepimizin bildiği gibi, aşağı - yukarı 27 - 28 
milyon hektarlık tarım arazimizin 8,5 milyon hek
tarı sulanabilir karakterdedir. Halkın ve devletin 
yaptığı sulamalar 'dahil, sulanabilir arazinin ancak 
yüzde 38 kadarını sulayabiliyoruz ki bu da aşağı 
yukarı 3,2 - 3,3 milyon hektar kadar tarım arazisi
nin sulandığını gösterir. Bu bakımdan gerek eski 
Toprak - Su Genel Müdürlüğünün yaptığı sulama 
proje ve hizmetleri ile yeni Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılacak küçük sulama proje
lerinin, gerekse Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacak büyük sulama projelerinin, ta
rımımızın geleceği bakımından büyük ehemmiyeti 
vardır, hükümetimiz de bu konuya büyük önem ver
mektedir, 

Sayın milletvekilleri, tarımsal mücadele tarım 
ürünlerinin bir nevi sigortasıdır. Bitkisel üretimde 
hastalık, haşere ve yabancı otlar nedeniyle önemli 
kayıp meydana gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen 
bitkiler ve bunlardan elde edilen ürünlere arız olan 

hastalık ile zararlı ve yabancı otlardan meydana ge
lecek zararı asgarî seviyeye indirmek; ihracata el
verişli ürün elde edebilmek için 1984 yılı programı
na göre mücadele etkin bir şekilde sürdürülmüştür. 
Ülkemizde üreticilerin gücü dışında kalan ve ülke 
ekonomisini olumsuz yönde etkileyen zararlılara karşı 
devlet ve devlet yardımı mücadeleleri uygulanmıştır. 

Ziraî mücadele ilaçları ve ilaç imalinde kullanı
lan teknik maddeler ile teknik madde imalinde kul
lanılan hammaddeler gümrük vergisi ve resimlerinden 
muaf tutulmuştur. Hastalık ve zararlılarla mücadele 
konusunda erken uyarı çalışmalarımızdan olan; ilaç
lama sayısını azaltmak, ilaç sarfiyatını düşürmek, çev
re kirliliğini önlemek ve tabiî dengeyi korumak ama
cıyla yaptığımız çalışmalar titizlikle sürdürülmekte
dir. 

Muhterem üyeler, bir arkadaşımız Türkiye'de ma
kineleşmeden tekrar saban devrine dönüleceğinden 
bahsederek,- izmir'de çekilmiş olan bir resimden bah
setti. Ben size kısaca şunu söyleyeyim: Bugün Tür
kiye'de aşağı yukarı yarım milyon traktör vardır. 
Önemli miktarda da bunlarla kullanılacak, yani takıp 
sökülecek alet edevat vardır; fakat Türkiye traktör 
bakımından bugün kendisi ile kıyas edilebilecek ülke
ler bakımından önemli bir yere gelmiştir. Ancak, 
Türkiye'deki traktör parkının daha iyi kullanılması 
için, bizde halen ortalama olarak traktör başına 2 
ton civarında olan alet - ekipman meselesinin 4 - 5 
katına çıkması gerekmektedir. Türkiye'deki problem 
buradadır. Şüphesiz ki, önümüzdeki yıllar traktör ih
tiyacında biraz daha artış meydana getirecektir. O 
bölümde de eksiklerimiz var; ama önemli konu, Tür
kiye'de traktör ile beraber kullanılacak alet ve ma
kine meselesidir. Bu konuda da 1983 yılı içerisinde, 
Bakanlığımız tarafından fiyat tespitleri bırakılmış, bu 
iş doğrudan doğruya imalatçılarla, alıcı kuruluşlar 
arasındaki pazarlığa bırakılmıştır; bu da rekabet şart
larını daha iyi hale getirmiş ve .yunun faydalan da 
görülmeye başlamıştır. 

Tarımsal kredi 1983 yılında 685 milyar lirayken, 
1984 yılında bu rakam 852 milyar liraya yükselmiş
tir. Ayrıca geçen yıllara göre plasman miktarında 
meydana getirilen artışın yanında, ikraz birimlerin
de, mahsul baremlerinde, bankanın şube şahıs had
lerinde ve kredilerin açılmasında uygulanan işlem ve 
usullerde gelişmeler ve kolaylıklar sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Ziraat Bankasının 19 Ocak 1984 
tarih ve 5175 sayılı genelgesiyle, traktör ve yerli ya
pım tarım makineleri için gayrimenkul teminatı gös
terilmemesi veya teminatın noksan kalması durumun-
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da - teçhiz kredileriyle ilgili mevzuat esaslarına göre 
1,5 milyon liraya kadar müşterek borçluluk ve mü
teselsil kefaletle kredi açılması esası da getirilmiştir. 

Bu yıl 19 ilde uyguladığımız kontrollü ziraî kredi 
projesinin önümüzdeki yıl bütün illerimize teşmil 
edilmesini programlamış bulunuyoruz. 

Muhterem üyeler, şimdi, bakanlığımızın tarımsal 
üretimi geliştirmek amacıyla yürüttüğü bazı projeler 
hakkında kısa bilgiler arz etmek istiyorum. Bu konuya 
sayın üyeler de değindiler. Halen Türkiye'de önemli 
bir miktar arazi nadasa bırakılmaktadır, bu doğru
dur. Fakat bu vesileyle, değerli üyelerin dile getir
dikleri bu tarımsal istatistikler meselesine de değin
mek istiyorum.. 

Tarımsal istatistikler (Daha evvel bir iki yerde 
de ifade etmek imkânını buldum) çok emin olduğu
muz rakamlar değildir. Bu, maalesef uzun yıllardan 
beri böyle devam etmektedir. Bu meselenin tam ola
rak düzelmesi, önümüzdeki yıllarda bu konuda 
yapacağımız titiz çalışmalara ve (Ankara'dan masa 
başındaki düzeltmelerle değil) bizzat yerinde bu me
selelerin titizlikle tespit edilmesine bağlıdır. Ankara' 
dan yapılan işler daha çok bir istatistikî değerlendir
me, bir toplama işleminden ibaret kalmaktadır. O ba
kımdan, tarımsal istatistiklerimizin ileride bizi daha 
iyi yönlendirici birtakım değerlendirmelere götürmesi 
için, tarımsal istatistiklerimizi temelinden başlayarak 
zayıf olduğumuz konularda yeniden gözden geçirmek, 
ona göre düzeltmek zorundayız. 

O bakımdan, çeşitli konularda dile getirilen ista
tistiklerle ilgili hususlara böylece kısaca değinmiş ol
mayı yararlı gördüm. 

Bakanlığımız madasın azaltılması için daha önce 
başlayan bazı projeleri yürütmektedir. Hatta bildi
ğiniz gibi, mercimeğin geliştirilmesi, nohut, fiğ gibi 
diğer ürünlerin geliştirilmesi bunlar arasında yer al
maktadır, hatta belirli yerlerde belirli ölçülerde başarılı 
da olunmuş; fakat bunlara daha da fazla ağırlık ver
mek durumundayız; çünkü, tarımda bir karış arazimizi 
boş bırakmak doğru değildir, özellikle dünyanın gelişen 
teknikleri dahilinde hiçbir şekilde nadasa bırakmadan 
tarım yapmak durumundayız, zorundayız. 

Diğer taraftan, yurdumuzun ekolojik şartları ba
kımından ikinci ürün projeleri de önem arz etmekte
dir. Ülkemizin iklim bakımından uygun olan Ege, 
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki su
lanan alanlarında ikinci ürün yetiştirme projesi tat
bik edilmektedir, bu bölgelerde hububat hasadından 
sonra soya, mısır, susam, yerfıstığı, ayçiçeği, çeltik 
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gibi ürünler yetiştirilmektedir. Nitekim bu yıl1 70 bin 
. tonu geçen soya üretiminin çok önemli bir bölümü 

ikinci ürün olarak Çukurova'dan elde edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, hayvancılık en fazla gelişti

rilmesi gereken konuların başındadır. Bunu mütead
dit defalar ifade etmeye çalıştık, Hükümet Programı
mızda da bu konuya anahatlarıyla gerekli önem ve
rilmiştir, Tabiatıyla hayvancılığın geliştirilmesinde 
üretimden tüketime kadar olan zincir içinde hayvan 
ıslahı, yem üretim'inin artırılması, çayır ve meraların 
ıslahı, hayvanların bakım, beslenme ve yetiştirme 
şartlarının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarıyla mü
cadele, üreticiye 'tatminkâr fiyat ve kredi verilmesiyle 
pazarlama organizasyonunun kurulması hizmetlerinin 
bir arada ele alınması zorunludur, 

Yerli ırk hayvanların ıslah yolu ile yüksek vasıflı 
ırklara dönüştürülmesinde suni tohumlamaya ağırlık 
vermekteyiz. Hatta bu çalışmaları daha da hızlandır
mak maksadıyla, suni tohumlama, aşı ve serum imali 
serbest hale getirilmiştir. Şüphesiz ki bu, bakanlığımın 
kontrolü altında olacaktır. Bundan böyle ciddî şirket
ler, oiddî gruplar aşı, serum imalinde • ve doğrudan 
doğruya Batıda Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi 
bizde de suni tohumlama hizmetlerini bir profesyonel 
faaliyet olarak yapabileceklerdir. 

^Bakanlığımızda 1984 yılında Ağustos ayına kadar 
400 bin baş sığır, 68 bin baş da koyun suni tohum
laması yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan suni ve tabiî 
'tohumlamalar sonucu 1984 yılı itibariyle ülkemizdeki 
sığırların yüzde 211 melez sığırlara dönüştürülmüştür. 
1985 yılında ise, 620 bin baş sığır ve 300 bin baş ko
yun suni tohumlaması ile; 220 bin baş sığır ve 15 bin 
baş koyun tabiî tohumlamasının yapılması öngörül
müştür. 

Muhterem üyeler, biraz evvel de mısır meselesi
ne değinirken yemin öneminden bahsettim. Çünkü et, 
süt, yumurta bakımından bütün mesele hayvancılığı
mızın geliştirilmesi, meselenin esas kaynağı olan yeme 
çok yakından bağlıdır. Bugün tavukçulukta maliyetin 
aşağı yukarı yüzde 70 - 80'i yerine göre yemden gel
mektedir. Bu sığırda da böyledir, diğerlerinde de 
böyledir. Bu bakımdan, yem meselesine büyük önem 
verdiğimizi ifade ediyorum. Programımızda da yer 
aldığı şekilde soya, mısır ve yem bitkilerinin geliştiril
mesine önem vereceğiz. 

Türkiye, bugün halen 1 milyon 300 bin ton sevi
yesinde olan mısır üretimini ve aşağı yukarı 70 - 80 
bin ton seviyesinde olan soya üretimi seviyesini çok 
yükseklere çıkarmak zorundadır. Mısırda en azından 
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5 milyon ton gibi ve daha yukarılardaki seviyelere 
çıkmak zorundayız. Soyada da en azından 700 - 800 
'bin ton gibi bir seviyeye çıkmak zorundayız. Şüphesiz 
'ki, o noktalara gelmek birkaç yılımızı alacaktır. 

Muhterem üyeler, ülkemiz coğrafî yapısı ve iklim 
kuşağı nedeniyle deniz ve iç sulan her çeşit su ürün
lerinin yetiştirilmesine uygundur. Ayrıca, ülkemiz 
7.200 kilometre kıyı şeridi, 176 bin kilometre akarsu, 
203 bin hektar tabiî göllerle, 150 bin hektar baraj 
gölü ve sayısı devamlı artan gölet ve rezervuarları 
ile büyük bir üretim potansiyeline sahiptir. 

Bakanlığımız, deniz 'balıkçılığının geliştirilmesi iç'in 
yaptığı çalışmalar yanında, iç su kaynaklarının balık-
landırılması konusunda da önemli çalışmalar yapmak
tadır. Nitekim, balıklandırma ve kerevitlendirme 
projesi kapsamında 1982 yılında 1,3 milyon, 1983 yılın
da 9,7 milyon ve 1984 yılında da 10,1 milyon balık 
yavrusu su kaynağına bırakılmıştır; 1985 yılında ise, 
15 milyon balık yavrusunun su kaynağına bırakılması 
öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, 
ülkemizde mevcut 20,2 milyon hektar orman alanı 
ülke yüzölçümünün yüzde 25,9'unu meydana getir
mektedir. Ülkemizde küçümsenemeyecek miktarda or
man varlığımız olmasına rağmen, ormanlarımızdan 
yapı bozukluğu sebebiyle yeterli üretim yapılamamak-
tadır. Avrupa ülkelerinde mevcut ormanların yüzde 
80'i verimli olmasına mukabil, ülkemizde bu oran 
yüzde 44'tür. Ayrıca, verimli nitelediğimiz 8,8 milyon 
hektar orman alanında birim sahadan alınan verim 
seviyesi de Avrupa ülkelerine göre daha düşüktür. 
Bütün ormanlarımızın yıllık artımı kabuklu gövde 
hacmi olarak yılda 28 milyon metreküptür. Bu artımın 
22 milyon metreküpü koru, yaklaşık 6 milyon met
reküpü de baltalık ormanlardan gelmektedir. 

Ülkede verimsiz orman alanlarının ağaçlandırıl
ması ve verimli hale getirilmesi için çalışmalarımız 
devam etmektedir. 1980 yılından bu yana ağaçlandır
ma faaliyetlerinin toplu çalışma esasına uygun olarak 
hazırlanan 'büyük projeler halinde yürütülmesine, böy
lece daha fazla alanın ağaçlandırılmasına çalışılmak
tadır. Bunun sonucu, 1980 yılında 45 bin hektar alan
da ağaçlandırılma yapılmışken, bu miktar 1982 
yılında 80 bin hektara, 1983 yılında 88 bin hektara 
yükselmiştir. 1984 yılında ise, 15 Aralık itibariyle 92 
bin hektar ağaçlandırma yapılmıştır. Bundan sonra de
vam edecek çalışmalarla bu miktarın biraz daha ar
tacağını ümit ediyorum. 1985 yılı ağaçlandırma prog
ramımız ise, 132 bin hektardır. 

I Muhterem üyeler, bu vesileyle şunu da ifade et-
I mek istiyorum: Hükümete geldiğimizden bu yana al-
I dığımız önemli kararlardan biri de bu ormancılık ko-
I nusunda, fidanlıkların büyük ölçüde geliştirilmesi ka-
I rarı olmuştur. Bugün halen orman teşkilatımızca yak-
I laşık yılda 300 - 400 milyon civarında fidan üretimi 
I yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ağaçlandırma me-
I selesini hızlandırmak istesek dahi, fidan yetersizliği 
I nedeniyle bunun büyük ölçüde gerçekleştirilmesi 
I mümkün değildir. Bu bakımdan, bu yolda aldığımız 
I tedbirlerle zannediyorum 2 veyahut 3 yıl içerisinde 
I bugünkü fidan kapasitesini 2, hatta 2,5 katına çıkar-
I mak kararındayız. 
I Bu yıl ormanla ilgili olarak, bilhassa ormanda 
I devlet ve millet ilişkileri bakımından önemli olan üç 
I önemli karar vardı. Anayasamızın 169 ve 170 inci 
I maddelerine uygun olarak bizden önceki hükümet 
I zamanında çıkarılan 6831 sayılı Kanunla tadat edilen 
I önemli tebliğler hazırlanmış ve Resmî Gazetede ya-
I yımlanmıştır. Buna göre, bir tanesi 6831 sayılı Or-
I man Kanununun hükümlerine göre yapılacak orman 
I kadastrosu ve aynı kanunun 2 nci maddesinin (b) fık-
I rasına göre orman vasfım kaybeden sahaların orman 
I sınırlarının dışına çıkarılması; diğeri ise, devlet eliyle 
I ihya edilecek orman içi köyler halkının yerleştiril 
I mesi maksadıyla yine aynı kanunun 2 nci maddesinin 
I {a) fıkrasına göre orman sınırlarının dışına çıkarıl-
I ması esasları tanzim edilmiştir. 
I Daha önce 45 olan, bu husustaki komisyon sayısı 
I artırılacaktır. Bu komisyonların artması ve önümüz-
I deki yıldan itibaren kesif bir çalışmaya geçmesiyle,. 
j özellikle orman konusunda ihtilafın fazla olduğu ve 
I orman arazisinin daha çok seracılık gibi faaliyetlerde 
I kullanma imkânlarının olduğu yerlerde, bu çalışma-
I larımız hakikaten çok büyük faydalar getirecektir. 
i Şüphesiz ki bu söylediklerim kısa zamana sığdırıla-
I cak bir çalışma değildir, ancak önümüzdeki yıllarda 
I bu çalışmalarımızı daha da süratlendirerek, ayrca 
I komisyon sayısını da artırarak bu işi daha fazla sü-
I rüncedeme bırakmadan götürebiliriz, 
I Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; söz-
I lefirnin sonunda bazı hususlara kısa değinmek isti-
I yorum. Planlı dönemde, tarımda önemli gelişmeler 
I kaydedilmesine rağmen, ulaşılan seviye yeterli değil-
I dir. Bu nedenle, tarımın, üreticinin insiyatifi dışında 
I kalan iklim şartlarına bağlılığını en düşük seviyeye 
I indirebilmek için teknolojik gelişmeyi hızla geliştir-
I mek zorundayız. Ayrıca, tarımda mevcut ve yeni 
I tahsis edilen kaynakların uygun kullanımını sağlayarak. 
I verimi artırmak zorundayız. 
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Bakanlığımız, tarımda hızlı ve sürekli gelişmeyi 
sağlamak için, teknolojik seviyenin yanında, tarıma 
•daha etkin hizmet götürmeye çalışmaktadır. Tarım 
hizmetlerinin, bir bakanlık çatısı altında toplanması, 
sevk ve idareyi kolaylaştırırken, hizmetlerin hızlı ve 
etkin şekilde köye götürülmesinde önemli faydalar 
sağlayacaktır. 

(Tarım sektörü, ekonomik ve sosyal değerlerle 
toplum hayatımızda çok Önemli bir yer işgal etmek
tedir. Ancak, ülke ekonomisinde anasektör özelliğini 
koruyan tarımın, içinde bulunduğu sorunlar, gerek 
tabiatı itibariyle gerekse hitap ettiği büyük nüfus 
•topluluğu itibariyle çok yönlüdür, 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bana ta
nınan konuşma süresini kullanmak bakımından, sayın 
grup temsilcilerinin konuşmalarında değindiği bir - iki 
hususa müsaadenizle burada değinmek istiyorum. 

Teşkilatlanma ile ilgili hususu, konuşmanın arasın
da genelde değerlendirdiğim için, tekrar yüce heyeti
nizin zamanını almak istemiyorum. Yalnız teşkilat
lanma hususunda kısaca değinmek istediğim iki nokta 
var; o da şu: 

Bu teşkilatlanma ile daha evvel Tarım Bakanlığı 
içerisinde 3 camia ya da 3 meslek grubu şeklinde 
olan grupların, birbiriyle daha yakınlaşacağına ve bir 
arada daha iyi hizmet vereceklerine inanıyorum. 

İkinci bir nokta, bugün artık bütün hizmetler için
deki belirli hizmetler, sadece belirli meslek grupları 
ile görülebilecek seviyeden çıkmıştır. Tersine, hizmet
lere gerektiği ölçüde, diğer mesleklerden, diğer grup
lardan insanların katılmasıyla bunları geliştirmek ge
rekmektedir. Bu yeni yapının bunları da getirceğini 
tahmin ediyorum. 

Muhterem üyeler, gübre zammı üzerinde duruldu. 
Şunu ifade etmek istiyorum; bugün hâlâ gübrede yak
laşık 150 - 151 .milyar lira kadar sübvansiyon devam 
etmektedir. Bu sübvansiyonların karşılıkları olarak, 
çeşitli ürünlerden aldığımız destekleme fonuna gelen 
paraların toplamı, sadece ve sadece 60 milyar liradan 
ibarettir. Bu bakımdan, 1984 yılı içerisinde gübreye 
yapılan zamları bu ölçüde değerlendirmek gerektiğini 
ifade ediyorum. Bu sübvansiyonları yapmamış ol
saydık, bunların nerelere kadar çıkacağını da takdir
lerinize bırakıyorum. 

'Bir değerli milletvekilinin şahsımla ilgili mesele
sine de kısaca değineceğim. Çünkü bu, birkaç defa 
dile getirildiği için bunu söylüyorum, yoksa yüce 

, heyetinizi bununla işgal etmek istemezdim. Bu ko
nuyu buradan bahseden, yani benim Parlamento dışı 
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bir bakan olduğumu bahseden arkadaşımı buraya ge
tiren Anayasa, beni de buraya getirmiştir. (ANAP sı
ralarında «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Diğer taraftan meslek dışı olma konusuna da çok 
kısaca değinmek istiyorum. Biraz evvel de söyledim, 
işgal ettiğimiz siyasî mevkiler ihtisas yerleri değildir. 
Şüphesiz ki, konuya yatkınlık aranır, başka şeyler 
aranır; fakat bunun takdiri de bizim dışımızdadır, 
bu takdiri yapanın elindedir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Ben buraya 
92 bin oyla geldim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Biz pa
raşütle mi geldik? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Gökgün, 
o zaman bir Anayasa değişikliği teklif edin. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem üyeler, tarımda toprak 'tahlilleri konusu 
hakikaten üzerinde durduğumuz gerek uygun ve ye
terli gübre kullanımı, gerekse uygun ürün seçimi ba
kımından hakikaten önemli bir konudur. Bu konu 
üzerinde ilgili kuruluşumuz olan Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü büyük bir hassasiyetle çalışmak
tadır. İnşallah önümüzdeki yılda ki, bu yıl epey yol 
aldığımızı zannediyorum, bu işi daha fazla geliştire
rek çiftçimize daha faydalı olacağımızı tahmin edi
yorum. 

Muhterem üyeler, beni sabırla dinlediğiniz için 
tekrar şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı su
nuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Lütfen yerinizde kalırsanız, sualler var onları ce

vaplandırınız efendim. 
26 sual var, başka sual sormak isteyen var mı 

efendim? Yok, 
Sual sorma işlemi kapanmıştır. 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sualini oku

tuyorum: 
Üreticiden ucuz alınan, tüketiciye çok pahalı in

tikal eden temel gıda maddelerimizin fiyatlarının mil
letimize -ucuz intikali için ne gibi tedbirler düşünü
yorsunuz? 

Pamuk, fındık, buğday, arpa, incir, kuru üzüm, 
canlı hayvan ihracatından alınan fondan vazgeçmeyi 
ve Türk çiftçisinin alınteririin değerlendirilmesinde 
menfî yöndeki etkilerinin düzeltilmesini düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem üye-
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ler, biraz evvel gübre sübvansiyonu ile" ilgili konuyu 
açıklarken ifade ettim. Bütün bu destekleme dolayı
sıyla alınan fonlar fındıkta, diğer ürünlerde toplam 
aşağı - yukarı 60 milyardır, buna mukabili bizim 
oradan çiftçiyi finanse ettiğimiz rakam 150 milyar
dır, dolayısıyla hadisenin büyüklüğü budur. Bu şüphe
siz ki, zaman içerisinde dünya fiyatlarına göre, ülke
nin şartlarına göre ayarlanacak bir konudur. 

Diğer taraftan daha ucuz, daha uygun fiyatlarla 
daha kaliteli malların intikali şüphesiz bir üretim -
pazarlama zincirinin halledilmesine bağlıdır. Daha 
fazla üretim yapmak zorundayız. Yüce heyetinize bu
nunla ilgili düşüncelerimizi arz etmeye çalıştım. Ayrı
ca, tüketiciye muhatap olacak pazarlama kanalları
nın da genişletilmesi, artırılması, bunların belirli eller
de toplanmaması gerekir. Hükümetimizi, bu hallerin 
genişletilmesi vesaire konularda aldığı tedbirler de bu
nunla ilgilidir. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hikmet Biçentürk?.. Yok. 
Sayın Ahmet Doğru?.. Burada. 

Sayın Ahmet Doğru'nun sorusunu okutuyorum. 
1. Tarım Orman Köyişleri Bakanlığının birleşti: 

rilmesiyle başlatılan reorganizasyon çalışmalarının 
zaman aldığı malumlarınızdır. Bu çalışmaların ve ilgili 
ünitelere yapılacak atamaların ne zaman yapılacağı 
hususunda bir zaman vermek mümkün müdür? 

2. Bölge kuruluşlarında ve özellikle orman teşki
latında yapılan değişikliklerden bazı yakınmalar oldu
ğu bilinmektedir. Bu yakınmalar bakanlığınızca dik
kate alınarak, değişiklikler veya yeni düzenlemeler 
getirilmesi düşünülmekte midir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler, konuşmamda arz etmeye çalıştım, 
taşra teşkilatı ile ilgili düzenlemelerin ocak ayı içe
risinde tamamlanacağını ve sualin ikinci kısmıyla da 
beraber halledileceğini tahmin etmekteyim. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muzaffer İlhan?.. Burada. 
Sayın Muzaffer İlhan'ın sorularını okutuyorum: 
1. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalış

makta olan sanat sınıfı işçi arkadaşlarımızın ücretleri 
ki Karayolları ve Devlet Su İşlerinde çalışan sanat sı
nıfı işçilerden daha az ücret almaktadırlar. Yıllardır 

aradaki fark kapatılamamıştır. 1985 yılında yapıla
cak toplu sözleşmelerde eşit işe eşit ücret getirilmelidir. 

2. Köy Yollan Ulaştırma Ana Planına göre köy 
yolları ağı 234 145 kilometreye ulaşmıştır. Yerleşim 
üniteleri ise 78 840 adettir. Stabilize köy yolları 
124 329 kilometre yüzde 51, asfalt kaplamalı köy yolu 
11 135 kilometre yüzde 5, ham köy yolu açılmış 
48 156 kilometre, yüzde 19, tesviyeli köy yolu 59 739 
kilometre yüzde 25*dir. Tesviyeli köy yollarının köp
rüleri, sanat yapıları yoktur. Geçit vermemektedir. 
11 müdürlüklerinin elindeki araç-gereç yalnız stabilize 
bakımına yetişmemektedir. Tesviyeli yollar ne za
man kaplanacaktır, sanat yapıları yapılacaktır?. 

3. Köy içme suları çalışmalarında uygulama so
nuçları tatminkâr değildir. Ülkemizde 78 194 yerleşim 
biriminin 38 035, yüzde 66*sı yeterli; 13 565 yetersiz, 
yüzde 19; 26 594 adedi, yüzde 15'i susuzdur. Muğla 
ilinde ise, durum daha içler acısıdır, 901 ünitenin 244 
adedinde su var yüzde 27, 143 ünite yetersiz, yüzde 16; 
514 ünite susuzdur yüzde 57. Ülke düzeyinde en su
suz il Muğla'dır. 1984 yılında 1 adet köy programa 
alınmış, merkez ilçe Çırpı Köyü keşfi 51 milyon, 1984 
yılı ödeneği 3 milyon 514, ünite su bekliyor. Projeleri 
yapılmış bu üniteler ne zaman suya kavuşacaktır. 

Tarım kredi kooperatiflerinin mevduat kabul eder 
hale getirip ikrazatını böylece güçlendirmek mümkün 
değil mi? Köylünün bankası kendiliğinden doğar. 

Ziraat Bankası köylü bankası olma vasfını kaybet
miştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sual; kısa ve öz 
olmalı, üç sayfalık suale sayın bakanın cevap vermesi 
takdirine kalmıştır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle sadece ilk kısmına cevap vereyim, geri 
kalan kısmını yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum. 

Birinci kısmında, daha önce Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü sanat sınıfı personeli ile Karayolları ara
sındaki ayrıcalıklar bu yıl yapılan toplusözleşmeyle 
giderilmiştir; yüzde 36 zam yapılmış ve dolayısıyla 
benzer kuruluşlar arasındaki bu ücret farklılığı gide
rilmiştir. 

Müsaadenizle diğer hususları yazılı olarak cevap
landırmak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar?... 

Burada. 
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Sayın Sağlar'ın sorusunu okutuyorum: 
1. Akdeniz, özellikle Çukurova Bölgesinin en 

önemli ürünü olan narenciyenin, üretiminden pazar-
lanmasına kadar bakanlığınızın üreticilere ne gibi 
yardımı olmaktadır? Değerlendirilmeleri için ne gibi 
girişimler olacaktır? 

2. Tarımsal ürünler ihracatında büyük yer tu
tan Mersin ve yöresinde turfanda yaş sebze ve mey
ve üreticileri, tüm ülke üreticileri gibi finans sıkıntısı 
yüzünden, gerekleri olan sera örtüsü, ilaç, gübre ve 
teknik ekipman için tüccar ve tefecilerin eline düş
mekte, ürünlerini yok pahasına onlara kaptırmakta
dır. Bu da, adaletsiz gelir dağılımını ortaya çıkarmak
tadır. 

Bakanlığınızın bu gerçekle ilgili ne gibi bir politi
kası vardır; üreticileri destekleme ve kollamayı düşü
nüyor musunuz?? 

3. Ankara'dâki tüketici, Mersin'deki üreticinin 
ürününü sattığı fiyatın 2-3 misline daha ne kadar o 
ürünü yemeye devam edecektir?. 

4. Çukurova pamuğunda fiyat istikrarı fonu dışı, 
dış piyasada pamuk 178 cent iken, 35 cent olarak 
tespit edilmiştir. Pamuk, dış piyasada 145 çente düş
tüğüne göre, fiyat istikrar fonunun buna paralel ola
rak düşürülmesi düşünülmekte midir? 

5. Mersin - Tarsus arasındaki ovayı sulayacak 
Berden Sulama Projesine bağlı Çavuşlu Köyünde ge
çen 2 kanal yapımı devam etmekte midir. Bu kanallar 
ne zaman bitirilecek ve sulamaya açılacaktır? 

6. Mersin'in kuzeydoğusunda 7 200 dönüm, 1 ve 
2 nci sınıf tarım arazisi Mersin Belediyesi tarafından 
ye «Toplu konut yapacağım» diye istimlak edilmek 
istenmektedir. Halen bu arazi üzerinde yaşları 5-45 
olan 100 000 kök narenciye ağacı, 260 000ı kök bağ ve 
badem ağacı ve sebze seraları vardır. Kabaca 20 bin 
ton narenciye ve bir o kadar da üzüm ve sebzîe üretil
mektedir. Bu alanın daha da verimli hale getirilmesi 
için bir önceki sorudaki Berden Sulama Projesi için
deki kanallar yapılmaktadır.? Ziraat Bankası desteği 
ile Kardinal cinsi üzüm bağları bu alanda desteklen
mektedir. 

Büyük verim kapasitesine sahip ve geliştirilmesi 
için yatırımlar yapılan bu arazinin, alternatifi varken, 
mesken sahası olmasına müsaade edilerek, tarım top
rağı gibi kıt bir kaynağın yok olmasına göz yumacak 
mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
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müsaade ederseniz bu suallerin ilk ikisine kısa cevap
lar arz edeyim, geri kalanlarını ise, yazılı olarak ce
vaplandırmak istiyorum. 

Efendim, Çukurova Bölgesinde narenciye ürünü
nün değerlendirilmesi ve üreticinin desteklenmesi ama
cıyla ikinoi MEYSEB Projesi yürürlüktedir. 11 ve ilçe 
teşkilatlarımıza müracaat eden üreticilere gerekli des
tek, bu proje kapsamında sağlanmaktadır. 

Yaş meyve ve sebze ihracatının geliştirilmesi ama
cıyla bilindiği gibi, bölgesel pazarlama şirketleri ME-
PESAN dediğimiz, merkezi pazarlama şirketleri ku
rulmuştur. Bu şirketlerin gelişmesiyle birçok sorun 
şüphesiz ki çözülebilecektir. Bakanlığımız, üreticiyi 
kaliteli fidan ve diğer girdileriyle desteklemekte ve 
dolayısıyla gelirlerinin artmasına yardımcı olmakta
dır. 

Sayın Başkan diğer soruları yazılı olarak cevaplan
dıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayıh Salih Alcaıi .. Burada. 
Sayın Alcan'ın sorusunu okutuyorum: 
1. 1976 yılından şu ana kadar yapıldı veya yapı

lacak diye ümit verilen Tekirdağ'ın; 
a) Malkara ilçesine bağlı 18 parça köyü kapsa

yan Ahmetpaşa Grubu su meselesi, 
b) Hayrabolu - Çene Grubu su meselesi ne za

man ihaleye verilecektir? 
c) Mevcut arazideki 10 yıllık zarar tespiti için 

sahaya müfettiş gönderecek misiniz? 
d) İhaleyi bırakan müteahhitlere, zararlarından 

dolayı mahkemelerce ceza verilmiş midir? 
2. Ormanlık vasfını kaybeden çalılıklar işlenir 

araziye dönüştürülerek köylüye verilecek midir? 
3. Hasat zamanı telle bağlanan samanların için

de kalan teller hayvan besisinde süt ineklerinin ölü
müne yol açtığından, saman balyalarının makinelerce 
iple bağlatılması için bir kararname çıkarmanız müm
kün değil midir? 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sorular arasındaki makilerle ilgili hususu konuşmamın 
bütünü içerisinde cevapladığımı tahmin ediyorum. 
Bununla ilgili olarak kadastro gruplarımız, komisyon
larımız çalışmaktadırlar. 

Mahallî olmaları itibariyle diğer soruları müsaa
denizle yazılı olarak cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın bakan, son 
sorum üzerindeki görüşünüzü belirtmediniz, samanla
rın telle bağlanmasından hayvanlar çok zarar gör
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Neriman Elgin, buradalar mı 
efendim Yok. 

Sayın Hasan Altay buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Soruyu okutuyorum efendim: 

1. Ülke nüfusunun dörtte birini teşkil eden or
man köylüsüne verilen kredi tutarı, toplam kredilerin 
kaçta kaçıdır? 

2H Orman köylülerinin sorunlarını çözmek için 
kurulan Or - Köye ilgili yasasında belirtilen oranda 
ödenek ayrılmış mıdır? Ayrılma mışsa neden? 

3. Orman kadastro çalışmalarının ivedi çözümü 
için gerekli tedbirler alınmakta mıdır? Bu haliyle bu 
çalışmalar kaç yılda tamamlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
1984 yılı içerisinde orman köylülerinin desteklendiği 

Or - Köy Fonundan 6 milyar 675 niilyon lira kredi 
kullandırılmıştır; 1985 yılı için öngördüğümüz ra
kam ise, 8,5 milyar liradır. 

Diğer taraftan, 6831 sayılı Kanunla ilgili olarak, 
orman kadastrosu konusunda birkaç defa izahatta 
bulunduğum için şimdi tekrar etmiyorum. 

arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kadir Narin buradalar mı efendim Yok. • 
Sayın Veysel Varol buradalar mı efendim? Bu

radalar. 

Soruyu okutuyorum: 
1. Türkiye çapında bir ağaçlandırma faaliyeti 

düşünülmekte midir, düşünülüyor ise tedbirleriniz ne
lerdir? 

2. Köy yolları stabilize işleri olduğu yerde say
maktadır. Bu konudaki düşünce ve tedbirleriniz ne
lerdir? 

3. Çiftçimize Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sından kredi verilebilmesi için, tapu ibrazı şart koşul
maktadır. Bu imkânlardan mahrum olan çiftçilerimiz, 
muhtelif canlı hayvanlarının varlığını ispat ettikleri 
takdirde, kredi verilmesi için teşebbüse geçilmesi dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bunlardan 1 inci ve 3 üncü soruları, zannediyorum 
konuşmalarımın genel çerçevesi içerisinde cevaplan
dırmış oldum. 

Diğer taraftan, köy yollarımızın 134 bin kilomet
relik kısmı halen stabilize olarak yapılmış olup, bu 
miktar mevcut açılmış yollarımızın yüzde 67'sine te
kabül etmektedir. Bakiye hamyol niteliğindeki 60 
bin kilometrelik yolumuzun stabilize kaplaması, mev
cut emanet gücümüze ilave olarak ihale suretiyle de 
bunlar süratlendirilmeye çalışılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Muhittin Yıldırım buradalar mı efendim? Bu

radalar. 
Soruyu okutuyorum : 
1. 1985 yılı ürün alımlarını peşin olarak ödeye

bilecek misiniz 
2. Tohum üretme ve araştırmaların çok önem 

kazandığı şu günlerde ne gibi önlemler alınmaktadır? 
Tohum açığımızı nasıl karşılayacaksınız? 

3. Ziraî kredilerin artırılması için bir önlem düşü
nüyor musunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Hükümet programımızda bu konudaki açık politi
kamız; mümkün olduğu kadar çiftçinin parasının za
manında ödenmesidir; fakat zamanında ödenmesi de
mek, bütün paranın her zaman peşin şartlarda öden
mesi anlamına gelmez, önemli olan uygun şartlarda 
ödenmesidir. Biz önümüzdeki yılın imkânları dahi
linde, mümkün olduğu kadar bunu daha da erkene 
almaya gayret edeceğiz. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Sayın İdris Gürpınar burada mı efendim? Bu

rada. 
Buyurun okuyun efendim. 
1. Geçen yıl da sorduğum MEYSEP projesi ne 

oldu? 
2. Tarımda yönlendirme düşünüyor musunuz? 

Yani, (Turfanda sebze ve meyvecilik ve hayvancılığa 
kaydırmak fikrinde misiniz? 

3. Olağanüstü turfanda tarım potansiyeli olan 
Muğla Hini MEYSEP uygulamasında pilot bölge ola
rak seçmeyi düşünüyor musunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
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muhterem üyeler; MEYSEB projesi oldukça olumlu 
bir yolda gelişmektedir. Tesis ve işletme kredilerine 
ilaveten, bölgesel pazarlama şirketleri de faaliyete 
geçmiş ve ihracata başlamışlardır. 

Diğer taraftan, sorunun hayvancılıkla da ilgili bir 
kısmı vardır. Ben şunu tahmin ediyorum, özellikle 
mısır meselesinde belirli bir yol alabilirsek ki, mısı
rın Çukurova, Ege, Marmaranın belirli yerleri, Trak-
yanın belirli yerleri ve Karadenizin belli yerlerinde 
önemli olarak gelişeceğini tahmin ediyorum; mısırın 
gelişmesine göre hayvancılığın da önemli ölçüde, bu
güne göre, daha fazla gelişeceğini tahmin ediyorum. 

Aynı şekilde Muğla Hinin de dediğim düşünceye 
uyacak yerleri şüphesiz ki var. 

Tarımda ekonomik şartlara göre gerekli yönlendir
me şüphesiz ki yapılacaktır; fakat bizim anlayışımıza 
göre, çok yönlendirici bir politika değil, yani yönlen
dirmede vazedici bir politika değil, daha ziyade yön
lendirmede teşvik edici bir politika esastır. Muğla tli 
halen MEYSEP projesinin kapsamındadır Sayın Baş
kanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsmail Şengün buradalar. 
Denizli Milletvekili Sayın tsmail Şengün'ün soru

larını okutuyorum: 
1. 1984 buğday rekoltesi konusunda son tahmi

niniz nedir? 
Sayın bakan, bir süre önce «14 milyon ton olabi

lir» demiştiniz. Devlet İstatistik Enstitüsünde yapılan 
tahmin ise, 17 milyon 200 bin tondur. 

Türkiye'de buğday rekoltesi konusunda yıllardır 
süregelen tahmin farklılığı ne zaman giderilecektir? 

2. 'Hava koşullan, artan ilaçlama masrafları ve 
pahalı gübre nedenleriyle Denizli Vilayetimizde 
1984 pamuk üretimi 1983*e göre yüzde 40 azalma 
göstermiş ve 45 500 tondan 28 bin tona inmiştir. 

a) Üreticinin kaybını biraz olsun telafi için, Ege 
pamuğu ihracında alınan 40 centlik primi, Akdeniz 
pamuğunda uygulanan 15 cent düzeyine indirmeyi dü
şünüyor muşunu? 

b) Ballı basura, Kırmızı Sinek, Beyaz Sinekle 
1984 mücadelesi etkili olamamıştır. Bu konuda 1985 
için almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir 

c) Pamukla ilgili gübrede, fiyatlar 1985'te takri
ben yüzde kaç yükselir? 

3. Denizli civarında 1984'te düşünülen taban 
fiyatı ve pahalı gübre nedeniyle pancar üretimi verimi 
dekarda 7-8 tondan, 3,5-4 tona inmiştir. Üretici peri-
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şandır ve Pariko - birlik 1985 için anlaşmaya girmek
te tereddüt içindedir. 

Pancar üreticisinin 1985'te durumunu düzeltmek 
için almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; Bu istatistiklerle ilgili olarak, sadece buğdayda 
değil, genelde bazı sıkıtılarımızın olduğunu açık yü
reklilikle burada biraz evvel dile getirdimı. Hatta bu 
öyledir ki, yıllardan beri Devlet İstatistik Enstitüsün
ce neşredilen bazı rakamlar yıllık programlarımızda, 
5 yıllık planlarımızda Planlama Teşkilatı tarafından 
yüzde 10 eksiğiyle kullanılır. Bu da uzun yıllardır bu 
rakamların kullanılmasında bir gelenek haline gelmiş
tir. Biraz evvel arz ettiğim gibi, meseleyi kaynağında 
iyi şekilde disipline ettiğimiz takdirde bunun ancak 
birkaç yıl alabileceğini, bazı modern usullere gidebile
ceğimizi peyklerden alınan bilgilerle bu bilgileri teç
hiz edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Fon keseneği konusunda; tahmin ediyorum diğer 
sualleri de var. Şu anda herhangi bir şey söylemeye 
mezun değilim. Bugün gerek Çukurova pamuğunda, 
gerek Ege pamuğunda hangi fondan alınıyorsa, 
bunlar bu şekliyle alınmaya devam edilecektir. 

Savın Şengün'ün sualleri arasında yer alan Ziraî 
mücadele konusundaki bu yıl genelde Ziraî Mücadele 
Teşkilatımız yurdumuzun bütün bölgelerinde (Sadece 
Denizli'deki pamuk mücadelesinde değil) elinden gelen 
gayreti gösterdiler. Ben arkadaşlarıma teşekkür edi
yorum, ancak bazı bölgelerde hakikaten şartlar bek
lenenden çök kötü oldu, önümüzdeki yıllarda bu konuda 
daha da titiz olacağımızı ifade ediyorum. 

Diğer taraftan pancarla ilgili meselede, yani pan
car üreticisinin ekimden vazgeçmesi meselesinde muh
terem üyeler, bu sadece Denizli ve diğer illerimize 
has bir konu değil. Yeni ürünlerin ekiminin devreye 
girmesi, özellikle sebze ziraatinin çok para getirmesi 
dolayısıyla ikame ürünlerin veyahut alternatif ürünle
rin daha iyi para getirmesi nedeniyle sadece pancar
da değil, diğer ürünlerde de bu hadiseyi zaman zaman 
göreceğiz. Ancak önemli olan, herhangi bir şekilde 
yurdumuzda toplam şeker ihtiyacı bakımından bir sı
kıntıya düşülmeyecek tedbirleri almaktan ibarettir. 
Hatta ben, şunu ifade ediyorum: Konu, uzun vadede, 
orta vadede pancar üretimi bakımından daha çok 
Türkiye'nin Orta ve Doğu, Güneydoğu Anadolu Böl
gelerine doğru kayma temayülünü gösterecektir. 

— 414 — 



T. B. M. M, B: 46 18 . 12 » 1984 0 : 3 

arz ederim Sayın Başkan (ANAP sıralarından «Bra- I 
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fatma Mihriban Erden burada. 
Soruyu okutuyorum: 
1. Ağaç dikme mevsiminde Türkiye'de her yaz 

yanan ormanların kaç katı veya kaçta kaçı kadar 
ağaç dikilebilmektedir? 

2. Kırsal Kesimlerdeki meyve ağaçları her yıl 
bakımdan geçirilerek sahiplerine bilgi verilmekte mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VF KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; konuşmalarım arasında geçti, bu 
yıl 15 Aralığa kadar ağaçlandırdığımız miktar 92 
bin hektardır. Bu yıl sonuna kadar bu miktarın 100 
bin hektarı aşacağını tahmin ediyorum. 

Bu yıl yanan orman miktarı ise, 7 400 hektar
dır. Yani, bugünkü değerlere göre, yüzde 7'si civarın
dadır. Yanan miktar, ağaçlandırılan miktarın yüzde 
7'si kadar olmaktadır. 

Diğer taraftan, kırsal kesimlerdeki meyve ağaç
larının her yıl bakımı için bütün bölgelerin teşkilatı-
mızca teker teker kontrol edilmesi bahis konusu de
ğildir. Şüphesiz ki, bu önce çiftçinin kendi yapacağı 
bir iştir. Ancak, genel olarak kontrollarının yapıl
ması mümkündür. Bu da zaten ilgili teşkilat, ziraî 
mücadele başta olmak üzere, diğer teşkilatlarımız 
tarafından yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Musa Ateş buradalar mı efendim? Burada. 
Sayın Musa Ateş'in suallerini okutuyorum : 
Bilindiği gibi, tarım kalkınmamızda sanayi kadar 

önemli bir unsurdur. Tarımımızın veriminin çağın 
modern düzeyine ulaştırılmasının tek çaresi, ziraat 
mühendisleriyle veterinerlerin üreticilerle beraber 
bilfiil çalışmalarıyla mümkün olacaktır. 

Bugün durum nasıldır, bu hususta ne düşünüyor
sunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VF KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; biraz evvel tekrar bu konuya 
başka bir vesileyle değindim. Bakanlık camiası içe
risinde çiftçiye hizmet götürmede, bundan böyle zi-
raatçî, veteriner ve diğer ilgili meslek grupları bir 
arada çalışmak durumundadır. Bunu gelişen dünya 

için yapmaya mecburuz, değişen dünya için yapmaya 
mecburuz ve daha fazla dayalı hizmet götürmeye 
mecburuz 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Cahit Tutum?.. Burada. 
Soruyu okuruyorum : 
Son günlerde yurt dışından peynir ithalinin, süt 

üreticilerini olumsuz etkilediği ısrarla belirtilmekte ve 
şu görüşler ileri sürülmektedir : 

«Peynir ithali, üretim bölgelerinde süt fiyatlarım 
büyük ölçüde düşürmüştür. Özellikle Ege ve Marma
ra illerinin bir kısmındaîc. düşme oranı yüzde 50'yi 
bulmuştur, örneğin Balıkesir'de inek sütü 120 liradan 
70 liraya kadar inmiştir. Süt fiyatlarının düşmesi hay
van fiyatlarını da etkilem;ç ve daha önce 250 - 280 
bin lira arasında alıcı bulan süt ineklerinin fiyatları 
200 bin liranın altına düşmüştür. Öte yandan, üreti
cinin elinden 60 - 70 liraya alınan süt, kentlerde tü
keticilere 300 • 350 liraya kadar satılmaktadır. Yem, 
ot, saman ve bakım masrafları rteş pahası iken, üıe-
tici 60 liraya sür satamaz, satarsa batar. Bir süt ine
ğinin günlük masrafı 1 500 liranın altına düşmez. Bu 
gidişle süt ineklerinin tamamı kasaba gider.» 

Soru : 
Bu görüşlere katılıyor musunuz? Peynir ithali ile 

süt üreticilerinin yakınmaları arasındaki ilişki nedir? 
Süt üreticilerinin yakınmalarını gidermek için, Hü
kümet ne gibi tedbirler almayı düşünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Sayın Tutum'un sorduğu suale karşı cevap daha ev
vel Başbakanımızın konuşmasında kısmen de olsa 
yer aldı. 

Şimdi, geçen yıl sonlarında, bu yıl başlarında aşa
ğı yukarı litresi 3 5 - 4 0 lira seviyesinde olan süt fi
yatlarının 1 ay öncesine kadar 85 - 90 liraya kadar 
çıktığı yerler oldu. Bugün de ortalama 70 - 80 lira 
olarak devam ettiğini tahmin ediyorum. Tabiatıyla 
Hükümetimiz ve Bakanlığımız, Avrupa'nın süttozu ile 
tereyağ meselesinde ne gibi problemlerinin olduğu
nu, ne gibi sübvansiyonlar yapıldığını ve sıkıntıları
nın ne olduğunun şuuru içerisindedir. 

Bizim peynir ithalatındaki anagayemiz, çiftçiye 
pek inikas etmedi. Bu daha ziyade peynirde, birta
kım tatlı kârlır peşinde koşan, birtakım spekülas
yona giden, stokçuluğa giden kimselere karşı alın
mış bir tedbirdir ve başarılı olduğunu da tahmin edi
yorum. Biraz evvel genelde gıda maddelerinde de-
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ğindiğim bir husus vardı. Bizler her nedense kendi
mizi toprağa bağlı insanlar olarak gördüğümüz için, 
gıda maddeleri ithalatına karşı genelde bir antipati 
duyuyoruz; ama bunu hiçbir zaman bu şekilde gör
memek lazım ve eğer zaman içinde bunlar toplumu
muzun yararına ise, tüketicinin yararına ise, bu gibi 
hususlara zaman zaman tekrar başvuracağımızı bu
rada ifade ediyorum. Sayın Başbakanımız da bunu 
gayet açıklıkla izah ettiler 

Biz uygulamadan görüyoruz ki, peynirde yaptığı
mız ithalat, tüketiciye zannedildiği kadar inikas et
medi. Bu daha ziyade stokçuyu etkiledi ve başarılı 
da oldu. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Rıfat Bayazıt?.. Burada. 
Sorusunu okutuyorum : 
l1. Senelerden beri bütün tesisleriyle Kahraman

maraş'ta kurulmuş ve çevreye büyük faydalar yara
tan Orman Başmüdürlüğü, Kahramanmaraş'tan kal
dırılarak nereye verilecektir? Niçin? 

2. Bütün tesisleriyle Kahramanmaraş'ta faaliyet
te bulunan, Kahramanmaraş Toprak - Su Bölge Mü
dürlüğü Kahramanmaraş'tan kaldırılacak mıdır? Kal-
dırılacaksa nereye verilecektir? Niçin?» 

TARIM ORMAN VF KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem Baş
kan, sayın üyeler; bu konuya biraz evvel değindim. 
Bu konu, zannediyorum önümüzdeki ay içerisinde 
bütünüyle, gerek taşra teşkilatlanmasıyla yeni şekil
de bilkırlaşacaktır. Bizim için önemli olan da şudur, 
ifade ediyorum : Teşkilatlar, sadece ve sadece araç
tır, önemli olan hizmetlerin götürülmesidir. İnşallah, 
bundan sonra daha yapıcı olarak, programımızda 
hedeflediğimiz; fakat yapamadığımız işler şeklinde 
bizden sual sorulursa, ki esasen vatandaşın mesele
ye bakış açısı da budur ve mesele de oradadır. Bu 
bakımdan, bu meselelerin önümüzdeki ay içerisinde 
aydınlanacağını huzurunuzda ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sayın Mehmet Sait Erol burada mı? Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Suali okutuyorum : 
Soru 1. Eski YSE teşkilatının ve orman yolları 

kısmının, köy yolları ilu birlikte bir daire başkanılğı 
şeklinde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlanması, 
İçme Su İşlerinin DSİ'ye, Elektrik İşlerinin TEK'e 
bağlanması hususunda görüşleriniz?.. 

ISoru 2. Eski Toprak su Genel Müdürlüğü teş
kilatının da bir daire başkanlığı şeklinde DSİ Genel 
Müdürlüğüne ru-ğlanması uygun bulunmakta mıdır? 

Soru 3. Fundalık ve çalılıkların, ekonomik or
man ağaçlandırılmasına dönüştürülürken, atık mad
delerden enerji üretme (biomans maddelerin değer
lendirilmesi) düşünülmekte midir?» • 

TARIM ORMAN VF KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, sayın 
üyenin burada getirdiği görüşler, bugün burada mü
zakere edilenlerin tam aksine; demek ki daha fark
lı düşünenler vır bu konuda. 

Şunu ifade' ttmek istiyorum : Bu konu 6 Kasım 
öncesinde de parti olarak tarafımızdan hepsi detayı 
ile düşünülmüş konulardır. Ancak, şu noktaya gelin
miştir ki, ne zaman ki biz köye ve tarıma götürülen 
hizmetleri aynı çatı altında toplarız, vatandaş diyar 
diyar orada burada gezmez, o zaman biz daha iyi 
hizmet yapacağımıza inanmışızdır. Bu bakımdan, 
bahsedildiği şekilde İlgili birimlerin Karayollarına, 
ilgili birimlerin DSİ'ye verilmesi şeklinde olan görüşe 
kesinlikle iştirak etmiyoruz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Çünkü o takdirde, hizmet
lerin büyüklüğü küçüklüğü değil, azlığı çokluğu ara
sında maalesef çiftçimize götürülen hizmetler aka
mete uğrar, zayıflar. Bu bakımdan, bu mevcut teş
kilatlanma düzeninin en iyi sistem olduğuna inanı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Kuşhan?.. Buradalar. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 3 üncü 

sorum vardı Sayın Başkan, fundalık ve çalılıkların 
ekonomik orman ağaçlandırılmasına dönüştürülmesi 
hakkında sorum vardı. 

BAŞKAN — «Fundalık ve çalılıklar orman yapı
lacak mı?» diye soruyor Sayın Nalbantoğlu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, bu 
konunun cevapiandırıldığını sanıyorum. Çünkü, ge
rek bunların ağaçlandırılması mümkündür, gerekse 
biraz evvel bahsettiğim ve uzun uzun izah ettiğim 
6831 sayılı Kanuna göre çıkarılmış meşhur «2/A, 2/B» 
dediğimiz tebliğlere göre yapılacak; ilmen ve fennen 
orman vasfını kaybetmiş arazilerin tarıma kazandı
rılması ve başka maksatlarla kullandırılması gaye
siyle de kullanılabilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 416 — 



T. B* M. H, B : 46 18 ı 12 i 1984 0 : 3 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, eksik kaldı; daha eksik okudular, eksik 
oldu efendim. (ANAP sırlarından «Tamam, tamam» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sual cevaplan
dırıldı, lütfen efendim. İki defa tekerrür etti, lütfen 
efendim. Gerisini yazılı olarak sorarsınız; devamlı 
soru soruyorsunuz, bunu da sorarsınız, lütfen. Bitti 
efendim, okunan yazı o kadar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesten, alkışlar) 

Sayın Ömer Kuşhan'ın sorularını okutuyorum : 
1. Et ve Balık Kurumu ihracatını Kars ve Ağrı 

kombinasından neden yapmamaktadır? Neden yalnız 
Erzurum kombinasından yapmaktadır? Bu çarpık 
uygulamaya ne zaman son vereceksiniz? 

2. Et ve Balık Kurumunun Erzurum, Kars ve 
Ağrı kombinalarının üretici ve tüccara olan borcu 
ödenmiş midir? 

3. Toprak Mahsulleri Ofisinin ihraç edilmek 
üzere bazı firmalara vadeli olarak verdiği nohut ve 
mercimeklerin ilgili firmalarca yurt içinde satılıp 
ihraç edilmediği, parasının da Türkiye Toprak Mah
sulleri Ofisine ödenmediği malumunuzdur. 

Bu hususta yasal ne işlem yapılmış ve bu para 
tahsil edilmiş midir? 

İlgililer hakkında işlem yapılmış mıdır? 
4. Programınızda Devlet Üretme Çiftliklerini 

satmak da var mıdır? 
5. Bu çiftlikierdeki aıazinin bir bölümü bazı çift

çilere açılacaktır denilmektedir. Bu arazinin tahsis 
edileceği çiftçiler neye göre seçilecektir? Bugüne ka
dar her tarafa sokulduğunu gözlediğimiz politika bu 
işlere de sokulacak mıdır? 

6. Orman Genel Müdürlüğü ne kadar zamandan 
beri tedviren yürütülmektedir? Bu duruma daha ne 
kadar müsaade edeceksiniz? 

7., Birleştirilen genel müdürlüklerden Toprak -
Su teşkilatının elemanlarının bu duruma çok üzül
düklerini biliyor musunuz? Bugüne kadar çok ve
rimli çalışmalar yapan b J genel müdürlüğün ıslah 
çalışmalarını bundan sonra da devam ettireceğine ina
nıyor musunuz? 

Bu hatalı karardan ne zaman geriye döneceksi
niz? 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bakan, 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
müsadenizle bunlardan dördüne kısa cevaplar vere
ceğim diğerlerini yazılı olarak arz edeceğim.: 

Efendim, Et ve Balık Kurumu olarak aşağı yuka-
. rı bugün bahsedilen yerlerde borcumuz yoktur; bir. 

İkincisi; çiftliklerin satışıyla ilgili olarak daha ön
ce bir sayın üye soru sormuştu, cevap verdim. Satı
şı konusunda bir çalışma olmadığını; fakat çiftlikle
rin kiralanmasının söz konusu olabileceğini burada 
ifade etmiştim. 

Diğer bir konu, Orman Genel Müdürlüğünün ted-
viren yürütülmesi meselesi : Tedviren yürütme de bir 
hukukîlik taşır. Herhangi bir şekilde bunun yasalara 
aykırı olan bir tarafı yoktpr. Bunun ne kadar devam 
edeceği de, şüphesiz ki bir idarî takdir meselesidir. 

Diğer taraftan, bugüne kadar hakikaten çalışma
larıyla çiftçimize, köylümüze, ülkemize büyük hiz
metler vermiş olan Toprak - Su teşkilatının yeni mo
del içerisinde daha başarılı olacağına, daha iyi hiz
metler götüreceğine inanıyorum. Burada yanlış veril
miş bir kararımız yoktur ki dönelim. «Bu kararınız
dan ne zaman döneceksiniz?» diyorsunuz. Burada 
herhangi bir şekilde yanlış verilmiş değil, doğru ve
rilmiş bir kararımız vardır. Ona da sadık kalacağı
mızı ifade ediyorum. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Arsan Savaş Arpacıoğlu, burada mı efendim? Bu

rada. 
Soruyu okutuyorum : 
I* Devlet Üretme Çiftliklerinin yürürlüğe giren 

Tarım ve Toprak Reformu Kanunu uygulama kap
samında tutulması düşünülüyor mu ve gelir ortaklığı 
gibi yöntemlerle özel sektöre devredileceği söylen
tileri doğru mudur? 

2. Yurt çapında uygulanan veteriner hizmetle
rinden köylerdeki bugünkü çalışmaları ve suni to
humlamayı yeterli görüyor musunuz? 

Köylünün, «mal canın yongasıdır» dediği gibi, 
meraların günden güne azalması hayvan üretiminin 
düşmesine neden olacaktır. Ayrıca tarım arazilerinin 
korunması için uygulanan tedbirler, özellikle küçük
baş hayvanlar için yetersizdir. Bu konularda ne gibi 
uygulamalar planlamaktasınız? 

3. Tarım sektörü ve bağ - bahçecilikte kullanı
lan ziraî ilaçların muhtelif bitki hastalıkları üzerinde 
aktif etki yapmadığı söyleniyor. 

Bu konuda ne gibi önlem ve yöntemler geliştir
meyi düşünüyorsunuz? 

4. Tarım kredi kooperatiflerinin bugünkü dü
zeyden daha işlerli hale gelmesi için bazı reorgani-
zasyonlar düşünmekte misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu suallerin bir ikisine sözlü, diğerlerine yazılı ce
vap vereceğim. 

Devlet üretme çiftlikler' yahut yeni ismiyle tarım 
işletmeleri ve benzeri kuruluşlar tarım reformu dı
şında tutulmuştur, kanunda da ilgili maddesi vardır, 
bu bir. 

Diğer taraftan, veteriner hizmetleri ve suni tohum
lamanın yeni teşkilat yapımız içinde ağırlığı olacak
tır. Bugüne kadar suni tohumlamada önemli hizmet
ler yapılmıştır; ama yeterli bulmadığımızı buna ağır
lık vereceğimizi, hatta bu işi özel sektöre de açtığı
mızı ifade ettim Sayın Başkan. 

Diğer konulara müsaadenizle yazılı cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Koyuncugil?.. Buradalar. 
Soruyu.okutuyorum : 
TtGEM tarafından çiftçiye tohumluk olarak da

ğıtılan buğdayların amaç dışı olarak un fabrikaları
na verildiği, bu konuda Gaziantep'te 500 tona varan 
miktarda özel ilaçlı tohuma emniyetçe el konulduğu 
malumlarınızdır. 

ilaçlı buğdayın gıda maddesi olarak kullanılma
sının insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. 

Hem halkımızın sağlığı, hem de üretim kalite ve 
planlaması açısından önem arz eden bu uygulama
daki aksaklıkları giderme açısından ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY IŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; bu şüphesiz ki bir takip ve kont
rol meselesidir. Bir taraftan çiftçimize tohum verme
diğimizi, çiftçimizin imkânsız olduğunu ifade ediyo
ruz, diğer taraftan verdiğimizde, zaman zaman böyle 
nahoş hadiseler, suiistimaller maalesef olabiliyor. Bun
ların üzerine, her zaman olduğu gibi şiddetle gide
riz. Önemli olan bu hadiselerin olmamasıdır; fakat 
biz de bu konunun üzerinde daha fazla takiple dura
cağımızı ifade ediyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürbüz Şakranlı buradalar mı efendim? Bu

radalar. 
Soruyu okutuyorum efendim. 
Son yıllarda zeytin ek>m alanlarında artış olmuş 

mudur? 

Olmamışsa sebebi nedir? 
Zeytinciliği teşvik için neler düşünüyorsunuz? Zi

ra, son yıllarda zeytin ağaçları sökülmeye başlandı. 
Zeytin ağaçlarının ilaçlanması konusunda neler 

düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yazılı cevap 
vereceğim efendim. 

BAŞKAN — ihsan Nuri Topkaya?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim : 
1. Doğu Karadeniz Bölgesinin coğrafî yapısı, 

iklim şartları ve yerleşim durumu malumlarınızdır. 
Bu özellikleri dolayısıyla Karadeniz Bölgesine 

hizmet götürebilmek çok zor olduğundan, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün mevcut malkineleriyle 
yol eksiğinin giderilmesi de mümkün görülmemek
tedir. 

Bu nedenle Anadolu'da köy yolları sorunu kalma
yan bölgelerde boş duran makine ve malzemenin, 
her mevsim çalışma imkânı olan Doğu Karadeniz 
Bölgesine gönderilmesini düşünür müsünüz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bazı illerdeki 
makineleri maalesef çok eslkiden ihlal edildiği için es
kimiştir. Dolayısıyla bu makine parkı meselesinin, 
bu iller arası, transferde bir noktaya geleceğini um
mak yanlış olur,. 

Bizim burada yapacağımız şey: 1985 yılı içeri
sinde yine önemli bir makine ihalesi yapacağız ve 
buradan takviye edeceğiz. İkinci olaralk da projelen-
direbildiğimiz işleri ihale ederek kendi makine gü
cümüzle güç katmaya çalışacağız. Böylece meselele
ri daha süratle çözmeye gayret edeceğiz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mahmud Altunakar?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum efendim: 
1. 1984 yılı içinde Diyarbakır Vilayetinde taşlı 

arazi İslahı yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hektar 
olaralk miktarı ne kadardır ve hangi miktarda yapıl
mıştır? 

2. 1984 yılı içinde Diyarbakır Vilayeti merkez 
ve kazalarına bağlı kaç köy içme suyuna 'kavuşturul
muştur? 

3. Diyarbakır Vilayetinde 1984 yılı içinde kaç 
kilometre köy yolları yapılmıştır? 
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4. 1985 yılı içinde içme suyuna kavuşturulacak 
kaç köy ve ne kadar ıköy yolu programa alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERÎ BAKANI 

H, HÜSNÜ. DOĞAN — Efendim bu sorulara da 
yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Sabri Güvenç?... Buradalar, 
Soruyu okutuyorum efendim. 
Orta Anadolu çiftçisinin anaürününün hububat, 

özellikle buğday olduğu malumdur.: 
Buğdayda dekara verim 150 - 175 kilo arasında

dır. Buğday fiyatının ıkilo başına 50 lira olduğunu 
kabul ©dersek, dekardan elde edilen gelir tutarı 
7 500 - 8 750 lira arasında demektir. 

Dekara yapılan masraf da yaklaşık olarak, de
kardan alınan gelire yakındır. 

'Buğday ziraati yapan Orta Anadolu çiftçisinin 
içinde bulunduğu bu güç durum göz önüne alınarak, 
çiftçiyi rahatlatıcı ve teşvik edici ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? , 

TARIM ORMAN VE KÖY ÎŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bu yıl hububatta verdiğimiz fiyatlar, geçen yıla na
zaran oldukça tatminkâr bir seviyede olmuştur. 
Enflasyon nispetini de dikkate alsanız, gübredeki 
fiyat artışlarını da dikkate alsanız, akaryakıttaki fi
yat artışlarını da dikkate alsanız, genelde buğdaya 
verdiğimiz fiyat hakikaten tatminkâr olmuştur. Nite
kim, hükümet olarak geçen yıl Mart ayı sonunda 
ilan ettiğimin fiyata ilaveten 3 lira, n'ihaî olarak da 
1 lira vererek, ilk verdiğimiz fiyatları da 4 lira yu
karı çekerek, 45 liralık fiyat 49 liraya, 48 liralık fi
yatlar da. 52 liraya buğdayda, aynı şekilde arpada 
ve diğer ürünlerde teşekkül etti. . 

Bundan sonra hububat politikasında uygulayaca
ğımız anahususun birincisi çiftçimize daha iyi tohum 
vermektir. Çiftçimizin alınterinin karşılığı olan des
tekleme fiyatını vermeyi de kendimize görev biliyo
ruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan; su

aller bitmiştiı, buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
Sayın ismail Üğdül, son söz milletvekilinin ola

rak üzerinde konuşacaksınız; ıbuyurunuz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanlığının 1985 Yılı Bütçesi münasebe

tiyle şahsım adına yapacağım konuşmamdan önce 
hepinizi saygı ile selamlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sosyal ve ekonomik gelişme
nin dengeli, verimli ve süratli bir şekilde gerçekleş
mesi için mevcut potansiyel, kaynak ve imkânların 
harekete geçirilmesinde diğer sektörlerle birlikte tarım 
sektörümüzün de büyük rolü ve önemi vardır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Çiftçi
lerimiz, sosyal yapımızın anaistikrar unsurudur. 
Tarımsal üretim sayesinde artan nüfusun gıda ihti
yacı karşılandığı gibi, sanayi sektörünün de başlıca 
kaynağı gerçekleşmiş olur. 

Tamrn ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımı
zın birçok meseleleri olduğu gibi, tarımda verimlili
ği ve üretimi artırma konusunda ekonomik ve tek
nik çok sayıda konular mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin Programı 
19 Aralık 1983 günü Sayın Başbakanımız Turgut 
özal tarafından Yüce Mecliste okunurken, çiftçile
rimizle" ilgili şu açıklama yapılıyordu: «Çiftçimize 
makul, yeterli ve teminatın zora koşulmadığı şart
larda kredi verilmesine, sulama projelerinin geliştiril
mesine, teknik yardımın etkin hale getirilmesine, 
ürün bedellerinin zamanında ödenmesine, kaliteli 
tohum verilmesine, vergilerin basitleştirilmesine, ürü
nün tarlada çürümemesi, elde kalmaması için ihra
catın ve pazarlamanın geliştirilmesine yönelik her 
türlü tedbir alınacaktır» (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümeti 
Programında, çiftçimizi ilgilendiren ve biraz evvel 
arz ettiğim hususlar, yoğun çalışmalar sonunda bü
yük ölçüde neticelenmiştir. Anavatan Partisi Hükü
meti, 1985 yılında da çiftçimize en iyisini verecek
tir. Biz bu inanç içerisindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, 10 dakikalık zaman içerisin
de tarımımızın bütün konularından bahsetmek im
kânım olmadığından, önemli hazı konuları vurgula
makta yarar görüyorum. 

1. Hükümetimiz, tarım, orman ve kırsal kesim
lerle yakından ilgili bulunan bakanlık ve diğer kamu 
kuruluşlarının büyük bir bölümünü tek yönetim al
tında toplamış, mevcut personel, makine parkı ve 
para kaynalklanyla daha kısa zamanda daha fazla 
yatırım ve hizmet götürmeyi gaye edinmiştir. 

2. Bu yıl hiçbir çiftçinin malı tarlada kalmamış 
ve en iyi şekilde değerlendirilmiştir. 
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3. Ürün bedelleri zamanında ödenmiş ve çift
çimiz mağdur edilmemiştir. 

4. Sulama projelerinin geliştirilmesine büyük 
önem verilmiştir. (Bunun neticesi olarak 1985 yılın
da 37 sulama göleti ve 200 dvarında hayvan içme 
suyu göleti, ayrıca 9 milyar tutarında 534 adet küçük 
sulama göleti yapılmasının programa alınması, va
tandaşlarımız adına bizleri de sevindirmiştir. Ayrıca, 
akaryakıt fonundan sağlanacak imkân ile de ilave 
yol, su üniteleri ve göletlere de ağırlık verileceğinin 
bildirilmesi, bu inancımızı daha da pekiştirmiştik. 

5. 6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 2 nci maddesinde, orman sınır
ları dışına çıkarılan yerlerin tespitinin hızlandırıldı
ğını görmek, topraksız orman köylerinin toprağa ka
vuşmalarını sağlamak çok önemli bir olaydır. Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığından aldığımız bilgi
lere göre, 1985 yılında 100 adete çıkarılacak orman 
kadastro ekipleriyle, Doğu ve Batı projeleri biran 
önce neticelenecektir. Çalışmalar neticesini vermeye 
başlamış ve 1984 yılında 10 bin hektar arazi orman 
vasfında olmadığı için, komisyonlarca Hazine adı
na tescil ettirilmiş ve topraksız köylerimize tahsisi 
çalışmalarına başlanılmıştır. 

6. Ülkemizin tarımsal üretim hedeflerinin ger
çekleşmesinde, kaliteli tohumluk önemli bir unsur
dur. Çiftçimizin tohum (ihtiyacı dahilî üretimle 'kar
şılanırken, yerli tohumluk üretimi teşvik edilmeli
dir. 

Dünyadaki mevcut tohumluklardan başta Hibrit 
cins tohumlar olmak üzere; kaliteli, verimi yüksek, 
iç ve dış pazar isteklerine cevap yerebilecek, hasta
lıklara dayanıklı tohumların da ithal edilip, üreti
minin gerçekleştirilmesiyle istihsalin artması sağlana
caktır. Bu cümleden olarak, Hükümetimizin 1984 
yılında tohumluk ithaline büyük önem vermesi, çift-
çimizce takdir ve teşekkürle karşılanmıştır. Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanlığından aldığımız bilgi
lere göre, 1983 yılında sadece. 300 ton Agelatto çe
şidi tohumluk buğday ithal edilmiştir. 1984 yılında 
ise 23 bin ton tohumluk buğday ithal edilmiş, Tür
kiye'ye 170 TL. ye mal olduğu halde, çiftçimize 
90 TL. ye satılmıştır. Yine 1984 yılında 2 527 ton 
soya, 121 ton ayçiçeği, 100 ton Rebko yem bitkisi, 
200 ton yonca tohumu ithal edilmiş ve köylümüze 
verilmiştir^ 

Yalnız çiftçimizin daha bol ürünler alabilmesi 
ve tohumculuğun daha ileri bir düzeye getirilebilme
si için, Türkiye'de yeni ve dinamik bir tohumculuk 

endüstrisi kurulmalıdır. Bunun için, alınan kararlar 
ve çıkarılan kararnameler biran önce uygulamaya 
konulmalı ve mesele temelden çözülmelidir. Toprağı 
ve iklimi, tohum üretimine son derece müsait olan 
ülkemizde, kısa zamanda tohumluk ihtiyacımızın 
karşılanacağına inancım tamdır. Ayrıca bu çalışma
lar sonunda tohumluk ihracına da geçilmesi hayal 
olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, sulanabilir arazilerimizin su
lama işleri halledildiğinde, hangi mahsulün nereye 
ve ne zaman ekileceği, çiftçimize ziraat teşkilatla-

.rınca mahallinde yapılacak tatbikatlarla gösterildiği, 
toprak tahlili yapılarak bilinçli gübre kullanımı gerçek
leştirildiği ve iyi cins tohum kullanıldığı zaman ta
rım reformu da gerçekleşmiş olacaktır. Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanlığımız bu tarım reformu
nu gerçekleştirecek güçtedir* 

Sayın milletvekilleri, hangi mahsulden nerede eki
lirse daha iyi randıman alınacağı hususunda bir iz
lenimimi anlatmak istiyorum. Sayın- Tarım Orman 
ve Köy İşleri Balkanımız ile EdirneMe yaptığımız bir 
gezi esnasında, Meriç boyuna kadar incelemesini sür
dürmüştü sayın bakanımız ve Edirne'nin Meriç 
boyundaki ovalarında ekilen mahsulleri ve arazileri 
görmüştü. Bu gezimiz Yunanistan sınırına kadar de
vam etmişti ve şu durumu görmüştük: Aradan Me
riç Nehri geçiyor. İki tarafın toprakları da aynı. 
Yunanistan tarafında aynı buğday tarlaları gibi mı
sır tarlaları hâkim. Bizim tarafımızda' ise çeltik, ayçi
çeği gibi çeşitli bitkiler bulunmakta. Buradan anla
şılacağı üzere ve sayın bakanımızın da konuşmala
rında arz ettiği gibi, çiftçimiz hangi mahsulün ken
dine daha elverişli olduğunu bildiği an verimi daha 
çok artacak ve millî gelirdeki payı da daha çok ola
caktır. 

(BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Üğdül. 
İSMAİL ÜÖDÜL (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, ben çiftçiliğim sırasında hiç

bir ziraat mühendisinin tarlama geldiğini görmemiş
tim. Hep ben onların makamlarına endişelenerek 
gitmiştim. İnşallah yeni teşkilatlanma düzeniyle bu 
tam tersine dönecektir. (Alkışlar) 

Sayın, milletvekilleri, konuşmamda değinmek is
temezdim; ama çiftçinin derini ve meselesini bilme
yenlerin yersiz itham ve tenkitlerine bir çiftçi ola
rak cevap vermek istiyorum. Bir sayın üye 20 yıl 
tarımda hizmet verdiğini söyledi. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, ce
vap hakkı doğacak. 
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BAŞKAN — Sayın Üğdül, süreniz doldu; lüt
fen toparlayınız efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkan. 

Bu 20 yıl muhakkak masa başında geçmiştir. Bu 
sayın üye demagoji yapıp bir sürü gerçek dışı sözü 
süsleyip püsleyip Yüce Meclise sunduğu gibi, bu tu
tumunu bugüne kadar müteaddit defalar sürdürmüş
tür. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Bakan cevap 
verdiler. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, süreniz doldu efen
dim, lütfen. 

İSMAİL ÜĞDÜL ('Devamla) — Topluyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Toplamıyorsunuz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Gerçekleri bu 
derece saptıran ve tarım mensubu olduğunu söyle
yen bu masa 'başı tarım mensubu üyenin acaba çift
çimize garezi mi var? Çiftçi ile birlikte çamurlu ve
ya çamunsuz 'bir tarlaya girdi mi? Gerçek dışı laf
larla çiftçiye hizmet gitmez. Bu masa başı tarım 
uzmanımıza karşı iddia ediyorum ki, buğday, arpa, 
çeltik, çavdar tohumlarını yan yana koyaflım, hangi 
cins tohum olduğunu ayıramaz ve anlayamaz. (Al
kışlar) Olayları saptıran masa başı tarım uzmanının, 
tarım üzerinde yersiz konuşmalar yapması, tarım ve 
çiftçi adına cidden üzücü bir olaydır. Ben çiftçi ola
rak şahsım adına çok üzüntülüyüm. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Kim olduğunu bi
lelim, cevap hakkı doğuyor. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen efendim, kese
ceğim sözünüzü. 

İSMAİL ÜĞDÜL ((Devamla) — Acaba sizin gö
rüşleriniz nedir? Bana göre bugüne kadar seçim pro
pagandaları hariç, köylünün yanına gitmeyen hu ma
sa başı tarım uzmanları konuşmacıları, yeni düzen
lemenin ve uygulamanın başarısından korkarak, ken
di ve kendileri gibi düşünenler âdeta paniğe kapıl
mışlardır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığımız, sayın 
balkanımızın başkanlığında yeni organizasyon saye
sinde tüm personelin heyecanlı ve azimli çalışması 
ille 'bu meselenin üstesinden gelecektir. 

1985 yılı 'bütçesinin ülkemize hayırlı olması dile
ğiyle sözlerime son verir'ken, Yüce 'Meclisi saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen bir açıklama 
yapar mısınız; söylediğiniz bir zihniyet, kimseyi kas
tetmiyorsunuz değil mi efendim? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Yök Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Bir zihniyeti ifade ettiğiniz değil mi 
efendim? Açıklayınız lütfen. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, 
benim kastım, çiftçilikten anlamayanlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül, açık
lanmıştır efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa
taşma var. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sataşma var 
Sayın Başkan, sataşmaya hakkı yok. 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığı Bütçesi -üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin 'bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

/. — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 1985 
Malî Ytlı Bütçesi 

A — ÜETVEL1 
Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 9 586 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111! Bölgesel tarım hizmetleri 81 465 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Bitmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 (Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 2 125 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN —- Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 
Yılı Kesirihesabının bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— 421 — 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(A) Cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prag. ödeneğin çeşidi 

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

111 Tarım hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

112 Hayvancılık 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

113 Araştırma geliştirme kontrol h'izmetileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

114 Ormancılık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

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

TOPLAM 

ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

2 847 182 000 2 545 661 800 301 520 200 

25 465 768 600 23 508 559 566 1 957 209 034 

11 672 009 850 9 813 390 883 1 858 618 967 

745 175 000 645 621 192 99 553 808 

5 758 489 000 5 039 477 322 719 011 678 

1 940 700 000 1 684 629 866 256 070 134 

48 429 324 450 43 237 340 629 5 191 983 821 

IBAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiıtir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 1983 Yılı Kesinhesa-
bının bölümleri kabul edilmiştir. 

3. — Köy isleri ve Koopeartifler Bakanlığı 1983 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığının 1983 Yılı Kesin'hesaibının 'bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kafcul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 422 — 



İBölümleri dkutup ayrı ayrı oylannıza sunacağım. 

ı(A) Cetvelini okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

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

1.11 Yol, su, elektrik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

112 Topraksu hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

113 Kooperatifçilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

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

990 Özel ödenek 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

A — 

Ödenek 
Lira 

CETVELİ 

Gider 
Lira 

192 950 000 175 751 530 

67 919 128 036 65 615 960 224 

31 923 653 843 27 472 016 657 

3 171 079 647 2 821 794 873 

473 145 723 429 300 554 

1 822 041 674 

GENEL TOPLAM 105 501 998 923 96 514 823 838 

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

Ertesi yıla dev-< 
rolutıan ödenek 

Lira 
__ — 

1 822 041 674 

1 822 041 674 
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K ö y İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1983 yılı 
kesinhesabının bölümleri ka'bul edilmiştir. 

a) Orma» Gene! Müdürlüğü 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan
lığına 'bağlı Orman Genel Müdürlüğünün Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... ıKa'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider ve < -gelirlerle ilgili 'bölümleri okutup,> ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genfel Yönetüm ve Destek Hiz
metleri 3 573 145 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 

111 Ormancılık Hizmetleri • 18 230 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 

900 Hizmet Programlarınla Da
ğıtılamayan Transferler '798 780.000 

i BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 

Orman Genel Müdürlüğü Gider Cetvelini okutu
yorum : 

— 424 

B — CETVELÎ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 22 602 130 000 
BAŞKAN — Kabul fldenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş 

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

Oıman Genel :-Müdürlüğü Bütçesinin bölümleri 
kabul edinmiştir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 MaTı Yılı 
Kesinhesabı {3/588, 11584) {S^Sayısı : 216) (1) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasalısının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiiştir. 

1 indi maddeyi dkutuyorulm : 

OrtiKvn Genel Müdürlüğü 
1983 Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1: —Orman Genel Müdürlüğünün 1983 

yılı giderleri 'bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
nizere; (10 181 811 166) lirası cari, (690 907 951) li
rası yatırım, (504 750 386) lirası .sermaye teşkili ve 
transfer, (345 670) likası da özel tfeanun haroaimaları-
na ait olmak üzere toplam (11 377 815 173) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup ayrı 

ayrı oylarınıza sunacağım. 

(1) 216 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 



(A) Cetvelini okutuyorum; 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Ödenek Gider rolunan öd 

Prog. Açıklama Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 539 241 000 3 461 183 934 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılığm düzenlenmesi ve geliştirilmesi 7 562 338 669 6 002 493 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Orman alanlarının ağaçlandırılması ve eroz
yon kontrolü 1048 894 000 1101043 575 

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

£ 113 Millî parklar ve avcılık çalışmaları 476 533 000 307 998 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . J . ( 

Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans

ferler 563 638 314 504 750 386 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... • 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürü-
tülmesi 21 570 306 345 670 21 224 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 13 212 215 289 11 377 815 173 21 224 

©AŞKAN — (Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi ekli cetveliyle 'birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir 

Gelirlerle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (13 257 954 605) lirası vergi dışı normal 

2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... 2 nci 
madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Orman Genel1 Müdürlüğünün bi

rindi maddede yazılı giderler (ile ikinci maddede yazılı 
gelirleri arasmd'âM farkı oluşturan (3 052 316 019) 
lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

gelirlere, (1 171 830 917) lirası özel gelirlere, (345 670) 
lirası da özel kanun gelirlerine a!it olmak üzere top
lam (14 430 131 192) liradır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok. 

2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenleri .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Ertesi yıla devreden ödenek 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 
yılı içinde harcanalmayan ve özel kanunlar gereğin
ce ertesi yıla devrine izin verilen (21 224 636) li
ralık ödeneği 1984 yılına devrilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

özel Kanun Gelirlerinden 1984 Yılına Dev-
rolunan 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

13 190 644 983 

13 190 644 983 

13 190 644 983 

Tahsilat 
Lira 

13 257 954 605 

1 171 830 917 

21 570 306 

14 451 355 828 

21 224 636 

14 430 131 192 

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

— 426 — 
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4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu1-
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 'inci maddeyi okutuyorum : 
Tamamlayıcı ödenek 
MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 

yılında, bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda ka
yıtlı (56 118 458) liralık zorunlu ödenek üstü gideri 
karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek 
kabul edilmiştir 

BAŞKAN — 5 indi madde üzerinde söz isteyen?. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul ̂  
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 
MADDE 6. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 

yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (13 212 215 289) lira olup, bu tutardan yılı için
de harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin dışında 
kalan (1 869 293 938) liralık ödeneği iptal edilmiştir. 
iptal edilen ödenekten akreditif (veya akreditif ve 
taahhüt) artığına ilişkin 34 092 756) lirasının ertesi 
yılda açılacak özel bir tertibe ödenek kaydolunması 
gerekir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen? .. 
Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... 6 ncı madde ka'bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 'inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

ile Tanım Orman ve Köy İşleri 'bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?. . Yok. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık oyla

ma gelecek Birleşimde yapılacaktır. 

b) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin 'bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler .. 
Kabul edilmiştir. 

Gider ve gelirlerle ilgili cetvellerin .bölümlerini 
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
H&mdtfeni 520 598 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu 
Uygulamaları 1 205 887 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 44 399 000 
BAŞKAN — Kabul edenlıer... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
gelirler cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Geliri 
Türü Açıklama Lira 

55 000 000 2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilimlişitiir. 

3 Özel Gelirler ve Haizime Yar
dımı 1 715 884 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kalbul edilmişten*. 

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1983 Maü Yılı Kesinhesabı (3/590, 1/560) (S. Sayı
sı : 217) (1) 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının 1983 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı
nın maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 217 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum : 

B: 46 18 . 12 . 1984 O: 3 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının 1983 yılı giderleri bağlı (A) 'işaretli cetvel
de gösterildiği üzere; (269 064 124,—-) lirası cari, 

(11 820 284,—) lirası sermaye teşkili ve transfer har
camalarına ait olmak üzere toplam (280 884 408,—) 
liradır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinden söz: isteyen?. 
Yok 

1 inci maddeye bağlı cetvel okutup* bölümlerini 
ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(A) Cetvelini okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

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

111 Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

192 168 000 

229 082 000 

47 530 000 

468 78a 000 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

113 754 475 78 413 525 

155 309 649 73 772 351 

11 820 284 35 709 716 

280 884 408 187 895 592 

IBAıŞKlAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

1 inci maddeyi ekli cetvellyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gelirlerle ilgili 2 nei maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel

de gösterildiği üzere; (1 782 634.—) lirası vergi dışı 
ve (331 048 372.—) lirası da özel gelirlere ait olmak 
üzere toplam (332 831 006.—) liradır. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeyle ilgili bölümleri okutup, ayrı ayrı 
oylarınıza sunacağım. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

2 

3 

B —CETVELİ 

Gelirin- çeşidi 

Vergi dışı normal - göKrler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
KaJbul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

6000 000 

462 78ÖOOO 

468 780 000 

Tahsilat 
Lira 

1 782 634 

331 048 372 

332 -831 006 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler..; Ka'bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : sKa'bul edenler... Kabul etmeyenler... 2 
nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının birinci maddede yazılı giderler ile ikinci 
maddede yazılı, gelirleri arasındaki farkı oluşturan 
(51 946 598.—) lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiş
tir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
iptal edilen ödenek 
MADDE 4. — Toprak ve Tarım Reformu Müs

teşarlığının 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cet
velde ^gösterildiği üzere (468 780 000.—) lira olup, 
bu tutardan yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla 
devredilenin dışında kalan (187 895 592.—) liralık 
ödeneği1 iptal edilmiştir. 

"BAŞKAN — 4 üncü madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir, 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 inci. madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum :-Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6, — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

Bakanı ile Başbakan yürütür. 
^BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Ka'bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; açık oyla

ma gelecek oturumda yapılacaktır. 

c) Köy Hkmatleri Genel MüdtMUğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 
Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Gider ve gelirlerle ilgili bölümleri okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

Prog. 
Kodu 

101 

A — CETVELf 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

363 200 000 
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Prog. 
Kodu Açıiklama Lira 

111 Köy hizmetleri 176 921800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler, .T 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 368 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gelirlerle 
ilgili (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi dışı normal gelirler 16 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 * 

Gelin 
Türü 

3 

12 . 1984 O : 3 

Açıklama Lira 

özel gelirler ve Hazine yar
dımı 162 153 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bütçesinin 
bölümleri kabul edilmiştir. 

d) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

/. — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Toprak ve iskân İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1983 Yılı Kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

(A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toprak İskân Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümîştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

514 780 000 491! «44 546 

9 702 394 135 9 652 586 089 

19 000 000 10 353 056 

10 236 174 134 10 154 783 691 

22 935 454 

49 808 045 

8 646 944 

81 390 443 

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

— 430 — 



T. B4 M. Mw B: 46 18 . 12 , 1984 O : 3 

(Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Kesin-
hesabının bölümleri kabul edilmiştir, 

e) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

/, ,— £>evlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1983 Malî Yılı Kestirthesabı (3/587, 1/585) (S. Sa
yısı : 206) (1) 

BAŞKAN — Devlet Ürotme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarı
sının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inoi maddeyi okutuyorum: 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (687 480 282,—) lirası ca

ri, (79 064 '115—) lirası yatırım, (17 430 830,—) li
rası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına alt ol
mak üzere toplam (783 975 227,—) liradır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeye bağlı (A) işaretli cetveli okutu-
yirum: 

1 inci maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de kabul edilmiştir. 

Gelirlerle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Gelirler 
MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; (26 975 227,—) lirası vergi dışı 
ve (757 000 000,—) lirası da özel gelirlere ait olmak 
üzere toplam (783 975 227,—) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetveli okutu

yorum: 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

Açıklama 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 
Üretimin artırılması ve değerlendirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

İptal edilmesi 
Gider gereken ödenek 
Lira Lira 

GENEL TOPLAM 

301 365 000 

719 435 000 

42 000 000 

1 062 800 000 

194 163 153 107 201 847 

572 381 244 147 053 756 

17 430 830 24 569 170 

783 975 227 278 824 773 

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

(1) 206 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 
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B — CETVELİ 
Gelir türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

115 000 000 

700 000 000 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve 'hazine yardımı 
BAŞKAN — Ka'bül edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 815 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

26 975 227 

757 000 000 

783 975 227 

2 noi maddeyi, ekli cdtveliyle birilikte oylarınıza 
sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 2 nci 
madde kabull edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelir-gider dengesi 
MADDE 3 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 'birinci maddede yazılı giderler ile 
ikinci maddede yazılı gelirler tutan birebirine eşittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 3 üncü madde ıkabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 
IMADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 1983 yılı ödeneği, 'bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (1 062 800 000,—) lira 
olup, Ibu tutardan yılı içinde harcanamayan ve ertesi 
yıla devredilenin dışında kalan (278 824 773,—) liralık: 
ödeneği iptal edilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde hakkında söz iste
yen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 4 üncü madde Ikabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Etmeyenler... 5 inci madde Ikabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
ile Tarım Orman ve Köy İşleri 'bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 6 ncı madde Ikabul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Açık oy

lama yarınki ibirleşiımde yapılacaktır. 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. Yarınki 
programda yer alan 'bölümleri görüşmek için 19 Ara
lık 1984 Çarşamba 'günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.50 

• * • » • 
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Hudut ve Sahiller Sağhk ve Genel Müdürlüğü 1983 Yıh Kesinhcsap Kanun Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu : 

Kjutunlaşnuşür. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbcy 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sanoğlu 
ibrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlasl Doğu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 

Uye sayası : 4-00 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

324 
317 

6 
1 

74 
2 

(Kabul Edenler) 

Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi 'Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

iAYHTN 

İskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İsMmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğüşlu 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran inan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut-Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekîn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M, Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 
Kemal tğrek 
A. Sabahattin Özbek. 
Fahir Sabumiş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 

Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ma!hmu'd Altunakar 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Mehmet Nuri Üzel 
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GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Süleyman Koyuncugil 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldınr 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi; 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâımran Karaman 
Hamit Melek 
M. 'Murat SÖkmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 

İÇEU 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicentüric 
Mehmet Kocabaş 

' Rüşjtü Kâzım Yüceleni 

İSTANBUL! 
' Bdıiç Sadi Abbasoğlu 

Bülent Akarcalı 
B, Doğanoan Akyürek 

' Yaşar Albayra'k 
imren Aykut 
Ötaer Necati Cengiz; 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüdet 
îsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet Kafkastogü 
Doğan Kasaroğlu 
Aİltan Kavak 
R. Ercümenıt Konukman 
Femidun Şakir Öğünç 

Tülay Öney 
Turgult Özal 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
ıBilâl Şişman 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz Önen 
Özdemir Pefhlivanoğlu 
Işılay Saygın 
Ahmet Süter 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Emin Fahrettin özdilek 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahini 
Talafi Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail özdağlar 
Mekin Sarıoğlu v 

Gürbüz Şakranlı 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Necat Eldem 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 
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MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca. 
Ahmet Altıntaş 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi Önder 

NEVŞEHtR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz • 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Hasan Altay 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 
Süleyman Yağcıoğlü 

SİİRT 
Aydın Baran 
M. Abdürrezak Ceylan 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 
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SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

StVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

ADANA 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 

AĞRI 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
ismet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyun Carüt Aral <B.) 
Necdet Calp 
Göksel Kalaycıoğlu 
Halil Şıvgın 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİTLİS 
Faik Tarımcjoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Alı Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal' 

Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 

ÇORUM ; 
Ali Rıza Akaydın 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mustafa Kani Bürke 
Halil /ibrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
özgür Barutçu 

ELAZIĞ 
Zeki Yavuztürk (B.) 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş (B.) 

Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
M. Hayri Osmanhoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

İSPARTA 
Fatma MihrJban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Ftevzi Yamam 

İÇEL 
Ali îhlsan Elgin 
Edip Özgenç 

İSTANBUL 
Sabit Baltumlu 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Muhittin Yıldırım 

ERZURUM 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 

İÇEL 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Hüseyin Avni Güler 
Reşit Ülker 

(Çekimser) 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

(Oya Katılmayanlar) 
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M, Vefhbi Dinçerler 

Yılmaz îhsan HaStürk 
Leyla Yeniay Köseoglu 
İbrahim Özdemir 
Kemal özer (iz.) 

İZMİR 
Vural Arıkan (İz.) 
Hayrullah Olca (tz.) 
Turgult SunalJ) 
Rüştü Şardağ 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 

Mehmet Budak 

KONYA 
Ziya Ercan 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 

MANİSA 

Mehmet Timur Çınar 
Mustafa îzci 

MARDİN 
Beştir Çelebioglu 

MUŞ 
Atilla Sın 

StVAS 

Ruşan Işın 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
P.) 
ŞeVki Taşıtan 

ŞANLIURFA 
Vecifoi Ataklı 
Mustafa Demk 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

YOZGAT 

Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 

Engin Cansızoğlu 
Cahit Karakaş 
İsa Vardal <tz.) 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL ,: 1 

İSTANBUL : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1984 Sah 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

İ. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

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 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 5. — 1983 Malî Yılı Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yılı Toprak ye 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 7. — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesaıbına 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 : 
5.12.1984) 

X 8. — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesaibına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yık Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 9. — 1983 Malî Yılı Petrol İşleri 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 (3/582, 
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 10. — İS83 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yuh 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 so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — İstanbul Milletvekili Bilal Şîşman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordı» Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şurdağ'ın, İstanbul 
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan söziü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbântoğtu' 
nun, İstanbul İli 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 tş ve İşçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Kütahya Milletvekili Albdurrahman Necati 
KaraVnm, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8,. — Hatay MMetivekili Abdurralhöian Demirtaş* 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. —• Erzurum Milletvekili Hilmi Nallbantoğiu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 
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10. — Siült Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğau' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

11. — Balıkesir Milletvekili Davut Albâcııgil'in, Yu
nanistan'a yapılan balık İhracatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227) 

12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da-

. ğıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi. 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953 
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta'bipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı. Kanunun iBazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/533) (S. Sayısı : 208) 
(Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Biriliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde JCararname ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik -Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 



Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) 
(Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'ııun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) 

7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci'nin, 
18.5.İ955 Tarihli ve 6570 Saydı 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) 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi :. 4.12.1984) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi: 11.12.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

• TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 203 

1983 Malî Yılı Hudut ve Sahiller, Sağlık Genel Müdürlüğü 
Kesinhesabına: Ak Genel Uygamhık Bildiriminin" Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu, Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

( 3 / 5 8 ^ 1/697) 

T.C. 
SayıştaytSafkanlığı 9 , 10 , 1984 
Sayı : 131250/2831 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎtLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA* 

Hudut w Sahiler Sağlık Genel Müdürlüğünün 19(33 Bütçö Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk »bildi
riminin ilişik olarak sunulıduğulnu saygılarımla arz ederimi 

Servet Koksal 
Sayıştay Başkan V. 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK: BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebıe-i Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş 
bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü-1983 Bütçe Yılı KesMıesalb*** Sayıştayca, sayman he
sabıyla (İdare hesabı eetveleri) karşüaştırılmışta?. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü ma« desi uyarınca kesinhesalba bağlaman Sayıştay ilamları
nın linfaz durumunu gösterir cetvelden, Sayıştay ilanları ile Itazmün hükmedilen toplam 283 544 liralık ke
sinleşmiş borç miktara bulunduğu, bunun 215 975 İrasının tahsil edildiği, itahsilat oranının % 90,54 oklu
ğu anlaşılmıştır. 
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3. Kesinhesapta gösterilen rakamlarım 
Birinci Başkan V. 

Servet Koksal 
5. Daire Başkanı 

Ferda Yazgaç 
1. Daire Başkanı 

Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 
Üye 

Yaşar Aydın 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

(tzinli) 
Üye 

Osman Büyükyılmaz 
(tzinli) 
Üye 

Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

kabulünün uygun olacağı arz 
7. Daire Başkam 

Mesut Tozan 
2. Daire Başkanı 

Halil Kırcalı 
3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Behiç Erdem 
(Smhi tzinli) 

Üye 
A. İlhan 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

İlhan Gener 
1 \ 

Üye 
M. Kolit Öztundı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Emin Utaş 
(tzinli) 
Üye 

Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Savcı Y. 
Raif Turgut 

olunur. 
8. Daire Başkamı 

Muzaffer Şakarcan 
6. Daire Başkanı 

A. Mithat T es tereci 
4. Daire Başkan V. 

Sezai Eikinci 
(Sıhhi tzinli) 

Üye 
Fikret Uludamar 

(İzinli) 
Üye 

Mehmet Kâmiloğlu 
(tzinli) 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
özcan Saygun 

Üye • 
Turhan Kartal 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

H. Kaya Urgan 

' Üye 
Yaşar Özbek 

(tzinli) 
Üye 

Mehmet Aydoğdu 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D.18/101-1801105537 

JOiBi 1984 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazu-Ianan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihin
de kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MUdürlttğU 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile ge
rekçe ve ekleri ilişik olarak gttnderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Turgut Özal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1983 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN 
GEREKÇESİ 

Geneli Muhasebe Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan «Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 1983 malî yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı», Anayasa ve Genel Muhasebe Kanunları ile 'betti 
edilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başk'anllığum sunulmuş bulunmakltaıdır. 

I = ÖDENEK DURUMU 
1983 Yıllı Bütçesi ile malî yıl başında cari, yatırım ve transfer harcaımalları için toplam 594 500 000 TL. 

lık ödenek verilmiş'tir, Bu tutara yılı içinde 217 336 000 liralık dk ödeneğin ilavesiyle yılın ödenek toplamı 
811 836 000 liraya yükseltilmiştir. 

II ^ GİDER DURUMU 
1983 malî yılı içinde (mahsup devresi dahil) cari yatırım ve (transferlerin çeşitli ayrıntılı harcama kaiem-

leriniden toplam 631 865 230 liralık harcama yapılmıştır. 
III - YÖK EDİLECEK ÖDENEK 
1983 malî yılı Ödenek toplam 811 836 000 lirayı bulmuştur. Bu miktardan yılı içinde harcanan 631 865 230 

liranın düşülmesi suretiyle 179 970 770 liralık ödenek ydk edilmiştir. 
IV - GELİR DURUMU 
1983 malî yılı bütçesinin (B) işareMi cetvelinde yazılı olduğu gibi tasmamı normal kaynaklardan olimak 

üzere 594 500 000 liralık gelir tahmiin edilmiştir. 
Bu tahmine karşılık normal gelirlerden 3 581 304 865 lira gerçekleşmiş ve 'tahsil edilmiştir,; 
Gerçekleşme oranı % 602 dir. 
Özeli gelirler de 980 655 053 lira olarak gerçekleşmiştir. 
Yılın talhakkuk ve tahsil toplamı 4 561 959 918 liradır. 
V - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI 
OB) Cetvelinde gösterildiği üzere 1983 malî yılı genel talhsÜıllesri toplamı 4 561 959 918 liradır. 
Genel ödenek ve harcama cetvelinde gösterilidiği üzere cari, yatırım ve transferler bölümlerinden yapılan 

harcama toplamı 631 865 230liradır. 
Yukarıda gösterilen gelir tahsilleri ile harcamalar arasındaki fark 3 930 094 688 lira gelir fazlası otorak kal

mıştır. 
Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1983 malî yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 3/581, 1/597 30 . 11 . 1984 

Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, sunulan ve 1.9.1984 ta
rihinde Komisyonumuza havale edilen «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla 
ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 20.11.1984 tarihinde yapılan 34 üncü birleşiminde Hü
kümet ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu tasarılarının yeni yıl Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile birlikte görüşülmesini öngörm ektedir. Anayasanın bü hükmü çerçevesinde ele alınan «Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin ince
lenmesinde; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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(A) cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (811 836 000.—) liralık ödenekten (631 865 230.—) liranın harcan
dığı, (179 970 770.—) liranın harcanamayarak iptal edildiği, 

(B) cetvelinde ise (594 500 000.—) liralık gelir tahminine karşılık (4 561 959 918,—) liralık gelir tahsilatı
nın yapıldığı tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi»nin 
rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı Ke-
sıinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul 
edilmiş, 

Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yokedilmesi gereken ödenek» ibaresi «iptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin başlığında yer 
alan «Muhammenat» ibaresi «Tahmin» şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Deniz! 

İlhan Araş 
Erzurum 

Tütay Öney 
İstanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

İsmet Ergül 
LKjrşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

A hmet A kgün A Ibayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

özdemir Pehlivanoğlu 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Talat Zengin 
, Malatya 

(İmzaida Bulunamadı) . 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

Mehmet Budak 
Kjırşefoir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver Özcan 
Tokan 

Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve SahiUer Sağlık Genel Müdürlüğü 1983 Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (143 297 499.—) lirası cari, 
(268 803 621—) lirası yatırını, (219 764 110.—). lirası 
sermaye teşkili ve transfer, harcamalarına ait olmak 
üzeretoplam (631 865 230.—) liradır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağhk Genel 
Müdürlüğünün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere; (3 571 618 540.—) lirası 
vergi, (9 686 325.—) lirası vergi dışı ve (980 655 053.—) 
lirası da özel gelirlere ait olmak üzere toplam 
(4 561 959 918.—) liradır. 

Gelir - gider dengesi 

MADDE 3. — Hudut've Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci 
maddede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan 
(3 930 094 688—) lira gelir fazlası olarak gerçekleş
miştir. 

tptal edilen ödenek. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; (811 836 000.—) lira olup, 
bu tutardan yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla 
devredilenin dışında kalan (179 970 770.—) liralık 
ödeneği iptal edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE t&e*4İŞ¥ONU METNİ 

Hudut ve SahiUer Sağhk Genel Müdürlüğü 1983 Ydı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi; aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. 
bul-edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

Gelir - gider dengesi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

tptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4.üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Ki Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
Ar. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
I. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Ta"biî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

8 . 8 . 1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V, 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

1983 YILI 

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 
İptal edilmesi 

ödenek Gider gereken ödenek 
Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ .47 337 000 ' 40 165 903 , 7 174 097 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN DOĞAN 
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA 539 563 000 371 935 217 167 627 783 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 224 936 000 219 764 110 5 171 890 

GENEL TOPLAM 811 836 000 631 865 230 179 970 770 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 203) 
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1983 YILI 
HUDUT VE SAHtLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELt 

Gelirin Çeşidi Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

VERGİ GELİRLERİ 
HARÇLAR VE RESİMLER 
Sapık resmi 
Gem'isağliılk.cüzdan bedeli 
VERGÎ DIŞI NORMAL GELİRLER 
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ 
Muayene, tahlil, tecrübe ve ekspertiz ücretleri 
IPATRİMUVANIN GELİRLERİ 
Tıaişınmaz mallar gelirleri 
İdare gelirleri (kıira dalhıil) 
Satış gelirleri 
Taşınır mallar 'gelirleri 

FAİZ VE OEZAUAR 
Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları 
Tamlioat akçeleri 
Para cezaları 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÇeşiMi gelirler 
ÖZEL GELİRLER 
Göçen yılardan devreden nakit 

580 500 000 
8 580 500 000 

575 000 000 
5.500 000 

14 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
3 000 000 
2 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

• 1 000 000 

5 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
3 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

— 
— 

3 571 618 540 
3 571 618 540 
3 558 813 427 

12 805 113 
9 686 325 

2 502 786 
2 500 78'6 
2 500 786 

2 000 
* 

3 225 902 
3125 000 

2 900 902 
3 957 637 
3 957 637 

980 655 053 
980 655 053, 

İ C M A L 
VERGİ GELİRLERİ 580 500 000 3 571 618 540 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 14 000 000 9 686 325 
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI . — 980 655 053 

GENEL TOPLAM 594 500 000 4 561 959 918 

Türkiye Büyük/Millet Meclisi (S. Şayıs» »,203) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 216 

1983 Malî Yılı Orman Genel Müdürlüğü Kesinhesabma Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 10 . 10 . 1984 
Sayı : 131262/2844 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Orman Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik ola
rak sunulduğunu saygilaıımla arz ederim. 

(Sayıştay Başkan V. 
Servet Koksal 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESt GEREĞİNCE JİAZIRLANAN GENEL 
UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş 
bulunan Orman Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (idare hesabı 
cetvelleri) karşılaştırılmıştır, 

2. Dairesi Kesinhesabında yazılı tahsilat genel toplamının Sayıştayca saptanan miktara göre 1 171 830 917 
lira noksan olduğu anlaşılmış, Kesinhesap Kanunu Tasarısında yazılı miktarların değiştirilmesini gerektiren 
anılan fark, bu bildirime bağlı gelir cetvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

Kesinhesap Kanunu Tasarısının gelirle ilgili 2 nci ve gelir - gider dengesi başlıklı 3 üncü maddelerinde gös
terilen miktarların buna göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür. 

3. Kesinhesap Kanunu Tasarısında 5 inci maddesinde ve bağlı gider cetvelinde toplam olarak 56 118 458 
lira ödenek dışı gider yazıldığı görülmüştür. 

Sayıştayca da, Orman Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe "Yılında, müfredatı aşağıda gösterildiği üzere aynı 
tutarda ödenek dışı gideri bulunduğu saptanmıştır. 

Harcama kalemi Açıklama Tutar 

101-01-1-003-220 
112-0:1 -1-001 -110 
112-01-1-002-110 
112-01-1-002-140 
112-01-1-002-160 

Yurt içi sürekli görev yolluğu 
Aylıklar 
Ayıklar 
Sosyal yardımlar 
Tazminat ve ödiüHar 

3 968 883 
3 977 420 

32 994 728 
3 836 320 

11 341 107 

TOPLAM 56 118 458 
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4. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca Kesinhesaba bağlanması gereken 
Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelde, ilamın yılı ve numarasının borçlunun adı ve soyadının, 
borç tutarının, ilamın kesinleştiği yılın, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarının, tahsilat yüzdesinin 
belirtilmesi ve sadece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü edilen cetvele alınması gerektiği halde, Or
man Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına bağlanan Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir 
cetvelde, Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş bulunan aşağıda müfredatı yazdı ilamlara yer 
verilmediği saptanmıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu cetvelde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda ve
rilen kararlar uyannca düzenlenen ilamlara dayalı 4 311 833 lira tutarında borç bulunduğu, bu miktardan 
1 473 684 liralık bölümünün tahsil edildiği, 24 928 liralık bölümünün iadei muhakeme sonucunda silindiği 
2 813 221 lirasının ise ertesi yıla devredildiği görülmektedir, SMnen miktardan sonra kalan borç tutarına göre 
tahsilat oranı % 34.18'dir. 

Açıklanan nedenlerle, Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin usulüne uygun ve tam olarak 
düzenlenmediği savunulmuştur. 

SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZ DERECESİNİ GÖSTERİR CETVELE ALINMAYAN KESİNLEŞMİŞ 

İLAMLAR 

îlaimıin İlamın Kesinleşme Tazmin 
Yılı No. su Saymanlığın aidi tarihi tarihi miktarı 

1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
İ1976 
İ1976 
1976 
,1976 
1975 
1975 
İ1976 
1977 
1977 
1977 
11.977 
11977 
1977 
1977 
1977 

1645 
1717 
'2123 
1719 
1580 
Iİ621 
1682 
2005 
2179 
2566 
2561 
2576 
2707 
2579 
1726 
2730 
2045 
2225 

' 2347 
20O7 
2000 
2128 
1914 
2015 
1966 
2814 
2530 
2840 

Bolu Orm. Bş. Md, 
Erzurum Orm. Bş. Md. 
Muğla Orm. Bş. Md. 
İstanbul Orm. Bş. Md. 
İstanbul Orm. Bş. Md. 
Erzurum Orm. Bş. Md. 
Antalya Orm, Bş. Md. 
Amasya Orm. Bş. Md. 
Kahramanmaraş Orm. Bş. Md. 
Adapazarı Orm. Bş. Md.' 
Kastamonu Orm. Bş. Md. 
izmir Orm. Bş. Md. 
Muğla Orm. Bş. Md. 
Denizli Orm. Bş. Md. 
Zonguldak Orm. Bş. Md. 
Isparto Orm. Bş. Md. 
Eskişehir Orm. Bş. Md. 
Artvin Orm. Bş. Md. 
Zonguldak Orm. Bş. Md. 
Bolu Orm. Bş. M d 
Eskişehir Orm. Bş. Md. 
Zonguldak Orm. Bş. Md. 
Erzurum Orm. Bş. Md. 
Antalya Orm. Bş. Md. 
izmir Orm, Bş. Md, 
İsparta Orm. Bş. Md. 
Adana Orm. Bş. Md. 
Denizli Orm. Bş. Md, 

15.6J1978 
27.6.1978 

13.12.1978 
28.6.1978 
11.9.1979 
24.9.1979 
4.10.1979 
27.3.1980 
27.6.1980 
15.1.1981 
15.1.1981 
24.2.1980 
9,6.1981! 
4.3.1981 

6.11.1979 
13.7.1981 
7.4.1980 

17.1.1979 
2.3.1979 

27.3.1980 
15.1.1981 
3i3,1981 

22.12.198Q 
20.1.1981 
7.1.1981 

25.3.1982 
26,6.1981 
21.4.1982 

12.3,1980 
18.1.1979 
2.6.1979 
8.2.1980 

24.3.1980 
6.8.1980 

18.3.1980 
İ l .8.1980 
Ül.2.1981 
29.3.1983 

6.6.1981 
15.7.1981 

12.11,1981 
19.1.1983 
20.3,1983 
1.11.1983 
5.5.1983 
7.6.1983 

,14.6.1984 
6.6,1984 
5.6.1981 
8.4.1982 

15.7.1981 
25.3.1982 
21.5.1982 
12.8.1982 

15.10.1981 
16.10.1982 

17 246 
24 422 

4 930 
15 081 

367 737 
4 958 

15 267 
19 086 

1 192 271 
481 385 

2 864 844 
3 175 687 

29 250 
24 313 

2 345 267 
71 602 
70 843 
30 464 
2 925 

173 502 
29 480 

14 054 655 
5 537 454 

1 670 
18 488 

9 770 
231 532 
48 602 
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İlamın 
Yıh 

,1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1980 

No. su 

9 9 

2275 
3036 
2336, 
,1557 

786 
ıll 22 

724 
1868 
1854 
276 
616 
753 

Saymanlığm 

İstanbul Orm. Bş. 
Trabzon Orm. Bş, 
Ankara Orm. Bş. 
İçel Orm. Bş. Md 
Zonguldak Orm. '. 
İstanbul Orm. Bş. 
Muğla Orm. Bş. ] 
Trabzon Orm. Bş 
Adana Orm. Bş. ] 
Denizli Orm. Bş. 
İstanbul Orm. Bş. 
Çanakkale Orm. 1 
Erzurum Orm. Bş 

5. Yukarıdaki maddelerde ve bağlı 

İlamın 
adı tarihi 

Md. 25.12.197H 
. Md, 30.3.1981 
Md. 16.6.1983 

1. 14.4.1981 
Bş. Md. 15.4.1982 

Md. 27.4.1981 
Md. 21.9.1981 
. Md. 27.4.1981 
Md. 26.6.1981 
Md. 30,11.1983 
Md. 16.12.1981 

3ş. Md. 12.4.1982 
.. Md. 24,6.1983 

Kesinleşme Tazmin 
taırihü miktarı 

27.4.1983 
7.3.1983 

28.2.1983 
28.6.1983 
19.1.1983 
8.2.1983 

25.2.1982 
2.10.1981 

15.10.1981 
16.4.1984 
25.5.1982 
4.9.1982 

17.4.1984 1 

100 
18 489 
20 631 
24 240 

205 389 
35 055 
2 083 

88 004 
231 532 

2 105 
11 781 
16 128 

442 049 

gelir cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması sure-
tiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 

* 

Birinci Başkan V. 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Anal 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daiire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daiire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Behiç Erdem 
(Sıhhi izinli) 

.Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener v 

Üye 
M. Halit Öztunah 

1.10,1984 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci' 

4. Daire Başkan V. 
Sezai Ekinci 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmıioğlu 

(İzinli) 

Üye , 
Oktay Aslan 

' 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
özcan Saygun 

• " • -
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Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Günîaç 

Savcı Y. 
Raif Turgut 

Üye 
Turhan Kartal 

(îzftnM) 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(îzMi) 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 216) 
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T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10.8.1984 
Başkanlığı 

Sayı. K.K.T.D. 18/101 -1786/05464 

(TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1983 Yıh Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişik ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1983 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ 

Muhasefbei Umumiye Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1983 Yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Kesinlhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunları gereğince TJB.M. Meclisi ve Sayıştay 
Başkanlığına sunulmuştur, 

1. ÖDENEK DURUMU 
1983 Yıh Bütçe ile Bütçe Yılı başında cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 

toplam (12.642.000.000.-) lira ödenek verilmiş (16.000.000.-) lira M.U.K. nun 48 inci maddesine ve 
•bu tutara 1050 sayılı Kanunun 83 üncü Mad. a/d fıkrası gereğince (24.423.669.-) lira ile (507.168.000.-) lira 
Bütçe Kanununun verdiği yetki ile (1.616.424.120.-) lira düşülen tutarlar olup, özel kanunlar gereğince 
(21.570.306.-) lira eklenen ve (1.053.314.-) lira 59 uncu maddeye ait olmak üzere Yılın Genel ödenek toplamı 
(13.212.215.289.-) liraya yükselmiştir. 

2. GİDER DURUMU 
1983 Yık içinde (Mahsup dönemi dahil) A işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10.181.811.173.-) lirası cari, 

(690.907.951.-) lirası yatırım, (504.750.386.-) lirası Transfer ve (345.670.-) lirası da özel harcamalarla birlikte 
(11.377.815.173.-) liralık harcama yapılmıştır. 

3. YOK EDİLECEK ÖDENEK 
1983 Yıh ödenek toplamı (13.212.215.289.-) lirayı bulmuştur. Bu miktardan (11.377.815.173.-) lirası 

harcanarak (1.869.293.938.-) liralık ödenek yok edilmiştir. 

4. GELİR DURUMU 
(B) işaretli cetvelde olduğu gibi (12.642.000.000.-) lira gelir tahmini yapılmış bu tahmine karşılık Döner 

Sermaye yardımı olarak (12.890.000.030.-) lira alınmış (367.954.605.-) lira Genel Müdürlük gelirine 1050 sayıh 
M.UJC.- 55 inci Mad. gereğince geçen seneden devreden (21.573.306.-) liranın da ilavesiyle yılın geliri 
(13.279,524.911.-) liraya yükselmiş (21.224.636.-) lirasının 1984 yılına devri ile yılın geliri (13.258.300.275.-) 
liraya yükselmiştir. 

5. GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRILMASI 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1983 Yık genel gelirleri tahsil toplamı (13.258.300.275.-) liradır. 

Genel ödenek ve harcama cetvelinde gösterildiği üzere Cari, Yatırım, Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
ile özel Kanunlar uyarınca yapılan ödemeler dahil harcamalar toplamı (11.377.815.173.-) liradır. -

Yukarıda gösterilen Gelir Tahminleri ile harcamalar arasındaki farkı teşkil eden (1.880.485,102.-) lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

Bu esaslar dâiresinde hazırlanan 1983 Yık Kesinhesap Kanunu ilişikte sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Mecksi (S. Sayısı : 216) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 3/588, 1/584 

Karar No. : 70 
30 . 11 . 1984 

TÜRİKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Balkanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihlinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı» ile Anayasanın 164 ünoü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca 'hazırlanan aynı yıla ilişkin «Genel 
Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 14-15.İd .1984 tarihlerinde yapılan 29 ve 30 uncu 'birleşimlerinde Hü
kümet ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesin'hesap Kanunu tasarılarının yeni yıl bütçe kanunu ta
sarlısı 'ile (birlikte ıgörüsülimıesini Öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Orman Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yıllı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve .bağlı cdüvelerinin incelenmesinde; 

(1A) Cetvelinde yıa sonu itibariyle verilen {13 212 215 289) liralik ödenekten (11 377 815 173) liranın har
candığı, (21 224 636) liranın özel kanunlar gereğince ertesi yıla devredildiği, (1 869 293 938) liramın har-
canamayaralk iptal edildiği Ve (56 11'8 458) liralık da ödenek dışı gider yapıldığı, 

(B) Cetvelitfde ise (13 697 812 983) liralık gelir tahminine karşılılk (13 258 300 275) liralık gelir tahsilatı
nın yapıldığı tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygumflluk Bildirimi» nin 
rapor ve cetvelleri de dikkate almaralk kuruluşun hizmdtleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 4, 5 ve 6 ncı maıddeleri ile yürürlük Ve yürütmeye ilişkin 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul 
edilmiş, 

«Gelirler» başliğı altında yer alan 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin incelenmesi sonucunda, tah
silat toplamının (1 171 830 917) lira noksan olduğu anlaşıldığından 2 nci ımaldde ve ilgisi dolayısıyla 3 üncü 
madde değişikliğe tabi tutularak yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, «Genel Uygunluk» biMirimine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yok edilmesi gereken ödenek» ibaresi «İptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin 
yer alan «Muhammenalt» ibaresi «Tahmin» şeklinde değişitirillmişltlir.ı 

Genel 'Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Bşkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâltiıp Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A, Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

Başkanvekiıli 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

i 

Ahmet Hamil Kdzokoğlu 
Bolu 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deüceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 
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İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
istanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Tokat 
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C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
îzm'ir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
RJize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Ar ikan 
Edirne 

Togay Gcmalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
îzımür 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
iMalatya 

H. Barış Can 
Sinop 

Ferit Melen 
Van 
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HÜKJÜİMETİN TBKUİPt 

Orman Genel Müdürlüğü 
1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1983 
yılı giderleri bağlı (A) işareftlı cetvelde gösterildiği 
üzere; (10.181.811.166) lirası oari, (690.907.951) lira
sı yatırım, (504.750.3*816) lirası sermaye teşkili ve 
transfer, (345.670) lirası da özel kanun harcamaları
na ait Olmak üzere toplam (11.377.815.173) liradır. 

Gelirler 

IMIADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı gelirleri, bağlı (!B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere; (13.257.954.i605) lirası vergi dışı ve 
(345.670) lirası da özel gelirlere ait oüımak üzere top
lam (13.258.300.t275) liradır., 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünün bi
rinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede ya
zılı gelirleri arasındaki farkı oluştaran (1.880.485.102) 
gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

Ertesi yıla devreden ödenek 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlar ge
reğince ertesi yıla devrine izin verilen (21.224.'63!6) 
liralık ödeneği 1984 yıla devredilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1983 yılında, bağlı (A) işaretli cetvelin ilıgffi sütu
nunda kayMı (56.118.458) liralık zorunlu ödenek üs-
tSi gideri karşılamak üzere, aynı tultatfda tamamlayıcı 
ödenek kalbul ddiffimiş'tir. 

İptal edilen ödenek 

• iMfADDE 6. — Orman Genel Müldüriüğünün 1983 
yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere; (13.212.215.2189) lira ölüp, bu tutardan yılı için
de harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin dışında 
kalan (1.8169.293.938) liralık ödeneği iptal edfflmiştir. 
töpM edilen ödenekten akreditif (veya akreditif ve 
(taahhüt) artığına ilişkin (34.092.756) lirasının erltesi 
yılda açılacak özel bir tentl/be ödenek kaydloüunması 
gerekir. 

PLAN VE ÖÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Orman Genel-Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (13.257.954.605) lirası vergi dışı normal 
gelirler, (1.171.830.917) lirası özel gelirlere, 
(345.670) lirası da özel kanun gelirlerine ak olmak 
üzere toplam (14.430.131.192) liradır. 

Gelir - gider dengesi 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünün bi
rindi maddede yazılı giderler ile ikinci ma'ddede yazılı 
gelirleri arasındaki farkı oluşturan (3.052.316.019) 
lira gelir fazlası olarak gerçekleşımiştir. 

Ertesi yıla devreden ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Tamamlayıcı ödenek 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kalbul edilimişitir. 

îptal edilen ödenek 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aıyınen 
kalbui edilmişidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 216) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürürlük 

MADDE 7. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

(MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
ile Tarım Orman ve Köy işleri bakanları yürütür. 

8.8.1984 

Başbakan 
T. özal 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

IMADDE 7. — Tasarının 7* nci maddesi aynen 
kaJbul edimidir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 inoı maddesi aynen 
kalbul edıilmiştür. 

Devlet Balkam Barbakan Yardımcısı 
•/. K, Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. İV. Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
S. N. Türel 

IçiŞlerıi Balkanı 
A. Tanrıyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Artkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
1. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
M. Kalemli 

Ulaştırana (Bakanı 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakam 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M.; Kalemli 

Sanayi ve Ticareit Bakanı 
H. C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C, Büyükbaş 

Kültür ve Turİ2ttn Bakanı 
M. M. Taşçtoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S/Sayısı : 216) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

1083 YILI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 ORMACILIĞIN DÜZENLENMESİ VE GE
LİŞTİRİLMESİ 

112 ORMAN ALANLARININ AĞAÇLANDIRIL 
MASI VE EROZYON KONTROLÜ 

113 MİLLÎ PARKLAR VE AVCILIK ÇALIŞMA
LARI 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLE
RİN YÜRÜTÜLMESİ 

A — 

Ödenek 
Lira 

CETVELİ 

Gider 
Lira 

3 539 241 000 3 461 183 934 

7 562 338 669 6 002 493 133 

1 048 894 000 1 101 043 575 

476 533 000 307 998 475 

563 638 314 504 750 386 

21 570 306 345 670 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek g 

Lira 

GENEL TOPLAM 13 212 215 289 11 377 815 173 

21 224 636 

21 224 636 
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1983 YILI 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

•O 
•O Gelirin Çeşidi 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PATRİMUVANIN GEL1KLER1 
Döner sermayeden sağlanacak gelirler 
ÇEŞITLI GELIRLER 
İdarece tahsil olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit ' 
ÖZEL KANUN GELİRLERİ 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KAINUN GELİRLERİ 

TOPLAM 

özel kanun gelirlerinden 1984 yılına devrolunan 
GENEL TOPLAM 

13 
13 
13 

13 

13 

Tahmin 
Lira 

190 644 983 
048 644 983 
048 644 983 
142 000 000 
142 000 000 
— 

— 

190 644 983 
— 
— 
190 644 983 

, 
-

13 
12 

Tahsilat 
Lira 

257 954 605 
890 000 C00 

12 890 000 000 

1 

1 

13 
1 

367 954 605 
367 954 605 
171 830 917 

171 830 917 
21 570 306 

257 954 605 
171 830 917 
21-570 306 

14 451 355 828 

21 224 636 
13 190 644 983 14 430 131 192 

.>— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 216) 





Demem : 17 Yasama Ytk : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 217 

1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Kesin-
hesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/590," 1/560) 

T.'C. 
Sayıştay Başkanlığı 10.10.1984 
Sayı ; 131282/2846 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1983 büit)çe yılı kesinbesabına aüt genel uygunluk bildirimi
nin ilişik olarak sunulduğunu saytgtlammıla arz ederim. 

Servet Koksal 
Sayıştay Başkan V. 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK «tLOtRllMit 

L Anayasa ve Mubasebei Umumiye Kanunu hükülrnîeri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderitoriiş 
bulunan Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 bütçe yılt k'esmlh'esab'ı, Sayışttayca sayman (hesabıyla 
(İdare hesabı cetvelleri) karşıdaşittnîmiftır. 

2. Dairesi kesiırihesabında yazılı talhsilat genel topfalmının Sayışitayca saptanan mikltara göre 16.048.372 
lira noksan olduğu anlaşılmış, Kesinfoesap Kanun Tasarısında yazılı miktarların değiştirilmesini gerekltiren 
andan fark, bu .bildirime bağlı gelir ceüvelinde gösterilerek sebebi açıklanmıştır. 

iKesiinlıesaıp Kanun Tasarısının gelirle iÜgili 2 nei ve ıgeîirHgİder dengesi başlıklı 3 üncü maddelerinde gös
tergen miktarların buna göre düzeltilmesi gerekli görülmüştür., 

3. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca kesinfo'esaıba bağlanan Sayıştay ilâmlarının 
ırifaz derecesini gösterir cdtvelden, kesinlhesalbın düzenlendiği 25.7.1984 tabibine kadar kesinlljeşmiş herhangi 
bir lâm bulunmadığı anlaşılirhışltır. 

4. lYukaındaki maddelerde ve bağlı gelir cefövel'intie yazülı açıklamaların göz önünde bulundurulması su
retiyle kesinbesap'ta gösfterflen rakamların kabulünün uygun alacağı arz olunur. 

27.9.1984 

Birinci Başkan V. 7. Daire 'Başkanı 8. Daire Başkanı 
Servet Koksal Mesut Tozan Muzaffer Şakarcan 

5. Daire Başkanı 2. Daire Başkanı 6. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç Halil Kırca!ı A. Mithat Testereci 

1. Daire Başkanı 3. Daire Başkam 4. Daire Başkan V. 
Semiha Denizdöven M. Kemal Ersim Sezai Ekinci 



Üye 
Sena Aral 
BulunamaJdı 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulumy 

Üye 
Osman (Büyükyılmaz 

(tzinli) 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf GÖkalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhact 

_ . 2 — 

Üye 
Beihiç Erdem 
0. İzinli) 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Otetajy Göfcdeniz 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
///ian Gener 

Üye 
M. tfa&. öztunatı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

<tzinîi) 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Sefahattin Güntaç 

Savcı Y. 
İta// Turgut 

Üye 
Fikret Uhıdamar 

S. îzinîi 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

gizimi) 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal! 

(İmzada (bulunamadı) 

Üye 
//. /Caya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(feinli) 

Üye 
Mehmet Ay doğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10.8.1984 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101 - 1762/05440 

TÜRlKİTYE BÜYÜK MİLLEf MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
karariaştınlan «Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve 
ekleri ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

1983 MALÎ YILI KESİNHESAP KANUNU GEREKÇESİ 

1. ÖDENEK DURUMU 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile (401.250.000) lira cari, 

(20.000.003) TL. yatırım, (47.530.000) TL. da sermaye teşkili ve transferler olmak üzere toplam (468.780.000) 
(TL. öderıek verilmiştir.-

Bütçe içi ekleme ve düşmeler (468.780.000) TL. lik kullanılabilir toplam ödenekte herhangi hir değişiklik 
yapmadığından aynen muhafaza edilmiştir. 

2. HARCAMA DURUMU 
a) 1983 Malî yılında ekleme ve düşmelerden sonraki kullanılabilir (401.250.000) TL. cari ödeneğin-yılı 

içerisinde (269.064.124) TL. sı harcanmıştır. 
b) 1983 Malî Yılı için Bütçe Kanunu ile verilen (20.000.000) TL. yatırım ödeneğinden hiç harcama yapılma

mıştır. 
c) Transfer harcamaları için Bütçe Kanunu ile verilen (47.530.000) TL. ödeneğin yılı içinde (11.820.284) 

TL. sı harcanmıştır. 

3. GELİR DURUMU 
1983 Malî Yılında (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere; faiz ve para cezaları için (1.000.000) TL. çeşitli 

gelirler (5.000.000) lira, Fon bakiyesi devri olarak (1.000,000.000) lira, Hazine Yardımı olarak da (362.780.000) 
TL. olmak üzere toplam (468,780.000) lira gelıir tahmini yapılmıştır. \ 

Toplam (468.780.000) TL. gelir tahminine karşılık; çeşitli gelirlerden (1.782,634) TL. hazine yardımından 
da (315.000.000) TL. olmak üzere toplam (316.782,634) TL, gelir tahsilatı yapılmıştır. 

Çeşitli gelirler, gelir türünden (3*24.685) TL. Hazine Yardımı Gelir Türünden de (194.122.621) TL. olmak 
üzere toplam (194.447.306) TL. gelir tahakkuk artığı yılı içerisinde tahsil edilemeyerek yıla devredilmiştir. 

4. İPTAL EDİLECEK ÖDENEK DURUMU 
•1983 Malî Yılında Bütçe Kanunu ile; cari harcamalar için verilen (401.250.000) TL. ödeneğin yılı içerisin

de harcanmayan (132.185.786) TL. sı, yatırım harcamaları için verilen (20.000.000) TL. ödeneğin tamamı, 
transfer harcamaları için verilen (47.530.000) TL. ödeneğin harcanmayan (35.709.716) TL. sı olmak üzere toplam 
(187.895.592) TL. ödenek iptal edilmiştir. 

5. GELİR - GİDER KARŞILAŞTIRMASI 
1983 Malî Yılında; toplam 316.182.634 TL. getir tahsilatına karşılık (280.884.408) TL. gider yapılmıştır. 

Gelir fazlası (35.898,226) TL, lik nakit artığı ertesi yıla devredilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyiil<{ MiUet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/590, 1/560 

Karar No. : 76 
Mİ 1.1984 

TÜRJKitYE BÜYÜKMÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10,8,1984 tarihinde Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen. «Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı 
yıla ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 15.11.1984 tarihinde yapılan 30 uncu birleşiminde 
Hükümet ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu Tasarılarının yeni yıl Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile (birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Topralk ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin incelen
mesinde; 

(A) cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen {468,780.000.-) liraltk ödenekten (280.884.408.-) liranın harcan
dığı, (187.895.592.-) liranın harcanamayarak iptal edildiği, 

İB) cetvelinde ise (468.780.000.-) liralık gelir tahminine karşılık (316.782.634.-) liralık gelir tahsilatının 
yapıldtğt tespit erimiştir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi» nin 
rapor ve cetvelleri de dikkate alımaralk kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek mad delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasariritn 1 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul 
edilmiş, 

«Gelirler» başlığını taşıyan 2 nci maddesine bağlı (B) işaretli cetvel üzerinde yapüan inceleme sonucunda, 
tahsilatın (16.048,372) lira noksan olduğu anlaşıldığından, 2 ,nci madde ile «Gelir - Gider Dengesi» başlığını 
taşıyan 3 üncü madlde yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir. 

'Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cet ve! ler esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yok edilmesi gereken ödenek» ibaresi «İptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetveEnin başlığında 
yer alan «Mühammen&t* ibaresi «TaMmin» şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

M. Fenni Islimyeli 
(Balıkesir 

Başjkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
'Bolu 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adryaıran 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
İstanbul 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
iKsrşeMr 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver Özcan 
Toka* 

C. Tayyar Sadıklar 
ÇarrakücMa 

Ahmet Sarp 
Dryafbaktr 

İlhan Araş 
•Erzurum 

M. Hayri Osmanhoglu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
lîsaı&c 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemalmaz 
Eırzuruim 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
'İzmir 

Mehmet Budak 
Kuşettir 

Ayhan Fırat 
MaÜatya 

H. Barış Can 
Sirtop 

*• Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S, Sayısı : 217) 
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HÜKÜMETIN TEICLM 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Yılı 
KeSinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 

MİAÜDİDE 1. — Toprak ve Tarım Reformu M!üs- | 
teşarlığımn 1983 yıllı gktoflarit bağliı (A) ibretli, cetvel- .j 
tie gösterildiği üzere (269 064 124,—) İrası cad, I 
(11 820 284,—) İrası sermaye teşkili ve transfer har* 
camalkrıoa a&t olmak 'üzere toplam (280 884 408,—) 
Ütiradıtn I 

Gelirler 

MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs-
teşarluğmın 11983 yılı gelirleri, bağlı (B) 'İşaretli cet- i 
Vdlde ıgo^terfMği füzere; (1 782 634,—) ffirasi vergi dı
şı ve (315 000 000,—) İrası da özel gelirlere ait ol
mak üzere Hopîaim (316 782 634,—) Miradır. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının Ibirinci maddede yazılı giderler ile ikinci 
maddede yazıib: gelMeri arasındaki farkı oluşturan 
05 898 226) lira gelıiır fazlası olanak gerçekleşmiştir. 

İptal edilen ^ödenek I 

MADDE 4. — Toprak ve Tarım Reformu Müs-
teşarhğının 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretti cet
velde gösterildiği üzere 1(468 780 000,-—) lira olup, 
Wu tultaırdian yıllı içinde Iharcanamayan ve ertte&i yıla 
Idevredİeıin duşmda kalan (187 895 592,—) liralık 
Ödeneği âptall edilmiştir, 

Yürürlük 

MADDE 5. — !Bu Kanun yayımı tarihinde yü- 1 
ıtürfüğe girer. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Yılı 
Kesftnhesap Kanun Tasarı» 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen? 
kabul edilmlişitir. 

Gelirler 
» 

MADDE 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere; (1 782 634,—) lirası vergi dışı 
ve (331 048 372,—) lirası da özel gelirlere ait olmak 
üzere toplam (332 S31 006,—) liradır. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığının ıbirinci maddede yazılı giderler ile ikinci 
maddede yazılı gelMeri arasındaki farkı oluşturan 
(51 946 598,—) lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiş
tir. ' • - ', 

iptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
ka'bul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Tasannın 5 linçi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kamımı Maliye ve Gümrük 
Balkanı ile Başbakan yüriMir. 

Başbakan 
T. Özal 

(jPtan ve Bütçe Komisyonu Metni), 

Yürütme 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

8 . 8 . 1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/, K, Erdem 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K, Alptemoçin 

Adalet (Bakanı 
M, N, Eldem 

Millî Savunma Bakanı V. 
5. N. Türel 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrtyar 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vf Arıkan 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
V, Atasoy 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. H. Doğan M. Kalemli 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçtoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ş. Savı» ; 217) 
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FLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

1983 YILI 
TOPRAK VE TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 

111 TOPRAK VE TARIM REFORMU UYGU
LAMALARI 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 

GENEL TOPLAM 

CETVELİ 

ödenek 
Lira 

• 192 168 000 

229 082 000 

47 530 000 

468 780 000 

Gider 
Lira 

113 754 475 

155 309 649 

11 82Ö 284 

280 884 408 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

78 413 525 

73 772 351 

35 709 716 

187 895 592 

mi YILI 

TOPRAK VE TARİM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI 

B — CETVELİ 

Gelirim Çeşidi 

2 
3 

4 
4 

4 
3 

r 
3 

2 
1 
2 

2 
3 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAÜ2 VE CEZALAR 
Para cezalan 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşitli gelirler 
ÖZEL GELÜRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Fon bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardanı 
Gelçön yıldaın detvıredeın rtâlkit 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDTMI 

GENEL TOPLAM 

Talıinnîn 
• Lirta 

6 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
5 000 000 
5000 000 

462 780 000 
100 000 000 
100 000 000 
362 780 000 
362 780 000 

6 000 000 
462 780 000 

468 780 000 

Tahsilat 
Lira 

1 782 634 

1 782 634 
1 782 634 

315 000 000 
• 

331 048 372 
315 000 000 

16 048 372 

1 782 634 
331 048 372 

332 831 006 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 206 

1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Ke-
sinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap 

Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) 

TC 
Sayıştay Başkanlığı 10.10.1984 
Sayı : 131261/2843 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi

nin ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Servet Koksal 

Sayıştay Başkan V. 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK BİLDÎRÎMÎ 

İv (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı saymanlıklardan 16 tanesinin idare hesabı cet
velleri Sayıştay Kanununun 39 uncu maddesinde belirtilen süre içinde Sayıştaya verilmediğinden, Anayasa 
ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca bir nüshası Sayıştaya gönderilen andan Genel Müdür
lüğün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesâbının, sayman hesaplarıyla (idare hesabı cetvelleri) karşılaştırılması olanağı 
bulunamamış ve bu nedenle Kesinhesapta yer alan gider, gelir ve iptal edilecek ödenek miktarları ile genel 
mizandaki rakamların uygunluğu hakkındaki sayıştay görüşü saptanamamıştır. 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca Kesinhesaba bağlanması gereken Sa
yıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelde, ilamın yılı ve numarasının, borçlunun adı ve soyadımn, 
•borç tutarının, ilamın kesiieştiği yılın, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarının, tahsilat yüzdesinin 
belirtilmesi ve sadeöe kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü edilen cetvele alınması gerektiği halde, Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına bağlanan Sayıştay ilamlarımn infaz 
derecesini gösterir cetvelde, henüz kesinleşmemiş ilamlara da yer verildiği ve Kesinhesabın düzenlendiği ta
rihe kadar kesinleşmiş bulunan aşağıda müfredatı yazılı ilamların anılan cetvele kaydedilmediği saptanmıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu cetvelde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda verilen 
kararlar uyarınca düzenlenen ilamlara dayalı 254 043,36 lira tutarında borç bulunduğu bu miktardan 133 524,46 
liralık bölümünün tahsil edildiği, 120 518,90 lirasının ise ertesi yıla devredildiği görülmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin usulüne uygun ve tam olarak 
düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. 

SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZ DERECESİNİ GÖSTERÎR CETVELE ALINMAYAN KESİNLEŞMİŞ 
İLAMLAR 

İlamın Kesinleşme 
yılı No, Saymanlığı İlam tarihi tarihi Borç miktarı 

1976 
(1979 
İ976 

2572 
227 

1749 

Merkez Atölyesi 
Merkez Saymanlığı 
Altınova D.Ü.Ç. 

2.3.1981 
30,11.19*1 
22.11.1979 

9.3.1982 
15.6.1982 
3,6.1980 

16 059,75 
98 800,— 
21 719,25 
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îlaımın 
yüı 

1978 
1979 
1977 
1978 
,1974 
1976 
1978 
1977 
(1976 

No., 

692 
1008 
461 
795 

1466 
2287 
1218 
1860 
2805 

Saymanlığı 

Altınova D.Ü.Ç. 
Koçaş D.Ü.Ç. 
iGökçeada D.Ü.Ç.: 
Turunçgiller D.Ü.Ç. 
Manisa Tohum Üret 
Manisa Tohum Üret. 
Manisa Tohum Üret. 
Konuklar D.Ü.Ç. 
Acıpayam D.Ü.Ç. 

Mata1 tarihi 

27.4.1981 
19.10.1982 
24.9.1979 
30.4.1981 
13.4.1977 
11.9.1980 

27.10.1981 
28.1.1980 
1-12.1981 

Kesinleşme 
tarihî 

26.9.1981 
10.3.1983 

1440.1980 
2.1.1982 

118.9.1980 
15.3.1981 
14.3.1982 
20.5.1981 
ll!i:.4.1982 

IBorç miktarı 

15 160 — 
5 797— 
4 859,— 
3 110,— 
3 1.57,54 

19 872,— 
13 500,— 
49 680,— 
18 079,— 

3. Yukarıdaki maddelerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle Kesinhesapta gösteri
len rakamların kabulünün uygun olaoağı arz olunur., 1.10,1984 

Birinci Başkan V. 
Servet Koksal 

5. Daire Başkam 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkana 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 
Üye 

Yasar Aydın 

Üye' 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye. 
Asaf Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
ö. Faruk Çulnacı 

7. Daire Başkanı 
Mesut Tozan 

2. Daire Başkanı 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkanı 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Behiç Erdem 

(S. tzMi) 
Üye 

A. İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(Bulunamadı) 

Üye 
İlhan Gener 

•Üye 
M. Halit Öztunalı 

Üye 
Ertan Dalgıç 

Üye 
Emin Utas 

•Üye 
Necdet Güvenç 

üye 
Selahattin Güntaç 

Sava Y. 
Raîf Turgut 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

4. Daire Başkan V. 
Sezai Ekinci 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(İzMî) 
Üye 

Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Kartal 

(tzhdfi) 
Üye 

H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(İzinli) 

Üye 
Mehmet Aydoğdu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 10 . 8 . 1984 
Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101 -1787105465 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 Yıh Kesinhesap Kanun Tasansı» ile gerekçe 
ve ekleri ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

DEVLET ÜRETME ÇfFTLİKLERH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1983 BÜTÇE YILI KESİNHESAP KANUNU GEREKÇESİ 

Genel 'Muhasebe Kanununun 101, 104 ve 118 inci maddelerine göre hazırlanan Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel M'üdlürflüğü 1983 Bültçe yılı Ikesinhesap Kanunu tasarısı Anayasa ve Genel Muhasebe Kanuniları 'ile 
belirtilen süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1 — ÖDENEK DURUMU 
1983 yılı bütçesi ile malî yılı başında : Cari, Yatırım ve Transfer harcamaları için toplam 815 000 000,— 

liralık ödenek verilmiştir. Bu tultara yıllı 'içinde 247 800 000,— lira Bütçe Kanununum verdiği yetki ile Maliye 
Bakanlığınca verilen 47 135 000,— lira aktarılıp düşürükriüş ve eklenmiş olup yılın genel ödenek toplamı 
1 062 800 000,— liradır.. 

2 — GİDER DURUMU 
Devlet Ürötoe Çiftlikleri Geme! Müdürlüğünün 1983 Bütçe yıllı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (Mahsup dönemi dahil) 783 975 227,— liradır. Bunun 687 480 282,— lirası cari, 79 064 115,— 
lirası yatırım, 17 430 830,— lirası da transfer harcamalarına aittir. 

3 — YOK EDİLECEK ÖDENEK 
1983 Bütçe yılı harcanabilir geneli ödemek toplama 1 062 800 000,— liradan kulİanıHmış ödenekler toplamı 

783 975 227,— 'liranın düşülllrneslıyie yıl1 sonunda 278 '824 773,— Hüralıik ödenek yok edilmiştir. 

4 '—. GELİR DURUMU 
1983 (Bütçe yılının geliri ilişik (B) işaretl'i cetvelde gösterildiği gibi 113 000 000,— 'lirası Döner sermaye 

geliri 2 000 000,— liirası çeşitli gelirlerden olup normal kaynaklar geliri olarak 115 000 000,— lira ile özel 
kaynıakllaridan Hazine yardımı geliri 700 000 000, —lira olmak üzere 8115 000 000,— lira tahmin edilmiştir. 
Buna karşılık normal tkaynaklardan 26 975 227,— lira olmak ülzere 947 800 000,— 1983 yılı tahakkuku 
57 000 000,— lira geçen yıüdan devreden olmak üzere 1 004 800 000,— lira özel gelirleri Hazine yardımı ge
liri olup toplam 1 031 775 227, —lira tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuk ettirilmiş, ödenekten hazine yardımı 
olanın 247 800 000,— lirası 1984 yılına devretmiş 783 975 227,— lirası tahsil edilmiştir. 

5 — GELİR GİDER KARŞILAŞTIRILMAİSI 
1983 Bültçe yılı kesinhesap (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği üzere gelir ve gider birbirine eşittir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 3/587, 1/585 30 . 11 . 1984 

Karar No. : 71 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 ta
rihinde Komisyonumuza 'havale edilen «Devlet -Üretme Cif tikleri Genel Müdürlüğü Kesinhesap Kanunu Ta
sarlısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca tamlanan aynı yılla ilişkin «Genel 
Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 14-15.11.1984 tarihinde yapıılıan 29 ve 30 uncu birleşimlerinde Hükü
met ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği ©ibi, Anayasanın 164 ündü maddesi, Kasiinhesap Kanunu Tasaolaonıın yeni yıl bütçe kanunu ta
sarısı ile birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Anayasannn bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerimin incelen
mesinde; 

(A) Cettvelinde y i sonu itibariyle verilen (1 062 800 000,—) liralık ödenekten (783 975 227,—)"İranın har
candığı, (278 824 773,—) liranın harcanamayarak iptali edildiği. 

(B) Cetvelinde ise (815 000 00)0,—) tfiirailak gelliır Itafaminİıne karşılık (783 975 227,—) liralık gelir tahsilatının 
yapıldığı 'tespit edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapian görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildiriminin 
rapor ve cetvelleri de dikkatte alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları itle incelenmiş; 1983 Mıalî Yıılı 
Kesinhesap Kanunu Tasairıl&ının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne bağlı Saymadıklardan 16 tanesinin idarî he
sabı cetvelleri Sayıştay Kanununda IbeMrtiien süre içinde Sayıştaya verilmediğinden anılan Geneli Müdürlüğün 
1983 Bütçe yıllı kesinnösabının sayman hesaplarıyla karşılaştırılması olanağı bulunamadığından kes'inhe&apta yer 
alan gider, geilir ve iptal edilecek ödenek miktarları ile genel mizandaki rakamların uygunluğu hakkında Sa
yıştay görücünün saptanamadığı, Sayıştay yetkililerince ifade edilmiştir. Ancak Komıisıyonumuz, (tasarı ve1 bağlı 
cetvellerini aynen kabul etmiş ileride sözü edilen Sayman hesaplarının Sayıştaya intikalinden sonra meydana 
gelebilecek değişikliklerin ek uygunluk bildirimi düzenlenmek suretiyle Komisyonumuza gönderilmesini de ka-
rarlaştıırmııştır. 

Ayrıca, «Genel Uygunluk» bldirim'ine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelimin başlığında yer alan 
«Yok edilllmesıi gereken ödenek» ibaresi «İptali edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinim başlığında yer 
alan «Muhammena't» ibaresi «Tahmin» şekünıde değiştirilmiştir. 

Genel Kurutan onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı i e arz olunur, 

Başkanı 
Metin Emiroğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

A* Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Başkanvekili 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli. 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Sururİ Baykd 
Ankara 

Sözcü 
Alaattîn Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğhı 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 



M,, Fenni tslimyeli 
Balıkesir 

ilhan Askın 
(Bursa 

İsmail Sengün 
Denizli1 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mustafa Rıfkt Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
istanbul 

İbrahim özbtyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Enver özcan 
Tokat 
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Ahmet Şamil Kazokoglu 
Bolu 

Ct Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

İlhan Araş 
Erzurum 

M£ Hayrı Osmanhoğlu 
Gaziantep 

Fikret Ertan 
f;7îmir 

Cengiz Tuncer 
Kayseri: 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Ne Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Togay Gemcdmaz 
Erzurum 

İbrahini Fevzi Yaman 
İsparta 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

H* Barış, Can 
Sinop 

Ferit Melen 
Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftikleri Genel 
Müdürlüğünüm 1983 yılı giderleri bağlı (A) 'işaretfti 
cetvelde gösterildiği üzere; (687 480 282,—) iliraisı ca
ri, (79 064 115,—) lirası yatırım, (17 430 830,—) li
rası sermaye teşkili ve transfer, harcamalarına alt ol
mak üzere toplam (783 975 227,—) akadır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1983 yılı ıgellirlerti, bağlı (B) işaretli! cet
velde gösterildiği üzere (26 975 227,—) lirası vergi daşı 
ve (757 000 000,—) 'lirası <da özel gdiırlere ait olmak 
(üzere 'toptan (783 975 227,—) liradır. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Devlet Ürdtaıe Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün birinci maddede yazılı gidierler., i'le 
likinıci (maddede yazılı gelirler tutarı birbirine eşittir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Devtet Üretime Çiftlikleri Genel 
Müldürilüğünün 1983 yıüı ödeneği, bağlı (A) işareti 
cetvelde gösterildiği üzere; (1 062 800 000,—) lira 
olup, bu tutardan yılı içinde harcanmayan ve etrtös'i 
yıla devredileriin dışında kalan (278 824 773,—) liralık 
ödeneği töptaü eddlmiışltıir. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
riirilüğe girer. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

r • 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

İptal edilen ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
'kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 5, — Tasarının 5 inci maddesi aynen 
kabul edıiirniştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 206) 



— 7 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanunu MaiM'ye ve Gümırük 
tiie Taırım Onman ve Köy îşteri bakanlian yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürütme 

MADDE 6. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynen 

T. Özal 

8.8.1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
I-.-. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet 'Bakam 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam, 
/. Özdağîar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M, N. Eldem 

Millî Savunma Bakam V. 
Si N. Türel 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Maiye ve Gümrük Bakanı 
V. A t ikan 

Milî Eğitim Genç. ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Bayındırlık ve l&kân Balkanı 
/. S. Giray 

Sağlık ve Sos. Yardım Bakanı V. 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakam 
V. Atasoy 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayii ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
H. C. Aral C. Büyükbaş 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakam 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 206) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER 

1983 YILI 
DEVLET ÜRETME ÇİFTLÎKLERt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

İptal edilmesi 
Ödenek Gider gereken ödenek 

Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ 301 365 000 194 163 153 107 201 847 
ÜRETİMİN ARTIRILMASI VE DEĞER
LENDİRİLMESİ 719 435 000 572 381 244 147 053 756 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER 42 000 000 17 430 830 24 569 170 

GENEL TOPLAM 1 062 800 000 783 975 227 278 824 773 
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1983 YILI 
DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GBNEL MÜDÜRLÜĞfJ 

B — CETVEL* 

Gelirin Çeşidi 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
PATRİMUVANTN GELİRLER t 
Döner sermaye gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
İdarece tahsili olunacak gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
HAZİNE YARDIMI 
Hazine yardımı 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELÎRLER VE HAZİNE YARDIMI 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

115 000 000 
113 000 000 
113 000 000 
2 000 000 
2 000 000 

700 000 000 
700 000 000 
700 000 000 

115 000 000 
700 000 000 

815 000 000 

Tahsilat 
Lira . 

26 975 227 
26 975 227 
26 975 227 

757 000 000 
757 000 000 
757 000 000 

26 975 227 
757 000 000 

783 975 227 
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