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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu, 
pancar üreticilerinin ,sorunları konusunda gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 
akaryakıt zamlarının beyan dışı tutulmasıyla ilgili uy
gulamaya ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna (6/2) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya Er
dem cevap verdi. 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, üzüm üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusu 6/3). Sa

nayi ve Ticaret Bakanı Genel Kurulda hazır bulun
madığından ertelendi. 

19 Ocak 1984 Perşembe günü saat 15.0Ö'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.30>*da son verildi. 

Başkan Kâtip Üye 
Başkanvekili İçel 

Yıldırım AKBULUT Durmuş Fikri SAĞLAR 
Kâtip Üye 

Samsun 
Süleyman YAĞCIOĞLU 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00! 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

n. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'tn, Genel 
Kurulda yapılan bazı konuşmaların üslubu hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 sayın 
milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yapılan bazı konuşmaların üslubu konusunda İzmir 
Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ, buyurun efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Saygıdeğer Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. 

Seçim bölgelerinden gelirken ayrım yapmadan, 
öyle sanıyorum ki, halkımızın pek çoğu sizlere de 
şunu duyurmuştur : «Aman Mecliste kavga olma
sın, eski günler geriye gelmesin...» 

Bunun inancı içinde, eski bir devre sünger çeke
rek, yepyeni güzel duygularla Meclise geldik. Muha

lefet ve muvafakat elbette ki var olacaktır ve her 
ikisinin de kendisine özgü birtakım yolları, davranış
ları olacaktır. 

Sayın Kültür ve Turizm Bakanının güzel ve yu
muşak konuşmasından sonra (ki, bir yeri ya yanlış 
anlatıldı, ya yanlış anlaşıldı; onun dışında yapıcı, gü
zel ve örnek olucu bir konuşmaydı) aynı konuşma
yı, aynı havayı, aynı üslubu tazelemek istiyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlar, yumuşak konuşmak, gü
zel konuşmak, güzel tartışmak hepimizin bağlı oldu
ğu o büyük, Yüce Kitapta olduğu gibi, Türk'ün tö
resinde de var. (HP sıralarından alkışlar) 

Kâfirlerle konuşurken bile güzel güzel tartışma
mızı isteyen o Yüce Kuvvete hepiniz sevgiyle bağlı 
olduğunuza, biz de kâfir olmadığımıza göre arkadaş
lar; muvafakatımızla, muhalefetimizle hepimiz Türk 
olduğumuza ve hepimiz bu çatının içinde kardeş ol
duğumuza göre, sevgi dolu bir üslup içinde konuş-
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mamızın gereğine inanarak sizlere de sevgiyle hitap 
etmek istedim. 

Bu arada iktidar (Adı üstünde, her şeyi yapabi
lir) • hele böyle güçlü gelmişse, hakikaten büyük oy 
farkıyla da gelmişse, kanunları rahatça çıkarabilir, 
rahatça engelleyebilir. Bu, iktidara ya rahatlık verir, 
ya da biraz sarhoş eder arkadaşlar. Biz bu rahatlığın 
içinde olduğuna inanıyoruz. Bu rahatlık da, olgun
luğu gerektirir. Muhalefete karşı gösterdiğiniz ya
kınlıktan, komisyon seçimlerinden itibaren biraz uzak
laştınız; yani yakınlığınızı esirgediniz. 

Zaten muhalefetin yapısında muhalefet etmek var 
arkadaşlar. Burada hiçbir muhalefet, iktidarın başının 
altına kuştüyü yastık koymayacaktır, elbette muhale
fet edecektir. Ancak, biz de muhalefet ederken el
bette sesimizin tonunu, tavrımızı ve üslubumuzu yu
muşak tutmak zorundayız. Bunu da açık açık söylü
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendim, bu konuşmayı yapışım şunun için : Be
ni alkışlayan sayın iktidar partisi milletvekilleri için
de benim galiba dört - beş tane de öğrencim var. Ya
şamım boyunca davranışımı burada da belirlemek 
istiyorum, onlara da söylüyorum tek tek : Burada 
biz sert çıkışlar yapmış, belki sizi biraz tahrik etmiş 
olabiliriz; ama bu çatıda şimdi alkışlayan arkadaşla
rımın o ellerini vicdanlarına koyarak düşünmelerini 
istiyorum; bize «yuh» çektiler arkadaşlar. Bu «yuh» 
çok çirkin bir ünlemdir, geçmişi hatırlatır, Allah'ın 
ulu mabediyle bu yüksek çatıda hiç yaraşmayan bir 
davranıştır. Bunu eleştirmek için söylemiyorum, ri
ca etmek için söylüyorum. Bu başlangıç bir daha ol
masın. Üzüntülerini başka türlü de belirtebilirler. 
Maalesef, o ulu mabette de Atatürk'e «yuh» çekti
ler, biliyorsunuz. Bu talihsizlikleri memleketimizde 
de gördük; ama biz bu çatı altında yepyeni insan
lar olarak geldik. Bizden de hata sadır olur, sizden 
de hata sadır olabilir, bütün bunlara karşı daha yu
muşak, daha sevecen, daha insancıl davranmakla bir 
şey kaybetmeyiz. Güzele talip olalım... 

BAŞKAN — Sayın Şardaş, bir dakikanız kal
mıştır. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum, Sa
yın Başkanım. 

Güzele talip olmakta çok daha başka meziyet 
var. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şardağ. 1 

— 401 
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2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, süt
tozu, tereyağı ve peynir ithaline dair gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Süttozu, tereyağ ve peynir ithali ko
nusunda Aydın Milletvekili Sayın Ertuğrul Gökgün, 
buyurun efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Hükümetin Çalışma Programı onaylanarak yürürlüğe 
girdi, uygulamalar başladı; bu uygulamalara ait ka
rarnameler de yayınlandı. 

Benden evvel konuşan Sayın Şardağ'ın anlatmak 
istediği ölçüler içerisinde, tamamen iyi niyetle gör
müş olduğum hataları burada belirleyerek, doğru so
nuçlara ulaşılmasını sağlamak maksadıyla ilk sözümü 
alıp konuşmaya başlarken, hepinizi saygı ile selam
larım. 

Aziz Milletimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve re
fah seviyesinin yükselmesi, önemli sorunlarının çö
züm bulunarak halledilmesi ve neticede Milletimizin 
huzura kavuşması yönünden Hükümet Programının 
başarıya ulaşmasını samimiyetle istiyorum. 

Şimdi, Hükümet Programı uygulaması cümlesin
den olarak 29 Aralık 1983 tarihinde ithalat rejimini 
düzenleyen bir kararname yayınlandı. Bu kararname
de ithali serbest olan, ithali yasak olan ve ithali fo
na tabi mallar liste halinde yayınlandı. Bu listeyi in
celediğim zaman hayvancılıkla ilgili büyük bir hata 
gözüme ilişti. Burada bu hatayı belirterek, bunun dü
zeltilmesini istiyorum. 

Sayın Başbakan Hükümet Programını okurken, 
«Ülkemiz gıda ve giyim maddeleri yönünden dünya
da kendine yeterli sayılı ülkelerden biridir; bu, eko
nomik gelişmemiz için çok önemli bir avantajdır» de
mişti. Buna ilaveten, tarımsal üretimin çok sıkıntılı 
ve üzüntülü olduğunu; üretim ve tüketime kadar olan 
pazarlama şartlarının bu zincir içerisinde hallinin ge
rektiğini de belirtmişti. 

Şimdi süttozu, ıtereyağı ve peynir ithali konusu, 
Sayın Başbakanın bu konuşmasına ve Hükümet Prog
ramında yer alan görüşlere aykırı düşmektedir. Çün
kü, süttozu, tereyağı ve peynirin serbestçe ithali, bu 
avantajı kısa zamanda elimizden alacak, yok olma
sına neden olacak ve hayvansal kaynağımız eriyecek, 
bu yönde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan mil
yonlarca köylü ve çiftçi vatandaşımız, şehir ve ka
sabalarda geçimini hayvancılığa bağlamış vatandaşla
rımız büyük çapta mutazarrır olacaklardır. Hayvan 
kaynağı eriyecek, etekler dolusu döviz sarf etmek su-



T< B. M. M. B : 24 19 . 1 s 1984 0 : 1 

retiyle 10 yıldan beri hızlı bir gelişme gösteren kül
tür hayvancılığı büyük darbe görecek, çiftlikler çö
küntüye uğrayacak, topluca dişi damızlık ve süt hay
vanları mezbahalara sevk edilme durumuna gelecektir. 

Zaten kredi yokluğu, yem yetersizliği ye çeşitli 
olumsuz etkiler karşısında hayvan varlığı yok olmak
ta; bilhassa damızlıklar katliamla ortadan kaldırıl
maktadır. 

Hürriyet Gazetesinin aralık ayında yayınlanan bir 
nüshasını size gösteriyorum; burada damızlık katliamı 
açıkça görülmektedir. Sayın Adana Valisi bunu 'haber 
alarak el koymuşsa da bu tarzda el koymalar netice
sinde hayvancılığın kurtarılması mümkün değildn\ An
cak ekonomik tedbirlerle, köylü ve çiftçilerimize yar
dım elini uzatmakla, kredi faizlerini düşürmekle, on
ların kredilerini artırıp pazar şartlarını düzenlemekle 
bu katliam önlenir; ama süttozu, peynir ve tereyağ 
gibi maddelerin ithali yoluna gidersek, köylü ve çift
çi vatandaşlarımız, bugün binbir güçlük içerisinde 
canını dişine takarak üretmiş olduğu ve sudan ucuz 
satmak zorunda kaldığı sütü de satamayacak, elinde 
kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Oldu 
efendim. 

AET ülkelerinin elinde 1 milyon ton süttozu, 500 
bin ton peynir ve 900 bin ton tereyağ mevcuttur. Bu
nu ülkemizde pazarlamak suretiyle köylü ve çiftçimi
zi ekonomik yönden çöküntüye uğratacaklardır. Bu 
karardan kısa sürede dönülmelidir, bu karar kaldırıl
malıdır, düzeltilmelidir. Aksi takdirde, alınan bu ka
rar ekonomik bir hatadır, ekonomik İhata da ekono
mik kazalara sebebiyet verecektir. Meydana gelecek 
kazanın çapını ve yapacağı hasarı da şimdiden he
saplamak mümkün değildir. Ancak ben burada bu teh
likeyi haber veriyorum. 

Her türlü desteği kazanmış olan Avrupalı köylü 
ve çiftçiler sübvansiyonlarla desteklenirlerken, büyük 
gümrük duvarlarıyla korunurlarken; büyük stoklarını 
üçüncü dünya ülkelerine satmak zorunda kalacaklar
dır. Böyle bir zorunlukla karşı karşıya kalan bu üre
ticiler, bugün bizim almış olduğumuz bu serbest itha
lat kararıyla Türkiye'yi 'kârlı pazar olarak görecekler
dir. Bu durumda ülkemizde hayvancılık çökecek, köy
lerde bulunan vatandaşlarımız şehirlere akın edecek, 
işsizlik oranı artacak, çarpık gecekondulaşma ve onun 
arkasından istemediğimiz büyük problemler karşımı
za çıkacaktır. 

Sayın Hükümetin bunu önlemek, köylü ve çiftçi 
vatandaşlarımızı ferahlatmak, onların bu sorunlarını 
halletmek için, bu kürsüden kendilerine ışık tutması
nı, sevindirici haberler vermesini istiyorum efendim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, öğret
menlere verilen mahrumiyet zammının uygulanmasın
daki haksızlıklar ile okullara tahsis edilen yakacak öde
neğinin yetersizliği konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — öğretmenlerle ilgili olarak Ordu 
Milletvekili Sayın Bahriye Üçok. 

Buyurun efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; millî eğitim ve eğitimciler he
men tüm dünyanın, dünyadaki tüm uygar ülkelerin 
başta gelen ve üzerine önemle eğildiği bir konudur,! 
Bu konu ihmal edilirse, çözüm bekleyen sorunlar, bil
diğiniz üzere, bir çığ gibi büyür. 

Seçim bölgemde, 6 Kasım öncesinde köy öğret
menlerinin haklı iki şikâyeti ile karşılaştım. Bunlar
dan biri, yakacak ödeneğinin yetersizliği, ikincisi de 
mahrumiyet zammının uygulanmasında büyük bir hak
sızlık bulunduğu konusudur. 

Sayın milletvekilleri, 1973'ten başlayarak her yıl 
Millî Eğitim Bakanlığına, köy öğretmenlerinin ihti
yaçlarını dile getiren önerilerde bulunmuştum. Dana 
o günlerde bu önerilerimden ikisi olumlu karşılan
mış; bunların kademeli olarak uygulandığını görmekle 
mutlu olmuştum. 

Bunlardan biri, köy ilkokul öğrencileri ile kent 
ilkokul öğrencilerini büyük ölçüde eşitsiz kılan ko
nulardandı. Yani, köy çocukları her gün okula gi
derlerken ellerine birer dal odun, ya da yerine göre 
başka bir yakıt parçası alıp götürecek, sonra sınıfın 
sobasını tutuşturacak, yakacak, bulamazsa kaderine 
razı olup soğuk bir sınıfta oturmaya ve çalışmaya 
koyulacaktı, Çok şükür, bugün durum biraz olsun 
iyileştirilmiştir. Şimdi artık dağ köylerine varıncaya 
kadar yakacak ödeneği verilmektedir; ancak yeterli 
değildir, öğrenciler kışın ortasında yine yakıtsızlik-
tan, soğuk sınıflarda ders yapmak, ya da birer dal 
odun taşımak zorunda kalmaktadırlar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın dikkatlerine sun
mak istediğim ikinci soruna gelince : 

Bilindiği üzere ilçelere bağlı köy okularını nöğ-
retmenlerine küçük ölçülerde de olsa bir mahrumiyet 
ödentisi verilmektedir. Ancak, köyler eğer merkez il
çelere bağlı iseler, o köy okullarının öğretmenleri 

I /mahrumiyet ödentisi alamazlar. 

— 4oa — 
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Seçim bölgemden bir örnek sunmak istedim : Or
du ili merkez ilçesine bağlı, kışın ulaşımın hemen 
hemen olanaksızlaştığı köylerimiz vardır. 'Bu köyler
de öğretmenlik yapanlar ekmek almak için saatlerce 
yol yürümek zorunda kalırlar. Ayaklarına «Hedik> 
denilen ipten yapılmış bir çember geçirirler; kara 
batmadan yürüyebilmek için. Karaoluk, Derinçay, 
Alınca, Yeşilyurt köyleri kışın dünya ile ilişiği kesi
len köylerimizden birkaç tanesidir. Bu köylerin ve 
buna benzer köylerin öğretmenleri mahrumiyet öde
neği alamazlar, Çünkü, bunlar merkez ilçeye bağlı 
köylerdendir. 

Buna karşılık Ordu'ya 6 kilometre ve bağlı bu
lunduğu ilçeye; yani Perşembe ilçesine 7 kilometre 
uzaklıkta ve karayolu üzerinde Ordu zenginlerinin 
yazlık villalanyla süslü, belediye otobüslerinin sık sık 

m. — s 
i. — Sayıştay Komisyonuna üye seçimi. 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi

yoruz. 
Gündemimizin «Seçim» kısmında yer alan «Sa

yıştay Komisyonuna üye seçimi» ni yapacağız. 
Komisyon üyelikleri için parti gruplarınca göste

rilen adayların listesi basılıp sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

Şimdi, İçtüzüğün 21 inci maddesine göre aday lis
tesini okutup, oylarınıza sunacağım : 
Sayıştay Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (15) 

Anavatan Partisi (8) 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Sabahattin Araş 
Mahmut Oltan Sungurlu 
Metin Ataman 
Halil Orhan Ergüder 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saffet Sert 

Ankara, 
Ankarai 
Erzurum 
Gümüşhane 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul! 
Konya 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Manisa Milletvekili İsmet TuthangiTin, üzüm 

üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı H. Cahit Araf m cevabı.(6/3) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, «Manisa Miüet-
vekili İsmet Turhangil'in, üzüm üreticilerinin sorunla
rına ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so-
rusu*mm görüşmelerine başlıyoruz. 

işlediği Efirli köyü öğretmenleri bu mahrumiyet zam
mından yararlanmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, bir dakikanız kalmıştır. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Bu çok açık, su götürmeyen bir çelişkidir. Bu 
haksız durumu ortadan kaldırmak için mahrumiyet 
zammının bütün köy öğretmenlerini kapsayacak bi
çimde genişletilmesini, hatta yerinde yapılacak ince
lemelerle gerçek mahrumiyet koşulları altında bulu
nan köylerin saptanarak, buralardaki öğretmenlere ay
rıca ve daha yüksek bir ödenek verilmesini, bu du
rumda bulunan öğretmenler adına sayın Millî Eğitim 
Bakanından beklemekte olduğumuzu arz eder, Yüce 
Meclisi saygı ile selamlarım. i(HP sıralarından alkışlar) 

Veysel Varol Erzincan 
Halis Soylu Kars 
Muzaffer Yıldırım Kayseri 
Kenan Nuri Nehrozoğltı Mardin 

Milliyetçi Demokrasi Partisi (3) 

.İmren Aykut istanbul 
Ahmet Süter İzmir 
Fevzi Necdet Erdinç Van 

BAŞKAN — Okunan listeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Liste kabul edil
miştir. 

Sayıştay Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın 
milletvekillerinin 24 Ocak 1984 Salı günü saat 14.00'te 
ikinci kattaki 387 numaralı içişleri Komisyonu sa
lonunda toplanarak başkan, başkanvekil'i, sözcü ve 
kâtip seçimini yapmalarım rica ederim. 

Sayın İsmet Turhangil burada mı efendim? Bu
rada. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakam burada mı efen
dim?. 'Burada. 

Soruyu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

31.5.1982 tarih 8/4815 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile üzüm destekleme kampanyasını yürütme gö-

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

İÇİMLER 

Halkçı Parti (4) 
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revi Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (TARİŞ) 
verilmiş idi. 'Bu görev 31 Aralık 1983 tarihinde sona 
ermiştir. 

Hükümetçe gereği 'kadar tnalî destek sağlanama
dığından TARİŞ 30 Eylül 1983 tarihinden beri malını 
teslim eden müstahsile ödeme yapamamakta. Bu ne
denle de TARİŞ bu görevini gereği gibi yerine getire
memiştir. Halen elde 50 milyon Kg. üzüm olduğu tah
min edildiğine göre aşağıdaki hususların sayın Sana
yi ve Ticaret ©akanı Cahit Aral tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. ödemeler ne zaman yapılacaktır?. 
2. Bakanlar Kurulu tarafından verilen destekle

me uzatılacak imidir? 
3. Üzüm ihracatında alınan ve fiyatların düş

mesine neden olan FON hakkında ne düşünülmekte
dir?. 

4. Zor durumda bulunan üzüm üreticisini bu 
durumdan kurtaracak Bakanlıkça alınabilecek başka 
tedbirler var mıdır?. 

İsmet Turhangil 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Cahit Aral. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; sayın arkadaşımız İsmet 
Turhangil tarafından sorulan soruları cevaplandıra
cağım. 

TARİŞ bu sene 22 894 184 kilogram üzüm mu
bayaa etmiştir ve bunun toplam değeri 3 731 751 992 
Türk Lirasıdır. 

Buna karşılık TARİŞ, muhtelif tarihlerde ödeme
ler yapmıştır, yüksek bilgilerinize arz ediyorum : 

19.8.1983 tarihinde 8 700 000! lira; 15.9.1983'te 
680 milyon lira; 20.10.1983'te 425 milyon lira ve 
2.11.1983 tarihinde 460 milyon lira olmak üzere, top
lam 1 573 70Ö ödü liralık ödemede bulunmuş; baki
ye borcu ise 2 156 OCÛ 00)0 lira bulunmaktadır. 

Şu halde bakiye borcun ödenmesi gerekmektedir. 
Bunun için programımız şudur : Bu ayın sonuna doğ
ru bir miktarını ödemek ve önümüzdeki ayda da öde
mek suretiyle bu borcun tamamını bu dönem içerisin
de tamamen kapamayı planlamış bulunmaktayız. Ma-
lumaten arz ediyorum. 

İkinci husus olarak, destekleme alımının uzatılıp 
uzatılmadığı hususunda bilgi istenmektedir. 

31.12.1983'te bitmiş olan mubayaa müddetini biz 

uzatmış bulunmaktayız. Bu genel müdürlüğe tebliğ 
edilmiştir, mubayaa başlamıştır ve mubayaaya de
vam etmekteyiz. 

Üçüncü husus : 11 cent olarak alınmakta olan 
fonun kaldırılması veya değiştirilmesi hususundaki 
Hükümet görüşü sorulmaktadır. Yarın; yani 2011.1984 
günü AET ülkelerine yapılacak üzüm ihracatı yönün
den bu fon, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki 
komisyonda müzakere edilecektir. Bunu. da bilgileri
nize arz ederim; yarın görüşülecektir. 

Dördüncü husus olarak; «Ne gibi tedbirler alına
bilir?» diye sayın milletvekilimiz sormaktadırlar, 

Öncelikle şunu arz edelim; gayet tabiî en güzel 
tedbir evvela borcumuzun ödenmesi, ondan sonra 
da ileriye muzaf bazı diğer tedbirleri getirmektir. 

Biz muhtemel para politikası olarak, ileride nor
mal bir çan eğrisi meydana getirmemek maksadıyla 
bazı ödeme sistemleri getireceğiz. Bunu daha son
raki bir gündemde zamanı gelince tekrar bilgilerinize 
arz ederiz. 

Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmet Turhangil cevap vere
cekler mi? 

Buyurun efendim. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin sayın milletvekilleri; Sayın Ba
kandan ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılaca
ğını ve 14.1.1984 Cumartesi günkü radyo ve televiz
yon bültenlerinde de TARİŞ'çe alımların bir ay uzatıl
dığını duyduk. 

ödemelere teşekkür ederken, uzatma işinin haki
katte bir ay olmadığını ifade edeyim. Çünkü, 16.1.1984 
tarihinde tekrar başlayan alımlar, 31.1.1984 tarihin
de sona ereceğine göre; uzatma bir ay değil 15 gün
dür. 

Alınan bu uzatma kararından diğer önlemler alın
madan uygulamada hiçbir olumlu sonuç alınamaya
caktır. Bu arada şunu da belirteyim ki, ben bu soruyu 
Sayın Bakana 4.1.1984 tarihinde sormuş idim. Bu 
süre içerisinde bu kararlar alınmış, tabiî ki, köprüle
rin altından çok sular geçip gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, fon kalkmadıkça ve hatta 
vergi iadeleriyle desteklenmedikçe orta direğin ana 
unsurlarından biri olan üzüm üreticisinin sorunu hal
ledilmiş olmayacaktır. 

Üzüm üreticisi zor durumdadır. Taban fiyat her 
ne kadar 9 numara üzüm için 159 Türk Lirasından 
açılmış ise de, TARİŞ'in ödeme yapmamasından do
layı fiyatlar 120 Türk Lirasına kadar düşmüştür; bu-
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gün bu fiyatlar 135 Türk Lirasıdır. Buna göre fiyat
lar, taban fiyatın 24 Türk Lirası aşağısındadır. 

Sayın Hükümet gübreye % 60-65 arasında zam 
yaptığına göre; bir avuç gübre 45 Türk Lirası; artı, 
işçilik ücretleri; artı, bağın amortismanı; artı, ilaçlar 
ve zamları; artı, % 32 ziraî faizler; artı, akaryakıt ve 
zamları; artı, kâr karşılığı sonucunda seneye maliyet
lerin ne dereceye kadar yükseleceği belli iken, üzüm 
üreticisi kendi haline terk edilmiştir. Aile ziraatı ola
rak yapılan bu ziraattan vazgeçilerek asmaların kök-
lenmesi mi istenmektedir? Bu davranışlarla üzüm üre
ticilerinin çok zor duruma düşürülmesine göz yumul
mamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, TARİŞ'çe ödemeler zama
nında yapılmadığı için üzüm üreticisi varlık içinde 
yokluk çekmiştir. Vadesi gelmiş senetli ve banka bor
cunu ödeyemezlikten icrada yakasına yapışılmış ve 
hatta Ziraat Bankası dahi bunu müsamahasızca kar
şılamıştır. Üzüm üreticisi günlerce dertlerini anlata
mamış, icra kapılarında sürünmüştür. Devletin koru
ma görevi bu mudur? 

Sayın milletvekilleri, yeri gelmişken arz edeyim, 
bir zamanlar köylü ve çiftçiye verilen «Çevirme kre
disi» denen ziraî kredi var idi. Sayın özal'ın Başba
kan Yardımcısı Sayın Erdem'in, Maliye Bakanı ol
duğu devirlerde her nedense (Altım çizerek söylüyo
rum) çiftçi ve köylüye layık görülmedi diye mi bile
miyorum, köylü ve çiftçinin bir nebze olsun derdine 
deva olan bu kredi kaldırıldı. Bu kredi en seri şekilde 
tekrar uygulamaya konulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ziraî mahsullerin ihracından 
alınan fon, uygulamada, taban fiyatların tespit ve uy
gulamasında olduğu gibi yanlış tespitle uygulanmak
tadır. Aslında bu fon iç ve dış fiyatların dengede tu
tulmasını sağlamak amacıyla konduğu halde kendi 
haline bırakılmıştır. Ekonomik şartların gerisinden ta
kip edilmesi çağ dışı bir anlayış, çağ dışı bir zihniyet
tir. Bunu bir misalle değerlendirelim : 

1. TARtŞ aldığı üzüm bedelini zamanında öde-
seydi ve üzüm ihracında alınan 28 centlik (Kaldık i, 
Bakanım 11 cent dediler) fon günün şartlarına göre 
elastiki tutulabilseydi, fiyatların taban fiyatının altına 
düşmesine neden olmazdı. 

2. Yine ikinci bir hata pamukta işlenmektedir. 
Ege bölgesinde pamuk piyasası açıldığında mağlıç pa
muğun ihracında alınan fon 45 cent, buna karşılık çi
ğitli; yani çekirdekli pamuğun taban fiyatı 127 Türk 
Lirası ile açılmış, keza mağlıç pamukta d tarihte 360 
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Türk Lirası idi. Doların Türk Lirası karşısında de
vamlı değer kazanması sonucu çiğitli (çekirdekli) 
pamuk 220 Türk Lirasına, mağlıç pamuk ise 515 Türk 
lirasına çıkmıştır. Bundan sonra dolar, Sayın özal 
Hükümetinin desteği ile tırmanmaya devam edeceği
ne göre sayın milletvekilleri, durum ne olacaktır bi
liyor musunuz; mağlıç pamuk 600 Türk Lirasına çı
kacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Bunun so
nucunda da, bugün pamuk üreticisinin elinde pamuk 
kalmadığına göre pamuk, aracı olan tüccarın veya 
ihracatçının eline geçmiş olmasından dolayı tüccar 
veya ihracatçı büyük ve haklı olmayan kazanç sağ
layacaktır. 

Bir taraftan tekstil fabrikaları pamuk satın ala
bilmek için likidite bulma derdi çekerken, bir yandan 
da maliyetin yükselmesi sonucu olarak zamların bir
birini takip edeceğinden şüphe yoktur. 

Sayın milletvekilleri, neticede suçlu aranmış ve 
suçlu olarak; 

1. Alaşehir'deki 350 milyonluk üzüm işletmesini, 
aynı bölgede bulunan diğer üzüm işletmesi sahipleri* 
nin bütün muhalif hareketlerine karşı göğüs gererek 
çalışır vaziyete getirdiğinden; 

2. 6 Kasım seçimlerinde ANAP'ın çıkarları doğ
rultusunda hareket etmediğinden; 

3. Bütün çıkarcı çevrelere imkân vermediğinden; 
4. Silahlı Kuvvetlerdeki üstün hizmetlerini Çuko-

birlik ve TARİŞ'te de devam ettiren ve görevine son 
verilen Sayın Muzaffer Çağlıyan bulunmuştur. 

Bu şekilde hareketle yoksa eski dönemler mi hort
latılmak istenmektedir? 

Sonuç olarak nasıl ki tenkit edebiliyorsak, kar
şılığında da somut öneriler verelim : 

1. Üzüm ihracından alınan fon kaldırıldıktan 
başka, vergi iadeleriyle desteklensin veya Devlete ver
gi iadesiyle malî güç kaybettiriyor ise, pamuk ihracın
da alınan 45 sentlik fon yükseltilmek suretiyle üzüme 
aktarılsın ve böylece pamuktaki haksız kazanç da ön
lenmiş olacaktır. 

2. TARİŞ alınacak diğer önlemlerden sonra an
cak destekleme alımına devam etsin. 

3. Üzümün bozulmasına sebep olan potasın, es
kiden olduğu gibi i «Veber Firması»ndan alınmasını 
talep ediyorum. 

- < M £ -
I 



T, a M. M. B : 2 4 1 9 , 1 , 1 9 8 4 0 : 1 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 

tSMET TURHANGİL (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim. 

Şimdi, «Orta direk» edebiyatı ile seçim kazananla
ra sesleniyorum : Zamları bir yana bırakın, orta di
reğe kulak açın. Arabın, hurma ağacına çıkıp da, 
korkudan adak adayıp, indiğinde ise, «Kurban ma
fiş» anlayışı içinde olmayın. Artık orta direğin bel 
vermesi şöyle kalsın, çöktü beyler, çöktü. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 11.1.1984 tarihli «Gelen Kâ-
ğıtlar»da yayımlanan ve gelecek birleşim gündeminde 
yer alacak sözlü soruları görüşmek için 24 Ocak 1984 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 15.42 
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