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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu Saat 10.00'da 
açılarak dört oturum yaptı. 

Çalışmalarını tamamlayamayan 
(10/15) Esas Numaralı Çevre Araştırma 
Komisyonuna, Komisyon Başkanlığının 
isteği üzerine, karar tarihinden itibaren üç 
ay daha ek süre verilmesi kararlaştırıldı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Macaris
tan Parlamento Başkanı I stvan Stadinger 
başkanlığındaki Parlamento Heyetine 
Başkan tarafından "Hoş geldiniz" 
denildi. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun 
Tksanlan ile 1987 Malî Yılı Genel ye Kat
ma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesin-
hesap Kanunu Taşanlarının (1/496, 1/497; 

1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) (S. Sa
yıları : 111, 112, 134, 136) görüşmelerine 
devam edilerek; 

Adalet Bakanlığı, 

Yargıtay Başkanlığı; 

1989 Malî Yılı Bütçeleri ve 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sinin kabul edilmediği açıklandı. 

Bu konudaki oylamaya vaki itirazlar 
üzerine, durumu incelemek amacıyla bir
leşime 10 dakika ara verildi. 

15 Aralık 1988 Perşembe günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
21.30'da son verildi. 

Kâtip Uye 
Samsun 

Mehmet Aharca 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yüdtrtm Avcı 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdûl 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Özbüen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 12 . 1988 Perşembe 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'm, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lise
si mezunlarının alınmadığı iddiasına iliş

kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.12.1988) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
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bu konuda ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.12.1988) 

3. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırıl
masına ilişkin Sağlık ve Sosyal "Vardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/285) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.12.1988) 

4. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına Uişkin Başba
kandan sözlü soru.önergesi (6/286) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.12.1988) 

5. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.12.1988) 

6. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Senirkcnt Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve 
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Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.12.1988) 

7. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup ku
rulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1988) 

8., — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/290) (Başkan
lığa geliş tarihi : 14.12.1988) 

ISızûı Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, Libya'da çalışan Türk işçilerin
den kesilen primlerin Sosyal Sigortalar 
Kurumuna aktarılmadığı iddiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/423) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.12.1988) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'm, 6224 sayılı Kanuna göre 1978 -
1988 yıllarında yatırım müsaadesi verilen 
yabancı sermaye miktarına ilişkin Devlet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/424) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1988) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

_ _ _ _ _ m 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malt Ydı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Mali Ydı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Ta
sardan (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Soydan : 111, 112, 134, 
136)(1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BA
KANLIĞI 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 
Malt Ydı Bütçesi 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 
Malî Ydı Kesmhesabı 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Taşanları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Bugünkü programa göre, Sanayi ve 
Ticâret Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı-
nın görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi 
üzerinde söz alan arkadaşların isimlerini 
okuyorum : SHP Grubu adına Sayın Nec-

(1) 111, 112, 134, 136 S. Saydı Basmayazı-
lar 9.12.1988 Tarihli 37 nci Birleşim Tutanağı
na eklidir. 

car Türkcan, Sayın Mustafa Çakır; DYP 
Grubu adına Sayın Şinasi Altıner ve Sa
yın Ömer Şeker; Anavatan Grubu adına 
Sayın Ali Topçuoğlu ve Sayın Şadan 
Tuzcu. 

Şahıslan adına : Lehinde Sayın Er
kan Kemaloğlu; aleyhinde Sayın Atilla 
Imamoğlu. 

SHP Grubu adına Sayın Mustafa 
Çakır, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA 
ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının 1989 malî yılı bütçesi üzerinde 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşle
rini açıklamak için söz almış bulunuyo
rum; şahsım ve grubum adına hepinizi 
saygılanmla selamlıyorum. 

Konuşmama, ülkemiz sanayiinde bü
yük bir önemi olan SEKA'daki grevin üç 
ayı geçmesine rağmen hâlâ çözümlenme
miş olmasının, yıllardır ülkemizin kâğıt 
ihtiyacını karşılamak için gece demeden, 
gündüz demeden, emeğinin gerçek karşı
lığını alamadan çalışan SEKA çalışanla
rına, Hükümetin hâlâ, insanca yaşamala
rını sağlayacak bir çözüm bulamamasının 
üzüntüsü içinde başlıyorum. Bu sonınun 
bir an önce Hükümet tarafından çözüm
lenmesini diliyorum. 

— 564 — 



T.B.M.M. B : ,43 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün, 32 trilyon lirayı aşan bütçeden, sa
dece binde 4 oranında payı olan Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşacağız. Hükümetin her sözcüsünün, 
her konuşmasında, kendi başarılan imiş 
gibi, kendilerine pay çıkardıkları sanayi 
olayını konuşacağız. Gerçekten bu Hükü
metin politikasında sanayileşme var mı,1 

yok mu; bu konulara değineceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1980 öncesine 
kadar bütün Cumhuriyet hükümetleri, ül
kemizin sanayileşmesini en önemli sorun 
olarak görmüşler, sanayileşmeye bütçele
rinden önemli ölçüde pay ayırarak, ülke
miz sanayiini bugün bulunduğu noktaya 
getirmişlerdir. Savaştan çıkan ülkenin kıt 
kaynaklarını seferber ederek, ülke sanayi
leşmesine büyük katkılar sağlamışlardır. O 
yoksulluk dönemlerinde ülkemizin temel 
yatırımlarının birçoğu; kâğıt fabrikaları, 
çimento, demir •* çelik, şeker fabrikaları 
gibi, daha birçok temel yatırımlar gerçek
leştirilmiştir. Ondan sonra gelen hükümet
ler de, sanayileşmeye önem vermişler, sa
nayileşme, ülkemiz insanı için büyük bir 
tutku halini almıştır. 

24 Ocak 1980 kararları alınıncaya ka
dar sanayileşme tüm hükümetlerin gün
deminde en önemli yeri işgal etmiştir. 24 
Ocak 1980 kararlarından sonra, hükümet
ler, sanayileşmeden çekilmiş, imalat sana
yii yatırımlarının, hem toplam yatırımlar 
içindeki payı, hem de kamu sektörleri ya
tırımları içindeki payı büyük ölçüde azal
mıştır. ' 

1970'li yılların sonuna kadar yatırım
ların yaklaşık üçte birini imalat sanayiine 
ayıran Türkiye, 1989 yılında yatırımların 
sadece yüzde 14'ünü imalat sanayiine 
ayırmıştır, imalat sanayiine ayrılan pay 
yüzde 30 - 35'lerden yüzde 14'lere düşü
rülerek, Anavatan Partisi döneminde üç
te iki oranında küçültülmüştür. Kamu 
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sektörü için bu oran daha da düşürülerek 
yüzde 5'lere indirilmiştir. 

Bu neticelerden sonra, hangi sanayi
leşmeden bahsedilebilir, hangi çağ adama
dan bahsedilebilir? 1979 öncesi 5 yılda ya
pılan imalat sanayii yatırımları, 1984 son
rası 5 yılda yapılan imalat sanayii yatırım
larının bir katından daha fazladır. Yatırım
ların bütçe içindeki payı, 1983 yılında yüz
de 22'lerden, 1988 yılında yüzde 16'lara 
düşürülmüştün Resmî istatistiklere göre, 
sabit sermaye yatırımları içerisinde ima
lat sanayii yatırımlarının oranı 1984'te 
yüzde 24, 1985'te yüzde 22, 1986'da yüz
de 19, 1987'de yüzde 15, 1988'de yüzde 
14,8 olmuş ve 1989'da yüzde 14,2'ye dü
şürülmüştür. 

Kamu sektörünün sabit sermaye ya
tırımları içerisindeki imalat sanayii yatı
rımlarının oranı ise çok daha düşürülerek, 
senelere göre, 1984'te yüzde 16,9, 1985'te 
yüzde 14,2, 1986'da yüzde 10,9, 1987'de 
yüzde 6,7, 1988'de yüzde 5,9 olmuş ve 
1989'da yüzde 5'ler seviyelerine getirilmiş
tir. Bu durumda, hangi sanayileşmeden 
bahsedilebilir? 

Planlı dönemin ilk 15 senesinde kal
kınma hızı yüzde 7'lerden, bugün ortala
ma yüzde 6 - 6,5'lara düşmüş, 1984 -1987 
döneminde ortalama büyüme hızı yüzde 
6,5 olmuştur. 1983 - 1987 yıllarında sana
yi sektörünün gelişme hızı yüzde 8 - 9 art
mış; gayri safî millî hâsıla artışı ise yüzde 
5,9 ve sanayide yüzde 8,4 olmuştur. Bu ar
tış, yeni fabrikalar, yeni işyeri tesisleri ku
rularak gerçekleştirilmemiş; üretimlerde 
kapasite artışına gidilerek gerçekleştiril
miştir; mevcut kurulaşların kapasiteleri 
zorlanarak gerçekleştirilmiştir. Bütün bu 
kapasite artışlarına rağmen, mevcut yatı
rımların yerine yeni yatırımlar yapılma
dığı için, Anavatan Partisi İktidarı döne
minde gerek gayri safi millî hâsılada ve ge
rekse sanayi sektöründe büyüme 80 önce-
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sine ulaşamamış, bizleri bugün, Anavatan 
sözcülerinin sürekli eleştirdiği dönemleri 
aratır duruma getirmiştir. Anavatan Par
tisi sözcülerinin ağzından düşürmediği 
devletin tüm kaynaklarının yağmalanması 
pahasına ulaşılan bir büyüme... ANAP 
Hükümetini, kendi başarısızlıklarının sa
vunmasını 80 öncesi olaylara sığınarak 
yapmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. 80 
öncesi kuyruk vardı, anarşi vardı gerek
çeleri, bir hükümetin başarısızlığını orta
dan silemez. Hükümet, bu yanlış politi
kaları bırakıp, bir an önce, geçim sıkıntı
sı içerisinde her geçen gün daha çok yok
sullaşan, iş bulmak için büyük şehirlerin 
yolunu tutup hayal kırıklığına uğrayan in-

, sanlarımızın sorunlarına çözüm bulmak 
zorundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
aslında, Anavatan Partili arkadaşlarımız, 
80 öncesi ekonomisinin bugünkünden iyi 
olduğunu, anarşi olayları dışında, insan
ların bu derece şikâyetçi olmadıklarını ga
yet iyi biliyorlar. Kendi politikaları iflas et
tiği için bu yönteme başvurduklarını bili
yoruz. Geçtiğimiz dönemde, ekonomide 
büyümenin, halkın bu kadar yoksulluğu 
pahasına yapılmadığını biliyoruz. Bugün 
ANAP'lı bir çok arkadaşımızın, halkın 
feryatları karşısında, kendi seçmenlerinin 
feryatları karşısında bir iş yapamamanın, 
sorunlara çözüm bulamamanın ezikliği al
tında olduklarını, gidişten şikâyetçi olduk
larını da biliyoruz. Bütün bunlara rağ
men, ses çıkarmadıklarını, en sonunda 
olayın Başbakana dayandığını da biliyo
ruz. Bir partide milletvekillerinin bile se
çilebilmeleri, listeye girebilmeleri şahıslara 
bağlı olursa, tabiî ki milletvekilleri, sorun
larını iletmede güçlük çekerler ve yanlış da 
olsa, o politikaları eleştiremezler. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Bununla ne alakası var Sanayi Bakan
lığının? 

KAMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Başkan, hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin 
efendim... Müdahale etmeyin... 

MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — 
Geçmiş dönemlerde sanayileşme Ve sana
yide büyüme, zorluklar içerisinde gerçek
leştirilmiştir. İşçi dövizlerinin, sanayi ma
mulleri ve turizm gelirlerinin yetersiz ol
duğu dönemlerden günümüze gelinmiştir. 
Döviz gelirlerinin, ağırlıklı olarak tarım 
ürünlerine dayalı olduğu dönemlerden bu
güne gelinmiştir. 

O aşamalarda döviz sorunları olmuş
tur. Ö dönemlerin döviz sorunu, o dönem
lerin iktidarlarının -yeterli görmesek bile-
yatırım yapmalarından kaynaklanmakta
dır. Sanayi işletmelerinin büyük çoğunlu
ğunun parçalarının alınmasında döviz 
kullanıldığı için, döviz sorunları olmuştur. 
Tabiî ki, bize göre, o politikaların da ye
tersiz olduğu yönler vardır. 

Bugün Sayın Özal Hükümeti, devleti 
yatırımlardan çektiği için, sanayileşmeden 
vazgeçtiği için, mevcut dövizler yeterli gö
rülmektedir. Bir hükümet, yatırım yapma
yıp, döviz kullanmıyorsa, elbette dövizler
de bir ölçüde rahatlık olacaktır. Bu rahat
lama, ülkenin yoksulluğu pahasına, sana-
yileşmemesi pahas'ma olmaktadır. Geçmiş 
dönemlerdeki gibi sanayileşme hareketi ol
saydı, bu Hükümet, bu politikayla, geç
miş hükümetlerden daha çok döviz dar
boğazına girerdi. 

Biz ülkemizde, ANAP'lı sözcülerin 
açıkladığı gibi, döviz sorununun olmadı
ğı görüşüne de katılmıyoruz. Döviz soru
nu olmayan ülkelerde dış borçlanmaya gi
dilmemesi gerekir; mevcut dış borçların 
azaltılması gerekir; Başbakanın, Amerika 
Birleşik Devletlerinde para aramaya çık
maması gerekir. Bugün 50 milyar dolara 
yaklaşan dış borçla, "Döviz sorunu 
yoktur" demek hayalcilik olur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1970'li yıllarda yaşanan petrol bunalımı, 
yalnız Türkiye'yi değil, bütün dünyayı et
kilemiştir. Petrolün varilinin 2 - 3 dolar
dan, birden 35 - 40 dolara kadar yüksel
mesi bütün ülkelerin ekonomisini etkile
miştir. O dönemlerde, başta petrol olmak 
üzere, çeşitli mallarda yokluklar, kuyruk
lar yaşanmıştır. Petrol fiyatının birden 
yükselmesi, gelişmiş ülkeleri etkilediği gi
bi, petrol yönünden dışa bağımlı, dövize 
bağımlı ülkeleri daha da büyük ölçüde et
kilemiştir. O dönemin şokuna uyum sağ
layana kadar, bütün ülkelerin sanayilerin- < 
de, ciddî sarsıntılar ve kuyruklar görül
müştür. Bugün, o yıllara göre, petrol fi
yatları, 35-40 dolardan 10 -15 dolara ka
dar düştüğü halde, petroldeki bu iyileşme
nin ve dövizdeki bu rahatlamanın iyi kul
lanılmaması büyük bir talihsizliktir ve ka
çırılan çok önemli bir fırsattır. 

Sayın milletvekilleri, İtalya, petrolde
ki bu ucuzlamayı çok iyi kullanarak sana
yiini geliştirmiş, bugün, Ortak Pazar ül
kelerinin durumuna, sanayileşme yönün
den ulaşmıştır. Bütün ülkeler bu olanak
lardan yararlanırken, biz ne yapmışız? 
Biz, 24 Ocak 1980 kararlarıyla sanayiden 
vazgeçtiğimizi açıklamışız; bu iyi ortam
dan yararlanmamışız. 24 Ocak kararlarıy
la, sanayileşme, özel sektörün yapacağı ya
tırımlara bırakılmış; devlet, sanayileşme
den vazgeçmiştir. Bırakınız vazgeçmeyi, 
eldeki sanayi kuruluşları da özel sektöre 
devredilmeye, satılmaya başlanmıştır. Sa
yın Başbakan konuşmasında, "Sanayileş
me devletin görevi değildir" diyor, 1987 
Hükümet Programında, "Devlet sanayi 
ve ticarete anaprensip olarak girmemeli
dir; istisnaî olarak geri kalmış bölgelerde 
sınaî tesisler kurabilse de, bu teşebbüsler 
kısa zamanda millete devredilmelidir" di
yor, "Tabiî kaynaklan geliştirme ve işlet
me hakları, devletin koyacağı esaslar içe
risinde fertlere veya fertlerin bir arada 
kuracakları teşebbüslere bırakılmalıdır" 
diyor. 

Politikaları gereği, kendilerinin, ya
tırımlardan, sanayileşmeden vazgeçtikle
rini böylece açıkladıktan sonra, ülkeye ya
bancı sermaye çağırarak, sanayileşmeyi 
geliştirmeyi hedeflemektedirler. Ayrıca, 
yabancı sermayeye bir güvence de veril
mektedir. Yine Sayın Başbakan, Türkiye'
nin sömürülebilecek en ucuz işçi cenneti 
olduğunu da ilan etmektedir. 

Enflasyon için Başbakanın çeşitli de
falar yaptığı açıklamalar olduğu için bu 
konuya fazla girmeyeceğim. Başbakanın 
açıklamalarına rağmen, Hükümetin çok 
iddialı olduğu bu konuda başarılı olup ol
madığını, zaten günlük yaşantımızdan ve 
resmî rakamlara göre bile yüzde 90'lâra 
ulaşan enflasyondan görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ciddî hiçbir konuda başarılı olamayan bu 
Hükümetin, ülkemizin sanayiini ne duru
ma getirdiğini, Sanayi Bakanlığına ne de
rece önem verdiğini görebilmek için çok 
araştırma yapmaya da gerek yok. Bugün 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının genel büt
çeden aldığı paya bakılınca, bu açıkça gö
rülebiliyor. Sanayi Bakanlığına genel büt
çeden binde 4 civarında bir pay ayrılmış... 
Bu, geçen yıl binde 5 idi. 

Kamu sektörünün, sabit sermaye ya
tırımları içerisinde imalat sanayii yatırım
larının oranlan her yıl düşürülerek, 1984'te 
yüzde 16,9 iken, 1989'da yüzde 5'c kadar 
indirilmişin Bu düşme olayının dışında, 
Hükümet, Sanayi Bakanlığının yetkileri yö
nünden de içini boşaltmıştır. Bu Hüküme
tin politikasında, Sanayi Bakanlığı, Devlet 
Bakanlıklan kadar bile ciddî görülmemiş, 
görev alanları daraltılmış, büyük ölçüde, sa
dece şekil olarak ismi kalmıştır. Bugün ger
çekten yatınmcı bir Sanayi Bakanlığı bul
mak mümkün olmamaktadır. 

Dünyanın bilgisayar çağma, uzay ça
ğma geçtiği, sanayileşmede, sanayi dalın
da yeni teknolojiler geliştirmede ve bu ko
nuda çok ciddî kaynak transferleri yaptı
ğı günümüzde, Türkiye'de devlet sanayi
leşmeden çekilmiştir. 
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Ekonomide yeni bir yapılaşmaya gi
dilmiş, ekonomide dengeler tümüyle bo
zulmuş; sanayileşme, başıboş; kendiliğin
den gelişmeye terk edilmiştir. 

Diğer bakanlıklara göre çok daha 
önemli olması gereken Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, gerek bütçeden ayrılan paray
la, gerek Bakanlığın görev alanlarına gir
mesi gereken kurumların, bu Bakanlık 
bünyesinden Devlet Bakanlıkları bünyele
rine kaydınlmasıyla, en çarpıcı şekilde, sa
nayi olayını Hükümetin ciddiye almadı
ğını, politikasından çıkardığını görüyoruz. 

Bugün Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
isim olarak bulunmakta, gerçekte ise, ül
kenin sanayileştirmesini gerçekleştirebile
cek bir Sanayi ve Ticaret Bakanlığı orta
da bulunmamaktadır. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığında önemli kuruluşlar olarak sa
dece, Makine Kimya Endüstrisi, şeker 
fabrikaları, TAKSAN, TÜMOSAN, 
TESTAŞ, Asilçelik, kooperatif birlikleri 
bulunmaktadır; diğer ciddî sanayi kuru
luşları bu Bakanlığın bünyesinden alına
rak, devlet bakanlıkları bünyesine dağıtıl
mıştır. 

Şimdi soruyorum : Bu mudur sana
yileşmeye önem vermek? Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının görev alanları niçin bu 
kadar daraltılmıştır? Yıllardır deneyim ve 
birikimleriyle, arşivleriyle, belli bir biri
kim kazanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığ, 
niçin bu kadar küçültülmüştür? Hiçbir sa
nayi birikimi olmayan Devlet Bakanlıkla
rına, sırf bakanlık makamı boş kalmasın 
diye bu kuruluşların dağıtılmasını doğru 
bulmuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
136 milyarlık bütçe ile, genel bütçeden bu
nun karşılığı binde 4 oranında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına ayrılan parayla sana
yileşme olmaz; olsa olsa, bu kendimizi 
kandırmak olur. 

Aynlan bu para, gelişmekte olan bir 
ülkenin sanayileşmeye ayıracağı bir para 
değildir. Geçmiş hükümetlerin ülkemize 
kazandırdığı sanayi kuruluşlarının ma
mullerinin satışıyla yükselen dış ticarette, 
sanayinin payının artmasına, bu Hükü
metin sahip çıkmaya hakkı yoktur. Hükü
met, sanayi ürünlerinin dış ticarette pa
yının arttığını ifade ederken; kendi dö
nemlerinde hangi sanayi kuruluşlarını 
kurmuşlardır, bunu açıklamak zorunda' 
dırlar. 

Bu Hükümet sanayileşmeden, bizzat 
Başbakanın açıklamasına göre, çekildiği
ni açıkladığına göre, özel sektör kuruluş
larının binbir zorluk içerisinde ve bu yük
sek faiz politikası içerisinde, çoğu da ha
yalî olan sanayi ihracatlarının artmasına 
sahip çıkamaz. Bu Hükümet, bu politika
ya sahip çıkamaz. Sahip çıkarlarsa, yap
tıkları sanayi eserlerini göstermek zorun
dadırlar. 1983 yılından sonra ülkenin en 
önemli kuruluşlarından olan Sümerbank, 
çimento fabrikaları, Azot Sanayii, demir 
çelik fabrikaları, kâğıt fabrikaları ve daha 
birçok fabrikanın, sanayi birikimi olma
yan Devlet Bakanlıklarına niçin bağlan
dığını açıklamak zorundadır. "Devlet Ba
kanlıklarının işleri yoktu; onlan tatmin et
mek için, politikamız gereği, sanayileşme
den çekildik" demelidirler. 

"Sanayileşmeyi özel sektör kuruluş
larına ve yabancı sermayeye bıraktık; bu 
konuda iddiamız yok" deseler, olayın üze
rine başka türlü gitmek gerekir. Hem sa
nayileşmeden vazgeçeceksiniz, hiçbir ciddî 
yatırım yapmayacaksınız; hem de "Sanayi 
ürünleri satışının payını, biz yüzde 80'lere 
çıkardık" diyeceksiniz! Bu göz boyama
dır, kendi kendinizi kandırmadır. Kendi 
kendinizi kandırmak, bu olayın neticesin
den sadece kendiniz değil, bütün ülke za
rar göreceği için, çok tehlikelidir. 

Bugün hayat pahalılığının, yoksullu
ğun temel nedeni, sanayileşmeden vazgeç-
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medir. 8 yıldır ülkede üretime yönelik hiç
bir ciddî yatırım yapmadığınız için, bu sı
kıntılar vardır, bu enflasyon vardır. Üre
timi attırmadığınız sürece de, enflasyonu 
önleyemediğinizi; bir gün ülkeye ne kadar 
zarar verdiğinizi göreceksiniz. Yattrımsız 
Türkiye neticesinde, tarımda da yatırım 
yapmadığınız için, bu koskoca ülke, dışa
rıdan et, peynir, patates ithal eder duru
ma getirilmiştir. 

Alternatifinizin olmadığını söylemek
le iş bitmiyor. Sizin, hiç alternatif olma
dığınız, ekonomiyi bilmediğinizden, ülke
yi içine soktuğunuz bunalımlardan görül
mektedir. Alternatif olmadığınız, halka ve
receğiniz bir şey olmadığı için, 12 Eylül 
öncesine sığınarak politika yapmanızdan 
meydandadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün ülkemizde esnafımız, yüksek faiz 
ve kredi yetersizliği ve halkın alım gücü
nü kaybetmesi sonucunda kepenk kapatı
yor, işyerini kapatıyor; siz çağ atlıyorsu
nuz! Bugün üretici, emeğinin karşılığını 
alamıyor, fındık, pamuk, tütün, üzüm, in
cir üreticilerinden feryatlar yükseliyor; 
üreticiler, birlik kuruluşlarının peşin öde
me yapmaması, piyasaya zamanında mü
dahale etmemesi neticesinde, ürününü 
yok pahasına elinden çıkarıyor; Hükümet
ten, sattığı ürünün parasını peşin alamı
yor, gittikçe yoksullaşıyor; siz çağ atlı
yorsunuz! 

Geçen yıl, fındığı elinde kalan üreti
ci, daha sonra, fındığını 1 800 - 2 000 li
raya satabildiği halde, bu sene, üreticinin 
büyük bir bölümü, fındığını 1 500 lira ci
varında satmak zorunda kalmıştır. Dikka
tinizi çekerim, üretici, fındığını, geçen se
nenin daha altında bir fiyatla satmak zo
runda kalıyor; siz hâlâ çağ atlamaktan 
bahsediyorsunuz. 

Sayın Başkan yılın yarısını yurt dı
şında geçiriyor; Amerika'yı, halk tabiriy

le, suyolu yaptı; halkın hiçbir sorununa ça
re bulmuyor, ülkemiz, Başbakanın oradan 
verdiği talimatlarla yönetiliyor; ülke çağ 
atlıyor! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gerek Sayın Başbakanın, gerekse Hükü
met sözcülerinin, her konuşmalarında 
bahsettikleri, ihracatımızda sanayi ürün
lerinin payını yüzde 80'lere çıkardıkları 
iddiası üzerinde biraz durmak istiyorum. 

1980 yılında, ihracatımız içinde yüz
de 36 olan sanayi ürünlerinin payı, 1983 
yılında yüzde 64 olmuştur. Sanayi ihra
catı, üç senede 28 puan artmıştır. 1988 yı
lına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere 
ulaşarak, Anavatan Partisi döneminde, 
beş yılda, yüzde 16'lık bir artış sağlanmış
tır. 1983 - 1988 döneminde sağlanan ar
tışların içerisinde, hayalî sanayi mamul
leri ihracatı da vardır. Bu, çok övünüle
cek bir başarı değildir; mevcut sanayi ku
ruluşlarının kapasiteleri artırılarak sağlan
mıştır. Kapasite yönünden yüzde 75 -
80'lere çıkan, doyum noktasına ulaşan bu 
kuruluşlara yeni fabrikalar ilave edilme
diği takdirde, ileride bunun zorluklarını 
hep birlikte yaşayacağız. Hükümet, sana
yileşmeyi, sanayi siteleri ve organize sa
nayi siteleri ölçeğinde tuttuğu sürece, bu 
sıkıntılar, ileride daha büyük boyutlarda 
karşımıza gelecektir. O zaman, bu politi
kaların yanlış olduğu daha iyi görülecektir. 

Sayın milletvekilleri, sanayi ürünü ih
racatındaki -çoğu hayalî olan- yüzde 16'lık 
artış, nelere mal olarak, sanayi ne duru
ma getirilerek sağlanmıştır? Anavatan 
Partisi döneminde, yüzde 64'lerden, yüz
de 80'lere çıkarıldığı iddia edilen artış, ül
kenin yoksullaşması pahasına yabancıla
ra mal satacağım diye, Türk parasının de
ğerinin; dolar karşısında sürekli olarak dü
şürülmesi pahasına, sanayide teşviklere, 
vergi iadelerine, devleti borç batağına sü
rükleme pahasına yapılmıştır. Yılda 
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12 - 13 milyar dolarlık ihracat yapacağım 
diye, içeride fiyatlar sürekli olarak yüksel
tilmiş, halkın bu mallara hücumu durdu
rulmuş, bütün bunlara rağmen, ihracat 
artırılmaya çalışılmış, bu kadar ihracat ar
tışının bedeli ülkemize çok pahalıya mal 
olmuştur. Neticede, halkın, yaşamında 
hiçbir iyileşme olmadığı gibi, giderek yok-
sullaştmlması pahasına bu ihracat yapıl
mıştır. Bu paydan ülke insanlarının büyük 
bir bölümü de yararlandırılmamış, onla
rın fakirleştirilmesi pahasına bu ihracat 
yapılmıştır. Bu yağmadan, sadece bir avuç 
kesim yararlanmış, onlar yüklerini tut
muş, bir avuç sahte ihracatçı köşe dön
müş; onlar köşe dönerken, ülke borç ba
tağına girmiştir. 

Bütün bunlar, 50 milyar dolara yak
laşan dış borç, 20 trilyona yaklaşan çok 
yüksek faizli iç borç, bütçenin' yarısı ka
dar fonların kullanılması, köprülerin, ba
rajların satılması, 33 trilyona yaklaşan 
bütçenin kullanılmasıyla olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin 
politikasında sanayileşme olmadığına gö
re, Hükümet, ülkenin bağımsızlığının bi
le tehlikeye sokacak, millî gelirimize göre 
ödenemeyecek boyutlara çıkardığı dış bor
cun nerede kullanıldığını açıklamak zo
rundadır; muhalefeti bu konuda aydınlat
mak zorundadır. Yüksek faizli iç borçla
rın, fonların hangi yerlerde kullanıldığını 
açıklamak zorundadır. Köprü satıp köp
rü yaparak, baraj satıp baraj yaparak bu 
paralar harcanmayacağına göre, bu hesap
lar muhalefete mutlaka verilmelidir. 

"Köprü, baraj, elektrik, telefon 
yaptım" gerekçesini yetersiz bulduğumu
zu açıklamak istiyorum. Hükümet, bu ka
dar kaynaklar kullandığı halde, halkı ni
çin yoksullaştırdığını açıklamak zo
rundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
serbest piyasa ekonomisi ve buna dayalı 

olarak yüksek faiz politikası, kamunun sa
nayi yatırımlarından çekilmesi, KİT'lerin 
özel sektöre devredilmesi, ekonmiyi ve 
ekonominin bütün dengelerini bozmuştur. 
Devletin, bu kararlar doğrultusunda ken
disini sanayi yatırımlarından çekmesi, bir 
de getirilen yüksek faiz politikası, sekiz yıl
dır yaşadığımız sıkıntıların başlıca se
bebidir. 

Bu politika, sanayileşmeyi emanet et
tiğimiz özel sektörü de, yatırımlardan cay
dırarak, ticarete yönelten bir politika ol
muştur. Özel sektör, kredi faizlerinin çok 
yüksek olması nedeniyle yatırımlara gir
mekten çekinmekte; yatırım yapanlar da, 
büyük zorluklar içerisinde işletmelerini 
yürütmeye çalışmaktadırlar. 

Neticede, sanayi alanında çalışmak 
çok zorlaştığından, bu dalda yatırım yap
mak, sanayici için cazip olmaktan çıkmış
tır. Bugün parası olanlar, bankalarda mev
duat faizleri yükseltildiği için, paralarını 
bankaralar yatırmakta veya kârlı görürler
se, ticarete i sokarak değerlendirmeye çalış
maktadırlar. 

Sanayici, sanayi dalına yatırım yap
maktan çekinmektedir. Sanayi, özel sek
tör için de riskli bir yatırım olmuş, para
nın maliyeti yüksek olduğu için, özel sek
tör de, sanayileşmeden kaçmaya, parası
nı başka alanlarda (ticarette, hizmet sek
töründe) değerlendirmeye başlamıştır. Ni
tekim, Devlet Planlama Teşkilatınca veri
len teşvik belgelerinde, yatırım tutarları
na göre imalat sektörünün payı 1980 yı
lında yüzde 78,1 iken, 1987 yılında yüzde 
37'ye düşmüş; hizmet sektöründe ise, ya
tırım 1980'de yüzde 6,6 iker ,̂ 1987 yılın
da yüzde 43,2'ye çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, hizmet sektö
rüne öncelik vererek ülkenin kalkınması 
mümkün değildir; ülkenin çağ atlaması 
mümkün değildir. 
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Devletin, ürettiği mallara sürekli zam 
yapması; özel sektörün de, maliyetlerinin 
yüksek olması sonucu, yatırımlarını kur
tarabilmek için sürekli zam yapması ne
ticesinde ekonomik dengeler altüst edil
miştir, halkın alım gücü, artan fiyatlar kar
şısında sürekli gerilemiş, alım gücü düşen 
ülkede, sanayi malları da iç piyasada sa
tılamaz veya zor müşteri bulur duruma 
gelmiştir. 

Sanayileşme giderek cazibesini kay
betmiş, ekonomi zamlarla yürür hale gel
miş, dış borç, iç borç, vergi ve zamlarla 
idare edilen bir ülke durumuna getirilmi
şiz. Bunlar yetmeyince, köprüsünü, bara
jını, Cumhuriyet hükümetleri döneminde 
büyük bir heyecanla kurulan fabrikaları
nı satarak; bunlar da yetmeyince, arsala
rını satarak, ülkeyi yaşar duruma ge
tirmişiz. 

Sayın milletvekilleri, devletin, sana
yileşmeden vazgeçmesini Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak biz şiddetle kınıyoruz. 
Henüz sermaye birikimini tamamlayama
mış, kendi yatırımlarını bile devlet hima
yesinde götürmeye çalışan, öz sermayele
ri olmayıp, devletten aldığı ucuz kredilerle 
yatırımlarım gerçekleştirmeye çalışan özel 
sektöre, tüm sanayimizin terk edilmesini 
kınıyoruz. 

Kendi yatırımlarında devlete muhtaç, 
devletin ucuz kredisiyle ayakta kalmaya 
çalışan özel sektörü kuruluşlarına KİT'
lerin sağlıklı olarak devredilmeyeceği ka
nısındayız ve devlet kredisiyle, özel sek
törün, devlet sırtından yok pahasına fab
rika sahibi yapılmasını kabul etmiyoruz. 

Devletin, yatırımlara planlı olarak 
girdiği, özel sektörün de bu plan çerçeve
sinde sanayileşme olayına sokulduğu, ül
kenin kaynaklarının büyük bir bölümü
nün sanayileşmeye ayrıldığı, bunun neti
cesinde, işsizliğin ve hayat pahalılığının ge-

riletildiği, herkesin mutlu olduğu bir 
Türkiye istiyoruz. 

Bu düşüncelerle, bütçenin, ulusumu
za hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi 
saygılarımla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çakır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Neccar Türkcan, buyurunuz 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA NECCAR 
TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı bütçesiyle ilgili olarak Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini belirtmek için söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle şahsım ve Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubu adına Genel Ku
rul üyelerine saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin, geri 
kalmış ülkeler arasından sıyrılıp, gelişmiş 
ülkeler içinde yer alması, her insanımızın 
özlemle beklediği bir olaydır. 

Türkiye'deki uğraş» çoluk çocuğumu
zun, torunlarımızın mutlu yaşayacağı, ba
şını dik tutacağı bir ülke yaratmak içindir. 

İnsanlarımızın, iş için elin ülkelerin
de, insanlık dışı muamele görmelerini, ha
karete uğramalarını önlemek en büyük 
görevimiz olmalıdır. 

Saygınlığımız, elin ülkelerinde iş ara
makla değil, işsizimize ülkemizde iş temin 
etmekle sağlanır. Nasıl ki, tarımda kendi 
kendine yeterli devletler içinde yer alıyor
sak, sanayimizi de o ölçüde geliştirerek, 
işsizlerimize iş imkânı yaratacak hale ge
tirmeliyiz. 

1980 sonrası ve ANAP hükümetleri
nin işbaşına geldiği günden bu yana, yıl
lık enflasyonun yüzde 30'lardan, her yıl 
katlanarak yüzde 90'lara çıktığı ülke-
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mizde, bırakınız sanayinin gelişmesini, her 
geçen gün yok olmaya başlamış ve birçok 
sanayici iflas ederek, işyerini kapatmıştır. 
Bu girişle, ayakta kalabilenlerin de ANAP 
Hükümetinin bu tutumuna karşı ne ka
dar daha dayanacağını kestirmek müm
kün değildir. 

Hükümet, sanayimize ne ölçüde de
ğer verdiğini 32 trilyonluk bütçe içinde Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına ayrılan 136 
milyarlık payla ispatlamıştır. Bu payın da 
113 milyarlık kısmı organize sanayi bölge
leri ile küçük sanayi sitelerine tahsis edil
miştir. Elbette, bu da olumlu bir yatı
rımdır. 

Sekiz senedir sanayi yatırımı yapa
mayan 12 Eylül'ün sivil devamı hükümet
ler, hiç olmazsa, zor duruma düşürdükle
ri ara sanayici, esnaf ve sanatkârlarımızın 
dükkân ihtiyaçlarına cevap vermeye çalış
sın. Gerçi, organize sanayi bölgelerinde
ki ara sanayicilerimizin, dükkân sahibi es
naf ve sanatkârımızın durumu da içler acı
sıdır. Ara sanayicilerimizin, esnaf ve sa
natkârlarımızın siftah etmeden dükkân 
kapattıkları gün sayısı her geçen gün art
maktadır. 

Enflasyon, almış başını gidiyor. Ne 
"Dur" diyen, ne de "Dur" diyebilecek 
bir hükümet işbaşında değildir. 

Piyasada durgunluk son haddini bul
muştur. Enflasyonun yüzde 90'lara vardı
ğı bir ortamda durgunluk, dünyada ender 
görülen bir olaydır. Onbinlerce esnaf ve 
sanatkârımız kepenklerini indirmiş du
rumdadır, İki yılda, İzmir İlinde 1987 yı
lında 1 200, 1988 yılının ilk yedi ayında 
800, Ankara'da ise üç bine yakın esnaf ve 
sanatkârımız dükkânını kapatmak zorun
da kalmıştır. Esnaf ve sanatkârlarımız, 
1983 yılından bu yana sürekli olarak zor 
günler içinde yaşamış; Hükümet, holding
lerden alamadığı vergiyi, esnaf ve sanat
kârlarımızın sırtına yüklemiştir. "Hayat 

standardı" demiş yüklemiş, "KDV" de
miş yüklemiş, "Peşin Vergi" demiş yük
lemiştir; ama her şeye rağmen, sanayi ya
tırımına girmeyen Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının, organize sanayi bölgelerine ve 
küçük sanayi sitelerine destek olmaya ça
lışması, sevindirici bir olaydır. Yeter ki, 
projesi, ihalesi yapılmış sitelere gerekli yar
dım elini uzatsın, kredilerin zamanında 
ulaşmasını sağlasın. 

Ancak, burada önemli bir konuya de
ğinerek, Sayın Bakandan da bu konuda 
Genel kurulu aydınlatmasını istiyorum. 
Ülkemizde yapımı süren organize sanayi 
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin dene
timleri eskiden il müdürlüklerine bağlıy
ken, şimdi, Bakanlık bünyesine alınmış
tır. İl müdürlüklerine bağlıyken denetimi, 
300 bin Ura civarında maaş alan, 657 sa
yılı Yasaya bağlı bakardık, mühendisleri ya
pıyorlarmış; ama bu denetim işi için, Ba
kanlık bir koordinatörlük kurarak 16 ele
manı -bazı eski bakan arkadaşlarının oğ
lu ya da kardeşleri dahil, kendi 
yandaşlarını- görevlendirmiştir. Sözleşmeli 
olarak alman bu ahbap mühendislerin 
2 milyon civarında aylık, artı, yılda iki 
maaş ikramiye, günlük net 850 lira yemek 
parası; yıllık 85 bin lira giyim, 10 bin lira 
doğum, 50 bin lira ölüm yardımı alması 
uygun görülmüştür, 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Arala
rında Yüce Divanda yargılananlar da var 
mı? 

NECCAR TÜRKGAN (Devamla) 
— Ücret dengesizliği ve baskı sonucu, 300 
bin liraya hizmet eden devlet memuru 
mühendisler istifa etmek zorunda kalmış, 
20 kişi işten ayrılmış ve 16 koordinatör 
bunların görevini üstlenmiştir. Çoğu ön
ceden emekli olmuş olan bu 16 koordina
törün, bakanlıkta odalan vardır. Ücretle
rini de Sanayi ve Küçük Sanayi Siteleri 
Fonundan alıyorlarmış. Müfettiş raporun-
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da bu fondan para ödenemeyeceğini yaz
masına rağmen, bu ücretler Bakan olu
ruyla bu fondan ödenmeye devam ediyor. 
Bunun yasal dayanağı var mıdır? 

' ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Çiftlik, 
çiftlik. 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) 
— Sayın milletvekilleri, bu fonun, sadece 
küçük sanayi ve organize sanayi inşaatla
rında kullanılması gerekirken, Sayın Ba
kan, bu fondan ahbap ağırlıyor. Sanayi si-
teleleri bittiğinde bu ücretler o sitelerin 
borcuna eklenecek, dolayısıyla esnaf ve sa
natkârlarımızın borç yükü böylece katlan
mış olacaktır. 

Bu koordinatör arkadaşlar, bakanlık
ta oturarak* denetlemek zorunda olduk
tan siteleri kaç kez denetlemiş ve kaç kez 
rapor vermişlerdir? 

koordinatör olarak almanlar.şunlar
dır : Okay Kuruçeren... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yüce 
Divanda yargılandı a 

NECCAR TÜRKCAN (Devamla) 
— Bekir Batmaz, Cevat Saraçoğlu, Halk 
Karababa, Servet Özcan, Macit Erdem, 
İrfan Sezer, Rasih Bayhan, İsmet Şahin, 
Hüseyin Türkoğlu, Müjdat Aydın, Şükrü 
Karaçalı, Hüseyin Çelik, Hayrettin Cive
lek, Ahmet Güleryüz, Ahmet Akarca. Ay
rılmak zorunda kalanlar da, Hacı Demir, 
Mehmet Erdoğan, Haluk Çağlar, Volkan 
Dereli, Ahmet Koray, İrfan Bozkaya, Ha
kan Dereli, Turan Erdem, Melek Tarfa, 
Mustafa Duru, Hüseyin Gözponar, Altan 
Onursal, Fikret Çetirikaya, İsmet Orsay, 
Sabahattin Kuzkunkaya, Erhan Dörtel, 
Nurullah Bülbül, Ekrem Koç, Hamza Us
ta ve Hasan Ali Coşkun olmak üzere 20 
kişidir. 

Sayın milletvekilleri, 115 milyarlık ya
tırım payının 113* milyarı organize sanayi 
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine ayrıl
masıyla, iyiniyetüaden şüphe etmediğimiz 

Saym Bakan ne yapsın? Boğaz'da bir vil
lanın 1 milyar lirayı bulduğu ülkemizde 
yatırıma, artan 2 milyarla ne olur? En iyi
si, Sayın Bakan bu 2 milyarla oyuncak 
fabrikası kursun; belki, zenginlerimizin 
Avrupa oyuncaklarına ayırdığı paralar 
böylece yurdumuzda kalmış olur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri, lir 
berallikte gelişme, tüccarın yerini sanayi
cinin almasıdır. Batılı gelişmelerde böyle 
olmuş; ülke sanayileşmeye başladı mı, eko
nomiyi büyüten, sanayi yatırımlarıyla sa
nayiciler oluyor, tüccarlar da giderek on
ların pazarlamacısı oluyor. Gel gör ki, sis
temin gelişmekte olan ülkelere tavsiye et
tirdiği liberallik bu değil; tersine işliyor. 
Ulusal sanayiin ve sanayicinin ekonomi
de ağırlığını koymasına fırsat verilmeye
rek, bunun için açık kapı politikasıyla ül
ke yabana rekabetine açılarak, sonucu ne 
mi oluyor? Yabana sanayii ülkede pazar
layan tüccarla, dışarıya ihraç eden tüccar 
öne geçiyor, sanayici böylece perişan 
oluyor. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hükü
metlerin, sanayi politikasına nasıl baktı
ğını gösteren bir bakanlıktır. Gerçi ANAP, 
devletçe sanayileşme yanlısı değildir, im
kânlarını -ne kadar varsa- özel sektöre 
devretmeye hazır; IMF'nin reçetesine gö
re hareket eden bir parti ve hükümettir. 
Kâr eden KİT'leri satan, zarar eden 
KİT'lerin zararını halka çektirmeyi ma
rifet sayan bir politika takip etmektedir. 
Liberaldirler; "Bırakınız yapsınlar, bıra
kınız geçsinler" politikasına sahiptir. 
"Güçlü, güçsüzü yutsun" der, ama ba
tan bir holding kendisinden yana ise, dev
letçe destekler, kredi verir, hatta satın alır. 
Devletin kâr eden KİT'lerini de satarak 
ortaya koyduğu politikasının adını koymak 
da mümkün değildir; yani dört eğilimli 
ANAP'm sanayi politikası da çok eğilim
lidir, net bir şey demek mümkün değildir. 
Bölgelerarası gelişme dengesi nasıl halle-
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dilir, işsizlik nasıl önlenir, ülkemiz geri kal
mışlığından nasıl kurtulur, bu politikanın 
içinde yoktur. 

Ülkemizde nüfus artışı yüzde 2,5 ci
varındadır. Her yıl 400 bine yakın insa
nımız iş bekler durumdadır. Sanayileşme
yi, IMF'nin talebiyle olsa gerek, özel sek
töre devretmeye çalışan Hükümet, en 
azından iklim gereği, yatırım yüksekliği 
gereği, yol uzunluğu gereği özel kesimin 
uğramadığı, dönüp bakmadığı, kârlılığı
nı yeterli bulmadığı durumlara el atmalı, 
o yörelerde de sanayileşmeye önem vere
rek, bölgelerarası dengeyi sağlamaya ça
lışmalıdır. 

Sayın Hükümet, en azından, tanma 
dayalı sanayileşmeyi teşvik etmelidir. Zi
raî planlama yapılmadığı için ve tarıma 
dayalı sanayiler gelişmediği için, toprak
la uğraşan insanlarımız büyük bir çöküntü 
içindedir. Patates ürününün fiyatı dört yıl
dır 100 lira civarındadır. Üreticinin aldı
ğı kredi faizi yüzde 46 olup, günü geçin
ce yüzde 54'tür. 

Eğer Sayın Hükümet ya da Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, patates ürününe daya
lı sanayileşmeye azıcık destek olsalardı, 
patates üreticisinin beş on yıllık birikimiy
le elde ettiği traktörü, bugün kredi bor
cunu ödeyemediği için haczettirmez ya da 
sattırmazdı. 1980 yılından bu yana ülke
mizde devletçe yapılmış ciddi bir sanayi 
kuruluşu yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sanayi deyince, kalkınma; kalkınma deyin
ce, sanayi akla gelir; ancak 1980 yılından 
bu yana artan, her yıl için katlanarak bü
yüyen enflasyon, yatırımın yerini deniz ke
narında arsaya çevirmiş, şehir içinde arsa 
almıştır. Emisyonun sürekli büyümesi, 
1980'de 290 milyar olan emisyondaki pa
ra hacminin, bugün 4,5 trilyon olması, iç 
borçlanmanın en az 18 trilyon, dış borcu
nun 50 milyar dolara varması, ANAP Hü

kümetinin becerisini ortaya koyan en bü
yük gerçektir. ANAP Hükümeti,üretim 
zamanında, Yunanistan'dan, bozulmuş, 
hastalıklı patates ithal etmiş, sonra deni
ze dökmüştür. Sigaranın her çeşidi geti
rilmiş, 90 yıldır tütün ihraç eden ülkemi
ze ilk kez tütün de ithal edilmiştir. 

Her türlü Uzakdoğu ve Avrupa mal
larına piyasayı açmıştır. Binlerce mağaza, 
ithal mallarıyla dolmuştur. Muzdu, aka-
no idi, kivi idi, ananastı, İspanyol kavu
nu, karpuzu derken, halkımız almasa da 
seyretsin diye her şey ülkemize geldi. 50 
milyar dolar borca ulaşırken, tabiî para
lar ıvır zıvıra giderken, sanayileşme de 
Hükümetçe unutuldu. Herhalde Yunan 
patatesi, İspanyol karpuzu, çikita muzu
nu yiyenler çağ atlıyor! (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Ödemiş Beydağ Karaoba Köyünde, 
yağmur, yolu bozduğu için arabamız yol
da kalıyor. Ülkenin cenneti Ege'de, Sefe
rihisar'ın Ürkmez Köyüne giderken, çay 
yolunda köprü olmadığı için, biz çayı at-
layamtyoruz; tabiî, bu nedenle çağ da at-
layamıyoruz! (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, lüks malları yiyebil
diğinden, çamurlu yola girmediğinden, 
köprüsüz köye gitmediğinden, çağ atlıyor! 
Sayın Başbakan üretici değilki, "Ürünü
mü satamadım, Hükümet verdiği taban 
fiyata bile ürünümü almıyor; alsa bile, pa
ra ödemiyor" diye tasa etsin. Sayın Baş
bakan, esnaf ve sanatkâr değilki, "iş ol
madığı zaman çoluk çocuğuma nasıl ba
kacağım? Kazanmasam da Hükümetin is
tediği vergiyi nasıl vereceğim? Bu hayat 
standardını nasıl ödeyeceğim? Kiramı na
sıl vereceğim?" desin. Sayın Başbakan, iş
çi değilki asgarî ücretle nasıl geçineceği
ni, çocuğunu nasıl okutacağını, nasıl gi
yineceğini hesap etsin... (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
ülkemiz, bir tarım ülkesidir. Bu nedenle, 
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tarımını ihmal etmeden, ANAP Hüküme
ti gibi tarımı gözden çıkarmadan hesap 
yapmak zorundadır. Paketlenmiş merci
meği, fasulyeyi; iplik haline gelmiş pamu
ğu; kavanoza girmiş, konserve olmuş seb
zeyi sanayi ürünü sayarak hiçbir yere va
ramayız, sanayileşenleyiz. Tanma dayalı 
sanayiye, ayaklarımız yere basarak önce
lik vermeliyiz. Kendimize gerekli ihraç 
olanaklı sanayi dallannı acele tespit ede
rek, bu dallar üzerinde hızla çalışmalıyız. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, ismi 
var cismi yok bakanlık haline getiremez
siniz. 1980 yılından bu yana hükümet 
hangi fabrikayı kurmuştur? Kimse sanma
sın ki, ülke sanayiine darbe vuranların ya
nma bu kâr kalır! Gün olur, bu becerik
siz çalışmaların hesabı sorulur. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığı, ANAP Hükü
meti eliyle, Sanayi Bakanlığı olmaktan çı
karılmıştır. Birçok ağır sanayi, bu Bakan
lıktan alınarak, Devlet Bakanlıklarına tak
sim edilmiş. Bakanlığın elinde olan Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumu ve şeker 
fabrikalarının yönlendirilmesi de başka 
bakanlığa ait duruma düşmüştür. Oysa, 
yıllarca sanayi konusunda bilgi ve tecrü
be birikiminde olan bu Bakanlık mensup
larının, işletme ve yönlendirilmeleri daha 
iyi yapacakları ortadadır. Her Devlet Ba
kanına neredeyse, bir sanayi kuruluşunu 
bağlayan ANAP Hükümeti, Çimento Sa
nayiini, Azot Sanayiini, SEKA'yi, demir 
çelik fabrikalarını, Sümerbankı bu Bakan
lığa bağlayarak, sanayinin tek elden yü
rütülmesini sağlamalıdır. 

Sanayi Bakanlığı, 1980 sonrasında ül
kemizde yeni bir sanayi kuruluşu meyda
na getirmemiş; ancak, özel sektörün yap
tığı birkaç sanayi yatırımını, 1980 sonrası 
yatırım diye göstermektedir. Özel sektör, 
işine geldiği zaman, işine geldiği yerde 
dün de yatırım yapıyordu, bugün de ya

pıyor, yann da yapacaktır. Önemli olan, 
Hükümetin, devlet yatmmı olarak işsiz
liği çözümleyecek gelişmeleri sağlaması, 
sanayileşmeye nasıl baktığı ve nasıl yaptı
ğıdır. İşte Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
yatınm bütçesi, konsolide bütçe içindeki 
payı binde 4. Acaba fonlarla mı bu işi ta
mamlayacak diyoruz. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı on adet de fon var. Ba
kıyoruz, fon gelir - gider harcamalanna, 
göze batar bir para yok. Gerçi biz Sosyal-
demokrat Halkçı Parti olarak, fonlann ay
rı ayn kullanılmasından yana değil, genel 
bütçe içerisinde denetimli kullanılmasın
dan yanayız. Yani, ne fonlarda, ne de kon
solide bütçe içinden aynlan paralarda Hü
kümetin sanayileşmeye ayırdığı bir şey yok 
orta yerde, devlet yatınım yok. Sayın Hü
kümetin, gelişmemiz ve gerçekten çağ at
lamamız için, teknolojisi ileri, rekabet gü
cü ve ihraç olanağı bulunan bölgelerarası 
kalkınma dengesini göz önünde tutarak 
sanayi yatırımlanna öncelik vermesi, en 
içten dileğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gözetiminde 
bulunan kooperatif sayısı 51 939 olmuş. 
Bunun da 40 322 adedinin konut koope
ratifleri olduğunu, Sayın Bakan, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki konuşmasında ifa
de etmiştir. 

ANAP Hükümetinin sürekli önemle 
üzerinde durduğu konut sorunu, gerçek
ten çok önemli olup, bunun önemini an
lamayan hiçbir siyasî parti ve fert yoktur. 
Ancak, enflasyonun yüzde 90 olduğu gü
nümüzde inşaat girdilerinin fiyatları yüz
de 100'ün çok üzerinde artmaktadır; bu
nun da öncülüğünü Hükümet yapmakta
dır. demir, yılbaşından bu yana onbeş 
günde bir zam görmüş, keza çimento da 
her akla geldiğinde artınlmiştır. 

Vatandaşın tasarrufu, Hükümetin 
öncülüğünde sürekli zam gören inşaat 
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malzemeleri için de yetersiz kalmıştır. Top
lu konut kredileri, "sıçanın sidiği, denize 
fayda" türünde kalmıştır. Bu krediler ar
tırılmadığı sürece, vatandaşın konut me
selesi halledilmediği gibi; ülkemiz, temeli 
atılmış, su basmanı bitmiş, çatısı atılmış, 
yarım inşaatlar mezarlığına dönecek, me
mur, işçi, esnaf ve sanatkârların konut 
edinmesi imkânsız hale gelecektir, inşaat 
malzemeleri fiyatları, Hükümet zam ön
cülüğü yaptığı için, özel sektör daha fazla 
zam yapmakta, bir yıl önceki fiyatlar beş 
misli artmaktadır ve keyfî artı almaktadır. 
İşte elimde bir krom çelik şirketine ait iki 
adet mutfak eşya listesi; isteyene de bura
da gösteririz : 1 Ocak 1987'de küvet (mer
mer altı) 35 x 40 ebadında 8 bin lira; 8 Şu
bat 1988'de aynı mal aynı ebat lüks kalın 
tip 40 bin (artış yüzde 500); normal tipi 
20 bin lira (artış yüzde 250) 

1 Ocak 1987, tek gözlü damlalıksız 
evye 40x50 ebadında 8 bin lira; 8 Şubat 
1988'de aynı tip aynı ebat 20 bin lira (ar
tış yüzde 250). Bir yıllık artış yüzde 250 
ve yüzde 500. 

Bu durumda vatandaş nasıl konut sa
hibi olur, nasıl bu artışı karşılar? Hükü
metin yüze 28 maaş artışıyla bir işçinin, 
memurun, esnaf ve sanatkârın ev sahibi 
olma imkânı var mıdır? 

Serbest piyasa, başıboş piyasa demek 
değildir. Hükümet, fiyat artışlarını da 
kontrol etmek zorundadır. Vatandaşı, akıl
larına estiği gibi kazıklamamaları ge
reklidir. 

Bu gidişle yarım konut mezarlığı ha
line gelecek ülkemizde, bundan da istifa
de edecek bazı vurguncular doğacaktır. Bu 
nedenle, konut kredisi yeterli düzeye çı
karılmalıdır. Hükümet, bu konuda gerekli 
tedbirleri almalı, Konut Fonunda biriken 
parayı, konut dışında kuUandırmamahdır. 
Toplu Konut Fonunda biriken paranın 

yüzde 35'inin konut kredisi olarak kulla
nıldığı, yüzde 65'inin başka yerlerde de
ğerlendirildiği söylenmektedir. Bu durum 
acilen önlenmeli, Konut Fonu, koopera
tiflerin hizmetinde olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde en 
önemli kuruluşlardan biri de, şeker fabri
kalarıdır. 450 bin pancar üreticisi (3 mil
yon insanla) bu üretimi gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Maliyeti 60 lira olan şeker 
pancarına 42 lira fiyat veren Hükümet, 
âdeta pancar üreticilerini, tarlalarında kö
le yapmıştır. Düşük avanslarla ayrıca üre
tim zora sokulmaktadır. Şu günlerde yağ
mur altında ve çamurlu tarlalarında tır
naklarıyla pancar söken üreticinin zarar
larının azaltılması için bir an önce mah
sul bedellei ödenmelidir. Âynca hibrit to
humu uygulaması ülkemizde tutunmuş
tur; önümüzdeki dönemde ülkemiz gene
linde hibrit tohumu uygulaması yapıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Tanm Satış 
Kooperatifleri Birliklerinin yönetimi de
mokratik oluşmamaktadır. Bunların genel 
müdür ve yönetim kurullarının 4 üyesi Ba
kanlıkça atanmaktadır; 4'ünü de ortaklar 
seçmektedir; böylece Bakanlık, yönetim
de egemen olmaktadır. Yüzbinlerce ortak 
üretici, kendi yöneticilerini kendileri seç
melidir. Holding sahipleri, holdingleri 
kendileri mi yönetiyor? onlar da genel mü
dür, müdür görevlendirerek nasıl işlerini 
yaptmyorlarsa, Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliklerinde de, genel müdür ve yöneti
cileri ortaklar tayin etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Tariş, ülkemizin 
en büyük Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğidir; incir, üzüm, pamuk, zeytin üreti
cileri birliğinin 100 bin ortağı ile Ege'nin 
ekonomik can damarıdır. 5 asit zeytinya
ğının kilogramı geçtiğimiz günlerde 1 900 
lira ilan edildi. Geçen yıl 1 350 lira olan 
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zeytinyağında, yüzde 41 civannda bir fi
yat artışı sağlanmıştır. Girdi fiyatları yüz
de 100'ün üzerindedir. Bu haliyle zeytin
yağı üreticileri mağdur olmaya devam ede
cektir. Çünkü zeytin, bir yıl yetişen, bir 
yıl yetişmeyen üründür; yani zeytin, iki 
yılda bir ürün vermektedir. Eğer üretici 
geçinemezse, ne ağacını tımar eder, ne 
mahsul toplar; verimli, arazilerindeki zey
tin ağaçlarını keser odun yapar, tarladan 
başka türlü istifade etmek ister. Böylece, 
zeytinyağı üretiminde kendimize yeterli 
ülkeler arasındayken, yağ ithal eden ülke 
durumuna düşeriz. 

Soşyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
Hükümetin, zeytin üreticisine gerekli des
teği yapmasını bekliyoruz. Zeytinyağı, 
devlet destekleme kampanyasına alın
malıdır. 

İncir müstahsili bu sene, mahsul ol
maması nedeniyle mağdur oldu. Fiyatlar 
biraz daha olumlu olabilirdi. Önümüzdeki 
yıl, günün şartlarına göre iyi fiyat veril
mesi, memleketin hayrına olacaktır. 

Üzüm üreticisi bu yıl yine mağdur 
edildi. Yaş iken kilosu 400 - 500 lira olan 
çekirdeksiz üzümün kurusunun 1 000 li
ra olması, hiçbir üzüm üreticisini mem
nun etmemiştir. Üzüm fiyatları yeniden 
gözden geçirilerek, üreticinin karnını do
yuracak bir seviyeye yükseltilmeli ve üzüm 
üreticisinin emeğinin boşa gitmesi önlen
melidir. 

Sayın milletvekilleri, Tariş'in ve Ege 
Bölgesinin en büyük gücü pamuktan gel
mektedir. Pamuk para ederse, Ege'de es
naf ve sanatkânn, tüccarın, ailelerinin ya
şam şartı düzelir; ama devlet, üreticisine 
sahip çıkmaz, malını değerlendirmezse, 
inanın, yalnız üretici değil, bölge ekonom-
si mahvolur, üç beş yıl kendisini topar-
layamaz. 

Maalesef bu yıl pamuk fiyatları böl
gemize ve üreticimize karanlık günler ge

tirmiştir. Geçen yıl 600 - 650 liralık taban 
fiyatına karşı fiyatlar 900 liraya kadar çık
mıştı. Tarım girdileri geçen yıla göre yüz
de 100'ün üzerinde arttığı halde, örneğin; 
1987 yılında 1 kilogram amonyumsülfat 
gübre 69 lira iken, şu anda 130 lira; 1 ki
logram 20 - 20 kompoze gübre 115 lira 
iken, şu ânda 224 lira; 1 litre mazot 202 
lira iken, şu anda 460 lira ve ayrıca ziraî 
mücadele ilaçları yüzde 200 arttı. 1987 yı
lında 7 990 000 lira olan Massey - Fergu-
son traktör şu anda 19 000 000 milyon li
ra civarındadır. 

Tüm tanm girdileri yüzde 100'ün 
üzerinde artmasına rağmen, pamuk taban 
fiyatı Hükümetçe 870 lira olarak belirlen
miş; ama, kooperatiflerde peşin ödeme ol
madığından ve kooperatif, alımları çok 
ağır götürdüğünden, üretici, günlerce 
kooperatif kapılarında beklemek zorunda 
bırakıldığından, ayrıca da piyasaya olan 
borçlarını ödemesi gerektiğinden, müstah
sil, tüccara pamuk satmak zorunda bıra
kılmaktadır. 

Tüccar, pamuk fiyatlarını 700 lira ci
varında tutmuş; böylece üretici almterini 
değerlendiremezken, yağmur gelmiş, yağ
murla birlikte pamuğun fiyatı daha da 
düşmüş; pamuk fiyatları 400 - 500 liraya 
inerek, üreticinin, malı ile rezil olmasına 
neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Ege'li pamuk
çu, teslim ettiği pamuğun yan parasını bi
le alamamaktadır; üstünü ne vakit alaca
ğı da belli değildir. Ege'li pamukçunun, 
Tariş'ten 16 milyar lira alacağı vardır. Bu 
alacak, yılan hikâyesine döndü. Sayın Ba
kan bu kürsüden, en kısa zamanda bu 
üreticilerin 1986 - 1987 döneminden do
ğan alacaklarını ödeyeceğini söylemiş; 
ama bugüne kadar bu para ödenmemiştir. 

Hükümet 1987 yılında, yeterli pamu
ğumuz varken, 100 bin ton pamuk ithal 
edilmesine izin vermiş; bu da, pamuk üre
ticimizi etkileyen faktörlerden biri olmuştur. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
biz, sanayimizi çağdaş düzeye çıkarmak 
zorundayız. Bunun için de Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına gerekli değeri vermeli
yiz, sanayi yatırımlarına Hükümetçe hız 
vermeliyiz; tanm ülkesi olduğumuzu 
unutmadan, sanayimizi hızlandırmalıyız. 

Sayın Başbakan Özal "Bizim alter
natifimiz yok'' diyor. Bu söz doğrudur ve 
gerçektir. SHP, ANAP'm alternatifi ola
maz. SHP, ne sanayileşmeyi böyle yok 
edebilir; SHP, ne işçilerimizi böyle sendi
kal haklardan yoksun bırakarak kul ede
bilir; SHP, ne taban fiyatlarını böyle dü
şük tutarak, ihracatçılardan yana fiyat be
lirleyebilir; ne tarım girdilerini her yıl kat
lamalı artış ile yılda yüzde 100'ün üzerin
de artırabilir; SHP, ne dış borçlanmayı bu 
kadar milyar dolara ulaştırabilir; ne enf
lasyonu, 1980'den başlayarak katlamalı 
olarak artırıp, yalnız 1988 yılında yüzde 
90'a çıkarabilir... Rahat ol Sayın Özal; ül
keyi batırmakta, halkı yoksullaştarmakta 
SHP, ANAP'm alternatifi olamaz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin hayırlı olmasını diler, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türkcan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Şinasi Altıner; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri. Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı bütçesi hakkında Doğru Yol Par
tisi Grubu adına görüş ve düşüncelerimi
zi bildirmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle şahsım ve grubum adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ti

caret Bakanlığı bütçesi görüşülürken, biz-
burada, zamanın elverdiği ölçüde birçok ko
nuya temas etmeye çalışacağız. Ancak, üze
rinde konuşacağımız birçok konu, 
maalesef Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, ida
rî otorite olarak ilgilendirmemektedir. Çün
kü, Hükümet, Türkiye'deki mevcut sana
yinin idarî otoritesini Devlet Bakanlıkları 
arasında paylaştırmıştır. Bu itibarla, konu
şacağımız konuların birçoğu muhatapsız ka
lacaktır, ama biz gene de konuşacağız. 

Değerli milletvekilleri, ANAP hükü
metleri döneminde, son 5 yıldan beri, büt
çenin değişmeyen bir karakteri var. Bu de
ğişmeyen, süreklilik kazanan karakter, 
bütçe harcamaları içinde transfer harca
malarının, özellikle borç faizi ödemeleri
nin payı sürekli olarak yükselirken, yatı
rım harcamalarının payının küçülmesi; 
eğitim ve sağlık harcamalarının payının 
küçülmesi, bütçe açıklarının büyümesidir. 
Bütçenin bu genel karakterinde netice iti
bariyle büyüyenler ve küçülenler var. 

Şimdi, bu büyüyenler, küçülenler ne 
demek? Bunun bir tercümesi olması ge
rekir. Yoksa bu, sadece her yıl yapılan, ru
tin bir aritmetik işlem olarak orta yerde 
duran bir hadise değildir. Bu, bir karak
teri ifade eder, dedim. Bu karakterin 5 yıl
lık oluşumunu, 5 yıldan beri tekraflanış 
biçimini tahlil edelim. ANAP İktidarının 
bütçesinde, matematik ifade açısından bü
yüyen ve küçülen rakamlar nelerdir? Bü
yüyenler : Bütçe açıkları, iç ve dış borçlar 
ve bunların faiz ödemeleri. 

Küçülenler : Yatırımlar, sağlık ve eği
tim hizmetleri, işçi ve memur ücretleri ve 
bunlar gibi hususlardır. 

Değerli milletvekilleri, vatandaşa ya
rayışlı, vatandaşın lehine olması gereken 
ne varsa, sürekli olarak küçülmektedir. 
Toplumumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 
vatandaş kesimimiz için, onların aleyhi
ne olan bütçedeki bu küçülen kalemlere, 
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bir de büyüyen kalemlerin zararları ekle
nince, vatandaşa bu bütçe, hayatı çekilmez 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu büyü
yen kalemlerin kötü sonuçlarına bakalım; 
zaten bunlann iyi sonuçlan olmaz; nasıl 
olsun?... Büyüyen bütçe açığının iyi sonu
cu olduğu görülmemiştir; artan borç ve 
faiz ödemelerinin de iyi sonuç verdiği gö
rülmemiştir. Büyüyen bu rakamlara iyi 
demek mümkün değildir. 

Büyüyen bu rakamlann halka ettiği 
en büyük kötülük, pahalılıktır, hayat pa
halılığıdır. O halde, bütçede halka yara
yışlı olanları küçülteceksiniz; halka zararlı, 
halkın kötülüğüne olanları sürekli büyü
teceksiniz!.. Bu bütçenin içinde, halkın 
mutluluğu, halkın refahı için, bu 5 sene 
zarfında, bir evvelkine göre iyiye giden 
hiçbir kalem göstermeniz mümkün de
ğildir. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin bü
yüyen kalemleri, gerçekten, tüm toplum 
üzerinde ağır'bir enflasyonist baskı yap
maktadır. Bu ağır enflasyonist baskı altın
da yatırımlardan bahsetmek oldukça lüks 
olacaktır. "Yatırımlara şu kadar trilyon li
ra ayırdık" ve hatta "harcadık" diyebi
lirsiniz; ancak, bu enflasyon canavarının 
pençesi arasında o yatırımı bir türlü rea-
lize edemezsiniz. Bilmem kaç bin tane ya
tırım teşvik belgesi verirsiniz; ama sonuç 
çıkmaz. Sonra kalkar, "Biz artık KİT'le
re, imalat sanayiine yatırım yapmıyoruz, 
onun yerine altyapı yatırımları yapıyoruz; 
sanayi yatırımlarını da özel sektör 
yapıyor" dersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde dur
duğumuz husus, yatırımları, özellikle sa
nayi yatırımlarını kimlerin yapacağı 6 ka
dar önemli değildir. Aslolan, yatırımların 
gerçekten yapılması, yapılmış olması ve 
sonuçlanmış olmasıdır. Eğer hükümet 
edenlerin, iktidarın dediği gibi, yani bu 

yatırımlar yapılıyor, sanayi de büyüyor, 
ilave kapasite artışları falan sözkonusu ise, 
bunların topluma, yani halk kesimlerine 
mutlaka bir refah yayması, iyi sonuçları
nın yansıması gerekir; alım güçlerini yük
seltmesi gerekir; işsizliğin azalmasını ge
rektirir, yarınından emin olan insanlann 
çoğalmasını gerektirir; gelir dağılımında 
düzelmeler görülür. Bu saydığımız iyi ve 
güzel şeylerin hiçbirisi olmuyor. O zaman 
bir yanlışlık var, sayın milletvekilleri; ya 
hükümet edenler halkı sürekli kandırıyor 
yahut da bu işi bilmiyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı bütçesi görüşülürken ra
kam vermeden konuşmak mümkün değil. 
Çünkü, bu iş netice itibariyle hesap - ki
tap işidir. Hesap - kitap işinin sonuçları 
da vatandaşa ya iyi olarak yahut da kötü 
olarak mudak surette yansır. "Biz çok iyi 
şeyler yapıyoruz ama, bütün buna rağmen 
halk şikâyetçi" diyemezsiniz. Yapılan iyi 
şeyler de, kötü şeyler de mutlaka sonuç
ları itibariyle vatandaşa yansır. 

Bakalım şimdi, Türkiye sanayileşmiş 
mi? Çünkü refah toplumu sanayileşmey
le olur. Önce istihdam açıâmdan bakalım. 
1988 yılında istihdam dağılımı yuvarlak 
olarak sektörler itibariyle şu şekildedir : 
Tarımda yüzde 55, sanayide yüzde 14, hiz
metler sektöründe yüzde 31; yuvarlak ola
rak, tablo budur. Böyle bir tablodan sa-
nayileşmişlik çıkar mı? Hedeflerde bir 
ümit ışığı da yok; hedeflere bakıyoruz, he
deflerde ümit ışığı da yok... 1980 yılında 
sanayi kesiminde istihdam yüzde 17 idi, 
bugün bu rakam yüzde 14'lerdedir. Sade
ce hizmetler sektöründe bir miktar artış 
sÖzkonusudur. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşmiş 
Batı toplumlannda istihdamın yüzde 30 
ile yüzde 45'i sanayidedir. Böyle bir tablo 
ile Avrupa Topluluğu ülkelerine kabul 
edilmemiz son derece güçtür. ANAP Ikti-
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darı sanayileşmeden, sanayii kurmadan, 
doğrudan ticareti seçerek bir tercih 
yapmıştır. Bu tercih, bizim gibi 55 milyon 
nüfusu olan ülkeleri fukaralıktan kesinlikle 
kurtarmaz. Bu tercih belki küçük nüfus
lu ülkeler için geçerli olabilir; ancak, 
bizim gibi ülkelerin refah toplumu olabil
memizin gereği, mutlaka temel sanayii 
kurmaktan geçer; başka hiçbir yol 
yoktur. Hükümet bu yanlış tercihleri so
nucu boşuna zaman kaybetmekle meşgul-

• * 
dür. istihdam açısından sanayinin duru
mu bu. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de 
bugün.işsizlik oranı, sanayi kesiminde ça
lışanların oranından çok daha yüksektir. 
Bazı kamu iktisadî kuruluşları zaman za
man işçi almaya kalkarlar. Müesseselerin 
bu işçi ihtiyaçlarını hükümetin o kuruluşla 
ilgili bakanı, bu istihdamın zamanlama
sını ya genel seçim arifesine ya referandum 
arifesine yahut da mahallî seçim arifesine 
denk getirmektedir. Böyle bir anda, işsiz
lik oranı zaten çok büyük boyutta olduğu 
için, mesela 300 - 500 kişi işe alıncaksa, 
müracaat bunun 20 - 25 katı olmaktadır. 
O zaman bu işsiz müracaatçılara ANAP'a 
kayıtlı olup olmadıkları sorulur. Bunların 
bazıları gider ANAP'a kaydolurlar; çün
kü kaydolmaya zorlanırlar. Burada şöyle 
bir komedi oynanır : Alacakları işçi daha 
ziyade vasıfsız elemanlardır. "Düz işçi" 
tabir edilen bu işçi taleplerinde, sıhhatli 
ve genç olmanın, ilkokul mezunu olma
nın, askerlik yapmış olma şartlarının dı
şında hiçbir vasıf aranmaz. 

Bu insanları, ilan ettikleri bir günde 
yazılı sınava tabi tutarlar. Bu sınava ilko
kul mezunu, ortaokuldan terk, ortaokul 
mezunu, liseden terk, lise mezunu insan
ların hepsi girer. Tabiî, bu sınava girenle
ri salonlar filan almaz; bu imtihanlar ço
ğu kez stadyumlarda yapılır. Çünkü, ala
cakları bir işçi için 20 kat müracaat var

dır. Yukarıda da belirttiğim gibi, işsizliğin 
boyutu çok yüksektir. Bu yazılı sınavda 
birtakım sorular sorulur. Sınavın dürüst 
bir sınav olduğunu etrafa empoze etmek 
için, sınav kâğıtlarının baş tarafındaki isim 
ve soyad bölümü kapatılır. Bu sınavlarda 
sorulan soruların da bir mantığı yoktur; 
zaten olamaz; ilkokul mezunuyla lise me
zununu eşit şartlarda sınava, tabi tutma
nız mümkün değildir. Alınması düşünü
len işçi sayısının dört beş katı kadar işçi 
bu yazılı sınavı kazanmış olur. Yazılı sı
navı kazananlan sonra mülakata tabi tu
tarlar. İşte bu mülakatta, iş olsun diye her
kese babasının, anasının adı, onların ne 
iş yaptığı filan soruluk ve sonra, önceden 
işe alınmasına karar verilenler işe alınır
lar. Türkiye Cumhuriyetinin 50 - 52 yıl
lık bir prestij işletmesinde, Karabük - De
mir Çelik Fabrikalarında durum böyle ol
muştur, böyle olmaktadır.' 

Bütün bu tantanaya ne gerek vardır? 
Bunu böyle yapanlar kimleri kandırıyor
lar? Bu şekilde işe alacaklarınızın reyleri
nin size gideceği de belli değildir. Gitse de 
sizi kurtarmayacaktır, kurtarmaya da yet
meyecektir. 

, Fakir, fukara ve yoksul vatandaşların, 
işsizler ordusunun duygularıyla partizan 
düşüncelere alet ederek oynamak ve kişi
lerin hak ve meşru menfaatlerini bir lütfa 
dönüştürmek gayretleriniz, sadece, toplu
mu dejenerasyona götürmektedir. Bunun 
sonucundan sizler de zararlı çıkarsınız. Bu 
tutum çok kısa vadede sizlere bir çözüm 
gibi görülebilir. 

Arkadaşlar, bu kolaycılıktır. Aynen, 
"Rey verirseniz ilçe yaparız, rey verirse
niz vilayet yaparız"ın bir başka şeklidir. 
Toplumun hak ve meşru menfaatlannı on
lara bir lütufmuş gibi bir pazarlık sonucu 
vermeyi vaat etmek yanlıştır, antidemok
ratiktir, insan haklarıyla da bağdaşmaz. 

— 580 — 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
istihdam sadece yüzde 14' ü sanayi kesi
minde çalışan bir ülke, işsizlik oranı yüz
de 20.'leri aşan bir ülke, çok yakın bir ge
lecekte Avrupa Topluluğu ile entegre ol
maya niyetli ise, bü gidişatınızla bunu ger
çekleştirmeniz mümkün değildir. Tabiatıy
la, iş ve işçi bulma kurumlarının fonksi
yonel durumu da ortadan kalkmıştır. Bu 
kuruluşlar ANAP İktidarı döneminde 
inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sanayi yatırımlarında ortalama bir proje
nin diş para, yani döviz oranı, toplam pro
je içinde yüzde 60 - 70'lerden aşağı değil. 
Siz her yıl bu döviz karşısında Türk pa
rasının değerini yüzde 70 - 80 civarında 
düşünürseniz, Türkiye'de hiçbir sanayi ya
tırımı fizibl çıkmaz; onun için de, hiç kim
se sanayi yatırımı yapmaz, yapmış olan
lar da bitiremez. Ama siz, her sene nispî 
olarak artan rakamsal değeri, sürekli yük
selen trilyonları harcarsınız; ama, o har
cadığınız paranın çok önemli bir yüzdesi 
kur farkıdır. Kur farkına ödediğiniz para
nın sanayi yatırımlarında fiziksel bir ger
çekleşmeye faydası olmaz ve tabiatıyla da 
sanayileşmeden bahsedemezsiniz. 

Biraz önce de söylediğim gibi, Hü
kümet temel tercihini sanayiye değil, ti
carete yapmaktadır. Bu durumda, "Sana
yi yatırımlarını özel sektör yapıyor'' de
mekle hiç kimseyi aldatmak da mümkün 
değildir. Özel sektörün feryatlarını, onla
rın üzerindeki bütün baskılarınıza rağ
men, susturamıyorsunuz. Onlar, değil ye
ni yatırım yapmak, mevcutlarını işletmek
te acze düşürülmüştür. Yüzde 140'lara va
ran kredi faizleriyle yatırım da yapılmaz, 
işletme sermayesi de kullanılamaz; kulla
nanlar da batar. 

Bu feryat eden sanayicilere Sayın 
Başbakan, " siz de kredi kullanmayın, fi
nansman bonosu çıkarın. Çünkü, finans

man bonosunun faizi en yüksek mevduat 
faizinden birkaç puan daha yüksek olur; 
yani, yüzde 90 - 92 olur" diyor. Yüzde 
140'lık kredi faizinden yüzde 92'lik kredi 
faizi daha iyidir, demek istiyor. 

Sayın milletvekilleri, yüzde 140'lık 
kredi faizine göre, yüzde 90'lık bir faiz sa
nayici için iyi mi? Hemen arkasından baş
ka bir günde ve başka bir yerde, "Banka 
faizleri düşecek'' diyorlar. Peki, eğer dü
şecekse, sanayici için pahalı satın alınmış 
bir para, sonradan eğer ucuzlayacaksa, bu 
istikrarsızlığa sanayici nasıl adapte olacak? 
O zaman, "küçülün" diyor. Küçülerek 
büyüyen bir sanayi... Hükümet böyle tav
siye ediyor. Bu işin bir açmazda' olduğu 
açık, görülüyor. 

Değerli milletvekilleri, bazı imalat sa
nayi sektörlerinin 1987 bilançolarından, 
bu sektörlerin ödedikleri faizlerle, ödedik
leri maaş ve ücretleri kıyaslayan rakam
lar vereceğim : 

Gıda, içki ve tütün sanayiinde; özel 
sektörde maaş ve ücretlere toplam 103 mil
yar lira ödenmiş iken, faizlere 189 milyar 
lira ödenmiş. (Rakamları yuvarlatıyorum) 

Dokuma giyim eşyası, deri ve ayak
kabı sanayiinde, özel sektörde, maaş ve üc
retlerin toplamı 281 milyar iken, ödenen 
faizlerin toplamı 321 milyar lira. 

Orman ürünleri ve mobilya sanayi
inde; özel ve kamu dahil maaş ve ücretle
re 7 milyar lira ödenirken, ödenen faizler 
7,6 milyar lira. 

Kâğıt, kâğıt ürünleri ve basım sana
yiinde özel ve kamu olarak ödenen maaş 
ve ücretler 57,5 milyar lira, ödenen faiz
ler 60 milyar lira. 

Taş ve toprağa dayalı sanayide ücret
ler 131 milyar lira, faizler 142 milyar lira. 

Metal anasanayiinde, özel kesimde 
ücretler 39 milyar lira, faizler 74 milyar 
lira. 
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Metal eşya meslekî aletler sanayiin
de, ücretler 234 milyar lira, faiz 258 mil
yar lira. 

Elektrikte; kamu idaresinde ücretler 
165 milyar lira, faizler 535 milyar lira ola
rak ödenmiştir. Sanayi sektörünün yakla
şık yüzde 85'inde ödenen faizler, maaş ve 
ücretlerden daha yüksek. 

Sayın milletvekilleri, bu sanayi sek
törü, bankalara mı hizmet veriyor, yoksa 
insanlara mı? Bu rakamlara göre, sanayi 
sektörü toplumdan ziyade bankalara ça
lışmış. Bu faizlerle yaratılan kaynak-
lar,bankalarda, dönüşü olmayan kredile
re plase edilirse, bunu 55 milyon Türk va
tandaşının ödeyeceği gayet açıktır. Şimdi, 
bu iyi mi? İyi demek mümkün değil. Doğ
ru bir tercih midir? Bu tercih yanlıştır. Si
zin "transformasyon" dediğiniz bu ise, bu 
transformasyonun adı, alınteri gasbıdır. 
Bu temel tercihinizin, bu transformasyo
nunuzun sonucu, ülkede mevcut bir avuç 
sanayi işletmeleri vatandaşa refah ve mut
luluk getireceği yerde veya bu maksat için 
kullanılacağı yerde, halktan vasıtalı vergi 
toplayan araçlar olarak kullanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, sa
nayileşme yerine, sanayiye ağırlık verme 
yerine, sürekli olarak para operasyonlarıy
la işi geçiştirmeye çalışması, iç borçlanma
ları, yüksek faizler, yüksek enflasyon ne
deniyle zaten oluşmamış olan sermaye pi
yasalarından sürekli olarak para kullan
ması, bu piyasanın oluşmasına imkân sağ
lamadığı gibi, özel sektörün kullanmak zo
runda olduğu kaynakları da aşırı fiyatlan-
dırdığı için sanayi yatırımı gelişememek-
tedir. Tabiatıyla, bu yüksek enflasyon, 
kaynak yaratma yerine, kaynakları erit
mekte; tasarrufların ise oluşmasına engel 
olmaktadır. 

Türkiye'de toplam gelir dağılımına 
kısaca temas edersek, maaş ve ücretlerin, 
1980 yılında yüzde 26,66 iken, 1988 yılın

da yüzde 15,6'ya düşmüş olduğunu; sekiz 
sene zarfında maaş ve ücretlerin reel sa
tın alma güçlerinin yarı yarıya azaldığını 
görürüz. Tarım kesimi de benzer durum
dadır; 1980'de yüzde 23,8 iken, 1988'de 
yüzde 16,06'ya inmiştir. Bir başka ifadey
le; tarım kesiminden ve ücretlerden faize 
kaynak aktarılmıştır. Çünkü, kira, kâr ve 
faiz payı İ980 yılındaki yüzde 40'lardan, 
1988 yılında yüzde 70'lere yükselmiştir; 
Sayın Başbakanın dediği gibi, "Biz zen
ginden alıp fakire veriyoruz" ifadesinin 
tam tersi gerçekleşmiştir. Yoksul vatandaş 
kitlesinden alınmıştır, alınmaya da devam 
edilmektedir. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda maaş ve ücretlerin payları Fransa'
da yüzde 60 - 70'lerde, Almanya'da he
men hemen aynı, Yunanistan'da yüzde 35 
- 45, İtalya'da yüzde 55 - 65, Portekiz'de 
yüzde 50 - 60, İspanya'da yüzde 55 -
65'tir. 

Bu durumda vatandaş kesiminden 
nasıl ve ne şekilde bir tasarruf beklenmek
tedir, anlamak mümkün değildir. Bu tab
lo orta yerde dururken, "KİT'leri içinde 
çalışanlanna satacağız" diye, özelleştirme 
düşünceleriniz bir fantaziden ibarettir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek enflasyo
nun, bu çılgın enflasyonun, bu israf eko
nomisinin, batak kredi ve bunlar gibi olay
ların tüm kötü sonuçlarını, yine bu dar ge
lirli ve yoksul vatandaşlar ödeyecektir. 
Ekonomiden sorumlu bir sayın bakan, 
1988 malî yılı bütçesi konuşulurken, nisan 
ayı içinde, yani bundan yedi - sekiz ay ev
vel, "Aldığımız 4 Şubat kararları, iki - üç 
aya kadar meyvelerini verecek. Çok değil, 
biraz sabredin; enflasyon düşecek. Acaba 
muhalefet, ondan sonra ne konuşacak, 
merak ediyorum?" demiştir bu kürsüden. 
Biz de oturduğumuz yerden laf atarak, 
"Siz enflasyonu düşürün, düşürün de, za
rarı yok biz konuşmayalım" dedik. Ben 
şimdi merak ediyorum, devletin bütün 
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arşiv ve bilgileri emrinde ve bu konuyla 
ilgili bir bakan, üstelik bir üst bürokrat 
olarak da beş yıldan beri bu hükümette ça
lışmaktadır; bu kadar deneyimine rağ
men, gerçekten, Meclis kürsüsünden bu 
sözlerini, dediği gibi, enflasyonu iki - üç 
ay içerisinde düşürebileceklerine inanarak 
söylemişlerse, kulakları çınlasın, yazıktır, 
büyük talihsizliktir bu sözler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
şu ana kadar sanayi kesiminin yatırımla
rı, istihdamı, kredilerin faiz ve emek iliş
kilerini izaha çalıştık. Bir miktar da, sa
nayi malları ihracatı, ihracatla ilgili sanayi 
mallan üretimi ve girdilerine temas etmek 
istiyorum. Esasen, şimdi söyleyeceğim hu
susların birçoğunu Plan ve Bütçe Komis
yonu müzakerelerinde de dile getirmiştik. 

Sayın milletvekilleri, iktidar tarafın
dan çok fazla övülen sanayi mamulleri ih
racatının, gerçekte ilave kapasite yaratıla
rak olmadığını, mevcut tesislerin zaman 
içinde kapasite kullanım oranlarının arta
rak bu sonuca ulaşıldığını ve bunun da, 
ilave yatırımlar, kapasiteler eklenmedikçe, 
yakın bir gelecekte tıkanacağını, yerinde 
saymaya başlayacağını, geçen seneden beri 
her Vesileyle söylemekteyiz. Gerçekten, 
ocak - ağustos döneminde, 1987 ile 1988 
yılını mukayese ettiğimizde, OECD ülke
lerine yapılan ihracatta önemli ölçüde 
azalma sözkonusudur. 1987 yılının aynı 
döneminde, toplam ihracatın yüzde 66'sı 
bu ülkelere yapılmışken, 1988'de bu oran 
yüzde 55'e düşmüştür. Buna karşılık, ay
nı dönemde bu ülkelerden yapılan ithalat
ta, geçen seneye göre artış vardır. 

Yine, ocak - ağustos dönemi ihraca
tının genel toplamında, 1987 yılı ile 1988 
yılı arasında, miktar ve değer mukayesesi 
yaptığımızda, aynı doları kazanmak için, 
geçen seneye göre bu sene daha fazla mal 
satıldığı gözlenmektedir. 1987 yılında, 1 
dolarlık bir kazanç için satılan mal mik

tarı, 1,35 kilogram iken, 1988 yılında 1 do
larlık kazanç için, satılan mal miktarı 1,83 
kilogram olmuştur; yani, aynı dolar için 
daha fazla kilogram mal satmışız. Peki, 
şimdi teşvikler azaltıldığına göre, dolar ba
şına daha fazla mal satabilmenin bir baş
ka bedeli olması gerekir. Birdenbire, "Sa
nayi tesisleri modernize edildi, prodükti
vite çok yükseldi" falan demeniz müm
kün değil. Bizce bu bedel, vatandaşın sır
tına yüklenmiş olan, sürekli ve yüksek 
oranda tutulan kur politikasıdır. Doğru 
olanı, üretimi artırıcı, ihracata dönük ye
ni kapasiteler eklemektir. Bunun için de 
yeni sanayi yatırımları yapmanız şarttır. 
Mevcutlarda ise verimliliği artırıcı yatı
rımlara hız verilmelidir. Yoksa, dolan 5 
bin lira yaparak bu ihracat rakamlarını bi
raz daha yükseltmeniz mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılında ih
racatın içinde sanayi mamullerinin payı 
yüzde 36 idi; 1983 yılında bu pay yüzde 
64. ANAP'm beş senelik iktidarı döne
minde artış yüzde 64'ten yüzde 80'e gel
miştir. Sanayi mamullerinin ihracat için
deki payının tabiî trendidir. Bundan çok 
fazlaca övünç payı çıkarmaya da gerek 
yoktur. 

Değerli milletvekilleri, sanayiden, sa
nayileşmekten bahsederken, hadiseye han
gi açıdan bakarsanız bakınız, ağırlıklı ko
nu, imalat sanayiidir. Çünkü, iktisadî de
ğer yaratan, toplumları yoksulluktan, fu
karalıktan kurtarıp, refah toplumuna gö
türen sanayileşme olayının içinde imalat 
sanayii çok önemli bir yer işgal eder ve bu 
işin temeli de imalat sanayiidir. Çünkü, 
başta da arz etmeye çalıştığımız gibi, kal
kınmışlık ve sosyal refah, sanayileşmeyle 
mümkündür. İmalat sanayii de ekonomi
nin itici gücüdür. 

Bilindiği gibi, imalat sanayii, mal 
gruplan itibarıyla, tüketim malları, ara 
mallan ve yatmm mallan olarak gruplan-
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dırılırlar. Bu mal gruplannıri imalat sana
yii üretimi içinde aldığı paylara kısaca ba
kalım : 

1986 yılında tüketim mallan üretimi 
oranı yüzde 43, ara mallan üretimi yüz
de 42, yatırım mallan üretimi yüzde 15 
olmuş. 

1987 yılında tüketim malları üretimi 
oranı yüzde 41, ara malları üretim oranı 
yüzde 44,7, yatınm malları üretimi oranı 
yüzde 14,3'tür. 

1988 tahmini, tüketim mallan üreti
minde yüzde 40,3, ara mallan üretimin
de yine yüzde 44,8, yatınm malları üreti
minde yüzde 14,9. 

1989 program hedefinde de, tüketim 
malları oranı yüzde 39,7, ara malları üre
timi yüzde 44,6, yatırım malları üretimi 
yüzde 15,7 olarak verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu tablonun 
tahlilini yapmadan önce bu mal grupları
nın üretiminin dağılım yüzdelerinin geliş
miş, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde 
nasıl bir seyir takip ettiklerine de bakalım 
ve tahlilimizi ona göre yapalım. 

Gelişmiş ülkelerde tüketim mallan 
üretim oranı yüzde 15 - 20 arasında sey
reder; ara mallan üretimi yüzde 45 - 50 
civarındadır; yatırım malları oranı yüzde 
30 - 35 arasındadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde tüketim 
mallan üretim oranı yüzde 40 - 50; ara 
malları üretim oranı yüzde 30 - 55; yatı
rım malları üretim oranı yüzde 15 - 25 
arasındadır. 

Az gelişmiş ülkelerde de, tüketim 
malları üretim oranı yüzde 45 - 80; ara 
mallan üretim oranı yüzde 20 - 45; yatı
nm malları üretim oranı yüzde 0-15 ara
sında seyir takip eder. 

Türkiye'deki durumla mukayese et
tiğimizde, bu tablonun içinde gelişmekte 
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olan ülkeler grubu içinde yer aldığımız gö
rülür. Az gelişmişlikten gelişmiş ülkeler 
grubuna geçerken, imalat sanayii içinde
ki mal grupları bileşiminde tüketim mal-' 
lan payı hızla küçülürken, ara mallan ve 
yatırım mallan oranı yükselmektedir, yük
selmesi gerekmektedir; çünkü, bunun ta
biî sonucudur; sanayileşmenin tabiî sonu
cu budur. 

Şimdi, bu durum ülkemizde nasıl ol
maktadır? Yukandaki tabloda verdiğimiz 
rakamlarda, son dört senede, hedefler de 
dahil olmak üzere, 1 -2 puanlık düşme
ler, yükselmeler gözlenmektedir. Ciddi bir 
sıçramanın olduğu söylenemez. Bunun 
neticesi de değerli milletvekilleri, imalat 
sanayiinin, gerçekten yerinde saydığı 
görülür. 

imalat sanayiinde ANAP İktidarın
da sanayinin çehresini müspete değiştiren 
bir gidişatı izlemek mümkün değildir. 
ANAP Iktidan döneminde, yatınmlara 
genel olarak bakıldığında, sermaye - hâ
sıla oranı yüksek olan yatırımlann tercih 
edildiği, bu itibarla imalat sanayiine kay
nak aktarılmadığını rakamlar ifade etmek
tedir. Mesele, bu yaklaşımla götürüldüğü 
takdirde, imalat sanayiinin bu ihmal edil
mişliği yüzünden ülke, sadece 1989'da de
ğil, ondan sonraki yıllarda da büyük sı
kıntı çekecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1983 sonunda 
iktidar olan ANAP, bugüne kadarki uy-
gulamalanyla ortaya şunu koymuştur : Bir 
önceki yıl daima bir sonraki yıldan daha 
iyi olmuştur; yani, başka bir ifade tarzıy
la, müteakip yıl bir evvelki yılı aratırcası-
na daha kötü olmuştur. 

ANAP'm devraldığı 1983 Türkiye'
si, her bakımdan, istisnasız, 1988 Türki
ye'sinden daha iyi idi. Bu gidişle devre
deceği siyasî, sosyal ve ekonomik tablo, 
devraldığından daha kötü olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, demek ki, sa
nayileşmiştik ve bunun göstergesi, ara 
malları ve.yatırım mallan üretimi ve bun
ların ihracatıyla yakından ilgidir. Şimdi, 
bu mallar nelerdir, bu mallara talep ne
dir, üretim nedir, ihracat ve ithalat nedir; 
bunlara kısaca temas etmek istiyorum. 

Tüketim malları ihracatında yüzde 
itibariyle bir sıkıntı gözükmüyor. Esasen 
bu mal gruplarını üreten sanayi dalı da
ha ziyade hafif sanayi grubu olduğu için, 
mevcut mal grupları içinde en başarılı 
grup olarak gözüküyor. Ancak, yukarıda 
da değindiğim gibi, katma değer yaratma 
itibariyle, ara malları ve yatırım malları 
üretimine nazaran daha iyi plandadır. 
İmalat sanayii üretiminde ihracat payı 
1987'de'yüzde 19,2 iken, 1988'de bu pa
yın yüzde 18,7 olarak gerçekleşmesi bek
leniyor. Görülüyor ki, düşme sözkonusu; 
en azından yerinde sayma başlamıştır. 

Tüketim mallarından tütün ve tü
tün mamulleri sanayiine bir göz atarsak; 
1987 - 1988'de talebin yüzde 4,6 artacağı, 
1988 - 1989'da yüzde 5,8 artacağı verilmiş; 
üretimde, 1987'den 1988'e geçerken artış söz
konusu değil, 1989'a geçerken yüzde 1,7 ar
tacağı verilmiş. 1987 yılından 1988'e geçer
ken, ihracatta yüzde 15,5 düşme sözkonusu 
dur. 1989 yılında yüzde 11,1'lik bir artış he
defi verilmiştir. Bu konuda 1987'den 1988'e 
geçerken ithalat yüzde 14,7 artmış; ithalatın 
aynı hızla devam edeceği gözleniyor. Bu tab
loda geleneksel Türk tütüncülüğüne bir şey 
olduğu kesin; birileri bir şeyler yapıyor. Üre
tim seyri, talep seyrinin çok altında, ihracat 
1988'de, bir evvelki yıla göre düşmüş, 1989 
programında ise, talep tahmininin üçte biri 
kadar üretim artışıyla, ihracatı yüzde 11 na
sıl artıracağımızın hesap edildiği anlaşılmı
yor. \ a fiyatlara aşın zamlar yaparak talebi 
kısacaksınız yahut da belki reeksport yapa
caksınız. Bu tablodan bu çıkmaktadır. 

Gene, deri ve deriden mamul sanayi 
üretimi ihracatında ve üretiminde büyük 
düşmeler sözkonusu. Özellikle, ihracat 1987 

yılının yüzde 35 daha gerisinde kalmıştır. Bu 
durum gerçekten dış pazar taleplerindeki 
böyle birdenbire düşmelerden mi kaynakla
nıyor, yoksa geçmişte bir parça hayalî ihra
cata bulaşmışlık mı var da, ondan yüksek gö
rünüyor değerli milletvekilleri? Geçmişte, 
özellikle deri ve deriden mamul eşyalar, ha
yalî ihracat içinde şaibeli kalemlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 1984, 1985, 1986, 
1987 yıllarında deri ve deriden mamul ürün
lerin ihracat artış hız yüzdesine hiçbir ihra
cat kalemi ulaşamamıştır. Buna 1988 yılın
da birdenbire ne oldu diye insan merak et
mekten kendini alamıyor. 

Değerli milletvekilleri, ara mallan gru
bunda da ihracatın ithalatı karşılama ora
nında büyük artışlar göze çarpmıyor. Bu 
oran yatınm mallannda çok daha düşük
tür. Arkadaşlar, ara malı üreten sanayi, te
mel sanayidir. Ağır sanayi kompleksleri bu 
grubun içindedir. Bu gruba giren sanayi
nin, ekonomide ileri ve geri etkileme katsa-
yılan yüksektir, yani gerek girdileri, gerek
se çıktılan itibariyle tahrik önemi son de
rece büyüktür. Bu gruba giren sanayii kur
madıkça, yatınm mallan üretimini büyü-
temezsiniz. Yatınm mallarını, yani makine 
imalat sanayiini geliştirmenin, büyütmenin 
yolu, temel sanayi grubu olan ara mallan-
nın yatınmlanna önem vermekten geçer. Bu 
olmadıkça sanayileşmek mümkün değildir. 
Neden değildir ve bu mal grubunda neler 
yapılmıştır, bir göz atalım : 

Ara malları grubu içinde kimya, de
mir - çelik, petrokimya, kâğıt, gübre, çi
mento ve demir dışı metal sanayii vardır. 
Bunlar, ağır sanayi kompleksi içindedir
ler. Bunların üretimleri direkt girdi ola
rak kullanıldıkları gibi, yan sanayiine, ma
kine imalat sanayiine veya yatırım malla
rı grubuna yarı mamul girdi temin ettik
lerinden, son derece büyük katmadeğer 
yaratırlar. İşte adtnı saydığımız bu sana
yiye, altıncı seneye giren ANAP Hüküme
tince hiçbir ilave yapılmadığı gibi, âdeta, 
"Bunları niye kurdunuz?" dercesine 
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sitem bile eden hükümet yetkililerinin be
yanatına rastlıyoruz. 

Geçenlerde yine bu kürsüde, SEKA 
grevi dolayısıyla gündem dışı konuşma ya
pan bir arkadaşımıza ilgili bakan cevaben, 
"işçileri biz de severiz, onlar haklı; ama 
fabrikalar eski ve demode olduğu için mo-
dernize etmek lazım. Onun için istedik
lerini karşılayamadık'' kabilinden konuş
ma yapabiliyor. Bu da talihsiz konuşma
lardan biridir. Sayın Bakan hiç konuşma
sa daha iyiydi. 

Sayın milletvekilleri, bu mantıkla git
tiğiniz zaman hiçbir sanayii kurmanız ge
rekmez. Bir sanayii kurmaya başladığınız 
zaman ile, o sanayinin bitim zamanına ka
dar arada geçen zaman içinde teknoloji 
demode olabilir. Çünkü, dünya teknolo
jisi uzay çağı ile birlikte baş döndürücü 
hızla ilerlemektedir; fakat teknolojinin de
mode olmaya başlaması korkutmamalıdır, 
hiçbir şey ifade etmez. Çünkü işletmeci
likte, sürekli yenileme ve modernizasyon 
denilen ve buna bütçelerde her yıl konan 
bir kaynak tefriki vardır. Fabrikayı bir ku
rup da işletmeye başlayınca, onun kazan
cı kendini yenilediği gibi, büyütür de... 

Şimdi, Hükümetin bir bakanı, ikti
darının kesintisiz altıncı yılma girerken, 
kâğıt fabrikalarının demode olduğunu 
söylüyorsa, kendi kendini şikâyet ediyor 
demektir. Şunları soruyoruz : Altı senedir 
neredeydiniz? Bir kâğıt fabrikasının iki -
üç yılda yenisi kurulurken, sizin altı sene
de bunu modernize etmek aklınıza gelme
di mi? Bu fabrikaları altı senedir moder
nize etmek eğer aklınıza gelmediyse, bu
nun suçlusu, orada çalışan işçiler midir? 
"Demode" dediğiniz teknoloji de kesin
likle inandırıcı değildir. Çünkü, ülkemiz
deki kâğıt fabrikalarının bir tanesi eskidir, 
onun amortismanı vesairesi kalmamıştır; 
diğerlerinin tamamı yeni teknolojilerdir. 
1980 yılı öncesi kurulmuş; kurulduğu an

da, mukavelelerinin yapıldığı anda, pro
jeleri yeni teknolojilerdir. Fabrikalar, işlet
meye alındığı günden itibaren yenilenme
ye başlanırsa, hiçbir zaman demode ol
maz. Kaldı ki, Hükümet, son iki üç yıl
dan beri kullanılmış sanayi tesislerinin it
haline izin veriyor. Evet, teşvik ediyor, teş
vik belgelerinde bunlar var; Avrupa Top
luluğunun, çalıştırılmasına izin vermedi
ği, kapattırdığı (İspanya, italya, İngilte
re, Almanya gibi ülkelerin kapattırdığı) çe
lik tesislerini teşvik ediyorsunuz. Teşvik et
tiğiniz sanayicilerin birçoğu gittiler, sök
tüler, tarttılar, kilo ile bunları satın aldı
lar ve kurdular, işletiyorlar; hatta, teşvik 
tedbirlerinizde son yıllarda leasing de var; 
leasingin içinde de, gene, kullanılmış te
sisi ithal etme var. 

Şimdi bunlar çelişki olmuyor mu, sa
yın milletvekilleri? Döneceksiniz, "Kâğıt 
sanayii demode'' diyeceksiniz. Demode şi
kâyeti; diğer yanda kullanılmış tesis, de
mode tesis ithalini teşvik!., Bunlar birbir
leriyle çelişen düşünce tarzıdır. 

Yukarıda saydığımız entegre tesisler, 
ara malı üreten tesisler, aynı zamanda bü
yük KİT kuruluşlarıdır. Tabiatıyla Hükü
met bu KİT kuruluşlarına yatırım yapma
yacağını söylediğine göre, ben artık sana-
yileşmeyeceğim, demektir. Bacası tüten, 
tüten bacaların ihtiva ettiği sanayi türü 
bunlardır. Eğer bunları ihmal ederseniz, 
sanayileşmekten bahsedemezsiniz ve kal
kınamazsınız. Ne olur? İthalata devam 
edersiniz, reeksport yaparsınız. Bu sana
yi grubunu kurmadıkça, ithalat - ihracat 
açığını kapatmanız mümkün değildir. 
Çünkü ihracatı artıracağım dedikçe, itha
latı da artırırsınız, ara kapanmaz. O za
man hayalî turizm gelirleriyle bu tabloyu 
kapatmaya çalışırsınız. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılı prog
ramında, ara malları grubunun bazı 
önemli kalemlerinin 1988 yılı fiyatları ile 
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ithalat ve ihracat değerlerine bir bakalım : 
1987 yılında demir - çelik ithalatı 2,35 

trilyon lira, 1988 yılı tahmini 2,48 trilyon, 
1989 yılı hedefi 2,58 trilyon artarak 
gidiyor. 

Kimya sanayiinde (sırayla); 1,6 tril
yon, 1,7 trilyon, 1,95 trilyon. 

Petro-kimyada (sırayla); 1,27 trilyon, 
1,5 trilyon, 1,55 trilyon. 

Demir dışı metaller sanayiinde (sıray
la); 730 milyar, 760 milyar, 790 milyar. 

Değerli milletvekilleri, ara mallar 
grubu içinde 17 kalem mal var; dört ta
nesini saydım. Bu dört kalem malın 1988 
yılı tahmini, yuvarlak olarak ithalat bedeli 
6 trilyon 4;4j0 milyar liradır. Bunun 1988 
yılı ortasındaki dolara eş değeri 3 , 8 - 4 
milyar dolardır. Bu dört kalem sanayi ma
mulü ithalatı, Türkiye'nin aynı yıla isa
bet eden petrol faturasının iki katıdır. 
Bunların ihracat rakamlarını vermeye ge
rek yok. ihracat kalemlerindeki artış ile, 
ithalat kalemlerindeki artış arasında, ar
tış hızları bakımından hemen hemen ay
nı seyri takip ediyorlar. 

Demir dışı metaller grubu da ihmal 
edilmiş bir sektördür. Bu grubun içinde 
bakır ve alüminyum sanayii hâkim olma
sına rağmen, her nedense, bu sektöre de 
ihmalkâr davranan iktidar, işin kolayı olan 
ithalatı seçmiştir. 

1988 yılının ikinci yarısında demir -
çelik ihracatı, yerinde sayma değil, geri 
saymaya başlamıştır. Özellikle bizim ağır
lıklı mal sattığımız Ortadoğu ülkeleri, 
Iran, Irak pazarları artık demir - çelik al
mıyorlar veya alamıyorlar. Bu üretimi Av
rupa Topluluğu veya OECD ülkelerine de 
aynı oranda ihraç etmek imkânı yoktur. 
Ayrıca, yassı mamul demir çelik üretimi 
son derece yetersiz kalmaktadır. Yassı ma
muldeki bugünkü üretim ülke ihtiyacının 
yansını bile karşılamamakta olup büyük 
oranda ithalat vardır. 

Bu konudaki yanlış politikalardan bi
risi de, (bu meseleyi defalarca söyledik) 
"kütük" denilen yarı mamulün haddeci-
lere verilmeyip, ihracatının teşvik edilme
sidir. ihracat güzel bir şeydir, ama, diğer 
taraftan, aynı oranda da ithalat yapılmak
tadır, hatta ithalat daha fazla miktarda ya
pılmaktadır. Aynı kalem mal ithal edile
cekse, yani ithal edilecek malın cinsi aynı 
ise, ithal edilecek miktardan ihraç edile
cek miktar kısmı düşülür, gerekirse üreti
cinin hakkı da, yeni bir teşvik düzenleme
siyle korunabilir. Bir mal grubu gidiyor, 
aynı mal grubu geliyor, tekrar gidiyor, ge
liyor; navlun, banka masrafları, akreditif 
masrafları, daha nice işgücü kaybı, hep
si, bu ülke vatandaşlarının sırtından çıkı
yor. Buna karşılık haddeciler de tesisleri
ni kapatmış,' ne zaman düzelecek diye bek
liyorlar. 

Ayrıca burada, Amerika Birleşik 
Devletlerinden ithalata dayalı hurda fiyat
ları dolayısıyla oluşan maliyet fiyat fark
lılıkları nedeniyle, arayı kapatmak için, 
devletin işlettiği demir - çelik ürünlerine 
sürekli zam yapılıyor. Demir çelik ürün
lerine bu yıl beş defa zam yapıldı, altıncı
sı kapıda. Bu piyasada da serbest piyasa 
koşulları ve dolayısıyla rekabet olayı ya
şanması gerekirken, hükümetin yanlış po
litikası sonucu serbest piyasa ekonomisi, 
yerini, yarışan fiyatlar ekonomisine terk 
etmiştir. 

Kimya sanayii ithalatında da önemli 
olan ilaç hammaddeleri ve boyar madde
ler, yüksekliğini korumaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının idarî oto
ritesi ve iştigal sahası içinde olan bazı ko
nulara da kısaca temas etmek istiyorum. 

Bakanlığın, organize sanayi bölgele
ri ve küçük sanayi siteleri faaliyetleri mem
nuniyet vericidir. Bunların bir arada top
lanması, ihtiyaç sahiplerine komple hiz-
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met sunabilmeleri bakımından,burada iş
tigal edecek sanayicilerin birbirleriyle en
tegre olması bakımından ve şehirleşmenin 
estetiğine yardımcı olması açısından, bu 
hizmetleri takdir etmemek mümkün de
ğil; bunların olması gerekir. Ancak, şura
sı kesindir ki, ekonominin ağır faturasını 
bu küçük esnaf ve sanatkârlar ödemekte
dir. Hepimiz biliyoruz ki, küçük esnaf ve 
sanatkârlarımızın, bugünkü enflasyon ve 
sürekli pahalılık karşısında ciro yetersiz
liği, kredi yetersizliği ve yüksek faiz, müş
terilerinin, yani vatandaşın alım gücünün 
düşmesi; sattığı malın yerine yenisini ay
nı fiyattan alıp koyamaması; işletme ser
mayesi yokluğu gibi nedenlerle, her gün, 
kepenk kapama tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan bu kesim vatandaşlarımızın önemli 
bir bölümü de aradan çıkmıştır. Bunların 
senetleri protesto olur; çünkü, bankayı do
landırma güçleri olmadığı için, bunların 
batık kredilerde paylan yoktur. 

Sayın milletvekilleri, işte bu ağır eko
nomik faturadan dolayı, açtığı dükkânı iş
letemeyen bu kesime, bu şartlar orta yer
de dururken ve çözülmezken, sadece, 
"Biz, size dükkân yapıyoruz" demek, ina
nın, bu kesimi tatmin etmekten çok uzak
tır. Ayrıca, bu sanayi sitelerini yapan mü
teahhitlerin istihkaklarının, hem gecikti
rilerek ve hem de birçok taksitlere bölü
nerek ödendiğini duyuyoruz; yanlıştır. Ay
lık kredi faizleri yüzde 10'ları aşan bir ül
kede, devlet olarak, borcunuzu, hizmet 
sattığınız vatandaşın terini kurutmadan 
ödemeniz gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, sürenizin 
dolmasına 5 dakika kalmıştır, hatırlatıyo
rum efendim. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SİNASİ ALTINER (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, kısaca değineceğim 

bir diğer husus da, ithalat rejiminde alı
nan destekleme fiyat istikrar fonu ve güm
rük vergileri oranlarının çok sık değişme
si. Bu oranlar bazı mal gruplarında sık sık 
artırılıyor, düşürülüyor; tekrar artırılıyor. 
Özellikle 1988 yılında çok fazla kararna
melerle aynı mal gruplarında bu oranla
rın sık sık oynadığına şahidiz. Bu durum, 
bazı ithalatçıları korumaya, haksız kazanç 
sağlamaya fırsat verebileceği-gibi, bazıla
rını da, bile bile zarara sokabilir, haksız 
bir rekabet yaratabilir. Esasen, ithalat yap
tığımız ülkelerde -ki bunlar ağırlıkla Batı 
bloku ülkeleridir- iktisadî ve siyasî açıdan 
tam bir oturmuşluk vardır, istikrar vardır. 
Bu, çok sık değişmeler hatalıdır. Belki bu
nu yapmakla "Efendim, biz iç piyasa is
tikrarını sağlıyoruz" diyeceksiniz; ama, 
böyle deseniz de, gümrük ve fonları, o mal 
grubunda düşürseniz de artırsanız da, fi
yatların artış Hızı hiç yavaşlamıyor; nasıl 
olsa fiyatlar artıyor, tüketiciye intikal eden 
fiyatlarda ucuzlama yok. ' 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime son verirken. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı bütçesinin, ülkemiz ve milleti
miz için hayırlı olmasını diler, grubun ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altıner. 

DYP Grubu adına Sayın Ömer Şe
ker'in de söz istediğini belirtmiştim; an
cak Sayın Altıner, DYP Grubununun sü
resinin tamamını kullanmışlardır. 

ALİ ESER (Samsun) — Dolmadı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Doldu efendim, önüm
de saat var; rica ederim. 

Bu itibarla, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Ali Topçuoğlu, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ TOP
ÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
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Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan 
Partisinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülke 
ekonomi politikasının tespitine yardımcı 
olmak, iç ve dış ticaret politikasının ha
zırlanmasına yardımcı olmak, tarım ürün
lerinin alım ve satımında müstahsil ve 
müstehlik ilişkilerinde, küçük esnafın, kü
çük tüccarın problemlerinin hallinde ve 
kooperatiflerin problemlerinin çözülmesi 
gibi her türlü konularla ilgilenen bir Ba
kanlığımızdır; velhâsıl, Sanayi Bakanlığı
mız, ekonominin her sahasında önemli 
büyük görevleri bulunan ve kalkınmamız 
için gerekli her türlü tedbirlerin alınma
sında geniş yetkisi ve görevi olan bir Ba
kanlıktır. Bu\kadar geniş görevlerini ve 
yetkilerini Sayın' Bakanlığımız, kendisine 
bağlı organları Ve yine kendisine bağlı ku
ruluşları vasıtasıyla ifa etmeye çalışmak
tadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planımızın son uygulama di
limi olan 1989 yılı programımızda, kalkın
ma hızımızın yüzde 5 civarında kalması 
ve yüzde 5 kalkınma hızının dış talebe da
yalı olması ve ekonomik işleyişlerin, eko
nomik kurallar içerisinde yapılması hedef 
ittihaz edilmiştir. Hükümetimizin sanayi 
politikası da, kalkınmış ülkelerin sanayii 
seviyesine yükselmek ve Avrupa Toplulu
ğu ile entegre olabilmektir. 

Sayın milletvekilleri, gayemiz, de
mokratik hukuk devleti içerisinde, hürri
yetlerimizden fedakârlık yapmadan, sos
yal adalete uygun olarak, insanlarımıza 
daha fazla satın alma gücünü temin etmek 
ve refah seviyesini artırmaktır. Tabiî, bu 
duruma gelebilmek için önümüzde birçok 
problemlerimîz var. Nüfusumuzun, her 
sene yüzde 2'nin üzerinde arttığını düşü
necek olursak,, 1 milyonu aşkın insanımı
za yeniden ekmek temin etmek mecburi

yetinde olduğumuzu ve her yıl 1 milyona 
yakın insanımızın da, köylerden şehirlere 
gelerek iş istemekte olduğunu bilmek zo
rundayız. 

Şimdi, Türkiye'nin, 1980 yıllarına 
geldiğinde ekonomisine şöyle bir baktığı
mızda şunlan göreceğiz : Türk ekonomi
si, o yıllarda döviz üretemeyen bir ekono
miye sahip, tasarruf üretemeyen bir eko
nomisi var, kamu gelirleri üretemeyen bir 
ekonomisi var ve kaynaklarını iyi kullana
mayan bir ekonomiye sahip. Sermaye hâ
sıla oranı yüzde 15'lere çıkmış, kaynakla
rı kullanma durumu sözkonusu. 

O günlerde, yani 1975, 1977, 1979 
yılları arasında, ihracatımızın ithalatımı
zı karşılama oranı yüzde 35'ler seviyesin
de kalmış. Her yd, ihracatımızdan fazla 
borç almak mecburiyetinde kalmışız; me
sela 1975, 1976 ve 1977 yıllarında, 6,8 mil
yar dolar borç almak mecburiyetinde kal
mışız. Neticede, Türkiye'de dış ödemeler 
dengesi diye bir problem meydana gelmiş 
ve dışanda olan bir hadise ile petrol şo
kunun tesiriyle Türk sanayii kilitlenmiş
tir. Türk sanayiinin çarkları dönmez ol
muş, Türk sanayii, Türk ekonomisi bir 
darboğaza girmiştir. 

Şimdi, Türkiye'nin bu durumda ol
duğu bir devirde, teknolojiden uzak olan 
sanayi, günde 7 - 8 saatlik elektrik kısın
tısı neticesinde tam kapasite ile çalışama
yan o devrin fabrikalarına, yüzde 40 - 50 
civarında kapasite ile çalışan o devrin sa
nayilerine baktığımız zaman, büyük kâr 
etmektedirler; bol kazançlarla o sanayile
rin yürümekte olduğunu görmekteyiz. Ne
den böyle olduğuna bakıyoruz; tahsisli it
hal malları, kota liberasyon listeleriyle, 
gümrük duvarlanyla ekonominin korun
duğunu görmekteyiz. 

Biz şuna inanmaktayız : Koruma du
varları ila kurulan bir sanayi ile Türkiye 
kalkınamaz, Türkiye sanayileşemez. Tabi
ri caizse, o günkü sanayi tam bir sera 
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ziraatine benzemekteydi. Güney bölgesin
den gelen sayın milletvekili arkadaşlanmız 
çok iyi bilir; Antalya'daki, Mersin'deki ar-
lcadaşlarımız çok iyi bilir; sera ziraatinde 
toprağın bir kısmı camlarla, camekânlar-
la kapatılır naylon brandalarla kapatılır, 
böylece tabiatın haşin güçlerinden (yağ
murdan, kardan, soğuktan) korunarak bu
rada bitki üretilmesine, meyve üretilme
sine çalışılır. Üretilen meyveye baktığınız 
zaman, tadı olmayan, kalitesi olmayan, 
çok çabuk bozulan bir tarım ürünü oldu
ğunu görürsünüz. İşte, bizim sanayimiz 
de 1980 yıllarında aynen buna benziyor
du. Rekabet gücü olmadığından, tekno
lojiden ne kadar geri olursa olsun, ne ka
dar kapasitesinin altında çalışırsa çalışsın, 
mallarını piyasaya sürmekte ve bol bol sa
tıp, bol bol kazanmaktaydı. Alıcıya gelin
ce; alıcının tercih etme hakkı yoktu; neyi 
bulursa, nerede bulursa, kalitesine bakma
dan, standardına bakmadan, ambalajına 
bakmadan almak mecburiyetindeydi. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Hangi ürünlerden korumacılık kalktı? 
Otomobilden kalktı mı? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım, biz, işte bu sera sa
nayii ile Türkiye' nin kalkınacağına, sana
yiinin gelişeceğine inanmamaktayız. Ana
vatan İktidarı, bu nedenle sera ziraatını 
bırakıp, tarla ziraatına geçmek istemekte
dir. Türkiye'nin kalkınması,sera sanayii
ni bırakıp, tarla sanayiine; yani ekonomi
sinde dışa açılan sanayie bağlıdır; bununla 
kalkınacağına inanmaktadır. 

İşte bu düşüncelerle, Anavatan Par
tisi iktidara geldiği zaman, Türkiye'yi dı
şa açmak ve sanayiini geliştirebilmek için 
bazı tedbirler almıştır. Cumhuriyetten bu 
yana baktığında şunu görmüştür : Gelmiş 
geçmiş bütün hükümetler; Sayın İsmet 
Paşa Hükümeti dahil, Sayın Ecevit Hü
kümeti dahil, Sayın Süleyman Demirel 

Hükümeti dahil, devletçi bir sistemi Tür
kiye'de uygulamaya çalışmışlardır; yani 
karma ekonomi anlayışı içerisinde, devlet
çi sistemin ağır bastığı bir modeli Türki
ye'nin bünyesine uygulamaya çalışmışlar
dır. Biz geldiğimizde düşündük ve gördük 
ki, Türk halkı müteşebbis bir güce sahip. 
Almanya'ya giden işçilere baktığınızda, 
hiçbirisi dönüşlerinde devlet kapısına gel
memektedir, herkes kendi gücü ve kendi 
imkânlarıyla bir şeyler üretmeye çalış
maktadır... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Kaç bankayı devletleştirdiniz; hele bir söy
leyin bakalım? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
İşte, biz ona inanarak, ilk defa bir man-
talite değişikliği ile Anavatan Partisi ve 
Anavatan İktidarı olarak -siz ister inanın, 
ister inanmayın; ister kabul edin, ister ka
bul etmeyin- liberal ekonomiyi, hür teşeb
büsü, hem de katıksız olarak icraata ge
çirimsizdir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — İlk 
defa batan şirketleri kurtardınız, başka ne 
yaptınız? 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Aziz arkadaşlarım, ikinci olarak, Türk es
nafının, Türk sanayicisinin ve Türk mü
teşebbisinin elini kolunu bağlayan bir ko
nuda, sermayenin korkak olduğunu, uy
gun bir ortamda meydana gelip, üretime 
ve sanayiye geçmediğini gördük. Onun 
için, biz vatandaşlarımız arasında sevgiyi 
ve saygıyı yaymaya çalıştık. Biz, vatan sat
hına sevgi tohumlarının aşılanması halin
de, sevgi tohumlarının yayılması halinde, 
Türkiye'nin her köşesinde tüten bacaların 
olacağına inanmışızdır; ama 1980'den ön
ce vatan sathına kin tohumlan ekildiği za
man, ısırgan otlarının biçildiğini gördük. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Onun için 
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de her tarafa, vatandaşlar arasına sevgiyi 
yaymaya çalıştık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kahramanmaraşlı gibi konuşuyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyelim lütfen. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Efendim, üçüncü olarak, Türk sanayiinin, 
Türk ticaretinin dünya piyasasına yayıla
bilmesi için, 1980'den önceki bütün hü
kümetlerin uygulamakta olduğu devletçi 
tedbirleri tek tek ortadan kaldırmak mec
buriyetindeyiz. İlk geldiğimiz zaman, bu 
Parlamentoda birçok kanunlar çıkardık; 
mesela Türk Parasını Koruma Kanunu
nu çıkardık, gerçekçi kur uygulamasını ge
tirdik, ithalatı serbest bıraktık, ihracatı da 
teşvik ettik ve böylece Türkiye'de sanayii 
canlandırma yolunu açtık. İlk defa da, 
1985 yılından itibaren Türk sanayiinde bir 
kımıldamanın olduğunu gördük. Tekno
lojik gelişme ve piyasadaki canlılıktan mü
tevellit, Türk sanayiinde de bir canlılık gö
rüldü; 1985 yılından itibaren, Türk sana
yiinde yüzde 8'ler civarındaki bir gelişme
yi hep beraber gördük. 

İmalat sanayiindeki üretim artış hı
zında da, 1986 yılında yüzde 10,9; 1987 yı
lında yüzde 11,5 ve 1988 yılında ortalama 
yüzde 9,1 oranında bir gelişme olduğunu 
hep beraber görmekteyiz 

Bu arada, bir konuyu arz etmek isti
yorum. Özel sektörün yatırım mallarında
ki artış hızının, 1987 yılında yüzde 19, 
1988 yılında da yüzde 17,7 olarak gerçek
leşmesi neticesinde, sabit sermaye yatırım
larında, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
özel sektör yatırımlarının kamu sektörü 
yatırımlarının önüne geçtiğini ve toplam 
yatırım içerisinde, yüzde 51,4 olarak ger
çekleşerek, kamu sektörü yatırımlarını ge
ride bıraktığını görmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlarım ihracatımızda 
da artış aynı hızla devam etmiştir. Büyü
me hızı da, 1984 yılında yüzde 5,9; 1985 
yılında yüzde 5,1; 1986 yılında yüzde 8,1; 
1987 yılında yüzde 7,4 olarak gerçekleş

miştir ve 1988 yılında da yüzde 6,5 civa
rında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sanayideki ge
lişme ve dışa dönük sanayileşme neticesin
de, Türkiye'de kalkınma devam etmekte
dir. Burada bazı arkadaşlarımız, döne dö
ne, her gün aynı şeyleri söylüyorlar ve 
"Türkiye'de ihracatta artış olmuyor" di
yorlar; ama 1987 yılı ihracatımız 10 mil
yar 190 milyon dolar olarak gerçekleşmiş
tir. 1980 yılıyla mukayese ettiğinizde; 2,2 
milyar dolarlık ihracatın 10 milyar 190 
milyon dolara çıktığını görürsünüz. İhra
catın, 1988 yılında yüzde 12,4 artarak 11 
milyar 450 milyon dolar, 1989 yılında da 
yüzde 9 artarak, 12 milyar 485 milyon do
lar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Burada bir konuyu daha izah etmek is
tiyorum. Türkiye'de, ihracat ve sanayileşme
de büyüme olmuyor da, neden sermaye şir
ketleri sayısı, 1983 yılında 45 bin civarında 
iken, 1988 yılında 100 binin üzerine çıkıyor? 
Sermaye şirketleri laf olsun diye kurulmaz. 
Sermaye şirketleri, sanayi yapın diye; serma
ye şirketleri, ihracat yapın diye kurulur. Cum
huriyet tarihinden beri kurulan limited ve 
anonim şirket sayısı 45 bindir, son üç, beş se
nede bu sayının, 100 binin üzerine çıkarak, 
yüzde 100 nispetinde artmasının sebebi ne
dir? Sınaî mülkiyet haklan arasında yer alan 
buluşların, markalarının tescili ve korunma
sıyla alakalı müracaatlar neden artmaktadır? 
Bugüne kadar 106 bin marka, 23 bin buluş 
tescil edilmiştir. Bu yıl yalnız, 11 500 marka 
müracaatı, 928 buluş tescili yapılmıştır. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ağzın
dan bal damlıyor. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla).— Sa
yın milletvekilleri, 1989 yuma geldiğimizde, 
Türkiye'nin elektrik sarfiyatı 29 milyar kilo
vat/saate yükselmiştir, 1976 yılında, sanayinin 
elektrik sarfiyatı 10 milyar kilovat/saatken. 
1988 yılında 29 milyar kilovat/saate çıkan sa
nayideki elektrik sarfiyatı, Türkiye'nin nere
den nereye geldiğini göstermektedir. 

Şimdi, yatırım malı ithalatına bakı
yoruz; 1978 yılında 1,5 milyar dolarlık ya
tırım malı ithalatı yapılıyor, 1987 yılında 
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3,8 milyar dolar, 1988 yılında da 4 milyar 
dolarlık yatırım malı ithal ediliyor. Tür
kiye sanayileşmiyorsa, Türkiye'de tüten 
fabrikalar ve bacalar olmuyorsa, bu 4 mil
yar dolarlık yatırım malı ithalatı ve üste
lik Türkiye'deki gelişmeden mütevellit, 
Türkiye içerisinde üretilen yatırım mallan 
nereye giriyor? Biz bugün, dünyanın 123 
ülkesine 4 bin çeşitten fazla sanayi malı ih
raç ediyoruz. 

ihracat içerisinde sanayinin payı yüz
de 81'e ulaşmıştır. ÖECD içerisinde, 1983 
yılında yüzde 48 olan pay, 1987 yılının so
nunda yüzde 63'e çıkmıştır. 1986 yılında 
1 milyar 528 milyor dolar olan cari işlem 
açığı, 1987 yılında 980 milyon dolar sevi
yesine inmiş ve 1988 yılında da cari işlem 
açığının 322 milyon dolara düşeceği tah
min edilmektedir. Son günlerde yapılan 
bir işleme göre, cari işlemlerimiz 15 yıl
dır açık verirken, ilk defa artı verdiğini 
görmekteyiz. Bu da, net borç alan bir ül
ke olmaktan, bizi, ilk defa net borç öde
yen bir ülke durumuna getirmiştir. 

İhracatıyla, turizm geliriyle, transit 
gelirleriyle Türk ekonomisi önemli mik
tarda döviz üretmeye başlamıştır. Aslın
da, döviz sorununda, ihracat sorununda 
çok büyük adım atılmıştır ve Türkiye'nin 
yapısında çok önemli değişiklikler yapıl
mıştır. Bunu hepimiz kabul etmek duru
mundayız; ama, biraz önceki konuşan ha
tip arkadaşlarımızın da söylediği gibi, ba
na hâlâ öyle geliyor ki, yüzde 3 olmayan 
hayalî ihracatla kendisini avutan, gerçek
leri göremeyen milletvekillerimiz var. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin sa
nayileşmesi devam edecektir. 2000 yılın
da Türkiye, sanayileşmiş 10 ülkenin içe
risine girecektir; bunda hiç şüphemiz yok
tur. Türkiye dışa açılmıştır, açılmaya da 
devam edecektir; 5 sene sonra 20 milyar
lık, 2 bin yılında da 60 milyarlık ihracata 
ulaşacaktır Türk ekonomisi. 

1984 - 1988 yılları arasında, çok sa
yıda firma uluslararası pazar bağlantısı 

kurmuş ve bu pazarda yerini almıştır, ih
racat hızı, kesilmeyecek bir düzeye çıkmış
tır. Türk ekonomisi, ödemeler dengesi 
problemini aşan, dışa açılan bir yapıya sa
hip olmuştur; bugün, 1980 öncesi kriz at
latılmıştır. Kaynaklar etkin şekilde kulla
nılarak, Avrupa Topluluğu üyeliğine yüz
de 75 hazır hale gelinmiş, yüzde 100 ha
zır hale gelmenin çabası sürdürül
mektedir. 

Türk halkı liberal ekonomiden, dışa 
açılmadan, yerel yönetimlerin güçlenme
sinden, telefon, yol ve benzeri altyapı hiz
metlerinden ve süratli kalkınmadan mem
nundur. 

Türk halkının beklediği, pazar eko
nomisinin, liberal ekonominin, sadece ko
runması değil, bazı katkılarla daha ileri 
götürülerek, Türkiye'nin kalkınmış ülke
ler arasına getirilmesi ve hatta daha ileri 
götürülmesidir. Artık, kimse, ithalâta, ih
racata karşı çıkamaz, döviz yasağı ge
tiremez. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Ba
kanlığın faaliyet alanına giren,,küçük sa
nayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve 
tarım satış kooperatifleri ve birliklerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, destekleme alımları ve 
taban fiyat politikasının, gerek ekonomik 
hayatımız, gerekse üretici ve tüketici yö
nünden önemi vardır. Destekleme alımın
dan amaç, öncelikle üreticiyi korumak ve 
fiyat dalgalanmalarından zarar görmeme
sini temindir. 

Tarımın kendi şartlarına bırakılma
sı, ekonomik dengeleri bozacak ve kalkın
mayı tümüyle önleyecek sonuçlar yarat
maktadır. Bugün, en gelişmiş ülkelerde 
dahi, tarımın desteklenmesi yönünde ba
zı tedbirler alınmakta olduğu bilinmekte
dir. Bu, o memleketin uyguladığı ekono
mik modelin icabından veya o ülkenin özel 
şartlarından çok, tarımın tabiatından ve 
ekonomik bütünlük içerisindeki önem ve 
etkinliğinden kaynaklanmaktadır. 
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Tarımın ve üreticinin desteklenmesi 
uygulamalarının çok çeşitli olduğu görül
mektedir. Bunlardan bazdan; sulama pro
jelerine ağırlık verilmesi, insan - toprak 
ilişkilerinin düzenlenmesi, tanm girdileri 
için sübvansiyon uygulanması; tanm ke
simindeki atıl işgücünün, tarım dışında 
değerlendirilmesi; birim alandan alman 
ürün miktarını ve kaliteyi art ına uygula
malara gidilmesi ve çiftçilerin, kredi yo
luyla güçlendirilmesidir. 

lanmın ve üreticinin desteklenme
sinde, üreticilerin kendi aralannda örgüt
lenmeye teşvik edilmesi de, etkili bir ted
bir .olarak uygulanmaktadır. 

Ülkemizde, tanm ürünleri arzının, 
zaman içerisinde talebe göre dağılımını 
sağlamak, stok hareketlerini düzenlemek, 
aracılan ortadan kaldırarak, daha yüksek 
fiyat teşekkül ettirmek ve bu suretle tanm 
gelirlerini yükseltmek amacıyla, üreticile
rin kooperatifler ve birlikler halinde örgüt
lenmeleri teşvik edilmiştir. 

Üreticilerin kooperatifleşme hareke
tinin, Büyük Önder Atatürk'ün direktif
leriyle hazırlanan ve 1935 yılında kanun
laşan 2834 sayılı Tanm Satış Kooperatif
leri ve Birlikleri Hakkında Kanun ile ya; 
sal zemine oturtulduğunu ve disiplin altı
na alındığını görüyoruz. 

Tanm Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri Hakkında Kanunun yürürlüğe girme
sinden bu yana, hızlı bir gelişme gösteril
miş, 1946 yılında Taskobirlik, 1952 yılın
da Antbirlik, 1954 yılında Marmarabirlik 
ve Gülbirlik, 1955 yılında Tiftikbirlik, 
1966 yılında Trakyabirlik, 1968 yılında 
Antalyabirlik, Güneydoğubirlik ve Yerfis-
kobirlik ve 1978 yılında da Karadenizbir-
lik kurulmuştur. Bugün, 21 birliğe bağlı, 
420 tarım satış kooperatifinin 600 binden 
fazla kayıtlı üretici ortağı bulunmaktadır. 
Kanun, bu kooperatiflere ortak olmayan 
üreticilere de hizmet verme imkânı sağ
ladığından, kooperatif ve birliklerin, 1 mil
yon üretici ailenin ekonomik hayatında 

önemli yer aldığı söylenebilir. 
Sürekli olarak, devlet destekleme 

alımlanna konu teşkil eden ürünler, pa
muk, fındık, ayçiçeği, soya fasulyesi, çe
kirdeksiz kuru üzüm ve kuru incirdir. 
Devlet müdahalesinin, ekonomik şartlara 
göre zaman zaman gerçekleştiği ürünler 
ise, zeytinyağı, antepfıstığı, tiftik, kanola, 
yerfıstığı, yaş ipek kozası ve bakliyat ol
muştur. 

Devlet desteğine ihtiyaç gösterme
den, kooperatif ve birlikler tarafından ken
di nam ve hesaplarına üreticilerden satın 
alınıp pazarlanan ürünler ise, kırmızı bi
ber, yaş ve kuru çekirdekli üzüm, gül çi
çeği, zeytin ve narenciyedir. 

Tanm satış kooperatifleri ve birlikle
rinin kampanya dönemleri itibariyle son 
beş yılda mubayaa ettikleri ürün miktar 
ve değerleri şöyledir : 1983 -1984 kampan
ya döneminde 108 milyar, 1984 - 1985 
kampanya döneminde 98 milyar, 1985 -
1986 kampanya döneminde 196 milyar, 
1986 - 1987 kampanya döneminde 223 
milyar, 1987 - 1988 kampanya dönemin
de de 201 milyar liralık alım yapılmıştır. 

İçinde bulunduğumuz 1988 -1989 
kampanya dönemi henüz tamamlanma
mıştır; Buna rağmen, birlikler, yaklaşık 
800 milyar lira değerinde ürün mubayaa
sında bulunmuşlardır. 

1988 - 1989 kampanya dönemi için 
tespit edilmiş olan mubayaa fiyatlan, ge
nellikle, ürünlerin iç ve dış piyasa fiyatla-
nnm üzerinde bulunmaktadır. Üretici le
hine tespit edilmiş olan bu yüksek fiyatla-
nn bir sonucu olarak, üreticiler, geçen yıl
larla kıyaslanmayacak ölçüde tanm satış 
kooperatifleri birliklerine yönelmiş ve ge
çen yılkı 200 milyar liralık toplam ürün 
alımına karşılık, birliklerin, bu kampan
ya döneminin ilk üç ayındaki alım mikta
rı, geçen yılın iki katma, alım tutan da, 
dört katı ile 800 milyar liraya ulaşmış-
tır.Kampanya sonuna kadar daha da arta-
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cağı tahmin edilen ürün bedellerinin 
ödenmesi için bütün malî imkânlar sefer
ber edilerek, üreticilerin korunmasına ça
lışılmaktadır. 

Birliklerin faaliyet alanına giren, pa
muk, fındık, çekirdeksiz ve çekirdekli ku
ru üzüm, kuru incir, zeytin ve zeytinyağı, 
çekirdekli yaş üzüm, yaş ipek kozası, ay
çiçeği, soya fasulyesi, tiftik, antepfıstığı, 
narenciye, yerfıstığı, kırmızı biber, gül çi
çeği ve bakliyat gibi tarım ürünlerini, ha
sadın başlamasını müteakip, en çok üç 
dört ay içerisinde mubayaa etmeleri, bun
ları bir yıl süresince bir kısmını işleyerek 
pazarlamaları; arz ve talep dengesinin, do
layısıyla da fiyatların uzun dönemde istik
rar kazanmasına yardımcı olmaktadır. 

Tanm satış kooperatifleri ve birlikle
ri, üreticilerin ürünlerinin satın alınması 
ve pazarlanması hizmetlerine ilave olarak, 
çiftçilerimize tarımsal üretimde kolaylık 
sağlamak üzere girdi temin etmekte veya 
bu girdileri ucuz satın alabilmeleri için 
kredi vermektedir. Üreticilere açılan kre
dilerle, çiftçiler, kimyevî gübre, akaryakıt, 
tohumluk ve benzeri girdi ihtiyaçlarını 
karşıladıkları gibi, nakit kredilerle de üre
tim safhasındaki giderlerini finanse etmek
tedirler. 

1987 - 1988 kampanya döneminde, 
birliklerin, ortak üreticilerine dağıtmış ol
dukları, akaryakıt, çapalama, tohumluk ve 
krediler toplamı 30 milyar lirayı bul
muştur. 

Bugün tanm ürünlerinin en önemli 
müşterisi ve pazarlayıcısı durumunda bu
lunan birlikler, sahip oldukları imkânlar 
ve fonksiyonları itibariyle, yalnız tarım 
sektöründe değil, genel ekonomik denge
lerin kurulması ve korunmasında da çok 
büyük görevler yüklenmiştir. 

Bunun yanı sıra, tarım satış koope
ratifleri birlikleri, artık, Hükümetimizce 
alınan tedbirlerle, giderek çiftçi ihtiyaçla

rını kendi kaynaklarından karşılama im
kânına kavuşmaktadırlar. 

Günümüzde sanayi yatırımlarını teş- . 
vik, düzenli bir şehirleşme ve istihdam, 
eğitim ve teknik destek sorunlarının çö
zümlenmesi açısından, küçük sanayi site
leri ve organize sanayi bölgeleri, ülkemiz
de etkin bir kalkınma aracı olarak önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Bilindiği gibi, küçük sanayi siteleri, 
küçük sanayici ve sanatkârların, yerleşme, 
altyapı başta olmak üzere, ekonomik ve 
sosyal yapı ve gelişmesinin gerektirdiği ni
telikteki işyerleri topluluğudur. 

Türkiye gibi ekonomik kaynaklarını 
en verimli biçimde kullanma zorunlulu
ğu olan bir ülkede, oldukça büyük bir ya
tırım gerektiren küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgelerinin, Sânayi ve Ti
caret Bakanlığınca, inşaatlarının kredi ile 
desteklenmesi, küçük ve orta büyüklükteki 
sanayi işletmelerine sağlanan en önemli 
desteklerden biridir. Bu konuda da son yıl
larda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

1965 yılından 1983 yılı sonuna kadar 
geçen 19 yılda, 24 744 işyerini kapsayan 
90 adet küçük sanayi sitesi hizmete sokul
muş, 1984 yılından 1987 yılı sonuna ka
dar ise 15 494 işyerini kapsayan 59 adet 
küçük sanayi sitesi hizmete açılmıştır. 1988 
yılında 159 adet küçük sanayi sitesi yatı
rım programında yer almaktadır. 1989 yılı 
programında ise, yeni ilaveler hariç, 146 
adet küçük sanayi sitesi inşaatına devam 
edilecektir. 

Organize sanayi bölgeleri açısından 
ise durum şöyledir : 1962 yılından 1988 
yılı sonuna kadar geçen 27 yılda, 12 adet 
organize sanayi bölgesi tamamlanmıştır. 
Halen 34 adet organize sanayi bölgesinin 
inşaatı devam etmekte olup, bu projelerin 
8 adedinin 1989 yılında; diğerlerinin ise 
sonraki yıllarda tamamlanması planlan
mıştır. 
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Sözkonusu küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgeleri için, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca 1984 yılından 1988 
yılı sonuna kadar toplam 270 milyar Türk 
Lirası harcanmış bulunmaktadır. Bu har
camanın 190 milyar lirası küçük sanayi si
teleri, 80 milyar lirası ise organize sanayi 
bölgeleri inşaatı için yapılmıştır. 

Ayrıca, yatırım programında bulu
nan 106 adet küçük sanayi sitesi için Av
rupa İskân Fonundan 101,7 milyon dolar 
ve 6 adet organize sanayi bölgesi için 52,4 
milyon dolar olmak üzere, toplam 154,1 
milyon dolar kredi temin edilmiştir. Kü
çük sanayi siteleri için ayrılan meblağın 
tamamı ye organize sanayi bölgeleri için 
45,9 milyar Türk Lirası olmak üzere, top
lam 126,1 milyar Türk Lirası harcanmış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, arka
daşınızla konuşma süresini nasıl taksim et
tiniz bilemiyorum; ama... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Ben, konuşmamı burada bitirmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Öyle mi efendim, pe
ki, buyurun. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Yalnız, Sayın Sanayi Bakanımdan bir is-
tirhanum var : Şu anda 34 organize sana
yi bölgesi inşa halindedir. Türkiye'deki vi
layetlerin ihtiyaç dereceleri içinde bir sı
ralama yapılarak, Türkiye'nin 16 ncı bü
yük şehri olan Kahramanmaraşlınızı da 
bir organize sanayi bölgesi içine sokma
nızı istirham eder, 1987 - 1988 yıllarında
ki çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik 
eder, hepinize saygılarımızı ve hürmetle
rimizi arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçuoğlu. 

Sayın Tuzcu, buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Tuzcu, saat 13.00'te süreniz 
dolmaktadır, konuşmanızı lütfen ona gö
re ayarlayın efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ŞADAN 
TUZCU (Rize) — Sağolun Sayın 
Başkanım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; 1989 Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı bütçesi hakkında grubumun görüş
lerini açıklarken, sizleri, grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlarım. Ayrıca, Sa
yın Bakan rahat olsunlar; çünkü ben, ben
den önce konuşan arkadaş gibi, Rize için 
hiçbir şey istemeyeceğim. 

Sayın üyeler, zamanın elverdiği ölçü
de, bugünkü sanayi politikası ile, sanayi 
ve ticarette-eriştiğimiz noktayı kısa başlık
larla, Cumhuriyet devrinden itibaren siz
lere anlatmaya çalışacağım. Bu noktada, 
benden evvel konuşan saygıdeğer konuş
macı arkadaşların ısrarla vurguladıkları; 
Türkiye'de Anavatan Partisi döneminde 
sanayinin durup durmadığı noktasında 
belirgin ve gerçekçi olabileceğine inandı
ğım bazı misalleri vermeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu yıllar
da Yüce Atatürk'ün büyük bir sanayi dev
raldığını söylemek imkânsızdır. Mevcut 
sanayimiz, tarıma dayalı ve bir parça do
kuma, bunun yanında deri işlemeyle işti
gal eden küçük sanayilerden oluş
maktaydı. 

18 inci asırda başlayıp, 19 uncu asır
da devam eden, dünyadaki, daha ziyade 
Avrupa'daki sanayi gelişmesinin ve maki
neleşmeye yönelmenin, maalesef, bizde 
olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyeme
yiz. Biz, Avrupa'da başlayan bu makine
leşmeye, maalesef çok az duyarlı olduk. Bu 
nedenledir ki, bizde, 19 uncu asırda ya
hut da Cumhuriyetin başlarında teknolo
ji gelişmesinden bahsetmek, hemen he
men imkânsızdır. Elimizde olan "İleri" 
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denecek teknolojiler de, yabancıların işlet
tiği maden ocaklanndaydı. Ticaretimiz, 
imalatlarımız, kısmen küçük işletmelerdi 
ve 1921'li yıllarda yapılan sayımlara göre, 
mevcut işletmelerin yüzde 46'sı tarıma da
yalıydı. 1927 yılında yapılan sanayi işyeri 
sayımında, mevcut işletmelerin içerisinde 
elliden fazla işçi çalıştıran işletme sayısı, 
hemen hemen 360 - 370 civarında bulun-
maytaydı. 

Türk sanayi hayatında önemli, "kö
şe taşı" diyebileceğimiz olay, 1923 yılın
da Yüce Atatürk'le başlatılan veya Yüce 
Atatürk'ün nutkuyla açılan Birinci İzmir 
İktisat Kongresidir. Bu kongrede, az çok 
ülkemizin sanayi geleceği için belirli tarif
ler yapılmış ve kalıcı önlemler alınmıştır. 
Bu cümleden olarak, ülkemizde artık el sa-
Hatlarının makineleştirilmesi, devletin, da
ha ziyade özel sektörün ulaşamadığı sana
yi kollarında yatırım yapması gerektiği ve 
dünya piyasasındaki -bu lafın altını çize
rek söylemek istiyorum- mevcut sanayiler
le rekabet etmesi gereken sanayilerin ku
rulması laflarından, ilk defa 1923'te İz
mir'de yapılan bu kongrede bahsediliyor 
ve sanayide bir canlanma başlıyor, sana
yinin altyapısı denebilecek bazı kuruluş
lar oluşuyordu. İşte bunun neticesinde, 
1924'te, sanayie kredi imkânları sağlayan 
İş Bankası; 1925'te sanayi ticaret odaları 
kuruluyor bunun yanında, Sanayi Maden 
Bankası kuruluyor -ki, sonra Sanayi Kre
di Bankası olarak ismini değiştiriyor- ve 
1927'de ilk defa, ülkemizde sanayinin teş
vik edildiği Teşvik-i Sanayi Kanunu yü
rürlüğe giriyor. 

Hakikaten çok çarpıcıdır; bu Teş
vik-i Sanayi Kanunuyla -ki, sonra, 
1942'de bu kanun kalkmıştır- sanayi ile iş
tigal eden firmalara, taşımacılıkta (yani 
devletin işlettiği tren ve vapur gibi araç
larla yapılan taşımacılıkta) yüzde 30'lara 
kadar varan bir tenzilat yapılıyor ve hatta 
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kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını, yüzde 
10 pahalı olsa bile, yerli sanayiden karşı
laması gibi bir ayrıcalık da getiriliyor. 

1929'da başlayıp 1931 yılma kadar sü
ren dünya ekonomik buhranı, Türkiye'yi 
de etkisi altına almıştır, ama, 1923'te baş
layan bu sanayileşme neticesinde, bu buh
ranın etkisinde kalsak bile, sanayide kat
ma değer hemen hemen üç misli artıyor; 
1923'te 13 bin ton olan çimento üretimi
miz, 1933'te 145 bin tona ve şeker üreti
mimiz de 65 bin tona ulaşıyordu. 

1934'te, Türkiye'de ilk defa Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya konu
yor (1934 - 1938) ve fcu devre içinde Sü-
merbank öncülüğünde, kimya dalında su
ni ipek, gülyağı, kibrit asidi; Karabük De
mir Çelik fabrikaları, SEKA Kâğıt Fab
rikası, Keçiboirhı Kükürt İşletmeleri gibi 
işletmelerin işte o zaman temelleri atılıyor 
ve sanayimize kazandırılıyor. Müteakiben 
hazırlanan ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı 
ise, harbin verdiği rahatsızlıktan dolayı, 
tatbikata konamadığ için, muvaffak da 
olamıyor. 

İşte, 1939 - 1949 yılları arasında, bu 
olumsuz etkiler nedeniyle, gayri safi millî 
hâsılada ortalama binde 9'luk bir azalma 
le bir sanayileşme politikası gerçekleşmiş 

oluyor. 
Çok partili hayata geçişle, ekonomi

de farklılıklar kendini yavaş yavaş göste
riyor ve önceliklerde kesin tarifler yapıl
maya başlanıyor. İşte bu nedenledir ki, 
özel sektör 1950'lenden sonra öncelik ka
zanmaya başlıyor ve devlet, özel setörün 
ithal ikamesi yönüyle yapacağı yatırımla
rı, imkânları ölçüsünde desteklemeye baş
lıyor. Bu, 1950'lerin başında başlayan teş
vikler, o zaman dünya ekonomisindeki ge
lişmelerle ve alınan kredilerle de destek
leniyor; fakat bu kredilerin 1957 sonları
na doğru azalmaya başlamasından sonra, 
1958'de bir döviz darboğazı başlıyor. 
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Bu döviz darboğazı neticesinde, son yıl
larda, mevcudun, ithal ikamesiyle artık 
daha fazla yaşatılması imkânının olmadı
ğı görünüyor. 

1963'te Birinci Beş Yıllık Planda, ge
nelde, ithal ikamesine dönük sanayileşme
ye devam ediliyor, tüketim inak üretimin
de ve bu arada ara malı üreten kimya, ma
kine, gıda, tütün, demir, çelik, gübre gibi 
konularda ve elektrik ve tarım makinele
ri, gemi inşa makineleri gibi üretim yapan 
yatırım malları kollarında da teşvikler ge
liştiriliyor. Bu dört yıllık plan dönemi içe
risinde, genelde Türkiye'de belirli aşama
lara vanlmasına rağmen, 1950'den beri 
uygulanan ithâl ikamesi yönüyle sanayi
leşme politikası yatırımlarını sürdürmek, 
artık 1970'li yılların sonunda zorlaşmaya 
başlıyor. İşte bunun kökeninde yatan, dö
viz darboğazıdır. Döviz darboğazından 
kaynaklanan, hammadde ve ara malı te
minindeki zorluklar dolayısıyla, kurulu 
fabrikaların kapasiteleri yüzde 30 - 40 ci
varında kullanılmaya başlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler» bu plan 
döneminde gayri safi millî hâsıladaki ar
tış hızı yıllık ortalama 2,1, imalatta katma 
değer ise 1979'da 5,2; 1980'de de hemen 
hemen 5,4 civarında bir azalma gösteri
yor. 1971'de yüzde 10 olan gayri safi millî 
hâsılada büyüme hızı, 1973'te yüzde 5,2; 
1976'da yüzde 8; 1979'da, maalesef bin
de 1 civarında gerçekleşiyor ve 1980'de de 
bu onbinde 9, yani eksi olarak bir gerçek
leşme gösteriyor. Bunun yanında, sanayi 
sektöründe de gelişme hızı, 1973'te yüz
de 11, 1975 - 1976'larda yüzde 10 ve 
1979'da da eksi 5,6; 1980'de eksi 6 olarak 
gerçekleşmiş oluyor. Bu olumsuz gelişme
ler neticesinde, "24 Ocak Kararları" de
diğimiz istikrar tedbirleri geliyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu nok
tada, çarpıcı örnekler olması nedeniyle, kı
saca şunları arz etmek istiyorum. 

24 Ocak Kararlarında alınan bu cid
di tedbirler neticesinde, 1981'den 1983'e 
kadar büyüme hızları yüzde 3,1; 4 ve 3,5 
olarak gerçekleşiyor. Bunun yanında, Be
şinci Beş Yıllık Plan döneminde, 1968 sa
bit fiyatlarıyla, sırasıyla 1984 - 1987 ara
sında gayri .safi millî hâsıladaki artış, yüz
de 6,2; 4,2; 7 ve 6,5 olarak gerçekleşmiş 
oluyor. 

Bilindiği gibi, sanayi sektöründe, kat
ma değer ve istihdamda en ağtrhklt sek
tör, imalat sanayiidir. Anavatan Partisi 
olarak bu sektörde tercihimiz, öncelikle, 
var olan ve kullanılmayan kapasiteleri, 
kullanılabilirlik en üst sınırına çıkarmak 
ve bunun yanında, dışsatıma yönelik ara 
malı ve yatırım malı üretmektir. 

Bu tercihlerimizin, ülke ekonomtfhv 
de gerçekten ne derecede etkili olduğunu 
gösterebilmek.için, önce, 1980'li ytttarta 
başlarında yüzde 30'u oluşmuş kurulu ka
pasitelerimizin, 1987'de nereye ulaştrğmı 
kısaca arz etmek istiyorum, 

Demir - çelik endüstrisinde- yüzde 
80, tekstil endüstrisinde yüzde 82, kâğıt .. 
endüstrisinde yüzde 82, kerestede yazda 
81 ve kimya sanayiinde yüzde dQ?&*âav3h^ 
mıştır. Bu ulaşmada darboğazlar ofmasi' •, 
na rağmen, Hükümetimizin akitğfc afala , 
ve ileri teknoloji uygulaması nettoesunde 
bu noktaya ulaşıldığım da burada, sevinç
le arz etmek isterim. 

Bugün, sanayi tesisterimizin förçoğu* 
na bilgisayar entegre edilmesi, imalat tek
nolojisi ve bilgisayar yardımı ile dizayn sis
teminin kullanılması; diğer taraftan, baş
ta elektronik sanayii olmak üzere, birçok 
fabrikamızda robot ve bilgisayar kontrol
lü üretime geçilmesi; kalite kontrol sistem
lerinin bulunmuş olması, eriştiğimiz tek
nolojik seviyeyi gösteren bariz kanıtlardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sanayi
mizde ulaşılan bazı noktalan rakamlarla 
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vermek zorundayım. Rakam vermek, oku
yan için de iyi değil; dinleyen için de zor 
ama, burada; hakikaten "sanayileşmede 
durma noktasına gelindiği'' şeklinde ede
biyat yapıldı; bugün de yapıldı, bundan 
evvel de yapıldı; fakat, bariz bir şey var 
ki saygıdeğer üyeler, bugün, ne aranıyor
sa bulunabiliyor. Bu, tarım ürünlerine yö
nelik sanayi sektöründe olduğu gibi, tü
ketime yönelik sanayi ürünlerinde de, ya
ni dayanıklı tüketim mallarında da böy
ledir. Peki, sanayi durduysa -insaf ölçüle
ri içinde bir değerlendirme yapmamız la
zım gelirse- bunları kim yapıyor? İşte, bu 
noktada bazı hususları arz ederek mese
leyi bağlamak istiyorum. 

Çimento üretimi 1980'li yılların ba
şında 12 milyon 900 bin iken, 1987 sonu 
itibariyle 22 milyon tona; kâğıt üretimi 
455 bin ton civarında iken, 882 bin tona 
çıkmış; demir - çelik üretimi ise 3 milyon 
tondan, 7 milyon 833 bin tona ulaşmıştır. 

Bu arada, tüketime yönelik üretim
ler hakkında da bilgi vermek istiyorum. 
1977 yılında, otomobil sanayii -binek ara
bası olarak- 58 bin civarında araba üret
mekte iken, şu anda 99 bin 800 adet üret
mektedir ki, bu rakam, 1988' in ilk dokuz 
aylık rakamlarıdır ve fabrikalar kendile
rini, 1989'da, hemen hemen 120 bin ara
ba üretme kapasitesine göre programla
mıştır. 

Buzdolabı üretimi 1987'de 360 bin 
adet, 1988'de, gene 9 aylık rakamlara gö
re, 520 bin ve 1989 tahminî olarak 700 
bindir. 

Çamaşır makinesi konusunda da bir 
rakam vermek istiyorum : 76 bin adetten 
-ki, çok çarpıcıdır- 421 bin adede yüksel
miştir ki, bu rakam hemen hemen 9 aylık 
tahminî bir rakamdır. 

Grene çok söylendi; ama kısa bir cüm
le ile söyleyeyim -elektrik üretimi sanayi

inin gerçek gelişmesini gösteren en güzel 
bir kriter olduğu için- 1977 yılında sana
yideki elektrik tüketimi 12 milyar 500 mil
yon kilovat/saat iken, 2 misli artarak 
1987'de, yani 10 sene sonra 25 300 milyon 
kilovat/saata ulaşmıştır. 

Bunun yanında, dış ticaret kompozis
yonuna da kısaca göz atarsak; 1963 'te it
halatımızın yüzde 4,6'sını yatırım malla
rı ithali teşkil ederken, bu oran 1987 yılı 
sonu itibariyle yüzde 27'lere, hammadde 
ithalatında aynı dönemde yüzde 49 olan 
rakam, yüzde 65'lere çıkmış olup, sanayi 
gelişme çizgisini de gösteren güzel bir ör
nektir. Yani, hemen hemen artık sanayii
nin temel girdisi ve sanayi mallarının 
hammaddesi olan mallar ithal etmeye baş
ladık; bunu da, Anavatan zamanında ger
çekleşen sanayi kuruluşları kullanmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; bu
rada kısaca şunu arz etmek istiyorum ki, 
bugün Türkiye'de sanayi dalında en çok 
hassasiyetle üzerinde durmamız gereken 
nokta, teknolojide ilerlemedir. 

Bugün, dünyada belirli teknolojiler
de çok hızlı bir gelişme vardır ve bu hızı 
baş döndürücü olarak da tarif edebiliriz. 
Bizler, bugüne kadar teknoloji transfer et
tik, doğrudur; ama artık teknoloji trans
fer ederken, bu teknolojilerin üretken ol
masına da azamî derecede dikkat etmek 
noktasındayız. Sanayi Bakanlığımızın bu 
noktada yaptığı çalışmaları da takdir ve 
beğeni ile karşılıyoruz; ama bir noktayı 
üzülerek arz etmek isterim ki, o da araş
tırmaya, geliştirmeye verilen önemdir. 
Gayri safi millî hâsıladan araştırma ve ge
liştirmenin aldığı pay AET ülkelerinde 
yüzde 1, yüzde 2 mertebelerinde iken, biz
de bu rakam, maalesef hâlâ daha binde 2, 
binde 3 civanndadır. 

Bu rakamlarla, Türkiyemizin, ülke
mizin sanayileşmesinde en çok ihtiyaç du
yulan teknoloji üretme noktasında başa-
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rıh olabileceğimizi söylemek imkânsızdır, 
ama müşahede ettiğimiz bir gerçek de var
sa, 1989 yılında Sayın Bakanımızın neza
retinde Bakanlığımız, bu çalışmalara 
önemli katkılarda bulunacaktır. 

Sayın Başkan, bazı satırbaşlarıyla da 
Bakanlığımızın görev ve yetkileri dahili
ne giren konulara değinmek istiyorum; 
bunlardan biri de, anayasal bir yükümlü
lük olarak Sanayi Bakanlığımıza verilen, 
tüketicinin korunmasıdır. 

Bilindiği gibi, "tüketicinin 
korunması" tabiri, serbest piyasa ekono
misinin beraberinde getirilmiş bir tabir
dir ve serbest piyasa ekonomisinde tüke
ticinin korunması tarifleri yapılmaya baş
lanılmış olup, bugünkü çalışmalara göre 
781 mamul standardın mecburi uygula
maya konulduğunu ve bunlann, öncelik
le, halkın, can, mal emniyetiyle, tüketici
yi doğrudan alakadar eden mamullerden 
olduğunu sevinçle görmekteyiz. Böylece, 
standart dışı mamul oranının yüzde 5'ler 
civarında olduğunu görüyor ve garanti 
belgesi uygulaması sırasının da hassasiyet 
ve dikkatle takip edildiğini de sevinçle tes
pit etmiş bulunuyoruz. 

4331 sayılı Yasa ile ambalaj standar
dı geliştirmiş olup bu hususta kontroller 
genişletilmiş ve kontroller neticesinde tü
keticiyi aldattığı tespit edilen üreticiler 
hakkında veya satıcılar hakkında idarî ve 
cezaî uygulamalara geçilmiştir; ama, bu 
noktada gene, üzülerek söylemek lazım ki, 
bu idarî ve cezaî uygulamalarda caydırı
cılığın fazla olduğunu söylemek biraz 
iyimserlik olur. Zannediyorum, bu husus
ta da Bakanlığımızın çalışmaları olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, toparlıyor 
musunuz efendim; yoksa süreyi uzatmak 
zorunda kalacağım, çalışma süresi bitiyor. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — To
parlayayım Sayın Başkan. . 

Sayın Başkan, Sanayi Bakanlığı... 

BAŞKAN — Efendim, o halde, ar
kadaşımızın sözü bitinceye kadar sürenin 
uzatılması gerekiyor. Ya bitirin yahut sü
reyi uzatmak için oylarınıza başvuraca
ğım; çünkü saat 13.00 oldu. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sa
yın Başkan, 10 dakika müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — O zaman saat 14.00'te 
devam edin. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — To
parlayayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde bitirin lütfen. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli üyeler; bazı belirli 
noktalara da dokunmak istiyordum ama, 
burada öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına bağlı bazı kuruluşlann durumunu 
satır başıyla arz etmek istiyorum, Sayın 
Başkanın hoşgörüsüne dayanarak. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza bağ
lı kuruluşlar, TAKSAN, TÜMOSAN ve 
Elektronik Sanayi Ticaret Şirketi olan 
TESTAŞ'tır. Bunlann içerisinde 1970'li 
yıllann ortalarında kurulmuş olan yahut 
da proje çalışmasına geçmiş bu kuruluş
lar, hemen hemen üretime geçmiştir; ama 
hepsinde kurulu kapasitenin tam kullanıl
dığını söylemek imkânsızdır. Mesela, TÜ
MOSAN'da mevcut traktör kapasitesi -
zaten Türkiye'de kurulu kapasite 
yüksektir- fazla kullanılmamaktadır. Ama 
zannediyorum ki, Bakanlığımızın bu hu
sustaki çalışmalarıyla, mevcut kapasitenin 
savunma sanayiinde kullanılacağını ümit 
etmekteyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu hoşgörünüze teşekkür eder, Bakanlığı
mız bütçesinin millete ve ülkemize hayır
lı olması dileğiyle, hepinizi saygılarımla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Efendim, öğleden önceki çalışma sü
remiz tamamlanmıştır. Saat 14.00'te top

lanmak üzere birleşime 1 saat ara veriyo
rum. Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 13.03 

İKİNCİ OTURUM 
Açıima Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin ikinci Oturumu-
ı açıyorum. 

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

1. —1989 Malî Ydt Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu lasan-
lan ile 1987 Mali Ydt Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rdan (1/496, 1/497: 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S Soydan : 111,112,134, 136) 
(Devam) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanhğt 1989 
Mali Ydı Bütçesi 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 
Mali Ydt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Müzakerelere, kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Öğleden önceki birleşimde, gruplar 
adına konuşmalar tamamlanmıştı. Şimdi, 
şahısları adına, lehinde Sayın Erkan Ke-
maloğlu, buyurun efendim. 

Sayın Kemaloğlu, süreniz 10 da
kikadır. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamu
nun değerli yöneticileri, basınımızın gü
zide mensuplan... ("Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemaloğlu, bu
rada Başkanlığa ve Genel Kurula hitap 
edilerek konuşulur, hatırlatıyorum. 

Devam edin lütfen. 
ERKAN KEMALOĞLU (Devam

la) — Sayın Başkanım, kürsü ve mikro
fon hürdür. Ben de milletvekiliyim, bura
da özgürce konuşacağım. ("Bravo" ses
leri, alkışlar) Teşekkür ederim. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi 
üzerinde lehte konuşmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. ("Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üze
re, Hükümetimizin icraatı, devletin eko
nomiye daha az müdahalesine, fiyat ha
reketlerinin önem kazanmasına, ithalatın 
daha geniş bir ölçüde liberasyonuna, süb
vansiyonların mümkün mertebe azaltıl
masına ve ihracatın teşvikine yönelik ol
muştur. 
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İşte, bu politikalar neticesinde, sana
yileşme yolunda süratle ilerleme kaydedi
lerek, son yıllarda, sektörün ortalama ge
lişme hızı yüzde 8,5 civarında gerçekleş
miştir. Türk sanayii, oluşturulan yeni şart
lara çok çabuk uyum sağlamış ve dış pa
zarlarda rekabet edebilir üretim anlayışı
na sahip olmuştur. Nitekim, genel ihracat 
içerisinde, OECD ülkelerinin payının se
neler itibariyle giderek artması, 1983 se
nesinde yüzde 48 iken, 1987 senesinde 
yüzde 79,1 , 1988 yıli Ağustos ayı sonu iti
bariyle de yüzde 87'ye yükselmesi, bu du
rumun en bariz örneğidir. 

Bu şartlar muvacehesinde, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımızca, Hükümetimizin 
aldığı kararlar ve prensipler doğrultusun
da, bağlı teşekküllerin daha verimli ve dü
zenli çalışmalarını sağlamak, gerek yatı
rımını, gerekse üretimini artırıp, ülke ih-
tiyaçlyarını en iyi bir şekilde karşılayacak 
seviyeye gelmelerini temin etmek ve ihraç 
imkânlarını yükseltmek maksadıyla, yo
ğun ve koordoneli çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaya devam edilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, Türkiye 
Şeker Fabrikaları ile ilgili olarak, yeni şe
ker fabrikalannm kuruluş yeri için, iklim 
ve toprak özellikleriyle, rakip ürünler de 
dikkate alınarak, Orta ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri tercih edilmiş, kurulması plan
lanan fabrikaların rantabl çalışmalarını 
sağlamak amacıyla, fabrikaların pancar 
ekim ve üretim potansiyellerinin, merke
zî bir yerde olmasına fevkalade önem gös
terilmiştir. 

Son altı yıl içinde yapılan yatırım 
miktarlarına bir göz atacak olursak; bu ko
nuda 1983 yılında 18 milyar 147 milyon 
olan rakamlar, giderek artan bir tempoy
la, 1988 yılında 66 milyar 820 milyon ol
muş ve 1989 senesi için 111 milyar 802 mil
yon olarak planlanmıştır. Çorum, Erciş, 
Ereğli Şeker Fabrikaları, 1986 yılında ya

tırım programına alınmış ve sırasıyla, 19 
Temmuz, 11 Ağustos, 13 Temmuz 1987 ta
rihlerinde temelleri atılmış olup, inşaatları 
hızla sürdürülmektedir. Yatırım programı
na göre Erciş ve Ereğli 1988-1989 kampan
yasında, Çarşamba ve Çorum 1989-1990 
kampanyasında deneme işletmesine alına
caklardır. 

Kendi seçim-bölgem olması dolayı
sıyla, özellikle vurgulamak istiyorum; 
Muş Küpşeker Tesisi Tevsi Projesi 1987 yılı 
sonunda bitirilmiştir. Ankara Küpşeker ve 
Kristalşeker Paketleme Tesisleri Haziran 
1988 tarihinde tamamlanmıştır. Eskişehir 
ve Adapazan Kristalşeker Paketleme Te
sisleri 1989'da tamamlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu başarılı ça
lışmalardan ötürü, Sayın Bakanımıza ve 
Bakanlığımızın değerli mensuplarına, bu 
vesileyle bir defa daha teşekkürü bir borç 
bilirim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu yıl 317 300 hektar alanda şeker 
pancarı ekilmiş, ortalama olarak hektar
dan 36 ton ürün alınması ve dolayısıyla 
pancar rekoltesinin 11 milyon 500 bin ton 
olması beklenmektedir. Şeker pancarı ta
ban fiyatı 1985 yılında 12.50 TL/Kg, 1986 
yılında 16 TL/Kg, 1987 yılında 20.50 
TL/Kg olarak tespit edilmiş, 1988 yılın
da da taban fiyak yüzde 104,9 oranında 
artırılarak 42 TL/kilograma yükseltilmiş 
bulunmaktadır. 

Ödenen şeker pancarı bedelleri top
lamı, 1985 yılında 132,2 milyar, 1986 yı
lında 182,4 milyar, 1987 yılında 290,3 mil
yar iken, 1988 yılı için 11 milyon, 500 bin 
ton pancar bedeli için tazminatlar ve 
primler toplamı 536 milyar Türk Lirasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bakanlığımızın diğer bir güzide kurulu
şu olan Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu, bilindiği üzere, ülkemizde savun
ma sanayiinin en büyük kuruluşudur. Or
dumuzun konvansiyonel silah ve mühim-
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mat ihtiyaçlarına en iyi bir şekilde cevap 
vermektedir. Bu kuruluşumuz, özellikle 
son yıllarda yoğunlaşan yatırım faaliyet
leriyle, savunma sanayiine dönük 12 adet 
projeyi gerçekleştirerek büyük âtılım yap
mış bulunmaktadır. Zamanımızın yeter
sizliğinden dolayı detay ve tefarruatına gi
remiyorum. Ancak, hiç olmazsa birkaç ta
nesinin isminden bahsetmeden geçeme
yeceğim. 

Topçu Mermisi İmla İşletmesi, Kırık
kale; 105 Milimetrelik Antitank Mühim
mat İşletmesi, Kırıkkale; Tanküstü Top İş
letmesi, Kırıkkale; MP 5 Makineli TA-
banca Üretme İşletmesi, Kırıkkale; Dina
mit Modernizasyon ve Artırımı İşletme
si, Elmadağ; Askerî ve Sivil Kapsül tesis
leri, Kayaş; Gaz Maske Projesi, Mamak; 
Uçaksavar Projesi, Ankara; Barut fabri
kası Modern ve Kapasite Artışı (montaj
da) Kırıkkale; TNT Tesisleri modernizas
yonu (montajda) Elmadağ. Bu yatırımla
rın tamamı için yaklaşık, 1987 yıh sonu 
itibariyle, 268 milyar TL tutarında har
cama yapılmıştır. 

Modern top tesislerinde de. yüksek 
kalitede tank topu, namlu ve top aksamı 
üretimlerine devam edilmektedir. Ayrıca, 
115 milimetrelik toplarımızın modernizas
yonunu sağlamak üzere, ağır namlu üre
timine de başlamıştır. 

Bakanlığımızın diğer bir kuruluşu 
bulunan ASOK'a (Ağır Sanayi ve Otomo
tiv Kurumuna) bağlı olarak TAKSAN 
(Takım Tezgâhlan Sanayi ve Ticaret A$) 
TÜMOSAN (Türk Motor ve Ticaret A. 
Şı) TESTA& (Türkiye Elektronik Sanayi 
ve Ticaret A. Ş.) Asilçelik Sanayi ve Ti
caret A. Ş.'nin faaliyetlerine hızla devam 
etmekte olduklarını memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kemaloğlu, süre
niz dolmuştur, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma

raş) — Efendim, daha ne konuştu ki? 
BAŞKAN — Efendim, o toparlaya

cak, siz niye müdahale ediyorsunuz? 

ERKAN KEMALOĞLU (Devam
la) — Toparlayacağım Sayın Başkanım. 

TAKSAN'la ilgili olarak 1984 yılın
da 53 adetle montaj şeklinde üretime baş
layan fabrikada, 1985'tc 91, 1986'da 214, 
1987'de 345 tezgâh üretilmiştir. 1988 prog
ramı, 505 adet şeklindedir. Üretilen tez
gâhlardan mühim bir kısmı ihraç edilmek
tedir. 1987 yılında, büyük çoğunluğu 
İran'a olmak üzere, 231 adet ihraç edil
miş ve 3.4 milyon dolar döviz sağlanmış
tır. 1988 yılı için de 6 milyon dolardan faz
la bir ihracatın bağlantısı yapılmış bulun
maktadır. 

TÜMOSAN'da, 1981 yılında 505 
motor montaj lyla başlanmış bulunan mo
tor üretimi, 1983 yılında 8 270 adede, 1987 
yılında 16 745 adede ulaşmış bulunmak
tadır. 1988 yılı ortasına kadar üretilen top
lam motor adedi, ise 65 bini bulmuştur. 

TESTAŞ'ın Aydın ve Ankara'daki 
fabrikalarında, taksimetre, naklimetre, ta-
koğraf ile, çeşitli askerî elektronik cihaz- , 
ların, ihtiyaca ve siparişe göre üretimleri
ne devam edilmektedir. 

Türkiye ağır sanayiinin ihtiyacı olan 
yüksek karbonlu ve alaşımlı kaliteli ma
kine ve takım çelikleri taleplerini karşıla
mak durumunda olan Asilçelik, aynı za
manda ihracatını da giderek artırarak, 
1983 yılında 3 860 ton iken, 1987 yılında 
34 800 tona çıkarmış bulunmaktadır. İh
racat değeri 11 milyon dolar mertebe
sindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde, hepimizi ya
kından ilgilendiren, tüketicinin korunması 
ve diğer mevzuat çalışmalarına da değin
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, "Süreniz 
doldu" diyorum, lütfen rica ediyorum Sa-
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yın Kemaloğlu. Sayın Bakan da konula
cak. Sizin değinmediğiniz konulara deği
nir o. 

Buyurun. (ANAP sıralarından "De
vam etsin" sesleri) 

HASAN FECRİ ALPASLAN (Ağrı) 
— Efendim, bu çok önemli. 

ERKAN KEMALOĞLU (Devam
la) — Değerli Başkanım... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, sü
renizi aştınız. 

ERKAN KEMALOĞLU (Devam
la) — Değerli Başkanım, konuş 
marnım en hızlı yerindeyim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Çok kısa lütfen; topar
layın ve bitirin. 

ERKAN KEMALOĞLU (Devam
la) — Müsaade eder misiniz efendim? Ben 
rica edeyim, benden sonra gelecek arka
daş iki dakikasını bana versin. 

Sayın Bakanın süresinden vereceği
ne inanıyorum, 

BAŞKAN — Sayın Bakanın süresin
den beş dakika keseceğim. 

Buyurun. (ANAP sıralarından "Bra
vo Başkan" sesleri") 

ERKAN KEMALOĞLU (Devam
la) — Öncelikle, halkın can ve mal emni
yetiyle ilgili mamuller olmak üzere, sınaî 
mamullerin standartlarının mecburî uy
gulamaya konulmasına gayret sarf edil
miştir. Nitekim, 1984 yılında 338; 1985 yı
lında 104; 1986 yılında 115; 1987 yılında 
110 ve 1988 yılında 89 mamulün standar
dı mecburî uygulamaya konulmuştur, ha
len 781 sınaî mamulün standardı mecbu
rî uygulamadadır. Mecburî uygulamada
ki mamullerin standart kontrolleri de, Ba-

' kanlığın, gerek merkez, gerekse taşra teş
kilatı denetim elemanlarınca yurt çapın
da titizlikle sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, tüketicinin korunması 

yönünde», ölçü ve tartı aletlerinin ayar-
lartnm kontrolleri de, halen yürürlükteki 
mevzuat çerçevelinde, dikkat ve titizlikle 
sürdürülmektedir. Nitekim, Bakanlığın 
Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından 1986 
yılında ilk, ansızın ye yıllık olmak üzere 
toplam 4 982 711 adet, 1987 yılında 3 973 
504 adet, 1988 yılında, ağustos sonu iti
bariyle, 1974 074 adet ölçü ve tartı aleti
nin muayene ve kontrol edildiğini mem
nuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca, tüketicinin korunmasıyla il
gili hükümler ihtiva eden 58 kanun, 5 tü
zük, 10 kararname, 7 yönetmelik ve 10 
tebliğ, sistematik olarak düzenlenmiş ve 
bir yayın haline getirilerek ilgililerin isti
fadelerine sunulmuştur. 

Bilindiği üzere, Tarım Orman ve 
Kavisleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaç
lı kooperatifler ile, tarım kredi koopera
tifleri ve birlikleri hariç olmak üzere, ta
rım satış kooperatifleri ve birlikleriyle, ge
nel hükümlere tabi kooperatif ve birlikle
rin kuruluş, işleyiş, denetimine ait işlem 
ve hizmetler, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğınca yürütülmektedir. Sayıları 53 bini aş
mış bulunan ve buna bağlı olarak da so
runları giderek artan kooperatiflerimizin 
daha esaslı bir yapıya kavuşmasını sağla
yan mevzuat değişikliklerinin gerçekleşti
rilmesi sağlanmış; böylece, günün ihtiyaç 
ve şartlarına cevap veren düzenlemeler yü
rürlüğe konmuştur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri; 
1989 yık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı büt
çesinin memleketimize, milletimize, Ba
kanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Ce
nabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kemaloğlu. 
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temleri alıp, uygulamışlardır. Hükümet adına, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Şükrü Yürür, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 50 dakikadır, 
MAHMUT OUAN SUNGURLU 

(Gümüşhane) — Bakanın süresinden ke
sip başkasına verilmez. 

BAŞKAN — Biz vermedik efendim, 
Bakan verdi. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; bakanlık 
bütçemizin görüşülmesi münasebetiyle 
değerli milletvekili arkadaşlarım, kendi 
adlarına ve grupları adına yaptıkları ko
nuşmalarda, Bakanlığımızın çalışmaları
na ait işlemleri ve işlevlerini kritize etti
ler. Biz bundan memnun olduk; çünkü, 
bu incelemeler ve irdelemeler, bizim için 
rehberdir; bizim, gelecek dönemdeki ça
lışmalarımıza örnek olacaktır, hız verecek
tir, sevk verecektir. Ben, sabahki oturum
dan su ana kadar söz alan arkadaşlarıma 
Şimdiden teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; sanayileşmemizin verimli, sağlıklı ve 
özellikle hızlı bir şekilde, arzulanan ve he
def halini alan istikamette gelişebilmesi 
için, önce bir hususa bakmak gerekir. Biz, 
bir siyasî partiyiz; siyasî partimiz, parti 
programında yer verdiği hususları -nasip 
oldu, hükümet oldu hükümet programı
na aktardı. Demek ki, bizim meseleye ba
kışımızla, başka siyasî partilere mensup 
olan milletvekili arkadaşlarımın meseleye 
bakış tarzlarının aynı olmaması doğaldır, 
çünkü, biz bu parti programımızı, mille
tin huzuruna götürdük 1983'te ve 1983'ten 
bu tarafa, birçok defa milletin tasvibini 
alarak buraya geldik; dolayısıyla, cumhu
riyet döneminde, parti programımıza pa
ralel olarak, hükümet programını tanzim 
eden ilk Hükümetiz Türkiye'de. Diğerle
ri, periyodik dönemlerde daima klasik sis-

Muhterem milletvekilleri, hükümet 
programımızda belirtildiği üzere, sanayi
leşme politikamızın temel hedefi, modern 
ve gelişmiş ülkelerin, özellikle de Ortak 
Pazar ülkelerinin ileri teknolojiye dayanan 
sanayileşme düzeyine erişilmesidir. Bunu 
söyledikten sonra, on yıl geriye gidiyorum. 
Bundan on yıl kadar önce, hatta 1973' lü 
yılların basında, "Türkiye ÂET'yc girme
li midir, girmemeli midir? kavgası çok ya
pıldı bu Mecliste. Arzu eden sayın arka
daşlarım, tutanakları incelediklerinde, ne
lerin söylendiğini görürler; fakat elham
dülillah, ciddi bir parti programı ve ciddi 
bir hükümet programıyla biz, AET*nin 
kapısına geldik ve bundan sonra Türkiye'
nin göstereceği gelişmelerde huzur orta
mıyla AET'ye girmemiz mümkün ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, malumlarınız 
olduğu üzere, sanayileşmede yaptığımız 
yapısal değişiklikle, genel kaide olarak, 
devletin doğrudan sanayi teşebbüslerine 
girmemesi, bunun millete bırakılması ci
hetine gidilmiştir. Çok iyi biliyorsunuz ki, 
cumhuriyetin ilk yıllarında, devletin teşeb
büs gücü, milletin rehberi olmak gereki
yordu ve bu yolda yapılan plan ve prog
ramlarda, daima, kalkınmanın sanayi ku
ruluşlarının devlet tarfmdan yapılması ve 
işletilmesi cihetine gidilmesiyle mümkün 
olacağı kanaati, hem bizde, hem de bü
tün dünyada yaygın olan bir kanaatti. Bu
gün için bu kanaat, bizde, bizim parti 
programımızla silinmiştir ve bu görüş hü
kümet programımıza da yansımıştır. Dün
yada, hatta Kara Avrupasınm demirper
de gerisi dediğimiz ülkelerinde bile artık, 
sanayileşmenin Özel teşebbüs eliyle olacağı 
iddiaları ispat edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
da, içinde bulunduğumuz uygulamanın 
ciddi ve doğru olduğunun bir ispatı olması 
gerekir. 
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Milletimizin teşebbüs kabiliyetini, ça
lışkanlığını, işletme yeteneğini ve şahsî 
mülkiyete verdiği önemi çok iyi bilmek
teyiz. Bu sebeple, sanayi teşebbüsleri mil
lete bırakılmıştır. Bu tercih iledir ki, sa
nayileşmenin bütün yurda, dengeli, sağ
lıklı, pratik ve gerçekçi ölçülerde yayılması 
için, devlet, sanayi için hayatî bir önem 
taşıyan altyapı ve hizmet yatırımlarını, bil
diğiniz gibi, üsdenmiş bulunmaktadır. Bu
gün artık, elektrik, akaryakıt ve enerji gi
bi dünün önemli sorunları yoktur. Sana
yiden geldik, sanayide çalıştık buralara ge
lene kadar, biz, günün saatlerini sayar ve 
elektriğin temin edilip edilmediği saatle
re göre üretimimizi planlardık. Elhamdü
lillah, bugün bunlar olmadığı gibi, üstü
ne üstlük^ Türkiye'de çıkartılması ve kul
lanılması bir hayal noktasında olan tabiî 
gaz, işletmelerimizin istifadesine sunuldu
ğu gibi, iktidara .geldiğindenberi sanayi
leşmeyle birlikte, şehirleşmenin de, insan 
huzuru ve gururu için müspet tarzda ol
masına önem veren iktidarımız, doğal ga
zın evlerde kullanılması imkânını da, baş
ta Ankara olmak üzere, birçok şehrimize 
sunmuştur; nasip olursa, diğer şehirleri
mize de yansıyacaktır. Tabiî, bu arada, 
köprüler, yollar, kavşaklar, serbest bölge
ler, hammadde temininde getirilen kolay
lıklardan daha önemlisi, bu kürsüden bi
zim ilk dönemimizde bahsedilen bir hu
sus vardı: "Bu dövizi nereden bulacaksı
nız? Milleti serbest bırakıyorsunuz. 
Türk Parasını Koruma Kanununu 
kaldırıyorsunuz" deniliyordu ve döviz 
darboğazına girileceği iddia ediliyordu. 
Fakat şimdi de, bugün de söylenildi; dö
viz darboğazına girilmediği ve gösterme
lik de olsa, milletimize, dünyada üretilen 
her malın istifade için sunulduğu hususu
nun bir kez burada söylenilmiş olması, 
hem de muhalif bir partiye mensup mil
letvekili arkadaşım tarafından söylenilmiş 
olması, bizim ne kadar doğru ve ciddi bir 

çalışma içinde olduğumuzun delilidir. 

Arkadaşlar, ülkemizin, çalışmayan 
fabrikalar yığını haline geldiğini hayal ola
rak söylemiyoruz; dün öğle idi. Mevcut te
sislerin kapasitelerinin azamî ölçüde, en 
verimli ve kârlı bir biçimde çalıştırılması 
cihetine gidilmesi, bizim ve sizin arzunuz-
dur. Türk sanayii, getirilen yeni şartlarla 
çok çabuk uyum sağlamış ve dış pazarlar
da rekabet edebilir üretim anlayışına sa
hip olmuştur. Övünülecek bu yapı deği
şikliği sonunda, OECD ülkelerine yaptı
ğımız genel ihracat içinde sanayi ürünle
rimizin payının, çok iyi bildiğiniz gibi, 
1983 yılında yüzde 48 iken, 1987 yılı so
nu itibariyle yüzde 63'e yükselmiş olma
sı, bu yoldaki çalışmalarımızın doğrulu
ğunun tabiî ve en haklı bir göstergesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
altını çizerek ifade etmek istediğim diğer 
bir husus ki, Türk sanayii bugün, herke
sin istisnasız kabul edeceği şekilde, kabu
ğunu yırtmış, dışa açılmayı başarmış ve 
o pazarlarda kendini kabul ettirdiğini or
taya koymuştur. Geleceğimiz daha ümit 
vericidir, 

Değerli milletvekilleri, hükümet 
programımıza ve takip ettiğimiz sanayi 
politikasına uygun olarak, Bakanlığımızın 
büyük destek ve teşvikleriyle, sanayi site
lerinde rekor sayıda işyeri inşa edilmiştir. 
Bu işyerlerinin 1983 sonuna kadar sayıla
rı 24 500 idi; 19 yılda gelinmişti bu nok
taya. Son beş yılda 25 binin üzerinde iş
yeri inşa ederek, bunu ikiye katlamış bu-? 
lunuyoruz. Halihazırda, belediye ve ma
hallî idarelerin kendi imkânlarıyla yaptır
dıktan da dahil olmak üzere, 85 bin işye
ri inşaatı devam etmektedir. 

Organize sanayi bölgelerine gelince: 
Organize sanayi bölgelerinin ehemmiye
ti, hem işyeri açısından, hem sanayimiz 
açısından, hem de insan sağlığı açısından 
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önem arz etmektedir. Bu vesileyle, orga
nize sanayi bölgelerinin yer seçimi, yapı
mı ve biran evvel bitirilmesi hususunda 
ciddî bir çalışma içerisindeyiz. 

Bu arada, yapımı biten organize sa
nayi bölgelerimiz, Bilecik Organize Sanayi 
Bölgesi -Türk müteşebbislerini 
beklemektedir- Bursa-İnegöl Organize Sa
nayi Bölgesi (İstanbul-Haliç'de insana ya
pılan altyapının oradan sökülmesine ve
sile olduğu sanayilerin nereye gittiğini me
rak eden sayın üyeler vardır; bu sanayile
rin birçoğu İnegöl Organize Sanayi Site
sine gitmiştir) Çorum Organize Sanayi 
Bölgesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölge
si, İzmir Organize Sanayi Bölgesi ve Kay
seri Organize Sanayi Bölgesidir. 

Yapımı devam eden organize sanayi 
bölgeler ise, şu anda 34 adet olup, Ada-
na'dan Uşak'a kadar Türkiye'nin çeşitli 
yörelerinde yapımı devam etmektedir. Be
yan ettiğim gibi, 34 tane organize sanayi 
sitesi inşa halindedir. 

Küçük sanayi sitelerinde, 1984 öncesi 
toplam 40 milyar Türk Lirası harcanmış
ken, 1984-1988 arası 190 milyar lira har
canmıştır. Aynı şekilde, organize sanayi 
bölgelerine de son beş yılda 80 milyar 
Türk Lirası harcanmış olduğunu söyle
mek, bizi memnun etmektedir. 

Ayrıca, ifade etmek isterim ki, orga
nize sânayi bölgeleri ve küçük sanayi si
teleri için Avrupa İskân Fonundan da kre
di sağlanarak, süratli bir şekilde yapılma
sına devam edilmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, yalnız alt
yapı hizmetleriyle iktifa etmiyoruz; hükü
met programımıza uygun olarak, altyapı 
hizmetlerinin yanı sıra, dünya ekonomi
sinin, özellikle son yıllarda bilimsel, tek
nolojik gelişmelerle hızlanan çok önemli 
değişiklikleri de dikkate alınarak, sanayi
mizin hızlı, dengeli ve sağlıklı gelişmesi

ne de önem verilmektedir. Bilimsel ve tek
nolojik gelişmeden büyük ölçüde etkilenen 
küçük ve orta sanayi kesimi, ekonomik, 
sosyal ve politik yönden istikrarın temel 
unsurlarından birini teşkil etmektedir. 
Böylece, yapılan tercih, sübjektif tercih de
ğil, dünyada gözlenen gelişme değişiminin 
tabii bir sonucudur. 

Bu balcımdan, stratejik plan ve prog
ramlar çerçevesinde hedefleri net bir şe
kilde tayin edilmiş, iç ve dış piyasalarda 
işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeyle
rini yükseltecek küçük ve orta ölçekli sa
nayi politikalarının geliştirilmesi, uluslar
arası ilişkileri yoğunlaşmış Türkiye için 
büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemizde, 1985 yılı verilerine göre, 
imalât sanayiinde 50 işçiden az sayıda ça
lışanı bulunan işletmelerin durumuna şöy
le bir göz atmamız gerekmektedir. Küçük 
isletmeler, toplam işletmelerin yüzde 
98,6'sını; küçük işletmeler, toplam istih
damın yüzde 45,6'sını; küçük işletmeler, 
toplam yatırım payının yüzde 26,5'ini; kü
çük işletmeler, toplam ihracatın yüzde 
8'ini teşkil etmektedir. Gerek Türkiye'de, 
gerekse dünya ülkelerinde küçük ve orta 
ölçekli sanayi işletmelerinin başlıca mese
lelerini Bakanlık olarak şu şekilde tespit 
etmiş bulunuyoruz : İşyeri, finansman, 
teknoloji, yönetim, hammadde malzeme 
temin ve tedariki, kalite standardizasyon, 
pazarlama, bilgi temini ve eğitimi. Her bi
ri başlı başına önem taşıyan bu sorunla
rın çözümü için, gelişmekte olan ve geliş
miş ülkeler, kendi ekonomik ve sanayi ya
pılarına uygun olarak, kimi kısa vadeye, 
kimi uzun vadeye dayanan geliştirme mo
delleri hazırlamış ve uygulamaya koymuş
lardır. 

Sayın milletvekilleri, şu hususları 
önemle, altını çizerek ifade etmek isterim: 
Uluslararası ekonomik ilişkilerin son yıl
lardaki önemi karşısında, büyük yatırım-
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larla üretim yerine, küçük yatırımlarla bü
yük üretim sağlayan küçük sermayeyi teş
vik etmek; özellikle, çok kıt kaynakları en 
iyi şekilde kullanmak zorunda olan ülke
mizin de temel ilkesi haline gelmiş bulun
maktadır. 

Gelişen ekonomilerin en önemli ko
nusu, işsizlikle mücadeledeki etkinlik, hız
la gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek 
olarak belirtilebilir. Bu sorunların çözü
mü, cemiyette yaratıcılığın, esneklik kabi
liyetinin ve risk alabilme oranlarının ar
tırılabilmesi, müteşebbisliğin desteklen
mesi ve tüm kaynakların seferber edilme
si ile mümkündür. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; sanayi politikalarının uygulanmasın
da etkin görevler üstlenmiş olan Bakanlı
ğımız, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
deki, Amerika Birleşik Devletleri, AET ül
keleri, Japonya, Güney Kore, Hindistan 
gibi küçük ve orta sanayi politika ve prog
ramlan çerçevesinde uygulamaya konul
muş küçük ve orta sanayii geliştirme mo
dellerini incelemiş, en önemli ortak özel
lik olarak tespit edilen, küçük ve orta öl
çekli sanayi kesimini koruyan, yaşaması ve 
gelişmesi için gerekli altyapıyı sağlayan ka
nunların çokluğu ve niteliği ile, uygulama
nın devlet tarafından izlenmesi ve kont
rol edilmesi, sağlıklı büyümenin vazgeçil
mez gereği olarak belirtilen büyük ve or
ta ölçekli işletmelerin bir arada ve uyum
lu çalışmalannı sağlama düşüncesi ile, kü
çük ölçekli işletmeler için geliştirilen teş
vik tedbirlerinin en az büyük işletmeler 
için sağlanmış teşvik tedbirleri kadar ha
rekete geçirici ve yönlendirici unsurları ta
şıması, söz konusu ülkelerde küçük işlet
meleri geliştirmede destekleme ve yönlen
dirme amacı ile küçük ve orta ölçekli sa
nayi işletmelerinin ekonomik potansiyeli 
olan sahalarda kurulmasını kolaylaştır
mak; bu sahalarda kurulu mevcut işletme

leri, çağımızın teknoloji seviyesine ulaştı
racak politika ve programlan çerçevesin
de geliştirmek, finans desteği sağlamak, 
küçük ve orta Ölçekli sanayi işletmelerinin 
modernizasyon faaliyetlerini desteklemek 
ve geliştirmek üzere, çalışmalannı, ülke
deki kamu ve özel nitelikli diğer kuruluş
larla koordoneli sürdürerek, mevcut po
tansiyeli belirli yönlere kanalize edecek ku-
rumlann oluşturulması gibi husustan kap
sayan bir paket çalışma başlatılmış bulun
maktadır. 

Temel ve uzun vadeli çalışmalann ya
nı sıra, teknik danışmanlık hizmeti vermek 
üzere, Bakanlığımız bünyesinde, çok iyi 
bildiğiniz, Küçük Sanayii Geliştirme Teş
kilatı (kısa adıyla KÜSGET) faaliyettedir. 
KÜSGET'in, küçük sanayi işletmelerine 
verdiği hizmetleri şu başlıklar altında sı
ralamak istiyorum : Malzeme seçiminde 
yardım, kalıp, aparat, bina tasannu, işlet
me yönetimi, pazarlama tanıtım, uygula
malı tanıtım, uygulamalı eğitim, yeni tek
nolojiler, yeni ürün geliştirme, kalite ge
liştirme» standartlara uygunluk, enformas
yon, genel kolaylık atölyeleri ve test ana
liz laboratuvarlan, uzman temini gibi... 
KÜSGET, bu hizmetlerini, küçük sanayi 
işletmelerine, sanayinin yoğun olduğu böl
gelerde küçük sanayi sitelerinde kurulmuş 
olan küçük sanayicilerin malî gücünün 
yetmediği ya da satın almasının kârlı ol
madığı, kalite ve kontrol test analiz cihaz
ları ile donatılmış bölge müdürlükleri ver 
ya çalışma merkezleri aracılığı ile vermek
tedir. Bu şekilde kurulmuş bulunan Ga
ziantep, Ankara'da 2, İstanbul, Bursa ve 
Konya olmak üzere 6 bölge merkezi, ça
lışmalarını şu anda, bildiğiniz gibi, sür
dürmektedir. 

Küçük sanayilerimizin teknolojik bil
gi ve araştırma ihtiyaçlarını, Ankara'da 

* bulunan ve uluslararası nitelikteki dökü-
mane ve mekanik araştırma merkezlerin-
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de, Gaziantep ve Bursa'daki geliştirme 
merkezlerinde, enerji tasarrufu ve cihaz 
geliştirme, prototip imali, proses geliştir
me ve iyileştirme konulannda teknolojik 
araştırma-geliştirme hizmetlerinin yapıl-
makta olduğunu ve bu hizmetlerin, biraz 
evvel zikrettiğim küçük sanayi siteleri'Ve 
organize sanayi bölgeleri yurt sathında in
şaatları bitip, hizmete açılmaya başladık
ça, bir program dahilinde bütün yurt sat
hına yayılacağı hususunu da, bir kez da
ha memnuniyetle huzurunuzda ifade et
mek isterim. 

Sayın milletvekilleri, bilim ve tekno
lojinin çok geniş ve fevkalade yüksek po
tansiyelde insangücüne ve maddî imkân
lara ihtiyaç gösterdiği göz önüne alınırsa, 
bu konuda Hükümet olarak, 1989 yılın
dan başlayarak, önemli geliştirme ve des
tekleme programlan çerçevesine gireceğiz. 
Bugünden ifâde etmek isteriz ki, Sanayi 
ve Ticaret bakanltğında yapılan çalışma
lar meyamnda, Türkiye çapında kapsam
lı bir teknoloji envanteri gerçekleştirilmiş
tir. Bu envantere kaynak teşkil eden ve 
dünyada bulunan ve bulunabilecek tekno
lojileri 32 ana bölümde toplayan, tekno
loji kodunda bulunan 787 teknolojiden, 
95'i hariç, diğerlerinin ülkemizde mevcut 
olduğu, bildiğiniz gibi, anlaşılmış bulun
maktadır. 

Buna göre Türkiye, pek çok Avrupa 
ülkesiyle mukayese edilebilir bir yapıya ka
vuşmuştur. Bununla birlikte, ülkemiz için, 
2000'li yıllara kadar ve ondan sonra ka-
tedeceği hâlâ önemli mesafeler olduğun
dan hiç şüphemiz yoktur. Özellikle, ileri 
ve yeni teknolojiler alanlarında daha çok 
çalışmak, yeni gelişmeleri gerçekleştirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu müdrik bu
lunmaktayız. 

Teknoloji envanteri verilerinin göz
den geçirilmesine» Türkiye'nin artık gide
rek daha ileri ve yüksek teknolojileri ikti

sap etmesi durumunda olduğuna, bu pro
ses içerisinde artık yalnızca teknoloji trans
ferinin sürekli ve başarılı, sınat ve ticarî 
tatbikat için yeterli olmadığım, teknoloji 
transferiyle birlikte, teknolojinin üretilme
si ihtiyacını da gündeme getirmiş olduğu
na inanmaktayız. İşte bu itibarla, gerek 
endüstrimizin, gerekse bilimsel ve tekno
lojik kapasiteyi temsil eden üniversite ve 
araştırma kuruluşlanmızm işbirliği içeri
sinde çalışmalan mecburiyeti hasıl olmak
tadır. Nitekim, bu durum ileri ülkelerde 
de kendini hissettirmiş, üniversitelerde ye
ni teknopark bölümleri açılmaya başlamış 
bulunmaktadır. Endüstriyle iç içe bilim 
parklan, diğer bir deyişle, teknoparklar 
kurulmuştur. Türkiyemizde de, Bakanlı
ğımızın öncülüğünde teknoparklar kuru
larak, başanlı olma ve laboratuvar imkâ
nına sahip olmalan dolayısıyla, üniversi
telerimizle, Sanayi Bakanlığımız, sanayi 
odalarımız ve organize sanayi bölgelerimiz 
el ele vererek, teknopark şirketleri kura
rak, sanayinin ihtiyaç hissettiği teknopark
lar! yerine getirmek durumundadırlar. 

Sayın milletvekilleri, sanayimizin ih
tiyaç duyduğu enerji, hammadde, döviz 
gibi ana faktörler, altyapı yatırımlan ya
nında, daha rasyonel çalışılmasını, yeni 
teknolojilerin tanınmasını teminen de sa
nayi eğitimine büyük önem verilmiştir. 
Sanayi Eğitim ve Geliştirme Merkezimiz 
(Segem) mühendislik ile ilgili konularda 
103; yatmmla ilgili konularda 60; bilgisa
yar konusunda 33; sanayide, eğitimcilerin 
eğitimi konusunda 12 ve diğer kurslar ol
mak üzere, 2 sempozyum, 237 eğitim 
programında 5 000 kişi eğitilmiştir. Bun
ların arasında, gelişme yolunda olan ül
kelerden gelen uzmanlar da bulunmakta
dır. Bu arada 11 önemli sanayi kuruluşun
da da çeşitli konularda müşavirlik hizme
ti verilmektedir. 

Anayasamızın 172 nci maddesinin 
"Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydın-
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latıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendile
rini koruyucu girişimlerini teşvik eder" 
hükmünü getirmiş olduğu malumlarınız
dır. Tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı 
tedbirleri alma görevini vermekte olan 
Anayasamız, tüketicilerin kendilerini ko
ruyucu girişimlerinin teşvikini de, bildi
ğiniz gibi, öngörmektedir. 

Bilindiği gibi, tüketicinin tüketimine 
mevzu teşkil eden mallar, fizikî ye kimye
vî niteliklerinden tutunuz da,üretiminden 
tüketimine kadar geçen süre içerisinde pek 
çok maddî ve hukukî değişikliklere, dola
yısıyla çeşitli tasarruflara mevzu teşkil et
mektedir. Keza, tüketim işleminde şahıs
tan şahısa farklı temayül ve isteklere göre 
değişiklikler arz etmektedir. Bütün bu un
surları kapsayan ve dinamik bir vakıa olan 
tüketim ve tüketici haklarını bir tek kanun 
ile korumak ve kollamak mümkün değil
dir ve imkânsızdır; dünyanın hiçbir ülke
sinde de tek kanunla bu olmamıştır. Ba
kanlık olarak hedefimiz, tüketici hakları
nı korumaya matuf mevzuat hükümleri
ni, günün şartlarına göre düzeltmek ve ek
sik olan hususlan gidermektir. Bu yönde
ki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Dış dünyaya açılma gerçekleştikçe, 
refah seviyesi yükseldikçe, teknolojik adap
tasyon ve entegrasyon tahakkuk etmekte 
ve bu olaya bağlı olarak da piyasalarımız 
ve pazarlarımızda mal çeşidi ve kalitesi 
artmaktadır. Ticarî hayatımıza direkt te
siri olan bu gelişme, üretici ve tüketiciye 
yönelik olarak kalite kontrolü, standardi-
zasyon çalışma ve tedbirlerini getirmek
tedir. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun 
şekilde devam etmekte olup, bugüne ka
dar 781 mamul standardının mecburî uy
gulamaya konulduğu malumlarınızdır. 
Mecburî uygulamadaki öncelik, bilhassa 
halkın mal ve can emniyetiyle, tüketiciyi 
doğrudan alakadar eden mamullere veril
mektedir. Mecburî uygulamadaki stan

dartlar, gerek merkez ve gerekse 67 ildeki 
teşkilatımız elemanları vasıtasıyla, bildi
ğiniz gibi, yoğun bir şekilde kontrol altın
da tutulmaktadır. Özellikle, sanayi ma
mullerinin imalat merkezlerinde, titiz de
netimler sonucu, standart dışı mamul mal 
üretimindeki düşüş çok hızlı olmuştur. Bu 
rakamı şöyle ifade etmek isterim: 1985 yı
lında yüzde 54 iken, 1988 yılında bu, sü
rekli takip sonucu, yüzde 14'e düşmüştü)'. 

Tüketicilerin mağduriyetini önlemek 
için yapılan garanti belgesi uygulamamız 
da devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Ticaret Bakan
lığından bahsederken, şirketlerini kuruluş 
ve onların denetimlerinden de bahsetme
mek olmazdı; onun için, müsaade eder
seniz ticarî şirketlerin kuruluş ve onlann 
kontrolleri hususundaki çalışmalarımız
dan da kısaca bahsetmek istiyorum. 

Bir defa, ticarî şirketlerin kuruluş ve 
kontrolü konusunda otomasyona geçilmiş 
bulunmaktadır. Diğer bir husus: Başta İs
tanbul ve İzmir olmak üzere, diğer illeri
mize de Ankara'da, merkezde toplanmış 
bulunan yetkiler dağıtılmaktadır; böylece, 
bölge müdürlüklerimiz faal hale getiril
mektedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

LATİF SAKICI (Muğla) — Biraz da 
holdinglerden de bahset. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Metin dışına çıkma Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Efen
dim, Ömer Bey dayanamadı; sabahleyin 
geldi, "Sana sorular soracağım" dedi; 
"Ben de size sorular sorarsam ne yapar
sınız?" deyince, sormamamı rica etti. Ben 
o ricasını tutuyorum. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Sayın Bakan, ben laf atmadım ama, bi
raz sonra atacağım. 

— 609 — 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Anaya
samızın 167 nci maddesine istinaden, ti
caretin ve millî ekonominin gereklerine ve 
kamu yaranna uygun olarak, serbest pi
yasa düzenini ve rekabeti bozucu uygula
maları ile fiilî veya anlaşma sonucu doğa
cak tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek 
amacıyla, rekabeti sınırlayan anlaşmalar 
ve uygulamalar hakkındaki kanun tasarı
mız hazırlanmıştır; yakında Yüce Mecli
sin huzuruna gelecektir. 

Otuz yıllık uygulamayla kazanılan 
bilgilerin ışığı altında, Türk Ticaret Ka
nununda bazı değişikliklerin yapılması ve 
gelişen dünya ticaretinde ihtiyaç hissedi
len hususların kanunlara dere edilmesinin 
zamanı geldiğine inanarak, Türkiye'de 
tatbikattan gelen ilim adamlarımıza, Türk 
Ticaret Kanununun değişiklikleri hazıra 
tattırılmış olup, en kısa zamanda Yüce 
Meclisin huzuruna getirilecektir. 

Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri 
hakkında Kanuna istinaden yetki olarak 
bize verilmiş olan hallerle ilgili kanun ha
zırlanmıştır, yakında huzurunuza getiri
lecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
cemiyet, ölçü nizamı demektir; ticaret ise, 
ayarsız ve ölçüsüz olmaz. Bakanlık olarak 
üzerinde durduğumuz ölçü ve ayarlar ko
nusunda da yüksek huzurlarınızda şu bil
gileri arz etmek isterim : Kanaatimiz odur 
ki, vatandaşın kandırılmasını önleyecek en 
önemli yol, sağlıklı bir ölçü ve ayar teşki
latının kurulması ve onun takip edilmesi
dir. Bildiğiniz gibi, 1931 yılından beri yü
rürlükte bulunan ve bu haliyle ihtiyaca ce
vap vermekten çok uzak bulunan Ölçüler 
Kanunu, ilgili komisyonlarda görüşülmüş 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine gelmiş bulunmaktadır; ümit edi

yorum ki, tatilden sonra ilk ele alacağımız 
kanundur. Bu kanun, bir reform niteliğin
dedir. Çünkü, ticarette uygulanan ölçü ve 
tartı aletlerinin, günün şartlarına uygun 
hale getirilerek, devamlı kontrol altında 
tutulması cihetine gidilecektir ve Türkiye'-

. de çok yaygın ölçü-ayar kontrol istasyon
ları kuruyoruz. Bunu beyan ederken, bu 
teşkilatın kurulmasında bazılarının, işa-
damlarımızı karşılarına alıp hep tenkit et
tikleri, ticaret odaları ve ticaret borsaları
mız, bu teşkilatın kurulması ve modern 
hale getirilmesinde öncülük etmektedirler. 
İstanbul Borsasının, bu modernizasyon 
için bakanlığımıza sağlamış olduğu im
kânlardan dolayı, huzurlarınızda kendile
rine teşekkür etmek isterim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Ölçü ve Ayar Kanunundan bahset
mişken, 1987 yılında 4 bin, 1988 yılının 
ilk dokuz ayında 2 885 yeni taksimetre ta
kıldığını da söylemek istiyorum, naklimet-
re ve taksimetre uygulamaları, bütün 
Türkiye'de hızla devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konut koopera
tifçiliğinin üzerinde kısaca durmak istiyo
rum ve geçtiğimiz ay çıkarma imkânını 
verdiğiniz ve uygulamaya koyduğumuz 
Kooperatifler Kanunundan dolayı da, hu
zurlarınızda hepinize teşekkür etmek is
tiyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Kooperatifçiliğin, ülkemizde siyasî 
maksatla kullanıldığı dönemleri hepimiz 
hafızalarımızda canlı tutuyoruz. Dönemi
mizde hızlı bir kooperatifçilik başlamıştır; 
fakat bu, dünyada mekân edinme koope
ratiflerinin çoğunlukta olduğudur; bu da, 
Hükümetimizin işbaşına gelmesinden 
sonra konut kooperatiflerine vermiş oldu
ğu imkânlarla, fakirin, fukaranın mesken 
sahibi olmasına yöneliktir. Tabiî ki, bun
ların da kontrol edilmesi ve takip edilme
si gerekmektedir. Bunların kontrolünde en 
tabiî yol, kooperatif üyelerinin kendi ara-
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larından seçtikleri denetçilerden gelmek
tedir; fakat baktık ki, denetçiler işi biraz 
gevşek tutuyorlar, onun üzerine, sizlerin 
oylarıyla kabul edilen son kanunla Hükü
metimize verdiğiniz yetkiyle, Ticaret Ba
kanlığında kooperatifler için mesai saat
leri dahilinde faaliyet gösteren bir danış
ma bürosu ve ayrıca kompitür sistemine 
geçilerek, her kooperatifin faaliyetinin gü
nü gününe takip edilir hale gelmiş oldu
ğunu, bir kez daha huzurunuzda belirt
mek isterim. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Tan
zim Satış Kooperatifleri Sayın Bakan... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — "AET'-
ye giriyoruz; dünya sanayiiyle ve ticare
tiyle entegre oluyoruz" derken, sınaî mül
kiyetten de bahsetmeden geçemeyeceğiz. 
Çünkü, nasıl ki, mülkiyet ve tapu bir hak 
ise, sınaî mülkiyet de, aynı şekilde kutsal 
bir haktır... 

EROL GÜNGÖR (İzmir) - Koo
peratif fabrikalarını satacak mısınız? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Müsaa
de buyurun; acaba siz sekiz aylık falan 
mısınız? 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — 3186'yı 
değiştirecek misiniz? 

BAŞKAN — Soru sorma zamanı so
rarsınız efendim; şimdi olacak şey mi? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Olay gelişince hatırladık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir kenara yazın, soru
lara geçtiğimizde sorarsınız. 

Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Dünya 
sanayii ve ticareti ile entegre olurken, ih
racatımızda, sanayi mamullerinin payının 
yüzde 80'i bulduğu bu dönemde, dünya 
sanayiinden Türkiye'ye yatırımları davet 
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ederken, sınaî mülkiyet hususuna da, özel
likle ve öncelikle yer vermemiz gerekiyor
du. Bunun için, merkezi Cenevre'de bu
lunan ve ayrıca Amerika'da faaliyet gös
teren iki kuruluşla, Bakanlığımız, Hükü
metimizin müsaadesi çerçevesinde, tekno
lojik alışverişte bulunarak, onların da sağ
lamış olduğu imkânlarla, sınaî mülkiyet 
büroları kurmaktadır; yeni buluşlar ve on
ların çalışmaları ciddî bir şekilde takip 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, cemiyetimizin 
temel unsurunu teşkil eden esnaf ve sanat
kârımıza işyeri temin etmekteki gayretle
rimizden, biraz evvel sayın konuşmacılar 
ve ben, detayı ile bahsetmiştim. Kısaca, 
esnaf sicilinin çalışmalarından gördüğü
müz faydayı ve bu uygulamaların, daha 
da genişletilerek, AET'ye girme çabaları
nın sürdüğü şu dönemde rasyonel bir ha
le getirilmesinin faydalarına inandığımı
zı bir kez daha ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gelişen ve büyüyen ekonomimize paralel 
olarak, büyük ve önemli görevler yüklen
miş olan tarım satış^ kooperatifleri birlik
lerine de değinmek istiyorum. Bu sene ta
rım satış kooperatifleri birlikleri, bazı mil
letvekili arkadaşlarımın, geçmişten gelen 
alışkanlıklarıyla, istismar etmeye çalıştık
ları politika ifadelerinin tamamen dışın
da kalarak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hiçbir 
milletvekili istismar etmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade 
buyurun efendim, müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kim 
istismar ediyor efendim? 

BAŞKAN — Oturun yerinize 
lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Han
gi milletvekili istismar etmiş? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Bakan. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — İstis
mar eden sizsiniz. 

BAŞKAN — Oturun yerinize 
efendim. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Parlamen
toya hakaret ediyor Başkan. 

BAŞKAN — Siz niye müdahale edi
yorsunuz efendim?.. Oturun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın 
üyeler, siz lütfen bana müsâade edin; Ka
mer Bey beni üniversiteden de tanır; Ka
mer Bey, bu ithamlara benim aldırmaya
cağımı bilir. 

NEGCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bir kere deyim yanlış anlaşıldı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Gelişen 
ve büyüyen ekonomimize paralel olarak... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Sayın Başkan, yanlış anlaşılma var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim, devam etsin. Belki tashih eder 
canım, yanlış anlaşıldıysa. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Her tür
lü yanlışlığı tashih ederim efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hep öyle yaparsınız zaten. 

BAŞKAN — Dinlemiyorsunuz ki.,. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Gelişen 
ve büyüyen ekonomimize paralel olarak, 
büyük ve önemli görevler yüklenmiş olan 
tarım satış kooperatifleri birlikleri ve bir
liklerimizle ilgili maruzatımıza gelince, 
1935 yılında yürürlüğe giren 2834 sayılı 
Kanun ile ülkemizin iktisadî hayatına ka

zandırılan tarım satış kooperatifleri birlik
leri ve bunların kurdukları müesseselerin 
o tarihten bu yana büyük bir gelişme gös
terdikleri malumlarınızdır. Gelişen ve bü
yüyen ekonomimizin paralelinde, tarım 
satış kooperatifleri birliklerine, devletimi
zin ekonomik politikalarının uygulanma
sında önemli görevler verildiği, özellikle 
üretimin planlı olarak artırılması, tanm 
ürünleri fiyatlarında istikrar sağlanarak, 
çiftçilerimizin zarara uğramalarının ön
lenmesi, tanmda uygulanan yeni teknik
lerin çiftçilerimize tanıtılması ve zararlı 
haşere ile mücadele yanında; tanm ürün
lerinin ambalajlanması ve pazara sunul
ması çalışmalarında ve planlamada, tarım 
satış kooperatifleri birliklerinden faydala-
nıldığı bilinmektedir. 

1983 yılııidan itibaren, arz ve talebin 
serbest piyasa şartları içerisinde gerçekleş
mesi amacıyla uygulamaya konulan eko
nomik politikalar, bu kooperatiflerin ma
lî yapılarının iyileştirilmesine yönelik ted
birlerin artırılmasını gerektirmiştir. 

8 Mayıs 1985 tarihli 3186 sayılı Ka
nunda gerekli hukukî düzenlemelerin ya
pılmış olduğu malumlarınızdır. 3186 sa
yılı Kanunla yapılan düzenlemelerin so
nuçlarının alınmaya başladığını memnu
niyetle ifade etmek isterim. Tarım satış ko
operatifleri ile, birlikleri, büyük ölçüde 
kendi öz kaynakları ile, üretici hizmetle
rini gerçekleştirme aşamasına gelmişlerdir. 
Nitekim, geleneksel destekleme konusu ta
rım ürünlerinden fındık, pamuk, çekir
deksiz kuru üzüm gibi ürünler dahil ol
mak üzere faaliyet konularına giren 1988 
yılı tarım ürünlerini, Bakanlığımızın ve il
gili diğer kamu kuruluşlarının desteğinde 
kendi hesaplarına yürütmekte olan tarım 
satış kooperatifleri birlikleri, 8.12.1988 ta
rihi itibariyle satın aldıkları toplam 770 
milyar liralık ürün bedellerinin yaklaşık 
165 milyar lirasını kendi öz kaynakların
dan ödemiş ve bu dönem içerisinde kul-
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landan kredilerden dolayı da 84 milyar lira 
geri ödeme yapmış bulunmaktadır. 

Tarım satış kooperatifleri ve birlikle
rinde .başlatılan, verimliliğe ve üreticilere 
daha iyi hizmet götürülmesine yönelik ça
lışmalar meyanmda, işgücünün planlı ve 
fazla istahdama sebep olmadan kullanıl
ması, isletme ve fabrikalarda atıl kapasite 
yaratılmaması, zarar doğurucu faaliyetle
rin önlenmesi ve kullanılmayan bağlı kay
nakların likit kaynağa dönüştürülmesi gi
bi faaliyetlere de hızla devam edilmekte ol
duğu malumlarınızdır. Böylece, üreticilere 
götürülen hizmetler artırılmaktadır. Kâr
lılığın artırıldığı oranlarda üreticilere da
ha-fazla kâr ve kooperatifçiliğin esası olan 
risturn da sağlanmış olacaktır... 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Ne za
man dağıtacaksınız? 

NECGAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Balık kavağa çıktığı zaman. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyin. Bakın, burada konuştu arkadaş
lar... Sırayla bu isler; buna alışalım artık. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Üreticinin parasını kullanıyoruz Sayın 
Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, seker fabrikalarının birço
ğunda kampanyalar devam etmektedir. Bu 
yıl pancar rekoltesi İİ milyon tonun üze
rindedir ve geçen yıl hektara ortalama 
pancar verimi 33 ton iken, bu yıl ekimin 
yüzde 45,6'sının genetik monogen tohum-
lanyla yapılmış olması sebebiyle, verimin 
35 tonu asacağı tahmin edilmektedir. Uy
gun nitelikli alanların tamamı yerli olarak 
üretilen genetik monogen tohumlarıyla 
ekilecektir. Bir kilo pancarın alım fiyatı -
biraz evvel milletvekili arkadaşlarım da 
söylediler- paradaki her türlü değer kay
bının üzerinde olarak yüzde 4,6 oranın

da zamla giderilmiştir ve çiftçimize 3 ün
cü pancar avansı da dağıtılmış olup; son 
ödemeye geçilmiş bulunmaktadır. 

Şeker sanayiinin 1988 yılı yatırımları 
için 82 milyar 677 milyon lira ödenek tef
rik edilmiştir. Erciş, Ereğli, Çarşamba ve 
Çorum ŝ ker fabrikalarında inşaat ve 
montaj isleri hızla sürmektedir. 

Bunu söylerken, Erzurum'a seker 
fabrikası yapıldı diye muhakeme edilen
leri bir kez daha burada minnede ve şük
ranla yâd etmek istiyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Erzurum nere... Van Erciş'te şeker 
fabrikası açıyoruz. Nasip oluna, birinci 
ayda hizmete sokacak Sayın Başbakanı
mız; şimdiden, ülkemize hayırlı olsun di
yorum. Önümüzdeki yıllarda ise Hakkâ
ri Yüksekova'da da şeker fabrikası açma
nın hazırlığı içerisindeyiz... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Kars 
var mı Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Fakat 
bunu söyleyince, aşağıdan, diğer partiler
den değil, bizim parti grubundan laf atıl
malar başladı. Müsaade edin, önümüzde
ki yıllar için ön çalışmalarını yaptığımız 
şeker fabrikalarından da şöylece bahsede
yim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Şeker pancarı üretimi ciddî olarak 
Orta Anadolu ile Doğu Anadoluya kay
mıştır. Bu cümleden olarak Konya'ya bir 
şeker fabrikası daha yapmanın hazırlığm-
dayız. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Kars 
yok mu Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Çankı
rı, Kırşehir, Sivas... 
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YASİN BOZKURT (Kars) — Kars 
yok mu Sayın Bakan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Kars ve 
Yozgat'ı söylemek mecburiyetindeyim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu fabrikalarımızla ilgili etüt çalış
maları devam etmektedir. Tabiî, biliyor
sunuz, hesabını ve kitabını yapmadan ku
rulan sanayi tesislerinin sonunda kapalı 
kaldığını yaşamış bir nesiliz. Onun için, 
yazın ve kışın olmak üzere, arazi etütleri 
yaptırmaktayız. Arazinin sülfatlı suyla il
gili durumu, temel durumu ve üretim böl
gelerine yakınlığı hususları tek tek ince
lenmektedir. 

Küçük ölçekli sanayilerden -mem
nuniyetle ifade ettiğimiz gibi- savunma sa
nayiinde istifade edilmesi hususunda, Sa
nayi Bakanlığımız, Millî Savunma Bakan
lığımız ve sizin oylarınızla kabul edilen Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonu müşte
rek bir çalışma içerisindedir. Türkiye'de 
birçok sanayi tesisini bu maksatla da kul
lanarak, hem kendimizin, hem komşula
rımızın, hem de içinde bulunduğumuz 
paktın silah ve mühimmat ihtiyacını temin 
hususunda çalışmalar yapmaktayız. Geç
tiğimiz haftalarda da bunun bir örneğini 
Çankırı'da verdik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz 
için hepinize çok teşekkür ediyorum ve 
1989 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Aleyhinde Sayın Atilla İmamoğlu, 
buyurun efendim. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Mutlaka aleyhte olmaz, yapıcı bir konuş
ma olur... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Dili gitmez aleyhte konuşmaya. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; konuşmama başlarken, he
pinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşuyoruz. Bence, bütçenin tümü üzerin
deki görüşmelerden sonra.en önemli gö
rüşmenin yapılacağı bütçe, herhalde Sa
nayi Bakanlığı bütçesi olması gerekir; çün
kü, ekonomik ve sosyal hayatımızın her 
safhasını bu Bakanlık kapsamaktadır. 

Evvela, kürsüye gelirken, bendenize 
tezahürat yapan arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum; ama konuşmamı tezahürata 
göre ayarlamam mümkün değil. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Ama, kalbin bizimle beraber, değil mi? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Çünkü, benden evvel, grupları ve şah
sı adına konuşan arkadaşlarımız, özellik
le bizi, bizim icraatımızı beğenmedikleri
ni söylediler ve bizim, hiç kimsenin sahip 
çıkamayacağı dönemdeki icraatımızı gös
terge olarak kullanmaya kalktılar. 

Elbette, buna, gücümüz yettiğince, o 
dönemde de milletvekilliği yapmış bir ki
şi olarak, cevap vermeye çalışacağım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Hangi icraat?.. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Söylenmedi, öyle bir şey olmadı. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Bundan evvel yapılan tüm görüşmeler, 
Meclis açıldığından beri, bizim Meclise 
girdiğimizden beri yapılan bütün değer
lendirmeler, bizim için aleyhtedir; bizim 
alehimizdedir, bizim icraatımızın aleyhin
dedir. O gün de sorumluluk almış bir kişi 
olarak, bunları benim burada dile getir-
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mem mecburiyeti vardır; beni bağışlama
nızı istirham ediyorum. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Kimin adına konuşuyorsunuz Sayın 
İmamoğlu? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Ben şahsım adına konuşuyorum; ama, 
bir partinin mensubu olduğumu da göz
den uzak tutmamalısınız Sayın Karaevli. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın Başkan, elbette, gelişen Türki
ye'de, herkesin bu gelişmede payı vardır. 
Sizin de varsa, size de şükran borcumuz 
olur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Bağışla. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Yalnız, sizin sözlerinizden sonra, mü
dahalelerinizden sonra cevaplamak zorun
da kalacağım bir konu var; özellikle be
nim bölgemde yapılmış olan ve Sayın Baş
bakanımızın da iftihar ettiği; ama, bugün 
4 ünitesi elektrik üretmesi gerekirken, 2 
ünitesi çalışmayan bir santralımızı da söy
lemeden geçemeyeceğim. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Onu 
Enerji Bakanlığı bütçesinde söyle; çünkü, 
bütçeleri ayrı ayrıdır. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Evet, enerji ile sanayi yanyanadır, iç 
içedir, birbirinden ayırmak mümkün de
ğildir; çünkü, benden evvel konuşan Ana
vatan Partisi Grup Sözcüsü arkadaşım bu
rada, "Enerjisiz sanayi olmaz" dediler; 
ben de aynı görüşteyim, siz de aynı görüş
te olursunuz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Türkiye'nin ihtiyaçları 
göz önünde bulundurularak, sanayi ihti
yaçları göz önünde bulundurularak bir 
enerji planlaması yapılmış ve bir enerji po
litikası izlenmiştir. Bugün, enerji konusun-

15 . 12 .1988 O : 2 

da bu planlamaya riayet edildiğini söyle-
merntz mümkün değildir... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Peki, 
17 milyar kilovat/saatten 50 milyar kilo
vat/saate nasıl geldik? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ayak
ta bulunan sayın üyelerin de yerlerine 
oturmalarını rica ediyorum. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, 2000 yılında, ge
lişmiş 10 ülkenin seviyesine çıkacağımız 
ifade ediliyor; ama biz, gelir dağılımı yö
nünden, en bozuk 10 ülke içinden daha çı
kamadık... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olur mu canım? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— 2000 yılında, gelişmiş 10 ülkenin ara
sına gireceğimiz ifade ediliyor. Bu çarpık
lığı hep beraber düzeltmemiz gerekiyor. 
Bunları, kimseyi üzmek için ve menfî bir 
muhasebe yapmak için söylemiyorum. 

Sanayicilerimizin beyanları, hepimi
zin hâfızalarındadır ki, bu konuda en bi
linçli olanlar, bizim sanayicilerimizdir, 
hiçbir gün iyi tablo çizmemişlerdir. 

Gerçekten, kendimi olumlu konuş
maya zorluyorum; ama, bilinen bu göster
gelerden sonra, bizim olumlu konuşma
mız mümkün değil. Aslında, bu kadar 
uzun konuşmak niyetinde de değildim; 
ama, bu tespitleri mutlaka yapmamız ge
rekmektedir. 

Sanayiciler endişelidirler... Öyle ki, 
bir yıl evvel, iki yıl evvel, üç yıl evvel ba
şarılı sayılan, başarılı gösteriler ve ilan edi
len sanayicilerimizin, bir yıl sonra, iki yıl 
sonra iflasla karşı karşıya geldiklerini du
yuyoruz; bunlar ifade ediliyor ve açık
lanıyor. 

Şimdi, Plan ve Bütçe Komisyonun
daki bütçe müzakerelerini izledik; arkasın-
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dan bütçe Genel Kurula geldi; bütün ar
kadaşlarımız burada görüşlerini dile ge
tiriyorlar. Oradaki görüşmeler başka tür
lü, buradaki görüşmeler başka türlü; ora
daki değerlendirmeler başka türlü, bura
daki değerlendirmeler başka türlü olamaz. 
Komisyonda bir enflasyon rakamı söyle
niyor; burada başka bir rakam ifade edi
liyor... Enflasyon yüzde 36'lardayken te
dirginlik ifade ediliyor, telaşa giriliyordu; 
şimdi, enflasyon yüzde 100'lere çıktığı za
man, bu enflasyonun üç rakamlı... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
daha oraya gelmedik, üç rakama daha 
gelmedik. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Burada, kürsüden ifade ederken veya 
millet söylerken, enflasyonun nasıl hesap
landığını, aslında siz de biliyorsunuz, eko
nomist olanlar da biliyorlar. Ben enflas
yonu, çimentonun fiyatına göre, demirin 
fiyatına göre hesaplayamam; ben, Altın
dağ'ın tepesinde, Mamak'm tepesinde ya
şayan bir vatandaşın durumuna göre, ora
da oturup da, üç çocuğu her gün otobüs
le Ankara'nın çeşitli yerlerine gidip gelen, 
otobüs parası veren bir babanın durumu
na göre hesaplarım. Kaldı ki, enflasyon, 
sizin itiraz ettiğiniz gibi, üç rakama var-
masa da, yüzde 99 olsun; ama, yüzde 99 
ile yüzde 101 arasında, çok önemli bir fark 
olduğunu da zannetmiyorum. Enflasyon, 
bütün değerleri altüst eden bir olgudur; 
sanıyorum, buna hepiniz iştirak edersiniz. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Olur mu efendim, nasıl iştirak edebiliriz? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Enflasyonun, gelirleri bozan, aile ha
yatını bozan, ailede dengeleri bozan, iş
çilerimizin, dar gelirlilerimizin geleceğe 
güvenle bakmalarını engelleyen bir olgu 
olduğunda, kimsenin itirazı yoktur; çün
kü, Meclis açıldığından beri ve bundan 
evvelki dört yıllık Anavatan İktidarı sıra

sında, hep hayat pahalılığından bahsedil
miştir. Hayat pahalılığının kimleri ezdiği
ni, hangi kitlelere hitap ettiğini ve kimle
ri berbat ettiğini hepimiz biliyoruz. 
(ANAP sıralarından, "Süresi doldu" 
sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, süresi 
dolmadı. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, süre dolsa da, bu görüşle
rimizi dile getirmek zorundayız. Bende
niz, ilk defa kürsüye çıkmış bir kişiyim, 
her zaman huzurunuzu işgal eden bir ki
şi değilim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Olumsuz rey vereceğim; 
ama, olumsuz da konuştuğumu sanmıyo
rum, bana olumsuz gelmiyor. Sizi üzmem 
mümkün değildir; parlamentodaki hiçbir 
arkadaşımı üzmem, mümkün değildir. 
Ben, diyalogtan ve uzlaşmadan yana bir 
insanım; fakat, bu uzlaşma ve diyalogun, 
her yerde, her konuda yapılması gerekli. 
Siz de, bunun şart olduğunu, gerekli ol
duğunu kabul etmelisiniz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Brova 
İmamoğlu, kabul ediyoruz. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, bu bütçenin, yatırımcı bir 
bütçe olmadığını biliyoruz. Bu bütçe, 
borçları ödeyebilecek, bir de carî harca
maları karşılayabilecektir. Reel manada 
bir gelişmenin olduğunu ifade .etmek, 
mümkün değil. 

Şimdi, benden evvel konuşan arka
daşlarımız var; ben isim söylemek de is
temiyorum... Benim vilayetimde... 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Benim adımı söyle. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Aramızdaki anlaşma gereği, sizi ten
zih ediyorum Sayın Kemaloğlu. 

Öyle sanıyorum ki, arkadaşlarım 
şimdi beni tasdik edecektir; benim vilaye-
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timde, yatmmsızlıktan, hizmetsizlekten 
ötürü, bir ara seçimde, bir* milletvekilimi
zin ölmesi için dua edildi, Allah gös
termesin. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Vay canına!.. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Evet! 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Sayın Karaevli, laf atmayın. 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu, süre
niz doldu, toparlayın efendim. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Beni, şimdi arz edeceğim konudan ötü
rü, çok haklı bulacağınızı sanıyorum. Sa
yın Bakanımız -kendisi de burada, özür 
diliyorum kendisinden- sanayileşmeden 
bahsederken, organize sanayi ve küçük sa
nayi bölgelerinden bahsettiler, Kahraman
maraş'ın ismi hiç geçti mi arkadaşlar? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Biüis) — 
Ali Topçuoğlu istedi ya. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Ma-
raş'ta var zaten. Maraş'ta yok mu? 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, biraz evvel, grubunuz adı
na yapılan konuşma burada; organize sa
nayi bölgesiyle ilgili talebin metni elimde; 
kendisiyle de iştirak halindeyiz. Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da ben sordum; 
ama, kendisiyle fikir birliği içerisinde ol
duk, beraber hareket ettik. Benim bu şe
kilde konuşmamı, bağışlamalısınız. Her
kes grup adına konuşurken, kişisel olarak 
yaptığım konuşmada Kahramanmaraş'
tan bahsetmem kimseyi tedirgin etme
melidir. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Etmez. Vilayetinizi, Kahramanmaraş'ı se
veriz efendim. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Küçük sanayi siteleri ve organize sa

nayi bölgesi konusunda açığımız ve ihti
yacımız vardır. Yıllardır (beş altı yıldan be
ri) bu dilek ve isteklerimizi tekrarlamamı
za rağmen, bunun nazarı dikkate alınma
mış olmasını üzüntüyle karşılıyorum. 

Kahramanmaraş'ın, büyüklük bakı
mından, bütün illerimiz arasında, 16 ncı 
sırada olduğu konusunda bilginiz vardır 
sanıyorum. Kahramanmaraş, kendi kay
naklarını Türkiye'ye aktarmış bir vilaye-
timizdir. Bugün dünyanın sayılı tesislerin
den olan ve hizmete açılışında Sayın Baş
bakanımız tarafından önemi çok güzel bir 
şekilde dile getirilen Afşin Elbistan Termik 
Santralı gibi bir tesisin sahibiyiz. Türki
ye'nin enterkonekte şebekesinde bizim 
elektriğimiz vardır; 36 bin köye elektrik 
götürülmesinde hizmetimiz, kaynağımız 
vardır. Bu kaynakların yeterince değerlen-
dirilmemesini, hatta unutulur gibi olma
sını -demin ifade ettiğim gibi- üzüntüyle 
karşılıyorum. 

Pamuk konusundaki şikâyetleri dile 
getirmem mümkün değil; çünkü, pamuk 
konusunu -gerçekten- iyi bilemiyorum. 
Ama, çok kısa süreli konuşma yapacağım 
için, vilayetimden aldığım belgeler var, 
kendi eklediklerim var ve önümde de, ti
caret borsası meclis başkanı ve yönetim 
kurulu başkanından aldığım bir telgraf 
var... 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu, 
süreniz... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen... 
ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 

— Hiç telaşlanmayın, ben süremi tecavüz 
etmem... 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen 
efendim... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— Ben, 25 yıldır bu Mecliste görev ya
pıyorum... 
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BAŞKAN — Hayır, ben telaşlanmı
yorum, sürenizin bittiğini hatırlatıyorum. 
Lütfen... 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) 
— lamam efendim, önemli bulduğum bir 
konuyu dile getirerek, konuşmamı bağ
lıyorum. 

Belki de, bunu söylemekle, ihracat is
tisnasından yararlananların tümünün his
lerine tercüman olacağım, ihracat istisnası 
konusunda bir karar değişikliği olmuş. 
Kurumlar Vergisi mükelleflerine, önce
den, 250 bin dolarlık ve daha fazla ihra
cat yapanlar için ihracat istisnası uygula
nırken, şimdi bu miktar yükseltilerek, bir 
milyon dolar ve bunun üstünde ihracat ya
panlar için ihracat istisnası uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu yükseltmeden dolayı, bu 
uygulamadan pamuk üreticilerimiz rahat
sız olmuşlar ki, onları temsil eden ticaret 
odası ve meclis başkanları bu telgrafı gön
dermek zorunda kalmışlardır. 

Sayın Bakanımız bu konuyla direkt 
ilgili değildir, biliyorum; ancak, pamuk 
üreticilerimize, pamukla ilgilenenlerimi
ze, özellikle de küçük sanayicilerimize sa
hip çıktıklarını, çıkmaları gerektiğini bil
diğim için, telgrafta dile getirilen bu ko
nuda, kendilerinden, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımız nezdinde bir tavassut
ta bulunmalarını istirham ediyorum. 

Sizi sıktıysam özür diliyorum. Büt
çeye olumsuz rey vereceğim; ama gene de 
bunun hayırlı olması için dua ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — teşekkür ederim Sayın 
İmamoğlu. 

Efendim, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı bütçesi üzerinde görüşmalar tamam
lanmıştır. 

Bizdeki kayıtlarda, soru sorma iste
ğinde bulunan bir arkadaşımız var, Sayın 
Hilmi Ziya Postacı... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Ben de vardım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde, acele etmeye
lim, tamam; başka soru sormak isteyen 
varsa kaydedelim. 

Soru sormak isteyenlerin isimlerini 
okuyorum : Sayın Postacı, Sayın Demi-
ralp, Sayın Talay, Sayın Çakır, Sayın Ilı
man, Sayın Gölhan ve Sayın Hırfanoğlu. 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — 
Ben soru sormaktan vazgeçiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan vazgeçi
yorlar. 

Soru tespit işlemi bitmiştir. 
Sorulan soruların kısa ve öz olması

nı rica ediyorum. 
Buyurunuz Sayın Postacı. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, benim Sayın Bakana sor
mak istediğim sorular, bu kürsüde yaptı
ğı konuşmalardan ve zabıtlara geçen ifa
delerinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın Bakan, mayıs ayı başında Ta-
riş kooperatif birliklerinin, 1986-1987 yı
lında pamuktan kalan 16 milyar liralık kâr 
dağıtımının ağustos ayı sonundan itibaren 
yapılacağını söylemişlerdi. Bu para halen 
dağıtılmamıştır, neden dağıtılamadığını ve 
ne zaman dağıtılacağını öğrenmek is
tiyorum. 

Aynı şekilde, yine Sayın Bakan, Ekim 
ayında kooperatif birliklerine mal teslim 
eden üreticilerin paralarının yüzde 
50'sinin 7 Kasım tarihine kadar, diğer 
yüzde 50'sinin ise en geç 30 kasım tarihi
ne kadar ödeneceğini ve kooperatiflerin, 
üreticiye borcunun kalmayacağını söyle
mişlerdi. Şu anda, Tariş, Çukobirlik ve di
ğer kooperatif birliklerinin, üreticilere 
borçları vardır. Bu borçlar ne zaman ve 
nasıl ödenecektir? 

Ayrıca, sıkça kulağımıza gelen ve bu
gün de artık teyit edilmiş bir olay vardır: 
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Tariş hariç, diğer kooperatif birliklerinin 
yönetim şekillerinin değişeceği ifade edil
mektedir. Sayın Bakan bu konuyla ilgili 
olarak ne düşünmektedir? 

Son sorum, kendi seçim bölgesinde
ki sınırlı sorumlu sahil yapı kooperatifi 
üyelerinin şikâyeti konusundadır. Ben, bu 
şikâyetin incelenip, incelenmeyeceği ve ne 
durumda olduğunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim 

Sayın Postacı. 
Buyurunuz Sayın Demiralp. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, acaba Sayın Bakan Bakan
lığına bağlı kuruluşlara, muhalefetten ge
len talepleri dikkate almamaları konusun
da talimat vermiş midir? (DYP sıraların-

» dan "Doğru, doğru" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim sorudur bu, 
lütfen müsaade buyurunuz... 

Devam edin Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 

Demokrasilerde partizanlığı' böyle basit 
noktalara kadar indirmek çirkin bir dav
ranış değil midir? 

Üçüncü sorum : Sayın Bakan bazı 
şahıslara Halk Bankasından yüksek meb-
lağlı krediler açılmasına tavassut etmiş 
midir? 

Dördüncü sorum : Açılan bu kredi
ler için gösterilen gayrimenkul karşılıkla
rı acaba yeterli midir? 

Son sorum : Çarşamba Şeker Fabri
kası 1989 yılında işletmeye alınabilecek 
midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim 

Sayın Demiralp. 
Buyurunuz Sayın Talay. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 

Sayın Başkan, özellikle dayanıklı tüketim 
mallan konusunda tüketicilerin kalite açı
sından piyasa koşularında yalnız bırakıl
dıkları görülmektedir. 

Kalite kontrol konusunu, Bakanlığı
nız, acaba önemli bir sorun olarak gör
mekte midir? Bunun çözümüne ilişkin bir 
değerlendirmeniz veya modeliniz var mı
dır? Tüketicinin korunması için düşündü
ğünüz başka yöntemler var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Çakır, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — 
Sayın Başkan, benim de Sayın Bakanın 
cevaplandırılmasını istediğim iki sorum 
var. 

Birinci sorum : Fiskobirlik, fındık 
üreticilerinden bugüne kadar ne kadar fın
dık almıştır? Bunun karşılığında ne kadar 
ödeme yapmıştır? Halen üreticilere ne ka
dar borcu vardır? 

ikinci sorum : Bir kilo fındıktan, ha
len 75 sent fon kesilmektedir. Bu kadar fon 
kesintisi, hiçbir tanm ürününde görülme
mektedir. Fındıktan niçin bu kadar yük
sek fon kesilmektedir? 1977 yılından beri 
yapılan fon kesintisi ne kadardır? Bu fon 
kesintilerinin ne kadarı üreticiye yansıtıl
mıştır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Evet Sayın Ilıman, buyurun. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkanım, şeker pancarı üreticisinin... 

BAŞKAN — Biraz daha yüksek ses
le efendim. 

Arkadaşlar, soru soran arkadaşımızı-
duyamıyorum. Lütfen... 

Buyurun efendim. 

— 619 — 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, soru için buraya mikrofon koyma 

. işini halledin. 

BAŞKAN — Daha önce onu dene
dik efendim, sonra vazgeçildi. 

Evet, biraz daha öne geliniz lütfen. 
Buyurun. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, şeker pancarı üreticileri zarar et
tiklerini söylemektedir. Bugün için şeker 
pancarının çiftçiye, üreticiye maliyeti ne
dir? Şekere zam yapıldığına göre, acaba 
üreticiye bir ödeme düşünülmekte midir? 
Ayrıca, bir de bugüne kadar ödenmeyen 
parası vardır çiftçinin; üreticinin, alama
dığı parası vardır. Bunlara faiz ödenecek 
midir? Birinci sorum bu. 

ikincisi : Çorum Şeker Fabrikasının 
temeli atılalı iki yıl oldu. Siz de belki bi
lirsiniz, Samsun yolu üzerinde olduğu için 
geçerken görürsünüz; temelde bir yüksel
me yok, gelişme yok. Çok yakın bir za
manda, 1989 yılında açılacağı söylendiği
ne göre -biz de 1990'da açılacağını 
düşünelim- acaba bu gidişle bu fabrika ne 
zaman tamamlanacaktır? 

Üçüncü sorum : Tarım kredi koope
ratiflerine müracaat eden gençler vardır. 
İş için başvuru yapan, yani oraya girmek 
isteyen gençler vardır. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Bu yıl 

mayıs ayında sınava girdiler. Sınava giren 
gençlere, kazandıkları duyuruldu; ancak, 
aradan geçen altı yedi aylık süre içinde 
bunlar bir türlü işe çağrılmadı. Bu genç
lerden bazılarının kendi yöntemleriyle öğ
rendiklerine göre, 1980'den önce karako
la getirilmiş veya herhangi bir yere afiş as
mış, herhangi bir yere yazı yazmış olduk
ları söylenmek suretiyle bu gençler bura
lara alınmıyorlarmış. 

Burada, soruşturmanın kalktığı, sü
rekli olarak söylendiği halde, acaba bürok

ratlar ayrı bir müesseseden, ayn bir yer
den talimat, emir alarak mı işlem yapıyor
lar? Türkiye Büyük Millet Meclisinin üze
rinde başka b'ir güç mü vardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Gölhan, siz vazgeçtiniz değil 

mi? 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — 
Vazgeçtim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Hırfanoğlu, bu
yurun efendim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, Fiskobirlik, 1988 alım 
kampanyasında ne kadar pamuk almıştır? 
Üreticiye ne kadar borcu kalmıştır? 

2. Fibkobirlikte, yıllardır yaşanan 
bir durum var. Vatandaş pamuğunu ver
mek için günlerce kuyrukta bekler. Aca
ba, Bakanlığımız bunun nedenlerini araş
tırdı mı? Buna ne gibi önlemler düşü
nülüyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Bakan, hızır mısınız? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hazırım 
efendim. (ANAP sıralarından "yazılı 
cevap" sesleri) 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, 
bu soruların hepsine burada cevap vere
ceğim en kısa zamanda cevap vereceğim. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade 
buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Yalnız, bir 
sayın milletvekili benim halime, tavrıma 
uygun olmayan bir soru şekliyle huzura 
geldi. Şimdi, elindeki vesaik ve belgeleri, 
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lütfen, Yüce Meclisin.huzurunda Başkan
lığa vermesini rica ediyorum. Ben haya
tımda hiç kimsenin bir bankadan kredi al-

. masına vasıta olmadım. (ANAP sırların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Halk Ban
kası bana bağlı değildir. Dolayısıyla elin
deki bilgi ve belgeleri lütfen Yüce Mecli
se versin ye gerekli tahkikatı yaptırıp ken
disine cevap vereceğim. 

Bir diğer husus : Siyasî partiler de
mokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. 
Her siyasî partide olanı ve her siyasî par
tide faaliyet göstereni, her kademesinde 
biz saygıyla, hoşgörüyle karşılarız. Aksi 
takdirde bizim mevcudiyetimizin hükmü 
kalmaz. 

- Sayın arkadaşım bir zamanlar sol slo
ganlar söylediği ve sokaklara .yazı yazdığı 
dönemleri hatırlayarak, eh sağda olduğu
nu iddia eden bîr partide de görev alıyor. 
Ben arkadaşımızın hâlinden ve tavrından 
şüphe ediyorum; Sunu da Meclise sunmuş 
olayım. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, şahsıma sataşma var. 
(ANAP sıralarından "Otur yerine" ses
leri, gürültüler) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın 
üyeler, Fiskobiıiikteki mubayaamız bugün 
için 119 bin tondur. Şu ana kadar 243 mil
yar liralık mal mubayaa edilmiştir. Birlik 
imkânlarından ve diğer kaynaklardan öde
meler yapıldıktan sonra şu anda vadesi 
gelmiş 10 milyar borcumuz bulunmakta
dır. Size kesin rakam vereyim : 10 milyar 
235 milyon 575 lira borcumuz vardır; bu 
yüzde 50 peşinden kalan borcumuzdur. 
ilk taksit ödenmiştir. 

Çukobirlikle ilgili soruya gelince : 
Çukobirlik şu ana kadar 171 714 ton mal 
mubayaa etmiştir. Şu an için yüzde 
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50'lerden borcu 6 milyar 995 milyon Türk 
Lirasıdır. 

Gönlümüz ister ki, ülkemizde üreti
len her gün hür teşebbüsümüz, esnafımız 
tarafından mubayaa edilsin. Tarım satış 
kooperatifleri birlikleri geçmişteki partile
rin politika üretme yerleri olmaktan çıkar
tılmıştır. Çalışan insanların sayısı yüzde 
20 ila 25 arasında düşüş göstermiştir ve 
eskiden particilik yapanların, iktidar par
tisine hizmet edenlerin güzel bir kaynağı 
vardı : Birliklere adam yerleştirmek. Ha 
burada bir tane milletvekili arkadaşım, bir 
milletvekilinin... (DYP stralanndan "Ha 
burada" sesleri, gülüşmeler) 

Tabiî, kendi bölgemin lafı; ne yani, 
ne gülüyorsun? (ANAP stralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz aslını inkâr eden haramzadeler
den değiliz. (ANAP sıralanndan "Bravo" 
sesleri) 

Burada şu hususu bir kez daha be
lirteyim : Ihnm satış kooperatiflerine per
sonel alımını durdurduğumuz gibi, çıka
nın yerine kimseyi almıyoruz ve kârlı ve 
verimli çalışması hususunda elimizden ge
leni de yapmaktayız. İsteyeceğiniz başka 
bilgiler ve rakamlar varsa, vermek isterim. 

Tariş, 1986-1987 kampanyasında des
tekleme alımından 22 milyar 868 milyon 
lira kâr etmiştir. Bugüne kadar mezkûr tu-
tann 6 milyar 223 milyon lirası -ki kilog
rama 60 lira tekabül etmektetedir- öden
miştir. Mevcut kânn mevzuat dahilinde 
üreticilere risturn olarak dağıtılması hu
susunda çalışmalar devam etmektedir. Ka
bul edeceğiniz yeni bütçemizle tanm sa
tış kooperatiflerine belli imkânlar sağlaya
caksınız. Bu imkânlar dahilinde, biz çift
çimizin, her zaman olduğu gibi, yanında 
olduğumuzu bir kez daha belirterek say
gılar sunanm. (ANAP sıralanndan al
kışlar) 
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İRFAN DEMİRALP (Samsun) -
Sayın Başkan, şahsıma sataşma var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun kar
deşim, oturun yerinize lütfen... Zamanı, 
sırası var, oturun yerinize canım. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) -
Sayın Başkan, şahsıma sataşma var. 

BAŞKAN •— Yerine otur kardeşim, 
sıranı bil. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Çorum Şe
ker Fabrikası inşaatı hızla devam etmek
tedir. Çorum Şeker Fabrikası, büyük bir 
ihtimalle, planlandığı süre içerisinde bi
tirilecektir. Çorum Şeker Fabrikası inşaa
tında en büyük sıkıntı bölgedeki, "acı kır" 
namıyla maruf toprağın, sülfatlı bir arazi 
olmasındadır. Onun için, bölgeye daha 
uzak yörelerden sülfat rezistans çimento 
sevk edilmek suretiyle, temel bütünlen-
mektedir; çünkü, yapacağımız eserin da
imî ve kalıcı olmasını isteriz. 

Çorum milletvekili sayın arkadaşımız 
tarım kredi kooperatifleriyle ilgili olarak 
bir soru sordular. Cevap vermeyi çok is
terdim; ama, biliyorlar ki, tarım kredi ko
operatifleri bana bağlı değil. Ben, tarım 
kredi kooperatiflerinin bağlı olduğu sayın 
bakanımıza bu sorunuzu ileteceğim. 

Saygılar sunarım. 
HİLMİ SİYA POSTACI (Aydın) — 

Cevaplanmamış sorular var efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika 

müsaade buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Pancar ko
nusunu da arz edeyim. Sayın Postacı'yı 
tatmin etmemiz mümkün değil; çünkü, bu 
arkadaşımız, milletvekilliği, yolda yürü
mekle karıştırıyor. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Biz buraya hakaret görmeye mi geldik 
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Sayın Başkan? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Kendileri
ne, isterlerse, yazılı cevap da veririm. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Hakaret etmeye hakkı yok Sayın Baş
kan. (SHP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) -
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika 
oturun, sıra ile, bu işler... Niye ayağa kal
kıyorsunuz? Sözünü bitirsiz, müsaade 
edin. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, lütfen söz verin, bir nokta
yı izah edeceğim, sadece bir noktayı... 

BAŞKAN — Müsaade edin sözleri
ni bitirsinler, talebinizi ben değerlendiri
rim efendim. (SHP sıralarından "Bu ce
sareti nereden alıyor?" sesleri) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Soyadım 
"Yürür" de, ondan. 

BAŞKAN — Bitti mi cevaplarınız 
Sayın Bakan; bu kadar mı? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Arz ediyo
rum Sayın Başkan. 

Şeker pancarının fiyat tespitinde kri
terler inceden inceye hesaplanmış, rakip 
ürünlerin bedelleri de değerlendirilerek, 
bu sene, -iftiharla söylediğimiz gibi- ge
çen yıla oranla yüzde 104 oranında bir ar
tışla bedeli verilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın 

postacı ve Sayın Demiralp sözlerinizden 
alındılar. Yaralayıcı sözler söylediğiniz ta
rafımızdan da (Başkanlıkça da) müşahe
de olunmuştur. Bu itibarla, sözlerinizi tav
zih etmenizi rica ediyorum. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Tavzih edi
yorum Sayın Başkan. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, lüt
fen... (Gürültüler) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, lütfen, çok rica ediyorum; 
çok kısa olarak bir şey söyleyeceğim. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Şahsıma hakaret edilmiştir, söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvela İrfan Beyi din
leyelim; buyurun efendim, ne demek is
tediğinizi oradan, yerinizden söyleyin; on
dan sonra... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, bu Sayın Bakan, benim 
şahsımla ilgili... (ANAP stralanndan 
' ' Hangi bakan, hangi bakan?'', * 'Otur ye
rine, otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun, devam edin. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
... Sayın Bakan, bu Meclisin çatısı altın
da, bu Meclisin bir üyesine ve özellikle Ba
kanlar Kurulunun bir üyesine yakışmaya
cak tarzda, şahsım hakkında dedikodu 
yapmaktadır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp Baş
kanlığa hitap edin. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Eğer Sayın Bakan, benim hakkımda söy
lediklerini ispat edemezse, kendisini müf-
terilikle, şerefsizlikle ve haysiyetsizlikle it
ham ediyorum. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Sayın Demiralp, bu sözünüzü bura

da düzeltin, geri alın; bunlar size yakış
mıyor. (ANAP saralarından şiddetli gü
rültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
İspat ederse, sözümü geri alırım; gelsin 
burada ispat etsin. (ANAP stralanndan 
gürültüler) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Şerefsiz herif, pis herif, adi herif... 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 
Sayın Postacı, buyurun. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Bir bakana karşı nasıl böyle konuşabiliyor
sun? Çık dişan, şerefsiz, adi herif, namuz-
suz herif... (DYP ve SHP stralanndan gü-

' rültüler) 

BAŞKAN — İdare âmirlerimiz ne
rede? Ben mi susturayım onlan?.. 

Sayın Sanioğlu, yerinize oturun 
efendim. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Bir bakana, bir Bakanlar Kurulu üyesine 
karşı böyle konuşabiliyorsun, terbiyesiz, 
şerefsiz... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sayın Başkan, bu terbiyesizin yaptığı ya
nına kâr mı kalacak? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Oturun, oturun yerini
ze, müsaade buyurun... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) — Bu 
kadar terbiyesizlik, bu kadar ahlaksızlık, 
bu kadar şerefsizlik, bu kadar namuzsuz-
luk yanına kâr kalacak mı? Bunu soruyo
rum sizden. 

BAŞKAN — Yerine oturur musun 
kardeşim, lütfen. Ne bağınyorsun? Bura
da bağırmakla olmuyor bu işler... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Efendim, bu yanına kâr kalacak mı? 

BAŞKAN — Otur yerine. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağn) — 

Sonra bunu önleyemezsiniz. 
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BAŞKAN — Otur yerine, dinle be
ni; bağırmakla olmuyor bu... (ANAP sı
ralarından "Atın dışarıya şunu" sesleri) 

Ne diyor, ''Kendisini ispata davet 
ediyorum" diyor; öyle demedi mi? "Aksi 
halde ben onu müfteri ilan edeceğim" de
di; öyle demedi mi? Oturun yerinize, biz" 
de işimizi halledelim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Sayın Başkan, yol olur bu; yarın size de 
söylenir bu, altından kalkamazsınız. Lüt
fen ölçülü olsunlar, muhalefetin de bir 
adabı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, eğer siz 
yerinize oturmaz ve beni çalıştırmazsanız, 
bu meseleyi çözemeyiz; oturun lütfen... 
burada hiçbir arkadaşımızın diğerine üs
tünlüğü yoktur, her parlamenter, bu Par
lamentonun, aynı derecede şerefli bir 
üyesidir. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — 
Kürsüde Özür dilesin. 

BAŞKAN — Kardeşim, lütfen mü
saade buyurun. 

Sayın Demiralp, bu itibarla Sayın 
Bakandan özür dilemenizi, sözünüzü tav
zih etmenizi rica ediyorum. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) -
Kürsüde özür dilesin. 

BAŞKAN — Hayır, fark etmez; lüt
fen... İş aramayın. 

Sayın Demiralp, buyurmaz mısınız, 
şöyle kürsüye yakın buyurun, sözünüzü 
tavzih edin; size yakışmıyor o tabirler. 
Ben, bu çatı altında, bu tabirlere yakışa
cak hiçbir arkadaşımı düşünemiyorum... 
Buyurun. Buyurun lütfen, şöyle buyurun. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, "Eğer ispat edemezse" de

dim; onun için özür dilemiyorum. İspat 
etsin. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) -
(Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'a 
doğru yürüyerek) Sen ispat ettin mi be ter
biyesiz herif? (Kürsü önüne toplanmalar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
İspat etmesini istedim. (Gürültüler) 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) 
— Sayın Başkan, ona ceza vermeniz 
lazım. 

BAŞKAN — Oturun yerinize... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Beyler, kabadayılık yapacak olanlar dı
şarıya çıksın. (Gürültüler) 

' MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Siz 
karışmayın; bizim davamız, o terbiyesizle. 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen yer
lerine otursunlar. (Gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) -
Özür dilemezse olmaz, Sayın Başkan. 
(ANAP sıralarından "Kınama cezası 
verilsin" sesleri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 136 ncı maddesini 
hatırlatma yönünden size okuyorum : 

"Kınama cezasını gerektiren haller 
şunlardır : 

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma 
cezası aldığı halde bunu gerektiren hare
ketten vazgeçmemek;" (Gürültüler) 

Oturun efendim... Oturun yerinize 
lütfen... 

Müsaade buyurun, devam ediyorum: 

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf et
mek ve hareketler yapmak;" 

— 624 — 
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IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. —Samsun Milletvekili irfan Demiralp'e 
knama cezan verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, zatı 
âlinize kınama cezası vereceğim, buyurun 
savunmanızı yapın. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, biraz evvel cereyan eden ha
diseler kınama cezasını gerektirmez mi? 
Başkasına da ceza verin. 

.BAŞKAN — Vereceğim efendim, ge
rektiğinde herkese vereceğim. Buranın 
adaletinden kimse şüphe edemez. Kim 
burada tüzüğe aykırı hareket ettiyse biz, 

bu tüzüğün, bize verdiği yetkileri sonuna 
kadar kullanacağız. 

Buyurun Sayın Demiralp. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, savunma yapmıyorum, sa
vunma yapacak bir konu da görmüyorum. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Demi
ralp'e bir kınama cezası verilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Başkan, dünün acısını herhalde daha 
atamadılar. 

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

1. —1989 Mali Yüt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S Sayılan : 111,112,134,136) 
(Devam) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 
Malî Yûı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine devam ediyoruz. 

Sayın Postacı, zatıâlinizin benden bir 
talebi vardı. Önce talebinizi alayım. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydm) — 
Efendim, sorularımı mümkün olduğu ka
dar dikkatli bir üslupla iletmiştim. 

BAŞKAN — Tabiî, biz de müşahe
de ettik. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Yalnız, Sayın Bakan sözümü geri aldım 

demekle, Mecliste ikinci kez aynı olaya se
bebiyet vermiştir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hem bu konu için ve hem bundan sonra
ki Meclis çalışmalarında bu tip yanlışlık
ların önlenebilmesi için kendi yaşadığım 
olaydan da gerekli dersi alarak, arkadaş
larıma ve size sesleniyorum. Çünkü görü
yorsunuz, yapılan bir yanlışlığın düzeltil
mesi, yapıldığı kadar kolay ve yumuşak 
olmuyor. 

BAŞKAN — Maalesef. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ben ikinci kez aynı durumla karşılaştığım 
için bunu sataşma kabul etmiştim ve söz 
istemiştim. Müsaade ederseniz bu konu
daki çok kısa açıklamamı yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, zatı âli
nizin bu konudaki tavsiye ve temennileri
ne Başkanlık olarak canı gönülden katı
lıyorum. 
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Ben, Sayın Bakanın bir espri yaptığı 
düşüncesindeyim; ama kendilerine, tekrar 
bu meselede söylediğini tavzih etmek ve 
bir yanlış anlaşılma varsa düzeltmek üze
re; sadece Sayın Postacı ile ilgili söz ve
riyorum. 

Buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, 
ben Sayın Postacı'yı bu Mecliste millet
vekili olarak tanıdım. Tariş'le ilgisini, ala
kasını, yaptığı bir konuşmadan öğrendim 
ve o konuşmasında Sayın Postacı, "çiftçi
leri yola dökeceğini, İzmir'de yürüyüş ya
pacağını, gerekirse bunu söke söke 
alacağını" ifade buyurdular; bu söylemiş 
olduğum konuşmayı yaptığı tarihlerde; 
hatta, çok yadırgadım, bu dönemde, bu 
çatı altında böyle birinin bulunmasını ve 
bu husus da bir iftira ve bir isnat değil
dir, tutanaklarımızda vardır. 

Ben kendisine, bunu ödeyeceğimizi 
ve hesabını yaptığımızı söyledim. Şimdi 
benim sözümden bir terörist veya bir 
anarşist veyahut bir zorla alıcı ifadesi çı
kıyorsa, ben sözümü geri alıyorum. Sayın 
Postacı'mn şahsına hiçbir alıp veremedi
ğim yoktur; ama bu sözler aynı kurumla 

ilgili olarak Meclis tutanaklarında vardır; 
heyetiniz incelediğinde bunu görecektir. 
Ben kendi sözlerini kendisine söylemiş bu
lunuyorum; ama arkadaşım bundan ra
hatsız olduğu için sözümü geri alıyorum 
ve özür diliyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Muhterem milletvekilleri, sayın arka
daşlarımızın da ifade ettiği gibi, burada 
herkes aynı derecede şerefli insanlardır. 
Hiçbir milletvekilinin diğerine üstünlüğü 
yoktur. Bu itibarla İçtüzüğün de bize tah
mil ettiği vecibeleri düşünerek, karşılıklı 
anlayış, müsamaha havası içinde müzake
relerimizin devamına elbirliği ile gayret 
edelim. Bunu Başkanlık olarak sizlerden 
özellikle istirham ediyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla bütçenin.bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1989 

Malî Yüı Bütçesi. 
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Program 
kodu 

101 

111 

112 

113 

900 

999 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi-Iç Ticaret ve Teşkilatlandırma 
Hizmetleri . 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Merkez Dışı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler. .. Kabul' edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 089 000 000 

77 738 000 000 

1 253 000 000 

6 845 000 000 

851 000 000 

44 227 000 000 

136 003 000 000 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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SANAYİ V E T İ C A R E T BAKANLIĞI 

Prog. Açıklama 

o> 

A — C E T V E L İ 
Genel 

ödenek toplamı 
Lira 

2 281 216 800 

Toplam 
harcama 

Lira 

2 225 186 968 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Sanayi ve Küçük. Sanatları Koruma Geliştirme 
ve Araştırma Hizmetleri 67 379 603 809 67 086 297 690 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

ğğ bul edilmiştir. 
• 112 Sanayi-İç Ticaret ve Teşkilatlandırmanın Düzen

lenmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri 3 166 594 450 3 341 572 836 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 857 240 000 843 821 280 

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

T O P L A M 73 684 655 059 73 496 878 7T4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Böylece, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının 1989 yılı bütçesi ve 1987 yılı kesin-
hesabı Yüce Heyetinizce kabul edilmiştir; 
hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Programımıza göre Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesini ve 1987 yılı 
kesinhesabını görüşmeye başlayacağız. 
Ancak, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

ÜÇUNCU OTURUM 

Açılma Saati : 16.17 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkok (Sakarya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü birleşiminin Üçüncü Otu
rumunu açıyorum. 

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

1. —1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kumlular Bütçe hamımı Tasarv 
lan ile J987 Malt Ytlt Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasart-
10X1(1/496,1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 
3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAK-
LAR.BAKANLI& 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanltğt 
1989 Malî Yth Bütçesi 

1 ' 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanltğt 
1987 Malî Ytlt Kesinhesabt 

a) fitbrol işleri Genel Müdürlüğü 

1. ^ Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 
Malî Ytlt Bütçesi 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1987 
Malî Yût Kesinhesabt 

Programa göre Enerji ve Tabi! Kay
naklar Bakanlığının bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bütçe üzerinde grupları ve şahıslan 
adına söz alan sayın milletvekillerini açık
lıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Esat kıraüıoğlu; Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Birsel Sönmez, Sayın 
Mustafa Bozkurt; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Fuat Atalây. 
Şahısları adına, aleyhinde Sayın Vedat Al-
tun, Sayın Atilla Imamoğlu; üzerinde Sa
yın İlhami Binici. 

Gruplar adına konuşma süreleri 1 
saattir. 

Sayın Kıratlıoğlu buyurun efendim. 

BAŞKAN =— 1989 Malî Yılı Genel ve DYP GRUBU ADINA ESAT KI-
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 RATLIOGLU (Nevşehir) — Sayın Baş-
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları kan, sayın milletvekilleri; grubum ve şah-
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. sim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresini yapıyoruz. Bir bütçe yılını 
daha idrak etme, memleketimiz için elbet
te ki sevindirici bir durumdur. Bütçe, dev
letlerin ve milletlerin hayatında en ehem
miyetli konuyu teşkil eden bir durumdur. 
Bütçe, parlamentonun tek başına mevcu
diyetinin ispatı olan bir konudur. Bütçe
nin, "parlamento" demek olduğunu bil
mek lazım gelir. 

Bütçe, Türk Devletinin ve Türk Mil
letinin Parlamentosunun sesi demektir. 
Parlamentonun sesinin acaba bütçe mü
nasebetiyle çıkıp çıkmadığı ne du
rumdadır? 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın bütçesini burada konuşacağız; elbet
te ki, derinliğine ve detayına kadar inece
ğiz; lâkin, gerçek manada bir bütçenin, 
Parlamento'da Türk Milletinin aydınlan
ması bakımından dile geldiği ne derece
de doğrudur; onun bir gerçek yüzünü bu
rada incelemekte fayda mütalaa et
mekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, "Aslında, par
lamentonun vücut bulması, bütçenin 
mevcudiyetiyledir" dedim. 1215 yılında 
ingiltere'de, kralın, dilediği gibi vergi al
ması ve bu vergiyi de dilediği gibi kullan
ması, o zamanki ingiltere halkında bunun 
sarfı üzerinde denetlenmenin mecburi ol
ması gerektiği düşüncesini uyandırmış ve 
vergilerin nasıl alınıp, nasıl sarf edilece
ğine, yani bütçenin kullanılmasına karar 
verecek olan ve Parlamentoda dediğimiz 
ve mevcudiyetiyle iftihar ettiğimiz kuru
lun teşekkül etmesinin temeli, 1215 yılın
da Magna Carta ile atılmıştır. 

Ancak, bugün ne acı tecellidir ki, 
Parlamento, ne kendi bütçesine hâkimdir, 
ne de kendi hükmî şahsiyetine hâkimdir. 
Bugün Parlamentomuz, elinde bulunan 
yetkileri tamamen icraya devretmiş ve büt

çenin, icranın âdeta bir oyuncağı haline 
gelmesine göz yummuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türki-
yemizde mevcut olan fonların sayısı, ki
mine göre 137, kimine göre 200; öyle zan
nediyorum ki, bunun sayısından belki Hü
kümet üyelerinin dahi çoğunun haberi 
yoktur. Bu fon meselesinde Parlamento 
yetkisini icraya bırakmış, daha doğrusu ic
raya da değil, üç beş kişinin iki dudağı
nın arasına bırakmış. 

Parlamentonun burada müzakere 
mevzuu ettiği milletin bütçesi, 33 trilyon 
Türk Lirası civarındadır; ama mevcut fon
lar ise, 14 trilyon Türk Lirası civarında
dır. Bütçenin yarısına yakını fon olarak 
mütalaa edilmektedir. Bu fonların sarfiya-
tıyla birlikte mesele mütalaa edilirse, büt
çenin gerçek manada değeri 50 trilyon 
Türk Lirasına yakındır. 

Aziz arkadaşlarım, Parlamento, 
Türkiye'de paraların nereye sarfedildiği-
ni ve paraların nereye sarf edilmediğini 
bilmediği takdirde, hükümetlerin dahi bu
nu gerçek manada bilmemesi durumu iti
bariyle, buradaki bütçe müzakerelerinin, 
Türk Parlamentosu için aslında bir değer 
taşımadığı bütün çıplaklığıyla ortaya çık
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda Tür-
kiyemizde, bütçeden çok önemli olarak, 
bütçe meselesinden çok önemli olarak, 
Türkiye'nin bir numaralı hadisesi olarak 
gördüğümüz mesele, bir rejim meselesidir. 
Rejimin, gerçek düzeni ve gerçek düzeyi 
su ışığına, gün ışığına çıkmadığı takdir
de, bugün burada yapılan bütçe müzake
relerinin bir mana ifade etmeyeceğini hu
zurunuzda üzülerek söylemek isterim. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — O za
man niye konuşuyorsun? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, konuşuyorum 
çünkü; acaba anlayış gösterir de, in-



T.B.M.M. B : 43 

tibaha gelir de, kafanızı düzeltir misiniz? 
\iani, benim niyetim bu. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

A. CENGİZ^DAĞYAR (Antalya) — 
Önce sen kafanı düzelt. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım laf attı da, ona ge
rekli cevabı verdim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bir rejim ki, 
bütçesini hükümetin emrine, âdeta parti
nin çıkarma kullanması için vermiş; onun 
emrine hasretmiş... Böyle bir rejimde, 
böyle bir bütçenin, gerçek manada, Türk 
Milletinin haysiyetine yakıştığını iddia et
mek mümkün değildir. 

Siz kalkacaksınız, tüyü bitmemiş ye
timin paralarını köylerde, kentlerde par
tinizin çıkan için, propagandası için, di
lediğiniz gibi -fonlar itibariyle- sarf ede
ceksiniz ve o da değerini bulmayacak -
keşke değerini bulsa- ondan sonra buraya 
geleceğiz, bir tiyatro havası içerisinde, bu 
Parlamentoda bütçe müzakereleri yapaca
ğız! Bunun, Türk Parlamentosunun bir 
ayıbı olduğunu huzurunuzda ifade etmek 
isterim. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Büt
çe çalışması yapıyoruz burada. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, değerli milletvekil
leri, siz kalkacaksınız, burada, bütçe mü* 
zakeresi itibariyle enflasyon hesabı yapa
caksınız ondan sonra bu enflasyon hesa
bıyla da bugün görüşme konusu olan 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
bütçesinde mevcut olan parayı gerekli ya
tırımlarda kullanacaksınız! Nasıl olacak 
bu iş?.. 

Bütçenize koymuş olduğunuz para
nın yansını zaten enflasyon almış götür
müş; yılın sonuna doğru bütçenizde para 
kalmıyor. Nitekim, 1988 yılı bütçesi 21,5 
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ila 22 trilyon lira ile kapanırken ve o za
man fonlar 7 trilyon Türk Lirasf iken, bu- * 
gün fonlarla beraber bütçenin mevcudi
yeti 50 trilyon Türk Lirasına yaklaşmış
tır. Bu ise, gerçek manada, enflasyonun, 
hükümet tarafından dahi nazan dikkate 
alınarak tasdik edildiğinin işaretidir. 

Değerli arkadaşlarım, hangi gelir ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
bütçesini, yatınm olarak kullanma duru
munda bulunacaksınız? 1988 yılında ön
gördüğünüz 17 trilyon Türk Lirası civa-
nndaki vergiyi, acaba 17 trilyon Türk Li
rası olarak tahsil edebildiniz mi? Ki, bu
gün İ989 bütçesi olarak öngördüğünüz 26 
ila 27 trilyona yakın vergi gelirinin tama
mını toplayabilecek misiniz ki, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ayırdığınız 
sarfı karşılayabilesiniz? En nihayet geliri
niz giderinizi karşılamayacak durumda ol
duğu için, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının bütçesi askıda kalacak ve siz bu 
bütçeyi, memleketin, "Gelir a r t ına" ni
telikte kullanmasını, maalesef sağlayama
yacaksınız. 

Sizin, tamamen karmakarışık zihin
lerin hüküm sürdüğü ve ne dediğini bil
meyen konuların öne sürüldüğü ve fikir 
birliği olmayan, fikir selameti olmayan bir 
hükümetiniz var ve bir grubunuz var. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin 
Başkanı, bu bütçenin bir numaralı uygu
layıcısı olarak Hükümetin Başkanı, enflas
yon hakkında söylediği tutarsız sözler ne
ticesinde, acaba, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının bütçesine konulan bu pa
ranın sarfını nasıl gerçekleştirecek? 1983 
yılının seçimine ve hükümetine gelmeden 
önce, Turgut Özal Bey'in enflasyon hak
kında söylediği sözler, bugün artık Türk 
Milletinin ve dünya kamu efkânnın kulak
larında acı acı çınlamaktadır. O gün, 
"Enflasyonu yüzde 10'a düşüremediğiniz 
takdirde, bu enflasyonla -ki o zaman yüz-

file:///iani
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de 28'di enflasyon- Türk orta sınıfı (yani 
ortadirek) mahvolacaktır, perişan olacak
tır ve bunun manası komünizme davetiye 
çıkarmadır" demiştir Sayın Özal; arkasın
dan da şunu ilave etmiştir değerli arkadaş
larım : "Yüksek enflasyonla memleketi 
idare ederim, memleketi kalkındınrım di
yen, en büyük sahtekârdır." Bu sözleri, 
acaba içinizde inkâr eden var mı? Yok. Ay
nı Turgut Özal, 1987 yılının sonlarında -
bugün de hâlâ aynı şeyi tekrar ediyor-
" Yüksek enflasyon, memleketin ekonomi
sine hâkimdir; ancak, bu enflasyonu dü
şürmek demek, yatırımları ve memleketin 
gelişmesini durdurmak demektir" diyebil
miştir. 

Birbirine tam karşıt iki görüş; birisi, 
"Yüksek enflasyonla memleketi kalkındı
nrım diyen en büyük sahtekârdır" diyor; 
ikincisi ise, "Enflasyonu düşürmek sure
tiyle kalkınmaya yönelen, yatırımı ve de 
memleketin gelişmesini durduracak 
demektir" diyor. Birisi sahtekârlık oluyor, 
birisi memleketin kalkınmasını engelleme 
oluyor. Şimdi soruyorum : Bu iki cümle 
arasında bir mübayenet kurduğumuz tak
dirde, ortada bir sahtekâr vardır; acaba, 
bu en büyük sahtekâr kim? 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Transformasyon. 

ESAT KIRATLIOIĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlanm, bugün, birtakım 
"transformasyon" laflarıyla memleketin 
geleceğini izaha kalkmak, tamamen Tur
gut Özal Bey'in tutarsızlıklarının bir ne
ticesi haline gelmiştir. Kalkacaksınız, 
DÇM'lerin enflasyonda etkili olduğunu 
izah edeceksiniz ve bizim değerli arkadaş-' 
larımız buraya gelecek, DÇM'lerin, öde
nen dış borçlar içerisinde yüzde 9'u teş
kil ettiğini söyleyecek, 17 milyar dolarlık 
dış ödemenin içerisinde yüzde 9'u teşkil 
ettiğini söyleyecek ve geriye kalan yüzde 
91 bütçenin enflasyonist baskısını izah et

meyecek; . oradan, çare aramaya başlaya
caksınız; Irak'a sevk ettiğiniz 3 milyar do
lar civarındaki malın bedelini Irak'tan ala
mayacaksınız ve enflasyonist baskısı olan 
emisyona müracaat etmek suretiyle bunu 
ödemeye kalkacaksınız; bunun tesirleri fa
lan olmayacak?!.. Her defasında bir yere 
sığınmaya çalışıyorsunuz. 

Şimdi diyoruz ki, Sayın Turgut Özal, 
yeni bir icatta bulundu Amerika'da! De
ğerli arkadaşlarım, bu icada gelmeden ev
vel, şunu ifade etmek isterim : Bir başba
kanın, memleketinden 11 gün uzakta ka
labilmesini göze alabilmek, ancak Turgut 
Özal'a yakışan bir hadisedir.' Bir milletin 
başbakanı, 11 gün di şanda kalamaz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Ne yapsın, adam hasta. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Zaten, devletin çalışmasını bu kadar 
gayri ciddi olarak ele almanın neticesi iş
te bunlar olmaktadır. 

Aziz arkadaşlanm, nedir bu Ameri
ka'daki yeni icadı? Meğer, Biz, enflasyo
nun Türkiye'deki sebeplerini bilmiyormu-
şuz; yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz Tur
gut Özal sayesinde. "Çevre kirlenmesi" 
imiş değerli arkadaşlar; çevre kirlenmesiy-
miş ve de eski zamanlarda 70 saat çalışı
yormuş Amerikalılar, o zaman sendika fa
lan yokmuş. Şimdi biz sendikalar müna
sebetiyle daha az müddet çalıştığımız için, 
o çalışma şartları yerine gelmediğinden 
dolayı memleketteki enflasyonist baskı hü
küm sürüyormuş... Fabrikaların artıkları, 
martıkları çevre kirlenmesi için, temizlen
mesi bakımından fazla sarfiyata ihtiyaç 
gösteriyormuş ve 70 saatlik çalışmayı es
kiden onlar yaptığı için, biz yapamadığı
mız için, enflasyonist baskının sebebi bu 
imiş. 

Değerli arkadaşlanm, Allah selamet 
versin, Turgut Özal bey o kadar güzel ke
hanetlerde bulunuyor ki, kargalan da gül-
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duruyor, timsahları da güldürüyor, deve
leri de güldürüyor; hepsini güldürüyor. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Yani, 
bu güldürü oyunu içinde siz nereye vara
cağınızı tahmin ediyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım, sizin devriniz
de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın bütçesi, kanadı, tüyü yolunmuş kuşa 
döndürülmüştür. Kuş desen kuş değil; kuş 
demesen, kuş! Yani, bunun nasıl olduğu
nu izah etmek mümkün değil. 

ALİ ER (İçel) — İzah edemezsin ki 
zaten. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Tabiî; nasıl izah edebiliriz? Bunun izahı 
ancak sizin kafanıza yakışır. Sen Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı diyeceksin; ta
biî kaynakların bünyesinde ifade edilmesi 
gereken Türkiye Kömür İşletmesinin için
den alacaksın "Taş Kömürü" diye bir ge
nel müdürlük kuracaksın ve bir başka 
Devlet Bakanlığına bağlayacaksın... Mem
leketin maden sanayiinin göz bebeği olan, 
canı, daman olan Etibank'ı alacaksın, 
başka bir Devlet Bakanlığına bağlaya
caksın... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Gönlü olsun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, petrolün tabii 
kaynaklardan çıktığını mı iddia ediyorsu
nuz? Petrolü alacaksınız, yine bir Devlet 
Bakanlığına bağlayacaksınız... Petrol müş
taklarını değerlendiren Petrol Ofisini ala
caksınız bir başka bakanlığa bağlayacak
sınız. PETKİM'i alacaksınız başka bir ba
kanlığa bağlayacaksınız ve de enerjinin ta
bii kaynağını teşkil eden Devlet Su İşleri
ni alacaksınız, başka bir bakanlığa bağla
yacaksınız!.. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının içeri
sinde, şu "tabiî kaynaklan" nereye atıyor

sunuz? Onun hesabını burada verebilir 
misiniz? Acaba siz bunu anlayabiliyor mu
sunuz? Bunun anlaşılmasını acaba izah 
edebiliyor musunuz? İşte bu koordinas
yonsuzluk, bu organizasyonsuzluk, bakın 
memleketi nerelere getiriyor. 

Değerli arkadaşlanm, bu kafayla, bu 
zihniyetle bir yere vanlacağını zannediyor
sanız çok yanılıyorsunuz ve çok da hata 
ediyorsunuz. 

Kıymetli arkadaşlanm, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
petrol şirketi olması itibariyle o şirket ta
rafından değerlendirilmesi lazım gelen ko
nular. Ancak, memlekette bir gerçek var, 
Türkiye'de istihsal edilen petrol (gerek 
yerli, gerek yabancı şirketler itibariyle) 2,5 
milyon ton civanndadır, ama Türkiye'mi
zin ihtiyacı bunun çok üstündedir. Bu her 
yıl değişen şartlar itibariyle değerlen
mektedir. 

Biz Adalet Partisi olarak, rafinerile
rimizin kapasitesini 35 milyon ton olarak 
değerlendirdik; o şekilde rafinerilerimizi 
kurduk. Bu 35 milyon ton rafineri kapa
sitesinin -devlet içerisinde, sayenizde- ro
lü yanlara düşmüştür. Rafinerilerimiz bu
gün tam kapasite olarak çalışamıyor. Ni
ye? Rafineriler itibariyle değerlenmesi la
zım gelen Türkiye'nin birtakım sanayi ku
rumları, çalışamaz, gelişemez hale gelmiş
tir. Bugün siz, bu atıl kapasiteyi çalıştıra
maz durumdasınız ve ondan sonra da kal
kıyor diyorsunuz ki, "Biz Türkiye'de 1983 
de başladık; bizim kökümüz 1983'tür; 
ama bütün Cumhuriyet devrinde yapılan 
eserlerin üç mislini yaptık." 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Ya
lan mı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Peki, yalan değilse, Batman Rafineri
sine ATAŞ Rafinerisine, Aliağa Rafineri
sine, İPRAŞ Rafinerisine, Kırıkkale Ra
finerisine bir tane rafineri ilave ettiniz mi 
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ki, üç misli diye övünüyorsunuz? Yalan 
budur esas. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Çalışır hale geldiler. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Kırık
kale rafinerisini biz yaptık. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, mü
saade eder misiniz? 

Sayın milletvekilleri, burada arkadaş
larımız grupları ve şahısları adına söz al
mış. Konuşma yeri kürsüdür; lütfen aşa
ğıdan kimse söz atmasın. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Devam edin efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ondan sonra kalkıyorsunuz, enerji sek
töründe enerji üretiminin elli küsur mil
yar kilovatsaata yükseldiğinden bahsedi
yorsunuz. Acaba sizin; Rusya'dan gelen 
gazla çalışan Hamidabat Santralınm-
kapasitesi 1,5 milyar kilovatsaattir- dışın
da, temelini atıp işletmeye soktuğunuz -
bunun üç misli olan- hangi elektrik sant
ralı vardır? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Sizinki hangisi, temelini atıp işletmeye aç
tığınız hangisi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bugün Türkiye'deki gerek hidrolik, ge
rekse termik santralların tamamı, şurada 
oturan ve yıllardan beri hizmet mahkûmi
yeti içerisine sokulmuş Süleyman Demi
rci tarafından atılmıştır ve o devam etmiş
tir. (DYP sıralarından -'Bravo" sesleri, al
kışlar) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sen 
de onun bakanıydın, şimdi küçük parti 
oldunuz. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Biz küçük parti yapmadık. 

TALAT ZENGİN (Malatya) - Mil
let yaptı küçük parti. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— İhtilalin ürünü olduğunuz için, ihtilal 

. ürünü olarak siz bu durumlarla övünebil-
me durumundasınız. 

Yakında, kimin büyük, kimin küçük 
olduğunu göreceksiniz; ne duruma geçe
ceğinizi de göreceksiniz. 

Siz, kendinizin buradaki mevcudiye
tini -teşbihte hata olmaz, üzerinize alın
mayın da- keçinin sakalı gibi kerameti 
kendinizde mi zannediyorsunuz? 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Ke
ramet sizde. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Arabayı çamura hatırdınız, 
şimdi burada ağlıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bozkır, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, aziz kardeşlerim; 
tamamen teknik bir konu olan, petrolün 
çıkarılamaması konusunda, memleketin 
halletmesi gereken birtakım meseleler var. 
Türkiye'mizde petrolün çıkarılmaması ta
mamen teknik bir konudur. Ben, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının değer
li mensuplarının, Türkiye'de petrol çıka
rılması için ellerinden geleni yaptıklarına 
kaniim. Hükümet bunu ister desteklesin, 
ister desteklemesin; ama onlar onu yapı
yorlar; çünkü, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığında çok değerli insanlar var. 

Ne acı bir tecellidir ki Türkiye Cum
huriyetinin bir Enerji Bakam -Sayın Ba
kan kusura bakmasın, çok yadırgadım ve 
de izahını hiç yapamadım- Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ve ondan sonraki bir top
lantıdaki konuşmasında "Türkiye'de pet
rol bulamıyorsak, petrol çıkartamıyorsak, 
bundan memnun olmamız lazım gelir. 

— 634 — 



T.B.M.M. B : 43 15 . 12 . 1988 O : 3 

Çünkü, petrol çıkan diğer memleketlere 
bakıyoruz da, onlar tembel" diyor. 

Allah'ınızı severseniz şu işe bir bakın, 
Türkiye'nin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının zihniyeti nelere kalmış! 

Değerli arkadaşlarım, aziz ve kıymet
li kardeşlerim; petrol konusu derinliğine 
girilmesi lazım gelen bir hadise; ama bu
rada bu kısıtlı zaman içerisinde değerlen
dirmek epey uzun vakit alacak; ama bir 
de petrolün şu fiyatına dokunmadan hu
zurunuzdan almak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir ton petro
lün içerisinde 7,2 varil petrol vardır. Bu, 
gravitesine göre değişir, bazen 7, bazen de 
7,5 olur; ama biz buna ortalama olarak 7 
diyelim. Geçen sene ve bu sene petrolün 
bir varili 9-10 dolara kadar düştü. Bizim 
dönemimizde de bir varil petrolün fiyatı 
36-39 dolar arasındaydı; dünya petrol pi
yasası böyleydi; fakat iki seneden beri, 
dünyada hampetrol fiyatları düşüş kaydet
miş ve ortalama 15 dolar civarına kadar 
inmiştir. Hele, geçen sene sonunda ve bu 
senenin başlarında, dünyadaki bir varil 
petrolün fiyatı 9-11 dolar arasında değiş
miştir. 

Aziz arkadaşlarım, bunu ortalama 10 
dolar olarak kabul edersek, haydi sizin ha
tırınız için buna 12 dolar diyelim, 
7x10 = 70, 2x7-14, toplam 84 dolar yapar. 
Rafinerilerde bir ton hampetrolun işlen
me masrafı 3-3,5 dolar civarındadır. Pet
rolün rafinerilere gelinceye kadar ödenen 
nakliye parası ise 5 ila 7 dolar civarında
dır. Ne yaptı bunlar? 84, 3 daha, 87 eder, 
hadi sizin hatırınız için 7 dolar diyelim -
aslında 5 dolara gelir- 95 dolar, hadi düz 
olsun diye 100 dolar diyelim. 100 doları, 
geçen senenin veya bu senenin fiyatları ile 
değerlendirirsek, ki bu senenin fiyatları ile 
değerlendirelim; dolar şimdi 1 800 lira; 
ama geçen seneler ortalama olarak 1 300-
1 400 lira arasında seyretti; dolar 1 400 

liradan olsa, bir litre petrol 140 lira, tonu 
da 140 bin lira, 150 bin lira deyin. 160 bin 
lira deyin. Değerli arkadaşlarım, en kaba
dayı tabirle, bugün bir litre petrolün ma
liyeti 160 Türk Liradır; ama 160 Türk Li
rasına mal olan müştakları; mazotu 490 
liraya, benzini 700 liraya satıyorsunuz. 
Aziz arkadaşlarım, diğer LPG gaz yine ay-, 
nı şekilde yüksek fiyatlarla satılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, aradaki bu 
fark ne oluyor? Üstelik, fazla benzinimiz 
olduğu zaman, dışarıya bir litresinin 160 
liraya satıldığını gazetelerden okuyoruz. 
Vatandaşa 700 liraya, dışarıya 160 liradan 
satıyorsunuz. 

ADİL* AYDIN (Antalya) — Geçen 
sene 89 liraya satıldı. 

E&\T KIRATLİOĞLU (Devamla) 
— Evet. 

Değerli arkadaşlanm, aradaki bu pa
ra nereye gidiyor? 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Pa
patyalara gidiyor. 

ESAT KIRATLİOĞLU (Devamİa) 
— Enflasyona takviyeye gidiyor; devletin 
yürütme durumunda bulunduğu ve buün 
memleketi bir konut mezarlığına çevirme 
durumu ile karşı karşıya bırakan bir poli
tikanın takviyesi itibariyle, konut Fonun
da kullanılıyor. Bu paraları, falan filan 
fonlara -hani 200 tane fon var ya- aklını
za ne geliyorsa oralara sarf ediyorsunuz. 

Aziz arkadaşlanm, enerjiden, petrol
den sağlanan gelirin konut meselesinde 
kullanılması gerçek manada değerlense, 
konuta ihtiyacı olan vatandaşlarımın kul
lanmasına medar plsa, fakirin fukaranın 
konut sahibi olacağına deva olsa, Vallahi 'İ-
azim, hiçbir şey söylemek mümkün değil; 
ama gelin ki, öyle değil. Ya ne?.. 

Değerli arkadaşlanm, 400 bin ila 500 
bin lira civarında taksit ödemek suretiyle 
kooperatifte konut sahibi olabilme duru-
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munu, -bugünkü geçim şartlan, memur, 
işçi maaşı itibariyle- imkânını, siz görebi
liyor musunuz? 400 ila 500 bin lira aylık 
taksit ödenecek!.. Siz mana itibariyle, hani 
konutu 80 ila 100 metrekare arasında he
sap ediyorsunuz; bugün 100 metrekarelik 
bir konutu ele alırsak, metrekare inşaat 
bedeli 200 bin liraya çıkıyor, en azı bu, en 
azı, yani şöyle en azından- 20 milyon li
raya mal olur. Vatandaş, bu 20 milyon li
ranın acaba yüzde kaçını konut Fonun
dan, yüzde kaçını cebinden, taksit olarak 
değerlendirme durumunda? Bunun hesa
bını yaptığınız takdirde, fakirin fukaranın, 
köylünün, çiftçinin, nakliyecinin, kullan
dığı mazottan verdiği o parayı, aslında, 
ödeyemediği için konut sahibi olamayan 
fakire fukaraya değil de, imkânı olanlara 
peşkeş çekiyorsunuz. Bunu yapmaya hak
kınız yok. Bunu bir düşünün ve grubu
nuzda bu meseleyi bir hadise yapın da, il
gililer bunu size izah etsinler; bakalım, na
sıl izah ediyorlar? İfade ettiğim rakamla
rın gerçek olmadığına dair Sayın Bakan 
gelsin burada cevabını versin. 

Aziz arkadaşlarım, değerli kardeşle
rim, Rusya ile bir tabii gaz bağlantısı yap
tınız, 2 milyar metreküp. Bu 2 milyar met
reküp gaz bağlantısının bu sene ancak ya
nsını kullanabileceksiniz. 2 milyar metre
küp üzerinden bağlantı yaptınız. Önü
müzdeki sene de bunu tam manasıyla kul
lanabileceğiniz şüpheli; çünkü bu gaz An
kara ve İstanbul'un ısınmasında kullanı
lacak diye düşünülürse; daha şebeke tesi
si ve birtakım teknolojik değerlendirme
ler yapılarak bazı istasyonlann tesisi iti
bariyle ne zaman biteceği belli değil. Önü
müzdeki seneyi bir tarafa bırakalım. Bu 
sene yaptığınız bağlantı itibariyle 2 mil
yar metreküp gazın; ancak bir milyar met
reküpünü kullanabildiniz; ama bir milyar 
metreküp için ekstra para ödemek mec
buriyetindesiniz. Siz acaba bunun böyle 
olacağını bilmiyor muydunuz? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Biliriz, 
biliriz... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Yusuf Bozkurt Özal, sen orada 
gülüyorsun; ama seni çok güldürürüm 
sonra, sen kendini bir şey zannediyorsun; 
ama... Anlıyor musun?.. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sa
yın Kıratlıoğlu lütfen Genel Kurula hita
ben konuşun efendim lütfen... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Bilmeden ko-
ruşuyorsun, hiç bilmiyorsun, yanlışsın, hiç 
bilmiyorsun... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
Uyardık tamam... 

Evet, buyurun efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Kendisini bir şey zannediyor burada, 
yani patlıcan gibi nimetten zannediyor. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Sen kendini ne zannediyor
sun? Adam gibi konuş!.. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Ge
nel Kurula hitaben konuşun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlanm, "İki tane termik 
santral olsa; şu, bu..." vesaire; ama olma
mış termik santralın; olacakmış gibi mu
amelesini yaparak bu sene... (ANAP sıra
larından "Birisi çalışıyor" sesleri) Ta
mam, birisi çalışıyor; ama 2 milyar 
metreküp... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Bilmi
yorsun... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, oradan laf 
atmayın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Siz ancak bunun bir milyar metrekü
pünü kullanabiliyorsunuz. Diğeri... 
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DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — (Anlaşılama
yan bir müdahale) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın 
Bakan... Sayın Bakan... Sayın Bakan... Laf 
atmayın oradan... 

ESAT KIRATUOĞLU (Devamla) 
— Sayın Yusuf Özal, eğer istiyorsan, se
ninle bir açık oturum yapalım da, seni şöy
le bir kâğıt parçası gibi pencereden dışa
rıya atayım. Kendine güvenebiliyorsan?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler; DYP sı
ralarından alkışlar) 

Eğer aklın yetiyorsa, seninle televiz
yonda bir açık oturum yapalım; seni bir 
kâğıt parçası gibi atayım şöyle bir dı
şarıya... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu.. Sa
yın Kıratlıoğlu'... Bir dakika efendim.,. Bir 
dakika... 

Sayın Kıratlıoğlu... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın Başkan, Sayın Kıratlıoğlu'nuh aklî 
dengesinin yerinde olup olmadığını araş
tırınız..,. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, araştır
maya lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Zen
gin... Bir dakika kardeşim, bir dakika... 
Bir dakika efendim... Oturun yerinize 
lütfen. 

Sayın Kıratlıoğlu, bir başka oturum
da da ifade etmiştim; zatı âliniz tecrübeli 
bir parlamentersiniz, hepinize örnek ol
ması gereken bir insansınız. Bu itibarla... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sa
yın Demirel'i iktidardan eden zihniyet, iş
te bu!.. 

BAŞKAN — Bir dakika kardeşim... 
TALAT ZENGİN (Malatya) — Ne 

'Bir dakika" s*?.. 

, BAŞKAN-Buitibarla, YüceMec-
Kse yakışır şektfd* ye Yüce Kurula hitap 
etmenizi rica ediyorum. 

Sayın Bakan, sizin de oradan laf at
mamanızı özellikle rica ediyorum. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, at dtşanya; çocuk mu avuta
cağız burada? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Bilmiyor, 
yanlış söylüyor.,. 

BAŞKAN — Hayır; yanlış, doğru... 
Enerji Bakanı orada; çıkıp cevap verecek. 
Müsaade buyurun... Herkes sırasına ve 
hakkına riayet etsin. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir dakika efendim.. 
Buyurun efendim, devam edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
- İ k i tane termik santralın bitme duru
mu mevzubahis değilki. Ben size bu sene 
2 milyar metreküp gazı kullandınız mı di
ye soruyorum? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 3 milyar 
metreküp... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Eğer, 2 milyar metreküp gazı kullan
dıysanız, "Kul land ık" deyin. 
"Kullandık" diyemiyorsanız, 1 milyar 
metreküp jjaz parasını fazla ödediniz di
yorum. Bunun cevabını verin... 

MEHMET ONUR (Kahramanma
raş) — Senin aklın ermez. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ona senin aklın ermez. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kı-
ratlığlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, 
benim aklımın zekâtı, sizlerin hepinize kâ
fi gelir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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, TALAT ZENGİN (Malatya) — (An
laşılamayan müdahale) 

BAŞKAN — Sayın Zengin... Sayın 
Zengin... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bugün Türkiye'de Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bünyesinde bulunan... 
"Vani, bu elektrik meselelerine şöyle bir gir
sek bu Atatürk Barajlarından, Karakaya 
Barajlanndan, şundan, bundan bir girsek 

. de, sizlerin şöyle bir aklınıza durgunluk 
verecek manaları bir ifade.etsek... 

Kendinize güveniyorsanız, çıkın. İş
te, ben işin başlangıcında bunu söyledim, 
dedim ki : Bu Parlamento, Türkiye'de in
sanların aydınlanmasını sağlayacak bir ze
mindir aynı zamanda : 

Siz buradaki müzakereleri dışarıya 
nakletmeyeceksiniz. Şu Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının konuşulması ya 
da diğer bakanlıkların konuşulması dışa
rıya aksettirilmeyecek, bu geç saatte ga
zeteler de bunu yetiştiremeyecek, televiz
yonda üç-dört tane cümleyle dolgu mad
desi olarak söylenecek, ondan sonra da va
tandaş, diyecek ki, ""Vfchu, bu muhalefe
tin söyleyecek bir lafı yok mu ki?" Siz de 
bunun arkasına sığınacaksınız, burada 
hindi gibi gubaracaksınız. 

Şimdi bakın değerli arkadaşlar, işte 
bu Parlamento zemini, millete tıkalı. Bu 
Parlamentoyu işletmiyorsunuz,1 çalışmı
yorsunuz. Sıkıyor mu; soruyorum size ve 
hepinizi davet ediyorum; şu bütçenin bi
timinde... (ANAP sıralarından "Lafa bak, 
lafa" ve "Yuh" sesleri.) 

IŞILAY SAYGIN (İzmir) — Burası 
kahve mi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bütçenin bitiminde... (Gürültüler) Büt
çenin bitiminde, cuma günkü konuşma
da bunun naklen... 
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BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, mü
saade eder misiniz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Televizyon itibariyle bunun... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, bir 
dakika müsaade eder misiniz? 

Biraz önce de ifade ettim; size yakış
tıramıyorum. Bu. "sıkıyor mu?" vesaire 
tabirlerini lütfen geri alın; bu Meclisin 
adabına yakışmıyor; özellikle zatı âlinize 
hiç yakışmıyor. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bi
lakis, çok yakışıyor Sayın Başkan; Doğru 
Yolun sözcüsüne çok yakışıyor. 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Arkadaş
lar, lütfen müdahale etmeyin. 

Sayın kıratlıoğlu, sizi ısrarla ve özel
likle uyarıyorum; Meclisin adabına yakı
şır şekilde konuşmanıza devam edin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlanm, aziz kardeşlerim, 
eğer kendinize güveniyorsanız, cuma gü
nü yapılacak Meclis müzakeresini de, nak
len verin. Sayın Demire! burada bir bu
çuk saat konuşacak, siz beş saat konuşun. 
Siz, kendinize güvenebiliyorsanız, Sayın 
Turgut Özal'ın burada konuşup gittikten 
sonra söylediği lafların değerlendirilmesini 
Türk Milleti görsün, buradan nasıl kaçtı
ğınızı buna nasıl cevap verileceğini gör
sün, anlasın. Sayın Turgut Özal'ın işi na
sıl çarpıttığını, Sayın Süleyman Demirel 
ortaya bir çıkartsın da, kamu efkârında 
utanılacak duruma düşülsün. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Sen kendi konuna dön. 

Sayın Başkan, bu adamın konusu yok 
mu efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, işte ben onun için 
diyorum... Mademki kendinize bu kadar 
güveniyorsunuz... "Bu cuma günkü Mec-
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lis müzakeresi televizyondan naklen 
verilmeyecek" diye kulağımıza geliyor... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Öyle... Öyle. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet, öyle tabiî; işinize geldiği zaman 
öyle, işinize gelmediği zaman böyle. Bun
ları yapamadığınız için hak ve hukuk id
dia edemezsiniz. 

MEHMET PERÇİN (Adana) -
Süleyman Beyi de siz bitirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Perçin, yerinize 
oturun. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Bunlar Adalet Partisine yapışmış sülük
lerdir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— O bilik sensin; yüyüyünce, horoz ola
caksın; ama horoz olarak da sonra kafan 
kesilecek. 

Aziz arkadaşlanm, değerli kardeşle
rim, kömür meselesi başlı başına bir ko
nu. Afşin-Elbistan'da bir üniteyi çalıştıra
caksınız, diğer üniteler çalışmayacak ve 
orada, ünitelerin çoğu çalışacakmış gibi 
kömür istihsal edeceksiniz ve o kömür de 
heder olacak. Ondan sonra kalkacak, 
"Biz, enerji satar duruma geldik" diye
ceksiniz... 

MEHMET PERÇİN (Adana) -
Süleyman Beye yağ çekiyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Yok canım, Süleyman Beyin yağa ma
ğa ihtiyacı yok; Süleyman Beye Yağ çek
me durumunda bulunan, elini ayağını 
öpen çok adam görüyorum burada. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Ki
min yağ çektiği belli. Türk halkı bunu çok 
iyi biliyor, merak etmeyin. 

BAŞKAN — İdare amirleri nerede 
efendim?.. "Vbk mu? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşla
nm, "elektrik enerjisi satar duruma 
geldik" diyorsunuz. Halbuki, elektrik 
enerjisinin bugün Türkiye'de satılır hale 
gelmesi, bir ayıbın meydana çıkmasının 
ifadesi oluyor; çünkü enerjiyi kullanabi
lecek sanayii dumura uğratmışsınız; geriye 
götürmüşsünüz. Bakın, biz Adalet Parti
si olarak, 1990 yılında Türkiye'deki ener
ji istihsalinin 100 milyar kilovat/saat itiba
riyle değerlendirilmesi için projelendirmiş-
tik. Çünkü 1990 yılma kadar Türkiye'de 
100 milyar kilovat/saat enerjiyi kullanabi
lecek sanayi olacaktı. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Kendi devrindeki elektriği söyle. 
Hayali bırak. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, 
lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ama bugün siz, 50 milyar kilovat/sa
atte kaldınız, bizim artıklarımızla idare 
ediyorsunuz; ondan sonra da kalkıp, "Sa
nayii ilerlettik" diye, bugün burada Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesini ko
nuşuyorsunuz... Bu aradaki 50 milyar ki
lovat/saatlik enerji değerlendirilemediği gi
bi, mevcudu da satabilme durumun
dasınız. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — 70 
senti anlat... 

BAŞKAN — Sayın Yaşar, bir de sen 
mi çıktın oradan? Lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— 70 sent meselesi sizin söylediğiniz gibi 
değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Kıratlıoğlu, bu siz-biz ayı
rımını ne kadar seviyorsunuz... 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Ne olacak bu 70 sent?.. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Anlatayım; 1977 yılında hacca gidili
yor. O yıl, Türkiye tarihinde görülmemeş 
yükseklikte, 136 bin haçı adayı dövizini al
mış. Şimdiye kadar da, sizin zamanınız da 
dahil, bu rakama erişilmemiştir, 136 bin"... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Siz 
mi gönderdiniz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bu 136 bin hacı adayı için, o zamanın 
parasıyla, döviz olarak 70 milyon dolar 
ödenmiş. Adalet Partisi Grubunda millet
vekili arkadaşlarımızdan birisi, "Sayın 
Başbakan, 1 500 kadar hacı adayı kaldı. 
Bu 1 500 hacı adayının da hacca gitmesi 
için müsaade edin" dedi. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ne kadan torpilli gitti? Onları da 
söylesene. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, Esat 
beyden senin ne farkın var şimdi bu ha
reketi yapmakla?.. Rica ediyorum, lütfen 
yapmayın bunu... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşımız gerçeği duyduğu zaman 
rahatsız olacak, onun için böyle heyecan
lanıyor. 

Sayın Demirel kürsüye çıktı, "Hac 
mevsiminde hacı adaylarımızın hacca git
mesi, birtakım ziyaretlerin tekemmül ede
bilmesi için, muayyen bir zaman sonun
da muamelelerin bitmesi lazım gelir. Bu 
1 500, hacı adayı olacak arkadaşımız za
manında müraacat etmemiş ve müddeti
ni geçirmiş; çünkü, hac için mecburî zi
yaretlerini zamanında tamamlayamaya-
caklar. Bu 1 500 arkadaşımızın da dışarı
da kalmaması için ben, şimdi buradan gi
deceğim, emir vereceğim ve onları da hac
ca göndereceğim" dedi ve arkasından -
dövizin olup olmadığını anlayın; hep bu 
kafada olduğunuz için, sıkıntınız oradan 
geliyor- Sayın Demirel şunu ilave etti : 
"Bizim dövizimiz var. Bu. hac mevsimi 

için ya da yatırım için veremeyecek duru
mumuz yok. Eğer biz, döviz ihtiyacı içe
risinde olsaydık, bu 70 milyon dolan na
sıl ödeyecektik? Yatırım itibariyle memle
ketin 70 sentinin bile değerlendirilmesi ge
rekirken, 70 milyon dolar verdim" dedi. 
(ANAP sıralarından alkışlar)(!) 

Değerli arkadaşlarım, "70 sent" de
diğiniz hadisede, sıkıntısı olan bir ülke, hiç 
70 milyon dolar verir mi, verebilir mi? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Haydi verin cevabını... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—.Bundan dolayı şimdi siz, 616 milyar de
fa 70 sente muhtaçsınız. Ne buyurulur bu
na?.. 616 milyar defa 70 sente muhtaçsı
nız. (ANAP sıralarından gürültüler) Hay
di 16 milyar defa diyelim Sayın Ozal; 616 
milyar biraz fazla kaçtı. 16 milyar defa 70 
sente muhtaçsınız siz. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 1977 senesin
de mi? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet, 1977 senesinde... 

BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen ora
dan laf atmayınız. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 1977 Şuba
tında transferler durmuştu, hiçbir trans
fer yapılmıyordu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Şubat ayında transferler durduysa, bu 
kadar kötü bir durumda hükümet edecek 
bir hükümete 1980 yılında Planlama Müs
teşarı olarak gelmeseydi Ağabeyin o za
man; mademki bu kadar kötüydü. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Ağabeyim 
yoktu o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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Sayın Aküzüm... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— İşte, 70 milyon dolan hacısına veren 
bir hükümeti, "70 sente muhtaçtır" diye 
itham etmek, aklın, izanın ve İslamiyetin 
kabul edeceği bir şart değildir. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KEREM GÜNÜŞ (Kars) — O lafı 
biz söylemedik. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, şimdi bir 
de siz mi çıktınız? 

Devam ediniz efendim. , 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz arkadaşlarım, değerli kardeşlerim; 
siz burada kalkıp, elektik enerjisini ne ka
dar artırdığınızdan bahsediyorsunuz. Ba
kın, elimde 1970 yılından 1988 yılına ka
dar birtakım rakamlar var. 1970'ten itiba
ren başlıyorum : Yüzde 10, yüzde 13, yüz
de 14, yüzde 10, yüzde 8; bunlar her yıl 
enerji üretimindeki artış. 1975'te yüzde 
16,64; 1976Ma yüzde 18,42; 1977'de yüz
de 13; 1978'de yüzde 6; 1979'da yüzde 5; 
1980'de yüzde 4; 1981'de yüzde 6 ve sizin 
bugün övündüğünüz 1988 yılında elektrik 
enerjisinin yıllık artış miktarı yüzde 8, hat
ta yüzde 7,5. Siz daha Süleyman Demi-
rel'in 1975, 1976 yılında yüzde 18'e çıkart
tığı yıllık enerji artışının yarısına bile ula
şamadığınız halde, kalkıp burada enerji 
tellallığı yapıyorsunuz. Bunu izah etmek 
mümküm değil; üstelik, bizim temelini at
tığımız tesislerle... Sizin de katkınız yok 
bunda. Zaten bizim... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Temelini atınca senin oluyor!.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Tabiî, sizin "Cumhuriyet tarihinde ya
pılanın üç mislini yaptık" dediğiniz gibi. 
Hangi alanda 5 sene içerisinde, cumhu
riyet tarihinde yapılanın üç mislini yaptı
nız?.. Bir tane kâğıt fabrikası ile teslim al
dık, buna 7 tane ilave ederek 8'e çıkart

tık. Siz bunu 30'a mı çıkarttınız? Bir ta
ne kâğıt fabrikası temeli mi attınız? Siz 
bugün, o kâğıt fabrikalarında çalışan iş
çilerin ücretini veremiyorsunuz. (DYP sı
ralarından alkışlar; ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Aziz arkadaşlarım, değerli kardeşle
rim; şu anda yap-işlet-devret modeli ile 
Türiye'de kurulması düşünülen termik 
elektrik santrallarının fevkalade vahim bir 
netipeye doğru gittiğini ifade etmek iste
rim. Memleketimizin, 100 milyar kilo
vat/saat enerji istihsal edecek fosil (kömür) 
kaynakları olmasına rağmen -iyi dikkat 
edin- siz bunları kullanmayı denemiyor
sunuz, Avustralya'dan, yok falan yerden, 
filan yerden ithal kömür getirmek suretiy
le, 16 milyar kere 70 sente muhtaç olma
nıza rağmen, dışanya döviz ödüyorsunuz. 

Bugün termik santrallardan istihsal 
edilen enerji 15 milyar kilovat/saattir. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Bir 
lambayı söndürün. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Biz o elektrik santrallarını yapmasay-
dık, sizin, o lambayı üfleyecek mecaliniz 
bile kalmazdı. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Sizin zamanınızda mı yapıldı? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, sizin içerinizde 
bulunan arkadaşlarımızın çoğu, bir za
manlar Adalet Partisinin kollarının kanat
larının altına sığınmak suretiyle politika 
yapmaya çalışan insanlardı... (ANAP sı
ralarından gürültüler) Şimdi, ihtilalin ürü
nü olarak burada laf eder hale geldiniz... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Partiyi siz bitirdiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ama siz, önümüzdeki günlerde, ihti-
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lalin ürünü olarak bundan evvel yok olan
lar gibi, siz de yok olacaksınız. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Kıymetli arkadaşlarım, biz hâlâ 
Türkiye'de -işin başlangıcında söylediğim 
gibi- rejim buhranını atlatamadık. Siz, 
yüzde 35 reyle yüzde 65 oranında bu san
dalyelere sahip olduğunuz müddetçe, ken
di ekseriyetinizle kanun çıkararak, kendi
nizi iktidar yapma durumundan bu mem
leketi kurtaramadıkça, bu sultanızdan 
kurtaramadıkça, Türkiye'de rejimin sela
mete kavuştuğunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

M E H M E T PERÇİN (Adana) — siz 
yüzde kaç aldınız?.. 

BAŞKAN — Sayın Perçin... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Adalet Partisi olarak, bizim aldığımız 
oy oranı yüzde 52. (DYP sıralarından al
kışlar) 

ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — Yüzde 19 oy aldınız; 52'yi nere
den buldun? 

K E R E M GÜNEŞ (Kars) — Milat
tan önceden mi bahsediyorsun? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ve Türkiye tarihinde hiçbir parti yüz
de 43-44'ün altında rey almak suretiyle ik
tidara gelmiş değildir. 

K E R E M GÜNEŞ (Kars) — O, mi
lattan önceydi. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— yani, ancak yüzde 43, yüzde 44 oy al
mak suretiyle iktidara gelmiştir. Sizin ör
neğiniz, dünya tarihinde de yoktur. Siz 
dünya tarihinde, ingiltere'de bir garabet
ler müzesi mi ne bir müze var ya, o mü
zeye girebilecek cinsten olacaksınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 
Doğru Yol Partisinin inanılmaz yüksekli
ği sizin asabınızı bozuyor. Şimdi gülecek
siniz değil mi? Haydi bir gülün, şöyle bir 
gülün... 

M E H M E T PERÇİN (Adana) — 
Aynaya bak, aynaya... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ama bu gülüş sonunda siz de acı acı 
tebessüme dönecek ve ondan sonra, mah
volmuş olmanızın durumunun tescilini 
önümüzdeki kısa zaman içerisinde göre
ceksiniz. 

ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — Önce kaç belediye kazandığınızı 
şurada bir söyleyin de görelim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Kendi 
mahvolmuşluğunuzun farkında değilsiniz 
siz. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) -
Kendinize bakın önce siz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 
lütfen efendim. Sayın Dağyar, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, çünkü siz zulme
diyorsunuz millete; enflasyon ve pahalılık 
yapmak suretiyle zalimlik yapıyorsunuz ve 
millete zulmediyorsunuz. Kur'an-ı Ke-
rim'de sabittir ki, zulüm ile âbad olun
maz, zalime yardımcı olan da, zalimle iş
birliği yapmak suretiyle günaha girmiş de
mektir. Siz, zulüm içerisinde bulunan in
sanlarsınız. 

ALİ T O P Ç U O Ğ L U (Kahramanma
raş) — Kendi döneminizden bahsediyor
sunuz herhalde?.. 

M E H M E T PERÇİN (Adana) — 
Kızmazsan belki daha etkili olacaksın! 

K E R E M G Ü N E Ş (Kars) — Mille
tin kanını emdiğiniz günleri unuttunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet kızacağım; bu fakir fukarayı nan'a 
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muhtaç ettiniz, ekmeğe muhtaç ettiniz. 
Bir adet zeytin 35 lira olursa, kızılmaz da 
ne yapılır bu memlekette?.. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Yalan mı, yalan mı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bir lokma etmek 30 lira, bir sokum ek
mek 30 lira. Adam Allah'tan korkar... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Sen Allah'tan kork... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ondan sonra da buraya geliyorsunuz, 
milletvekili olarak kubarıyorsunuz. Allah'
tan korkun, milletin ahım alacaksınız... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Grubunuz sizi tercih etmiyor; Adalet Par
tisini de siz getirdiniz bu hale. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz milletvekilleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi olarak buraya 
getirdiğiniz bu bütçede, milletiminiz de
ğerlendirilmesi gereken bir hususuna da 
mutlak surette nazarı dikkatinizi çekmek 
isterim. Övündüğünüz bir konunun ipli
ğinin de pazara çıkması lazım gelir. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Hâlâ o ka
fa, hâlâ o eski kafa... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Tabiî, rakamları yedikçe, kafanıza balyoz 
gibi iniyor, ondan sonra böyle saçma sa
pan konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ercan, Sayın Er
can, lütfen efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Rudyard Kıeplmg diyor ki : "bir şeyi 
rakamla ifade edebiliyorsanız, onu biliyor
sunuz." 

Kalk, burada gel de rakamla ifade et, 
beni rakamla tekzip et... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Hâlâ o ka
fa, o eski kafa... 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Tabiî, senin kafan benim kafama yeti
şemez ki... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Senin ka
fanın da ne olduğunu biliyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Burada da Yusuf Bozkurt Özal gülü
yor, kendisini adam zannediyor böyle... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, Sa
yın Kıratlıoğlu... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Bu ne biçim bir konuşma Sayın Başkan, 
nasıl izin Veriyorsunuz? 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Kendi kültürüyle alakalı konuşuyor 
canım. 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — Çok mütava-
zısınız. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir 
dakika efendim, bir susan bakalım lüt
fen... (ANAP sıralarından gürültüler) 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Bu na
sıl konuşma efendim? 

MEHMET PERÇİN (Adana) -
Saygısızlık ediyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın kıratlıoğlu, lütfen o sözleri tav

zih edin... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Efendim, aşağıdan bana laf atarlarsa, 
ben burada sükûnet halinde mi kalaca
ğım? Onlar da laf atmasınlar, onları niye 
ikaz etmiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, ben zatıâlini-
ze söylemedim, onlara diyorum zaten. 

Sözünüzü lütfen tavzih edin Sayın 
Özal'a karşı, lütfen; ondan sonra devam 
edin... 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim, peki özür dilerim. 

Evet, Sayın Özal'ın insan olduğu gö
rülüyor; yani ben başka... 

SABRI ARAŞ (Kars) — Sen insana 
benzemiyorsun... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Onun acısı 
çok fazla. 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Mahvettin partiyi, bir de konuşuyorsun. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, aziz ve kıymetli 
kardeşlerim; 1950 yılında 13 Türk köyün
de elektrik varken; 1980 yılında Türkiye'
nin köy nüfusunun yüzde 80'ine elektrik 
gelmiştir; anlatabildim mi?.. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
"2 ampulden birini söndür" diye beya
nat veren siz değil misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen 
efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Siz, o "Entorkonnekte sistem" dedi
ğimiz, dev kanatlı direklerden acaba kaç 
kilometre yaptınız?.. 45 bin kilometre 
uzunluğa varan o entermonnekte sisteme 
kaaç metre ilave ettiniz de elektrikte hisse 
sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? 
Gelsin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
"45 bin kilometrelik enterkonnekte siste
me şu kadar kilometre ilave ettik" diye 
söylesin burada. Acaba o sistem olmasay
dı, sizin zamanınızda o köylere elektrik ge
lebilir miydi? Bir yıl itibariyle, 1980 yılın
da 4 bine yakın Köye getirdiğimiz elektri
ğin daha rakamına erişemediniz siz, eri
şemediniz... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Sen önce bizden bir matematik dersi al. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Seni de, senin en iyi bildiğini de mate-
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matikte okuturum ben. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Perçin, lütfen 
efendim... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Sen bildiğini bakanlığında uygulasaydın... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Eğer inanmıyorsan, dışarı çıkalım he
men bunun müsabakasını yapalım. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; 1980 
yılında, elektrik enerjisinin 50 milyar ki
lovat/saate çıkması, bizim devam eden 
santrallanmıztn, ihtilal sebebiyle kesinti
ye uğraması ve bir müddet sonra yavaş ya
vaş devreye girmesiyle bugün o sistem 50 
milyar kilovat/saat enerji üretir duruma 
gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, evet, size iddia 
ediyorum ki, siz burada ne söylüyorsanız, 
Sayın Turgut Özal ne söylüyorsa, bakan
larınız burada ne söylüyorsa, siz gerçeği 
bilmeden kuzu kuzu dinliyorsunuz bun
ları ve ondan sonra da inanıyorsunuz. 
Çünkü, şuna siz inanıyor musunuz?.. 
Memlekette, cumhuriyet devrinden 1983 
yılına kadar yapılan işin üç mislini yap
tık, diyorsunuz... Hangi fabrikaya ne ila
ve ettiniz, hangi elektrik santralına ne ilave 
ettiniz, neye ne ilave ettiniz de, burada bu
nun övünmesini yapıyorsunuz? Yaptığınız 
bir şey var; cumhuriyet devrinde yapılma
mış, yapılamamış bir işi e İh ak gerçekleş
tirdiniz ve onun için de memleketin peri
şan olmasına sebeb oldunuz : 1980'de 13,5 
milyar dolar dış borçla bıraktık; Siz, 1983 
yılında bunu 15-16 milyar dolarla aldınız. 
Bugün... 

MEHMET PERÇİN (Adana) — 
Borç alamıyordunuz... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Borç alamıyorduk da, peki, Sayın Tur
gut Özal'm, 1980 yılının 6, 7 ya da 8 Ey-
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lül günü, yani ihtilalden üç-beş gün evvel 
Erzurum'da yaptığı şu konuşmaya ne bu-
yurulur? Erzurum'da Sayın Turgut Özal, 
Beyefendinin, Sayın Süleyman Demirel'-
in Planlama Müsteşarı olarak şunu demiş
tir : "Türkiye bugün 7 milyar dolar dış 
borç alabilir duruma gelmiştir." Bunu söy
leyen Turgut Özaldır, inkâr edin hadi... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Siz 
atamıyordunuz. 

BAŞKAN — Sayın Perçin, her daki
ka oradan ne müdahale ediyorsun 
canım!.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—Acaba bu 7 milyar doları devletin hay
siyetine ve hükümetin haysiyetine verme
mişler midir? 

M. İRFAN BAŞYAZICIOĞLU 
(Kayseri) —; Özal için vermişlerdir. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bırak Allahını seversen yahu!. Laf mı 
bu be? "Özal için vermişler.." Özal'ı kim 
tanır o zaman canım.. (Gülüşmeler) Za
ten Sayın Süleyman Demirel olmasaydı, 
ne Özal'm ismi geçerdi, ne de bugün is
mi geçen adamların çoğunun ismi geçer
di. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sü
reniz dolmak üzeredir; toparlamanızı ri
ca ediyorum efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli kardeşlerim, siz burada birta
kım lafları söylerken, gerçekleri bilmiyor
sunuz. İhtilal hükümetine Sayın Turgut 
Özal'm verdiği o raporu da bir okuyun ve 
Türkiye'nin kredi limitinin ne kadar yük
sek olduğunu, ihtilal hükümetine verdiği 
o raporla da bir görün. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Özal 
sayesinde... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Yahu, tekrar ettirmeyin; Özal'ı kim ta

nır o zaman Allahını seversen?.. Laf mı bu 
be?.. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
efendim, lütfen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Özal kim, Süleyman Demirel kim o za
man?.. Bugün öyle ya... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Aziz arkadaşlar, değerli kardeşlerim; 
netice itibariyle şunu söyleyeyim ki, dış 
borç itibariyle, cumhuriyet devrinde ya
pılmayanı yaptınız. 

Bakın, bu dış borç mevzuunda sizin 
o kadar tutarsız konuşmalarınız var ki, ge
çen sene Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
1988 yılı bütçesi görüşülürken, Sayın Yu
suf Bozkurt Özal hatırlarlar, FMS kredi
si hariç... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — 
Müsteşarken, Sayın Özal'm kapısında 
bekleyip dururdun... 

BAŞKAN — Sayın Zengin... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Yani, inkâr edeceğini zannetmem. Dedi 
ki... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Zabıtlarda vardır... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet, zabıtlarda var. 

"FMS kredisi hariç, Türkiye'nin dış 
borcu, bugünkü tarih itibariyle 42 milyar 
dolardır" dedi. İnkâr etsin... FMS hariç... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ
KURT ÖZAL (Malatya) — 40,5 dedim, 
zabıtlara bak... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Peki, 40,5 olsun, tamam. 

BAŞKAN — Tamam, anlaştınız... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Evet, Sayın Yusuf Bozkurt Özal'm de-
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diğini kabul edelim, 40,5 olsun; ama esas 
netice şu : Aradan iki ay geçti; buraya, 
kendisini fevkalade yükseklerde gören bir 
başka bakan geldi (Adnan Kahveci) "38 
milyar dolar" dedi. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Demek ki, azalmış. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aradan çok geçmedi, Sayın Turgut 
Özal geldi buraya ve "36 milyar dolar" 
dedi. 

Siz daha, dış borcun ne olduğunu bil
miyorsunuz ki... (ANAP sıralarından 
"Sen bilmiyorsun" sesleri) 

Sen eğer dış borcun ne olduğunu bu
sen; Başbakan "36 milyar dolar" Adnan 
Kahveci "38 milyar dolar" Yusuf Bozkurt 
Özal da "40,5 milyar dolar" demez. Siz 
devletin hesabını bilmiyorsunuz, ondan 
sonra da buraya geliyorsunuz, caka satı
yorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, to
parlayın efendim; rica ediyorum... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Saptırı
yorsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen... Sa
yın Ercan... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlar, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 1989 yılının 
içerisinde tamamen görevini ve -yeni 
tabirle-işlevini yapamaz durumda ola
caktır. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sizin gibi. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Çünkü, tahsisat olarak ayrılan para, yı
lın ortasında, kendisini yiyip bitirecektir. 
Enflasyon canavarı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bütçesini, sizin Hü
kümetiniz gibi, kadavraya çevirecektir. 
(ANAP sıralarından "neye neye?" sesle
ri) Kadavra... Kadavra... Kansız, man-
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sız... Hani, insan ölür kanman olmaz, has
tanelerde de tıp fakültesi talebeleri tıbbı 
öğrenmek için keserler biçerler ya, işte siz 
o haldesiniz; kadavrasınız... Sizin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi 
de bir kadavra haline gelecektir. Nereye 
gideceksiniz yani bu bütçeyle? Size ben şu
nu söylüyorum; şu bir çizik, şu iki çizik, 
şu üç çizik, bunu iyi belleyin, anadoluda 
öyle derler... 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Bun
ları çocuklar söyler, sen çocuk kafalısın; 
kafanız daha çocuk... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet, siz çocuk mesabesinde olduğunuz 
için, size böyle hitap etmek gerekir; çün
kü, aklınız yetmiyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, biti
riyor musunuz efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim, bitirecek, adamcağıza fırsat ver
miyorsunuz ki... Olacak şey değil yani... 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo 
Başkan" sesleri, alkışlar) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, enflasyonu dü
şüremeyeceksiniz... 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) — Umutlanma... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—'• Bu açık finansmanla, bu ortaya koydu
ğunuz ekonomik tedbirlerle enflasyonu 
düşüremeyeceksiniz. Buna sımsıkı da sa
rılmışsınız. Bu sizi kötülüğe götürdüğü gi
bi, memleketi de felakete götürüyor. Dü
şüremeyeceksiniz ve önümüzdeki sene -
üzülerek söylüyorum ve bunu temenni et
miyorum, inşallah ben yanılırım- enflas
yon yüzde 80'lerden, yüzde 150'ler civa-
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rında değişen -trend itibariyle- bir seyir 
kazanacaktır. Bunu bu şekilde bilin. , 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöy
le bağlıyorum : ANAP olarak tükendiniz, 
bittiniz; sizin bu sinirliliğiniz bunu ifade 
ediyor. 

TALAT ZENGİN (Malatya) *- Bel
li belli. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞ-
LU (Malatya) T- Kapıya çık da, sen ora
ya bak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ve de sizi tüketip, bitirmek bu memle
ketin de aynı zamanda görevi. Çünkü, hiç 
kimse, zalim olana yardımcı olamaz; bu, 
Kuran-ı Kerim ile sabittir. Siz, enflasyon 
canavarıyla -tekrar tekrar söylüyorum-
millete zulüm ediyorsunuz; fakiri fukara
yı ahlak buhranı içerisine soktunuz. Sa
yenizde, bu yüksek enflasyon sayesinde 
memlekette fuhuş artış göstermiştir. 

KAZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — 
Bu lafı Erbakan'dan mı öğrendin? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— E-5 Karayolu üzerindeki kadınların du
rumunu görmek size utanç vermiyor mu 
acaba? 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kıratlıoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Birsel Sönmez; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BİRSEL 
SÖNMEZ (Niğde) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; bu kadar renkli 
bir konuşmadan sonra sizlere Bakanlığın 
bütçesini, mümkün olduğu kadar rakam
larla anlatmaya çalışacağım. Sizleri sıkar

sam, şimdiden beni bağışlayın. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Gru
bum adına Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, iktidara geldiği
miz 1983 yılından itibaren ülkemiz hızlı 
bir kalkınma dönemine girmiştir. Kalkın
mamızda en mühim görevlerini bu bakan
lığımız gerçekleştirmiştir. Geçmiş dönem
lerde, istenildiği anda bulunamayan ener
jinin, yaşamımıza, sanayimize ne büyük 
sıkıntılar verdiği bilinmektedir. Bugün bü
tün eneji kaynakları ülkemizde istenildiği 
anda kullanılmaya hazır bulunmaktadır. 
Bu bakımdan, verimli ve gayretli çalışma
larından dolayı, huzurlarınızda, Bakanlı
ğımızın (ilgili ve bağlı kuruluşlar dahil) 
bütün mensuplarına teşekkürlerimi ifade 
etmeyi, şahsım ve Grubum adına bir gö
rev addediyorum. 

Ülkemizin enerji kaynaklarının, mil
letimizin refah ve güvenliği ve ekonomi
mizin büyümesi, güçlenmesi doğrultusun
da araştırılması, en ekonomik şekilde har
canması ve bütün bu politikaların tespit 
edilmesi, Bakanlığımızın görevleridir. 

Ülkemiz, enerji kaynakları bakımın
dan, zengin ülkeler arasına girmemekte
dir. Özellikle, petrol, taşkömürü taleple
rinin bir bölümü dışandan temin edilmek
tedir. Elektrik enerjisi üretim kaynakları
mız ise; termik bütün potansiyel 112 mil
yar kilovat/saat, hidrolik potansiyel 120 
milyar kilovat/saat/yıldır. Gaz potansiyeli 
ise, 5 milyar kilovat/saat olmaktadır. Ter
mik ve hidrolik bu potansiyelin tamamı
nın 2000'li yıllarda değerlendirilecek şe
kilde program çalışmaları Bakanlığımız
ca sürdürülmektedir. 

Geçmişte yaşanılan enerji krizinin, 
2000'li yıllarda da yaşanabileceği göz 
önünde tutularak Bakanlık, enerji ana pla-
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m konusunda gerekli bütün çalışmalara 
şimdiden başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın bağlı 
kuruluşu olan Elektrik İşleri Etüt idaresi 
Genel Müdürlüğüyle, ilgili kuruluşu 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğü üzerindeki görüşlerimizi ' arz 
edeceğim. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 24.6.1935 
tarihinde, 2819 sayılı kanunla kurulmuş
tur. Kurulduğu tarihlerde, Türkiye'nin 
enerjiyle ilgil bütün meselelerini kapsayan 
çalışmalar yapılmıştır. İdare, Türkiye'nin 
bugün ulaştığı enerji imkânlarına çok bü
yük katkılarda bulunmuş, hizmet etmiş ve 
eden devlet adamları yetiştirmiştir. 

Ülkenin hidroelektrik enerji kaynak
larını bulup, meydana çıkarmak, bunlar
la ilgili incelemeleri yaparak en ekonomik 
olanları tespit etmek, ihtiyaca göre han
gilerinin, hangi sırayla yapılacağını belir
lemek, bunlara ait istikşaf, mastır plan, 
yapılabilirlik ve kesin projeleri yapmak bu 
kuruluşumuzun vazifeleri arasındadır. Ay
rıca, son yıllarda yeni enerji kaynakları
nın araştırılması ve değerlendirilmesi, bu 
konuda çeşitli kuruluşlarla yapılan çalış
maların organize edilmesi, sanayide kul
lanılan enerjinin tasarruf imkânlarının 
araştırılması hizmetlerini de yapmaktadır. 

İdare, özel ve kamu kuruluşlarına, 
görev ve uzmanlık alanı içindeki etüt ve 
araştırma işlerinde de yardımcı olmakta
dır. Bugün işletilmekte olan hidroelektrik 
ve termik santralların büyük bir kısmının 
temel araştırmaları, jeoteknik etütleri, ya
pılabilirlik raporları ve kesin projelerinin 
hazırlanmasında ve halen inşa edilmekte 
olan hidroelektrik santralların mühendis
lik hizmetlerinde, Elektrik İşleri Etüt İda
resinin önemli katkıları bulunmaktadır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin, üze
rinde çalışmakta olduğu 70 adet baraj ve 

hidroelektrik santralın toplam gücü, 7 008 
megavat ve yıllık üretim kapasitesi 25 mil
yar kilovat/saattir. Halen, istikşaf, mastır 
plan, yapılabilirlik ve kesin proje aşama
larındaki mühendislik hizmetlerini yürüt
tüğü bu 70 adet baraj ve hidroelektrik 
santralların projelerinin yıllık üretim ka
pasiteleri toplamı olan 25 milyar kilo
vat/saat, ülkemizin toplam hidroelektrik 
santralı potansiyelinin yüzde 20'sini oluş
turmaktadır. Bu projeler Çoruh, Zap, Pe
ri, Murat, Karasu, Botan, Göksu ve Araş 
nehir hevzalanndadır. Bugün kullanılan 
ve kullanılacak, etütleri bitmiş hidroelek
trik santrallarınm potansiyeli ise, toplam 
potansiyelimizin yüzde 58'leri civa
rındadır. 

Bu rakamlar göstermektedir ki, ülke
mizde elektrik enerjisine dönüşebilecek su 
kaynaklarının etüdü, öncelikle ve süratle 
yapılmaktadır. Bu bakımdan kuruluşu, 
bugüne kadar yaptığı çok önemli görev
ler yanında çok daha önemli görevler bek
lemektedir. 

Hidroelektrik potansiyelimizin geri 
kalan yüzde 42'lik kısmının da, 2000'li yıl
larda yararlanılabilir hale getirilebilmesi 
için Hükümetimizin, bu idaremize son 
yıllarda verdiği ve vereceği önem ve ehem
miyeti takdirle karşılamaktayız. 

Baraj ve hidroelektrik santralı proje
sinin hazırlanabilmesi için yaklaşık yedi 
sekiz yıla ihtiyaç bulunmaktadır. Ayriye-
ten, projelerin belirli standartta hazırlan
ması da, yatırımların verimini önemli öl
çüde etkilemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
enerji kaynaklarımızın sanayide planlı ve 
rasyonel bir şekilde kullanılması için ge
rekli tasarruf tedbirlerinin belirlenmesine 
yönelik etüt ve araştırmalar da devam et
mektedir. 

Bu kapsamda 16 sanayi tesisinin 
enerji tasarruf projeleri tamamlanmış; ay-
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rica sanayi sektörümüzü enerji tasarrufu 
konusunda bilinçlendirmek üzere 7 adet 
yayın hazırlanmıştır. 

Hükümetimizle Dünya Bankası ara
sında imzalanan kredi anlaşması çerçeve
sinde, enerji sektörümüze verilen krediy
le yürütülmek üzere, yeni bir enerji tasar
rufu projesi başlatılmıştır. Proje ilk aşama
da, metal, toprak, kimya, gıda ve tekstil 
sektörlerine ait 22 fabrikada enerji tara
ması etütlerini içermektedir. Projenin 
ikinci aşamasını, fizibilitesi tamamlanmış, 
ancak dış finansman bekleyen, şişe-cam ve 
demir-çelik sektörlerine ait 11 projenin uy
gulanması için gerekli çalışmalar oluştur
maktadır. Üçüncü, aşaması ise, enerji ta
sarrufu ile ilgili mevzuat, organizasyon, 
veri tabanı, eğitim ve tanıtım çalışmala
rından oluşmaktadır. Bu çalışmalar 1990 
yılında bitecektir. 

. Ayriyeten, sanayide tüketilen enerji 
envanteri tespiti için yapılan çalışmalar 
sürdürülmektedir. Yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızdan, güneş ve rüzgâr 
enerjisinden yararlanmak için gerekli etüt 
ve araştırmalara devam edilmektedir. Gü
neş kollektörleri, güneş pilleri ve rüzgâr 
türbin-jeneratör sistemlerinin pilot proje
leri uygulamasına başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Elektrik İşleri 
Etüt idaresi 1988 yılı bütçesinin gerçek
leşme miktarının 13 milyar lira civarında 
olacağı tespit edilmiştir. 1989 yılı için ise, 
24 milyar 555 milyon lira teklif edilmiş
tir. Hükümetimiz, etüt ve araştırma çalış
malarının sabır ve fedakârlık istediğinin 
bilincinde olarak, bunun neticesinde mey
dana çıkan projelerin hazırlanmasında 
önemli görevler üstlenmiş bulunan idare
nin her kademedeki elemanına gereken 
değeri vermeye devam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
müsaadenizle, Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili gö-
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rüşlerimizi arz ederek konuşmama devsm 
.edeceğim. 

Bilindiği gibi, kullanılan enerji tür
lerinden en önemlisi elektrik enerjisidir. 
Bu enerji, varlığı gözle görülmeyen, yap
tığı işlerle önemi ve özelliği bilinen bir 
enerji türü olup, diğer enerji türlerinden 
kolayca elde edilebilir, diğer enerji türle
rine dönüşebilir, uzak mesafelere taşına
bilir ve özellikle de kullanma kolaylığı ol
duğundan, asnn başından beri dünyada 
giderek artan miktarlarda kullanıl
maktadır. 

Elektrik enerjisi bugün, yaşamın en 
büyük unsurudur. Sanayinin can dama
rıdır. Elektrik olmadan medenî bir yaşam 
düşünülemez. 

1980'li yıllarda keşfedilen elektrik 
enerjisinin, ülkemizde ilk tatbikatı 1902 yı
lında Tarsus'ta olmuş, ilk büyük santral 
olan Silahtar 1914 yılında İstanbul'da ser
vise alınmıştır. 

İlk defa Ulu Önder Atatürk tarafın
dan 1935 yılında elektrik enerjisinin dev
let eliyle yönlendirilmesi çalışmaları baş
lamıştır. 

1948 yılında, ilk büyük santral olan 
Çatalağzı servise alınmıştır. 

1950'li yıllardan-beri ise Etibank, İl
ler Bankası, Devlet Su İşleri eliyle enerji 
tesislerinin yapım ve işletilmesine başlan
mıştır. 

1970 yılında yürürlüğe giren 1312 sa
yılı Kanunla, elektrik enerjisi konusundaki 
faaliyetlerin tek elde toplanarak, üretim, 
iletim ve dağıtım hizmetlerinde gelişim 
sağlanması amacıyla Türkiye Elektrik Ku
rumu kurulmuştur. 

1982 yılında yürürlüğe giren 2705 sa
yılı Kanunla, belediye ve birlik elektrik te
sislerinin de Türkiye Elektrik Kurumuna 
devri ile enerjide bütünleşme sağlanmış
tır. 1984 yılında çıkarılan 230 sayılı Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile kurum, 
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kamu iktisadî kuruluş şeklinde yeniden 
düzenlenmiş ve ana statüsü yayınlanmış
tır. Yine, 1984 yılı sonlarında yürürlüğe 
giren 3096 sayılı Kanunla, enerji üreti
minde Türkiye Elektrik Kurumunun te
keli kaldırılmıştır. Böylece, özel sektörün 
de ülkemizde elektrik enerjisi üretme, ilet
me ve dağıtma hakkı doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri, sizlere yukarı
daki hususlan arz ettikten sonra, şimdi de 
elektrik durumumuza mukayeseli olarak 
bakalım. 

- Elektrik enerjisinin zamanında, ye
terli ve güvenilir şekilde sağlanması 1984 
yılında gerçekleşmiştir. Taleplerin karşıla
nabilmesi için uygulanan kesinti ve kısın
tılara son verilmiştir. 1983 yılından sonra 
hız verilen yatırımlar sonucu, 1983 yılma 
6 935 megavat kurulu güçle girilmişken, 
bu miktar 2,09 kat artarak toplam güç bu
gün 14 518 megavata ulaşmıştır. 1983 yı
lında 2,2 milyar kilovat saat enerji ithal 
ederken, bugün 20 milyar kilovat saate ya
kın fazla üretim imkânı sağlanmıştır. 

Enerji üretiminden bahsetmişken, 
1984 tarihli 3996 sayılı Kanunun çıkma
sıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğımıza, yerli ve yabancı olmak üzere 
67 firma, 83 hidroelektrik tesisi yapmak 
için müracaat etmiştir. Bunlardan 14 fir
ma ile 23 hidroelektrik tesisi için sözleş
me imzalanmıştır. Bu tesisler 950 milyar 
Türk Lirasına malolacak olup, 680 mega
vat gücünde 2,4 milyar kilovat saat enerji 
üreteceklerdir. Toplam müracaatların ger
çekleşmesi halinde, özel sektör, ülkemize, 
83 hidroelektrik tesis, 3 trilyon 800 mil
yar liralık yatırım yapacak ve kurulu gü
cümüze 5 200 megavat katkı sağlamış ola
caktır. 

Biraz önce sizlere Elektrik İşleri Etüt 
İdaresinden bahsetmiştim; hidroelektrik 
santrallarımızın bir an önce devreye so
kulmasında memleket açısından büyük 

faydalar vardır. Böylece, enerji sektörün
de yeni bir kaynak yaratılmış olacaktır. 
"Yap-işlet-devret" modeline uygun olarak 
yapılacak bu tesislerde : 

1. Sadece kaynak tahsis edilecek, 

2. Yatırım için alınacak kredilere 
devlet garantisi verilmeyecek, 

3. Tesis işletmeye girip, elektrik 
enerjisi üretmeye başlayınca, üretilen 
enerjiyi satın alma garantisi verilecek. 

4. Tesis, 15 yıl işletme süresi sonun
da bedelsiz olarak hükümetimize devre
dilecektir. 

2000'li yıllarda ülkemizin tabiî kay
nakları enerji tüketimimizi karşılayamaya
cak duruma gelecektir. Bu sorunu çözmek 
için, "Yap-işlet-devret" modeline uygun 
olarak sırasıyla; ithal kömüre dayalı ter
mik santralları, nükleer enerji santralla-
rı, doğalgaz santrallarının yapımı çalışma
larına başlanması uygun olacaktır. 

Günümüzde, nükleer enerji birçok 
ülkede geniş ölçüde kullanılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer 
enerjinin payı yüzde 16, Batı Almanya'
da yüzde 31, Fransa'da yüzde 65, İsveç'te 
yüzde 10, Bulgaristan'da yüzde 31, Finlan
diya'da yüzde 38, İsveç'te yüzde 43 ve 
Rusya'da yüzde 10 mertebesindedir. Bu 
değerlerden de görüleceği üzere, günü
müzde nükleer santrallar elektrik enerjisi 
üretiminde vazgeçilmez bir alternatif ha
line gelmiştir. Nükleer enerjiden faydalan
ma, dünya ortalamasına göre yüzde 15 ci
varındadır. Nükleer santrallar, hidrolik 
santrallar dışındaki diğer santral tipleri
ne göre ekonomik, temiz ve güvenilir bir 
enerji kaynağıdır, ilk yatırım fazla, gerçek
leşme süresi uzun olmasına karşılık, yakıt 
masraflarının düşük olması, birim enerji 
üretim maliyetini ucuzlatmaktadır. 

Ülkemizde, bir süreden beri nükleer 
santral kurma çabasında olunmasına rağ-
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men, maalesef gerçekleştirilememiştir., 
Türkiye'de kurulacak ilk nükleer santra
lı, sadece elektrik üreten bir tesis olarak 
görmemek gerekir. Bu tesis, teknoloji 
transferinin, bilgi birikiminin, kadro oluş
turulması ve ağır sanayi alanında yapıla
cak atılımların ilk adımı olacaktır. Nük
leer teknolojiye giren gelişmekte olan ül
kelere bakıldığında, ilk nükleer santralla-
rını kurduktan sonra büyük atılımlar yap
tıkları görülmektedir. 

Bu nedenle, "Yap-işlet-devret" mo
deliyle nükleer santral kurmak için çalış
maların daha da hızlandırılmasını gru
bum adına tavsiye etmeden geçeme
yeceğim. 

Önümüzdeki yıllarda sırasıyla; 1989 
yılında 1 759 megavat, 1990 yılında 1 146 
megavat, 1991 yılında 771 megavat, 1992 
yılında 1 935 megavat, 1993 yılında 2 080 
megavat, 1994 yılında 468 megavat ve 
1995 yılında 1 872 megavat gücünde yeni 
üretim tesislerinin devreye girmesi prog
ramlanmıştır. 1995 yılı sonunda üretim 
kapasitesi yaklaşık 115 milyar kilovat saa
te ulaşacaktır. 1995 yılında enerji talebi
nin de 85 milyar kilovat saat civarında ol
ması beklenmektedir. Bu şartlar sonucun
da 1995 ve daha sonraki yıllar için, nük
leer enerji santralları gereği ortaya çık
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
elektrik enerjisi üretim durumumuzu siz
lere bu şekilde özetledikten sonra, şu hu
susu da ifade ederek, iletim ve dağıtım 
meselelerine geçmek istiyorum. TEK'de 
özelleştirme meselesinde, kendi bünyesin
deki santralların şimdilik düşünülmeme
si zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu husus
taki taleplerin, "Yap-işlet-devret" mode
liyle hidroelektrik santral tesislerine kay
dırılması, memleket açısından faydalı ola
caktır. 

İletim hatlarının 1983 yılında 380 ki-
lovolt ila 66 kilovolt arası toplamı 22 177 

kilometre, dağıtım hatlarıyla birlikte 235. 
318 kilometreydi. 1988 yılında ise, 380 ki
lovolt ila 66 kilovolt arası 28 396 kilomet
re, dağıtım hatlarıyla birlikte toplam 373 
736 kilometre olmuştur. 

Üretime nazaran iletim hatlarının 
kapasitesi yetersiz bulunmaktadır. 1988 yi-1 

lmda 154 kilovoltluk iletim hatlarından 
878 kilometre ve 380 kilovoltluk hatlardan 
750 kilometre inşa edilmiştir. Bugün bü
tün dünyada ülkeler, enerji alışverişinde 
bulunmaktadır. Ortak Pazara girmemizi 
kolaylaştıracak en büyük güçlerden biri
si, hiç şüphesiz, enerji olacaktır. Bugün ül
kemizde enerji iletim hatlarının istenilen 
düzeye çıkarılmasına son zamanlarda bü
yük gayret gösterilmektedir. Mevcut ve 
fazla olan elektrik enerjimizin ihracını, ih
tiyaç anında istenilen ülkeden alınmasını, 
arzu edilen seviyeye çıkarılacak enerji hat
ları sağlayacaktır. 

İlk enerji talebi Suriye'den gelmiştir. 
İlk etapta, Çağ-Kamışlı iletim hattıyla 
enerji tranferi yapılması konusunda anlaş
maya varılmıştır; iletim hattı inşa edil
miştir. 

İtalya'nın ENEL kuruluşuyla -bu ku
ruluş İtalya'da, TEK gibi bir kuruluştur-
yapılan toplantı sonunda, Türkiye'den 
İtalya'ya, 11 yılı kapsayan uzun bir dönem 
(1989-2000 yılları arasında) enerji trans
feri düşünülmektedir. Birinci etapta yak
laşık 150 megavat güç ile 2 milyar kilovat 
saat enerjinin Bulgaristan ve Yugoslavya 
üzerinden İtalya'ya verilmesini; ikinci 
etapta ise, enerjinin Bulgaristan - Yugos
lavya yerine Yunanistan - İtalya arasında 
tamamlanacak iletim hatlarıyla 600 me
gavat güç ve yılda 5 milyar kilovat/saat 
elektrik enerjisinin transferine karar veril
miştir. Türkiye - Suriye ve Türkiye - Irak -
Ürdün - Mısır elektrik şebekelerine irti-
batlandırılması ile ilgili çalışmaların hız
la sürdürülmesi memnuniyet vericidir. 

— 651 — 
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İran ile Ağustos 1988'de imzalanan 
prptokol uyarınca, Türkiye - İran elektrik 
Şebekelerinin irtibatlandırılmasıyla ilgili 
ön çalışmalar başlamıştır. Ayrıca Macaris
tan, 200 megavat güç ile yaklaşık yılda 
1 milyar kilovat/saat elektrik enerjisini ala
bileceğini bildirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu gelişmeler, Avrupa ülkeleri olsun, kom
şularımız olsun, dış münasebetlerimiz ba
kımından da daha iyi noktalara gelmemizi 
sağlayacaktır. Bu gelişmelere paralel ola
rak gerilim kademelerini Bakanlığımız ye
niden gözden geçirerek, en rantabl geri
lim kademesinin tespit edilerek, iletim hat-
larımızın istenilen enerji taşıma seviyesi
ne getirilmesini arzu etmekteyiz. 

Bugün ülkemizin her tarafına elektrik 
girmiştir diyebiliriz. Artık, şu ilin şu ka
dar köyünün elektriği kalmıştır konuşma
ları bitmiştir. Az nispette kalan mezrala
ra da elektrik götürülmeye çalışılmaktadır. 
Böylece, insanımız karanlıktan kurtarıl
mıştır. Hatta, diyebiliriz ki, geri kalmışlı
ğın beli kırılmıştır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun 1988 
yılı tahmin! harcama tutarı 1 trilyon 
850 milyar liradır. Bunun, 1 trilyon 
148 milyarı üretim tesislerine, 202 milyar 
Türk Lirası iletim tesislerine, 66 milyar li
rası dağıtım tesislerine, 44 milyar lirası iş
letme tesislerine, 53 milyar lirası koy ve 
köy mezralarına, 335 milyar lirası ise di
ğer işlere harcanmıştır. 1989 yılı program 
tasarısı ise, 2 trilyon 832 milyar liradır. 
Bunun, 1 trilyon 330 milyar lirası üretim 
tesislerine, 696 milyar lirası iletim tesisle
rine, 94 milyar lirası dağıtım tesislerine, 
63 milyar lirası işletme grubu, 8 milyar li
rası köy mezraları, 568 milyarının ise di
ğer işlere harcanacağı programlanmıştır. 

Kurumun, yukarıda belirtilen yatı
rımlardan dolayı malî sıkıntısı olabilece
ği düşünülerek, kısa vadeli borçlar ile Top
lu Konut Fonuna kanun gereği yaptığı 
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ödemenin imkânlar nispetinde ertelenme 
olanaklarının araştırılmasını tavsiye et
mekteyim. 

Sayın milletvekilleri, bugün bütün 
kentlerimiz bol ışıklıdır, pırıl pırıldır. Ar
tık, "İki ampulden birini söndürünüz" la
fı tasarruf tedbirleri için konuşulmaktadır. 

Ülkemizde elektrik enerjisi satış fiyat
ları, meskenlerde iki kademe olarak uygu
lanmaktadır. 150 kilovat kullanıma kadar 
ve daha yukarısı için ayrıayn tespit edil
miştir. Böylece dar gelirli vatandaşlarımı
zın az ücret ödemesi sağlanmıştır. 150 ki
lovat sınırının 200 kilovata çıkarılması dü
şüncesi memnuniyetle karşılanmaktadır. 

Burada şu hususu da belirtmek isti
yorum : Köylerimizde ve mezralarda kul
lanılan elektriğin meskende mi, sanayide 
mi kullanıldığına bakılmaksızın, bugün
kü fiyatlarda en düşük ücret uygulanmak
tadır. Bu uygulama köylerimizde ve mez
ralarda sanayinin kurulmasını teşvik et
mektedir. Bundan dolayı bugün köyleri
mizdeki elektrik şebekelerinde, sanayi hat
ları ve trafoların güçlerinin büyütülmesi 
çalışmaları olmaktadır. Şehir ve kasaba şe
bekelerinin ıslah ve tevsi çalışmalarının hı
zının 1989 yılında artırılacağı, özellikle da
ğıtım hatlarının mümkün olduğu ölçüde 
yenileneceği, memnuniyet vericidir. Bu 
arada reaktif enerji kompazisasyonu çalış
maları müspet neticeler vermiş olup, son 
yıllarda dağıtım hatlarında enerji kayıp
ları asgariye indirilmiştir. Özellikle TEK'-
in taşra teşkilatlan olan müessese müdür
lükleriyle, il müdürlüklerinin üstün çalış
ma ve gayretleriyle de enerji kaçaklan yan 
yarıya azaltılmıştır. 

Türkiye'de bugün fert başına düşen 
elektrik tüketimi 760 kilovat/saattir. Bu tü
ketim miktarları; 1960 yılında 87 kilovat, 
1977'de 207 kilovat, 1980'de 464 kilovat, 
1983'te 517 kilovat idi. AET ülkelerinde 
ise bu miktar 5 bin kilovatı bulmaktadır. 
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Bugün ülkemizde üretilen elektriğin 
yüzde 67,5'i sanayide, yüzde 21,5'i konut
larda, diğer kısımları ise sokak aydınlat
ması, ticarethaneler, resmî kurumlar, ulaş
tırma ve haberleşmede kullanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz, 
bütün bu çalışmaları rakam rakam sizle
re arz etmekteyim; fakat maalesef şunu 
ifade etmeden geçemeyeceğim : Kendi 
grubumdaki arkadaşlarım dahi bu çok 
dikkatlice hazırlanmış rakamları dinleme
mektedir. (Alkışlar) 

Yaşadığımız asır, hızla gelişen ve her 
an yeni bir buluşa şahit olunan teknolo
jik bir asırdır. Hızla gelişen teknoloji, mil-
leüerin yaşamlarında en büyük etken ol
maktadır. Bugün ileri teknoloji ülkeleri, 
uygulamalı araştırmalara büyük değer 
vermektedirler. Bu cümleden olarak Ba
kanlık ve ilgili ve bağlı kuruluşlarında bu
lunan araştırma ve geliştirmeyle ilgili da
irelerin teknik ve personel bakımından 
güçlendirilmesi arzu olunur ki, ülkemize 
de ileri teknoloji hızla gelebilsin. • 

TEK'in iştiraki ve bağlı ortaklıkları 
bulunmaktadır. Bu ortaklıklar, elektrome-
kanik sanayiinin ülkemizde yerleşmesi ve 
güçlenmesi bakımından önemli hizmetler 
görmüşler ve görmektedirler. Bu kuruluş
ların bir kısmı özelleştirilmektedir. Bu 
özelleştirme işlemleri, Başbakanlık Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkan
lığına devredilmiştir. Aynca, Türkiye 
Elektrik Kurumunda 3096 sayılı Kanuna 
dayanılarak bölgelerinde enerji üretim, ile
tim, dağıtım hizmetleri ve enerjinin tica
retini yapmak üzere müracaat eden firma
larla gerekli görüşmeler yapılmaktadır. Bu 
özelleştirme işlemlerine, üretim, iletim ve 
dağıtım meselelerini ayn ayrı düşünerek 
ve seçilecek pilot bölgelerde gerekli tecrü
beler kazanıldıktan sonra peyderpey geçil
mesinde fayda mülahaza etmekteyiz. 

Enerji Bakanlığı bağlı ve ilgili kuru

luşlarına ah faaliyetleri sizlere imkân nis
petinde arz etmeye çalıştım. Bunları kısa
ca özedersek : Bir kısım mezralar dışın
da, bütün yerleşim yerlerine elektrik git
miştir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı 
azalmış; ülkemiz, pml pırıl şehirlere, ışıl 
ışıl köylere kavuşmuştur. Daha önce ken
di köyünden ve alıştığı hayat tarzından 
başka bir şey bilmeyen köylümüz, köyü
ne gelen elektrikle seyrettiği televizyonu
nun dünyaya açılan penceresinden diğer 
insanların hayat tarzını görmekte ve bun
ları kendi köyünde de istemektedir. 

Şehirlerimizde ve sanayimizde prâg» 
ramlt elektrik kesintileri tamamen kaldı
rılmıştır. 

iktidar dom •Mininle otuza yakm ba
raj tamamlanmış, elektrik enerjisi üreti
mi 1983 yılında 27,3 milyar kilovat&aat 
iken, 1988 yılında 60 milyar kilovat/saate 
yükselmiştir. Buna paralel olarak 1983' te 
korulu gücümüz 7 bin megavat civarın
dayken, 1988 yılında 14 500 megavatın. 
üzerine çıkmıştır. Diğer bir deyimle, alt
mış yılda kurulan 7 bin megavat güce, 
Anavatan iktidarımız, beş yıllık icraatın? 
da 7 500 megavat kurulu güç ilave etmiş
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ülkemiz, komşu ülkelerden elektrik 
enerjisi alan.ülke durumundan çıkmış; 
elektrik enerjisi satabilecek ülke durumu
na gelmiştir. Hedefimiz, 1992 yılında 
80 milyar kilovat/saatlik bir enerji üreti
mine kavuşmamızdır. Enerji sorunu olma
yan sanayimizin de" daha büyük hamleler 
yapması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
TEK, bütün bu hizmetleri, merkezde 
11 daire başkanlığı, 2 adet müstakil mü
dürlük; taşra teşkilatında ise 21 adet 
müessese müdürlüğü, bunlara bağlı iller
deki il müdürlüğü ve 1984 yılında kuru
lan Elektrik Üretim İletim Müessesesi ile 
yürütmektedir. 
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Kurumda 66 153 personel çalış
maktadır. 

Bakanlığa ve kuruma, ihtiyacı bulu
nan kalifiye teknik eleman alınması husu
sunda bakanımızın yaptığı çalışmaları tak
dirle karşılıyoruz. 

Ayrıca, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca yürütülen, dünyada bizden öğ
renip tatbik edilen ve yeni bir model olan 
"Yap-işlet- devret" modelinin oluşturul
masında, Bakanımızın ve bu konuda za
man tanımadan çalışan personelin göster
dikleri üstün gayretleri de burada söyle
meden geçemeyeceğim. 

Sözlerimi bitirirken, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığımızın 1989 yılı büt
çesinin yüce milletimize hayırlı olmasını 
diler, hepinize tekrar saygılar sunarım,. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sönmez. 

Anavatan Partisi Grubu adına ikinci 
konuşmacı Sayın Mustafa Bozkurt; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bozkurt, arkadaşımız size 
25 dakika kadar bir süre bırakmıştır; ko
nuşmanızı buna göre değerlendirin 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA BOZKURT (Aydın) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1989 Malî 
Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmelerde, Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunmakta
yım. Bu vesileyle, sözlerime başlamadan 
önce, Grubum ve şahsım adına Yüce He
yetinizi saygı ile selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, önemli 
toprak ve insangücü potansiyeline karşı, 
bugün için belirlenmiş kaynak varlığına 
göre, enerji hammaddeleri yönünden zen
gin ülkeler arasına girmemektedir. Ancak, 

dünyanın en zengin petrol kaynaklarının 
bulunduğu Ortadoğu bölgesi ile Balkan
lar bölgesi arasında son derece stratejik bir 
konumda (köprü durumunda) bulunan 
Türkiye'nin, 2000'li yıllarda 73 milyon 
nüfusu ile, dünyanın sayılı güçlü ülkeleri 
arasında yer alması Hükümetimizce he
deflenmiştir. Bu nedenle, sanayileşme ve 
sosyal gelişme çabalarının gerektirdiği 
enerjinin, zamanında, yeterli ve güvenli 
bir şekilde temin edilmesini amaçlayan bir 
politika yürürlüğe konmuştur. 

Yerli üretimimizin artırılması, genel 
enerji tüketimimizde yurt içi kaynak pa
yının yükseltilmesi amacıyla, sektörde ya
tırım faaliyetleri hızla sürdürülmektedir. 
Ayrıca, elektrik enerjisi yatırımına büyük 
önem verilmiş ve uzun yıllardan beri prog
ramda yer alan termik ve hidrolik proje
lerin, sorunları çözülerek, tamamlanma 
çalışmaları hızlandırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, termik santral 
projelerinin finansmanlarının temini ile, 
bitirilme çalışmalarının yanı sıra, bu sant-
ralları besleyecek kömür sektöründeki ge
lişmelere de büyük önem verilmiştir. Bu 
çerçevede, ülkemizdeki kömür kaynakla
rının optimum üretimlerinin sağlanması 
için her türlü faaliyete hız verilmiştir. Bu 
çalışmalar sonucu linyit kömürü üretimin
de büyük artışlar kaydedilmiştir. 1983 yı
lında 18,5 milyon ton olan linyit üretimin
de, yılda yüzde 20'lik bir artışla, 1988 yı-
lrnda 50 milyon ton üretim gerçekleştire
bilecek kapasiteye ulaşılmıştır. 

Son yıllarda, hidrolik santrallara ge
len su miktarındaki artış dolayısıyla, lin
yit üretimi termik santralların talebine 
bağlı olarak sınırlı tutulmuştur. 

Kömür üretiminin artışına bağlı ola
rak, teshine verilen kömür miktarında da 
artma olmuş ve özellikle Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde nakliyede zamanında alı
nan tedbirler sayesinde, halkın ihtiyacı za
manında karşılanabilir hale gelmiştir. 
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Türkiye Kömür İşletmelerinin elin
de bulunan ve ufak rezervli saha olup, ku
rum tarafından ekonomik olarak çalıştı
rılması mümkün olmayan sahaların da, 
özel sektöre redövans karşılığı ihale edil
mesi yoluna gidilmiştir. Böylece, bölgele
rin teshin ihtiyacının belli bir ölçüde, ma
hallinde karşılanması programlanmıştır. 

Bu arada, düşük kalorifik değerdeki 
linyitlerin kalitelerinin yükseltilerek teshi
ne sunulması yolundaki çalışmalar da, il
gili kuruluşlarca sürdürülmektedir. Bunun 
sonucu, vatandaşa daha kaliteli yakıt sun
ma imkânıyla birlikte, çevre kirliliği ön
lenmiş olacaktır. Ayrıca, ücretli kesime 
taksitle kömür satış imkânı da getiril
miştir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın 
başında da vurguladığım gibi, bilinen kay
naklan göz önüne alındığında, kaynak 
varlığı sınırlı olan ülkemizde, tüm yerli 
kaynaklarımızı geliştirerek, optimum üre
tim seviyelerine ulaşmak, yeterli olmayan 
kaynakları en iyi koşullarda dışarıdan te
min ederek, uygun şartlarda ekonomimi
zin hizmetine sunmak, Hükümetimizin, 
üzerinde hassasiyetle durduğu konular ol
muştur. 

Özellikle hava kirliliği artan ve tehli
keli boyutlara ulaşan büyük şehirlerimiz
de, önümüzdeki yıllarda çevre sorunları
nı asgariye indirmek ve ülke enerji ihtiya
cının karşılanmasında arz çeşitlendirilme
sin i sağlamak amacıyla, dışarıdan doğal 
gaz ithaline başlanmıştır. 

1988 yılı sonuna doğru boru hattıyla 
Ankara'ya getirilen doğal gazın, özellik
le, önümüzdeki yıldan itibaren yaygın bir 
şekilde kullanımına başlanacaktır. 

Rusya'nın yanı sıra, komşu ülkeler
den doğal gaz alımıyla, Cezayir'den de sı
vılaştırılmış doğal gaz ithalatı için çalış
malar sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin yeral
tı zenginliklerinin ortaya çıkarılıp değer

lendirilmesi imkânlarının araştırılması da, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
sorumluluğuna girmektedir. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlar vasıtasıyla 
bulunan, rezervi ve kalitesi tayin edilen ye
raltı zenginliklerimize dayalı olarak birçok 
işletme kurulmuştur. Ayrıca, elektrik üre
timine dönük kurulan kömür ve jeotermal 
santrallarda da bu çalışmaların büyük kat
kısı bulunmaktadır. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarınca, mem
leketimizin madenciliğine daha yararlı ol
mak amacıyla, özel kuruluşlara, ücreti 
karşılığında, her türlü jeofizik etütler, je
otermal enerji etüdü ve aramaları, meta
lik madenler, endüstriyel ve enerji ham
maddelerin, etüt, arama ve rezerv kalite 
tespit çalışmaları, laboratuvar ve pilot çap» 
ta teknolojik etütler, jeolojik araştırmalar, 
her türlü sondaj ve hafriyat çalışmaları ya
pılmaktadır. 

Madencilik sektörünün geliştirilme
si ve bu faaliyetlere sürat kazandırılmak 
amacıyla Hükümetimizce çıkarılan 32İ3 
sayılı yeni Maden Yasası ile bürokrasi bü
yük çapta azaltılarak, özel sektör, güven
le çalışabilme imkânına kavuşturulmuştur. 
Madencilik Fonu ihdas edilmek suretiy
le, bu sektörde bir kaynak imkânı yaratıl
mıştır. 

Bakanlığın, etüt, proje, arama, plan
lama ve politika tespiti çalışmalarının ya
nı sıra, bağlı ve ilgili kuruluşları vasıtasıyla 
mevcut kaynakların tasarruflu kullanılma
sı yönünde de çalışmaları sürdürül
mektedir. 

Dünya Bankasınca Hükümetimize 
tahsis edilmiş olan, Enerji Sektörü Yapı
sal Uyum Kredisi çerçevesinde, özellikle 
sanayi tesislerinde enerji tasarrufunu he
def alan bir proje, bakanlık bünyesinde 
başlatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, görüşle
rimi, müsaade ederseniz petrol üzerinde 
yoğunlaştırmak istiyorum. 
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20 nci Yüzyılın insan yaşayışı ve uy
garlığı üzerinde en fazla etki yapan ve aynı 
zamanda büyük bir endüstrinin doğma
sını, gelişmesini mümkün kılan petrol, ilk 
defa ekonomik ölçüde 1859 yılında Pen-
silvanya'da kuyu açmak suretiyle üretime 
başlatılmıştır. Dünya petrol üretimi 
1860 yılında 70 bin ton olduğu halde, 1979 
yılında 3 milyar 225 milyon ton, 1985 yı
lında 2 milyar 789 milyon ton, 1986 yılın
da ise 3 milyar 98 milyon tona ulaşmıştır. 
Petrole olan talep artışına paralel olarak 
büyük boyutlara ulaşan arama faaliyetle
riyle, teknolojinin gelişmesi sonucu tespit 
edilen dünya petrol rezervleri, giderek ar
tış göstermiştir. 1930 yılında 3 milyar 
536 milyon ton olarak tespit edilen dünya 
petrol rezervi, 1985 yılında 3 milyar 
347 milyon tona ulaşmıştır. Bulunan re
zervlerin yüzde 56'sı Ortadoğu bölge
sindedir. 

Hampetrole paralel olarak, 1940' İr 
yıllardan sonra tabif gaz da büyük ölçü
de kullanılmaya başlanmıştır. 1986 yılı iti
bariyle tespit edilen-dünya tabiî gaz rezer
v i 104 trilyon metreküpe ulaşmıştır. 

Hampetrol fiyatları 1970 yılma kadar 
istikrarlı bir seyir takip edip, fiyatlar bu 
tarihe kadar büyük petrol şirketlerinin ini
siyatifinde bulunmaktaydı. Petrol arz ve 
talebi doğrultusunda 1955 yılında 1,93 do
lar/varil olan Ortadoğu petrolü, 1960-1970 
yılları arasında 1,80 dolar/varile düşmüş
tür. Petrol üreticisi ülkeler bu fiyat düşü
rülmesine büyük tepki göstermişlerdir. So
runa bir çözüm getirmek için OPEC ku
rulmuştur. 1960-1970 yıllan arasında bü
yük varlık gösteremeyen OPEC, 1970 Ka
sım ayında petrol fiyatlarını yükseltmiştir. 
1972 yılında 2,50 dolar/varil olan petrol 
1973 Ekim'inde 5,12 dolar/varil ve 1974 yı
lında 11,65 dolar/varile çıkmıştır. Tırma
nan petrol fiyatları Nisan-1979 yılında 
14,55 dolar/varile, Kasım-1979'da 24 do

lar/varile, Kasım-1980 yılında da 32 do
lar/varile ve Ekim-1981'de 34 dolar/varile 
ulaşmıştır. Böylece, petrol fiyatları çok kısa 
sürede büyük bir sıçrama yapmıştır. Bu 
durumun dünya ekonomisi ve enerji kay
nağı kullanımındaki etkisi büyük ol
muştur. 

Petrol tüketen ülkeler Uluslararası 
Enerji Teşkilatını kurarak, "enerji tasar
rufu", "rasyonel kullanımı", "diğer enerji 
kaynaklarını geliştirme ve petrolü bu kay
naklarla ikame etme" şeklinde bir dizi 
tedbirler almışlardır. Bu tedbirlerin uygu
lamasıyla petrol talebi azalmış; bunun ya
nında, diğer etkenlerle petrol fiyatları 
Nisan-1983'te 29 dolar/varile, 1985'te 28 
dolar/varile inmiştir. Ocak 1986'dan itiba
ren büyük fiyat indirimleri meydana gel
mesiyle, petrolün fiyatı, petrol ürün fiyat
larına bağlı olarak tespit edilmeye başlan
mıştır. 1986 ortalarında 8,50 dolar/varile 
kadar düşen fiyatlar OPEC'in ve diğer 
üretici ülkelerin çabalarıyla, 1986 yılı so
nunda 14 dolar/varile, Ocak-1987 yılında 
sabit fiyat esasına dönülerek, petrol 18 do
lar/varil olarak tespit edilmiştir. 
1988 yılının ilk yarısında hampetrol fiyat
larının 18 dolar/varilde kalması ve üreti
min bu dönemde 15,06 milyon varil/gün 
ile sınırlandırılması OPEC tarafından ka
rarlaştırılmıştır. 

İran'ın kotasına eşit bir üretim kota
sı talep eden Irak'ın dışında, 12 OPEC 
üyesi anlaşmayı imzalamışlardır. Petrol pi
yasaları OPEC'in bu kararlarına olumsuz 
tepki göstermiş ve toplantıyı takip eden 
günlerde petrol fiyatlarında düşüşler gö
rülmüştür. 1988 yılında devam eden pet
rol fiyatları düşüşü, Körfez Savaşının dur-, 
masından da etkilenerek, ekim ayında 
10-13 dolar/varile inmiştir. 

Son OPEC toplantısında, Iran ile 
Irak'ın üretim kotasında daha olumlu yak
laşımları neticesinde, petrol fiyatları 14 do-

— 656 — 
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lar/varil seviyesine yükselmiştir. OPEC-
in petrol üretimini düşürmede başarılı ol
ması halinde, petrol fiyatlarının varil ba
şına 15-18 dolar civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 
halen dünyada petrol olanakları, arama
larla çözüme kavuşturulamayan ülkeler
den biridir. Buna sebep, ülkemizin jeolo
jisinin çok kompleks ve karmaşık olması
dır. Ancak, son zamanlarda gelişen tek
nik ve sismik imkânlar, yeraltı jeolojisinin 
daha iyi bir şekilde belirlenmesine yardım
cı olmaktadır. Türkiye, son yıllarda pet
rol kanununda ve politikasında yapmış ol
duğu değişikliklerle ve ulaşmış olduğu is
tikrarlı ortamıyla, petrol aramalarını da
ha ekonomik ve cazip hale getirmiştir. 
Türkiye, kendi ihtiyacını karşılamak için, 
her türlü yerli ve yabancı imkânı seferber 
etmeyi mümkün kılan bir millî petrol po
litikasını benimsemiş bulunmaktadır. 

1954 yılında, Petrol Kanununun ka
bulü ile, 1988 yılına kadar geçen süre içe
risinde, petrol aramaları yönünden yapı
lan çalışmalar neticesinde, Türkiye jeolo
jisi hakkında çok değerli bilgiler edinilmiş
tir. Petrol arama ekonomisinin bir gereği 
olarak, son 30 yıllık dönem içerisinde ge
çen ve çok derin olmayan yapılarda pet
rol aranmış ve varlığı ise muhtelif yerler
de bulunmuş olan 71 sahada petrol ve ta
biî gaz keşfi ile ispatlanmıştır. Böylece, bi
rinci dönem petrol aramaları, 1985 yılın
da, daha derin tabakalarda petrol arama
larını gündeme getirmiştir. Bugün, petrol 
arama şirketleri, aramalarını ve hedefle
rini yeniden değerlendirerek, sürdürmek
tedirler. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılında 
petrol fiyatlarının 8-10 dolar/varil seviye
sine düşmesi, birçok petrol şirketinin, ya
tırımlarının tamamen veya kısmen durdu
rulmasına ve bazı ülkelerden çekilmesine 

sebep olmuştur. Birçok petrol şirketi iflas 
etmiştir. Ancak, 1986-1988 döneminde, 
Türkiye'de çalışan petrol şirketleri, ülke
nin istikrarlı tutumu ve altyapısının pet
rol aramaları yönünden iyi bir duruma 
gelmiş olması nedeniyle, faaliyetlerini de
vam ettirmeye çalışmışlardır. Bu üç yıl içe
risinde aynlan iki şirkete karşılık, 14 yeni 
şirket, petrol aramak için ruhsatname al
mışlardır. Bu husus, Türkiye için olumlu 
bir gelişmedir. 

1986-1988 yıllarında yapılan arama
lar, önümüzdeki yıllarda sondajlarla tah
kik edilecektir. 1988 yılında, bir adedi yer
li, 7 adedi yabancı olmak üzere, toplam 
8 şirkete 20 adet petrol arama ruhsatna
mesi verilmiştir. Verilen bu ruhsatname
lerle birlikte, 30.11.1988 itibariyle, ülkemiz
de petrol araması yapan şirketlerin mev
cut ruhsatnamesi 200 adet olmuştur. 1988 
yılında, kasım ayı sonu itibariyle, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından 
toplam 80 kuyu açılmış ve bu kuyulardan 
64 adedi tamamlanmıştır. Tamamlanan 
kuyulardan 41 adedi petrollüdür. Diğer 
şirketler, aynı dönem içerisinde 27 adet 
kuyu açmış olup, bu kuyulardan 7 adedi 
petrollü, bir adedi gazlı, 14 adedi de kuru 
olarak tamamlanmıştır. 

1988 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, 
ülkemizde keşfi yapılmış petrollü sahalar
dan 54 adedinde üretim yapılmaktadır. 
1988 yılı kasım ayı sonu itibariyle, rafine
rilerde, toplam 22 milyon 10 bin ton ham-
petrol işlenmiştir. 

Türkiye'nin hampetrol rafine kapa
sitesi, yılda 33 milyon ton seviyesine ulaş
mıştır. Türkiye, rafineri kapasitesi bakı
mından, talebi karşılayacak seviyenin üs
tüne çıkmış olup, yeni modernizasyon ça
lışmalarına ve daha kıymetli ürün elde et
mek için yeni tesisler ilave etme yatırım
larına başlamıştır. 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri, birçok 
dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz 
ekonomisi üzerinde petrolün ağırlığı de
vam etmektedir. Halen petrolün Türkiye'
nin toplam enerji talebindeki payı yüzde 
45'tir. Yerli hampetrol üretimi, ülkemizin 
hali hazırdaki petrol talebinin sadece yüz
de 13'ünü karşılayabilmektedir. 1986 yı
lında petrol ithaline ödenen döviz 1,8 mil
yar dolar, 1987 yılında 2,7 milyar dolar, 
1988 yılında -kesin olmamakla beraber-
ekim ayı sonu itibariyle 2,068 milyar do
lardır. 1988 yılı başlanndan bu yana, de
vamlı surette düşüş gösteren petrol fiyat
ları, son OPEG toplantısını takiben yeni
den 14 dolar/varil seviyesine yükselmiştir. 
Petrol fiyatlarının artışı, ülkemizin petrol 
ihtiyacını karşılamada, 1988 yılına naza
ran, 1989 yılında daha fazla döviz ödeme
mizi gerektirecektir. 

Dünyada 1973 petrol krizinden beri, 
petrol üretimini azaltmak ve petrole alter
natif enerji kaynaklan ikame etmek için 
büyük bir çaba gösterilmektedir. Bu gay
retler, petrol tüketim artış hızını kesmiş ol
makla beraber, ikame projeleri çok sınırlı 
bulunmaktadır. Petrole alternatif yerli 
enerji kaynaklarını geliştirmek için alınan 
önlemler yanında, fiyat ve tasarruf politi
kasına, petrol tüketimini azaltmak için bü
yük önem verilmektedir. Ancak, petrol ta
lebi bakımından, Türkiye'nin kendine ye
terli hale gelmesi için, petrol aramalarına 
büyük önem verilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerime burada son verirken, Anavatan 
Hükümetinin, Türk Milletinin layık oldu
ğu, gelişmiş, sanayileşmiş ve aydınlık bir 
Türkiye yaratmak çabaları içinde olduğu
na inanarak, şahsım ve grubum adına, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1989 yılı bütçesinin memleketimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bozkurt. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Fuat Atalay. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rini sunmaya çalışacağım. Bu vesileyle he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Birinci ve ikinci Ozal Hükümetleri döne
minde en fazla tahribat gören sektörlerin 
başında, enerji sektörü gelmektedir. Yine, 
en fazla tahribat gören bakanlıkların ba
şında da maalesef Enerji Bakanlığı gel
mektedir. Nitekim, bu Genel Kurul salo
nunda bulunan sayın bürokratların sayı
sına baktığınızda, bunu çok kolayca an
layabilirsiniz. Üzerinde konuştuğumuz. 
bakanlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı; acaba öyle midir? Önce çok makro 
düzeyde bunu incelemeye çalışalım. 

Doğal kaynaklarımızdan en önemli
si olan su potansiyelimizle ilgili tesislerin 
yapımıyla görevli Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, artık bu Bakanlığın kontro
lü ve yönlendirmesi altında değildir. Yi
ne madencilik sektöründe uluslararası te
kellerle de rekabette son yıllarda başarılı 
bir grafik gösteren; ama, birazdan politi
kalarını tartışacağımız Etibank kuruluşu, 
bu Bakanlığın bünyesi içerisinde değildir. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi, 
stratejik yeraltı zenginliklerimizle ilgili 
böylesine bir kurum da artık bu Bakanlı
ğın kapsamı içerisinde değildir. Türkiye'
de, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına 
alabilecek anlaşmalara imza atan ve önü
müzdeki günlerde kamuoyunu çok meş
gul edebilecek doğalgaz alım görüşmele-
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ri, yine bu Bakanlığın inisiyatifi dışında 
tartışılmaktadır ve bununla ilgili kuruluş 
olan BOTAŞ Kurumu da yine bu Bakan
lığın kapsamı dışındadır. Taşkömürü işlet
meleri ile ilgili kurum da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı değildir; Pet-
rokimya Sanayii, Petkim aynı şekilde. 

Bütün bunları bırakalım sayın millet
vekilleri; ithal kömürüyle ilgili kararların 
dahi bu Bakanlık bünyesi içerisinde alın
madığını geçtiğimiz yılda hep birlikte 
gördük. 

Şimdi, bunlar yetmiyormuş gibi, Ba
kanlığın bünyesindeki, çok dar olanaklarla 
kurulmuş birtakım tesisler devre dışı bı
rakılıyor. TEMSAN'a bağlı Ankara Ke
sici Fabrikası -ki, Sayın Bakan bunu ifti
harla söylemektedir; biraz sonra bunları 
anlatacağız- bunun yanında Türkiye Elek
trik Kurumu -dünyada örnekleri görülme
diği halde- ana işlevlerinden uzaklaştırı
lıp, özel birtakım ayrıcalıklı şirketlere bu 
kurumun fonksiyonları devredilmeye baş
lanıyor. 

Sayın milletvekilleri, doğal kaynaklan 
gitmiş, salt kısmî enerjiden sorumlu bir 
bakanlığa, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı diyebilir miyiz acaba? 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın 1988 yılı içerisindeki ciddî yanlışlık
larına girmeden önce, Ozal Hükümeti ve 
Ozal Hükümeti dönemindeki Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı planlama kri
terlerine nasıl bakmaktadır, planlı geliş
meye nasıl bakmaktadır; bunu ifade etme
ye çalışacağım. 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, kurulu
şundaki dar olanaklarından dolayı, 
1930'lu yılların başında enerji sorununu, 
ayrıcalıklı yabancı şirketlerle önce, çözme
ye çalıştı; ama, kısa sürede bunun yanıl
gılarını, bu şirketlerin haksız isteklerini 
gördü ve bu şirketleri devletleştirdi, sayın 
milletvekilleri. Ancak, arkasından, tekno-
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lojik birikim olmadığı için, yeniden birta
kım palyatif çözümlerle, motorine dayalı 
santrallann kurulması işine girildi; ikin
ci Dünya Savaşındaki darboğazda, bunun 
da yanlışlığı anlaşıldı; ama, 1950 yılları
na geldiğimizde, son yirmibeş yılın biri
kimi bir kenara itildi, yeniden konulan ya
salarla birtakım yabancı şirketlere özel 
haklar verildi. Ancak, enerji sektöründe
ki taleplerden ve üretimin planlamasın
dan, 1960'tan sonraki planlı dönemle bir
likte bahsedebiliriz. Birinci, ikinci, Üçün
cü Plan dönemlerinde belirli tartışmalar 
olmuştur; ama, nihayet bu dönemde, ül
kenin ulusal kaynaklarına dayalı hidroe
lektrik santrallara ağırlık verilmesi ve yi
ne bu dönemde teknik sanayiin,- elektome-
kanik sanayiinin yerli güçle kurulmasına 
karar verilmiştir. 

Bu çok kötülediğiniz 1980 öncesi du
ruma baktığımızda, her şeye rağmen, 
elektrik enerjisi üretim artışı, sayın mil
letvekilleri, yılda ortalama yüzde 12, yüz
de 13 seyretmiştir. Üretilen elektriğin sa
nayide kullanım oranı ise, hep yüzde 
67'lerde olmuştur. Linyit kaynaklarının 
kamu eliyle işletilmesi, elektrik sektörün
de kullanılan tüm malzemenin yurt için
de üretimiyle ilgili olumlu gelişmeler bu 
dönemlerde olmuştur. 

Peki, Ozal döneminde hiçbir planla
ma çalışması, tutarlı enerji politikaları ol
madı mı? Maalesef, sayın milletvekilleri, 
bu soruya olumlu cevap veremeyiz. Ozal 
hükümetleri döneminde birçok dev pro
jenin mühendislik fizibiliteleri, ilgili ku
rumların teknik birimlerince yapılmamış, 
Sayın Ozal'm kişisel ihtiras ve kaprisleriy-
le, bu projelerin fizibl, rantabl çıkması ko
nusunda ilgili kurumlara talimat veril
miştir. 

Bakınız, öylesine ki, bu konuda Sa
yın Ozal'm istekleri Devlet Planlama Teş
kilatının raporlarına girmiş ve bu rapor-
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lan okuduğunuzda, ne anlam ifade etti
ğini anlamakta güçlük çekeceğiniz, birbi
rinden çelişkili ifadeler, birbirinden çeliş
kili talepler ve hedefler konmuştur. Olum
suz ipotek girişimleri, Türkiye'deki birta
kım gelişmelere gerekçe gösterilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1989 programında, Devlet Planlama Teş
kilatının enerji sektörüyle ilgili değerlen
dirmesinde, bakın ne diyor : "Doğalgaz 
üretimi, ithal doğalgazm kullanımını 
mümkün kılmak amacıyla, azaltılmıştır" 
denmektedir. Yani, "Türkiye'nin kendi 
kaynaklarına dayalı doğalgazm üretimi, 
dışarıdan ithal edeceğimiz doğalgaza pa
zar açmak için, azaltılmıştır, 
durdurulmuştur" demektedir. Hemen ar
kasından yine aynı planda "Üretimdeki 
artışın, tüketimdeki artışın altında kalması 
sonucu, talebin yurt içi üretimle karşılan
ması oranında düşüş görülmektedir" den
mektedir. Dikkatinizi çekmek istiyorum; 
yani, "Enerji sektöründe üretim artışı, tü
ketim artışının altında kalmıştır" demek
tedir. Bu ne demektir sayın milletvekille
ri?.. Tüketimde ciddî bir talep vardır de
mektir; ama hemen yine 1988 Devlet 
Planlama Teşkilatının plan hedeflerine 
baktığımızda, 1988 ve 1989 yılları için şu 
belirlemeyi yapmaktadır : "Hidrolik ener
ji üretiminde yüksek artış sonucu linyite 
dayalı (yani, Türkiye'deki yerli linyit kay
naklarına dayalı) termik santrallar daha 
düşük düzeyde çalıştırılmıştır" denmek
tedir. Bakın çelişkiye. Bir yandan, son iki 
yılda, yüksek su debilerinden dolayı, hid
roelektrik santralların azamî göstergeler
de çalışmasından dolayı, linyite dayalı ter
mik santralların üretiminde kısıntı oldu
ğunu bütün herkes bilmektedir. Sayın Ba
kanın açıklamalarında, ilgili kurumların 
istatistiklerinde bu bellidir; ama öte yan
dan, Devlet Planlama Teşkilatının rapor
larında, yine 1989 Enerji Bakanlığının 
programlarında, sırf Sayın Özal'ın kamu

oyuna fî tarihinde söylediği birtakım id
diaları gerçekleştirmek için, gerekçe aran
maktadır ve Türkiye'nin önümüzdeki dö
nemdeki gelişmesi konusunda, ciddî ağır 
faturaların ödeneceği döneme adım atıl
maktadır. 

Peki sayın milletvekilleri, acaba, 
Türkiye ulusal elektrik sistemine bağlı 
üretim ünitelerinin kurulu gücü -ki, biraz 
sonra bunu tartışacağız-1988 yılı itibarıy
la 14 500 megavata ulaştığı halde, Türki
ye'de üretimin, elektrik üretimindeki ar
tışın durumu nedir? 1988 yılı sonunda, en 
iyimser tahminlerle; Jaatta Maliye Bakan
lığının, 1989 bütçe tartışmalarına kaynak
lık edecek 1988 programı rakamlarına 
baktığınızda, haziran sonu rakamlarını 
yüzde 4 eşkale ederek (iki misli çarparak) 
bulduğunuz rakam 47 mijyar kilovat/sa
at; ama Türkiye Elektrik Kurumunun tes
pitlerinde -ki, bunlann daha doğru oldu
ğuna inanıyorum- 1988 sonu itibariyle 
ulaşacağımız rakam 48,5 milyar kilovat/sa
at olarak verilmektedir. Bu çok iyimser bir 
rakamdır; ama bunun doğru olduğunu 
kabul edelim ve buna göre bu yıl sonu bu 
48,5 milyar kilovat/saat brüt enerjiyi tü
ketmemiz durumunda dahi, Devlet Plan
lama Teşkilatının 1987 üretim rakamları
na göre elektrik enerjisindeki üretim artı
şı bu yıl için yüzde 8,1 olacaktır sayın mil
letvekilleri. Türkiye Elektrik Kurumu ra
kamlarına göre -ki, daha sağlıklıdır- yüz
de 7,9 olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, tüketim talebi 
artışındaki bu rakam, son beş yılın en kü
çük, en düşük seviyedeki rakamıdır. Son 
on yıllık periyotlar alındığında, 1977-1988 
döneminde elektrik enerjisi tüketim artı
şında ciddî bir gerilemenin olduğunu gö
rüyoruz. 1978'den 1988'e enerji tüketim 
artışımız 2,16 kat artmıştır. Peki, çok kö-
tülediğiniz 1980 öncesine gittiğinizde ba
kınız; 1968-1978 döneminde -Türkiye Elek-
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trik Kurumunun 1988 istatistiklerine göre-
3,22 kat; 1967-1977 döneminde 3,39 kat; 
1966-1976 döneminde ise 3,35 kat elektrik 
enerjisi üretim talebinde artış olduğunu 
görüyoruz. Bu durum bize neyi göster
mektedir? Cevabı gayet açıktır ; Türkiye'
de sanayileşmenin durduğunu, sanayileş
menin gerilediğini göstermektedir. Nite
kim, Türkiye Elektrik Kurumunun yayın
larına baktığımızda da bunu görüyoruz; 
üretilen elektrik enerjisinin sektörlere gö
re kullanımına baktığımızda, Türkiye'nin 
hidroelektrik santrallarmın, enerji üreten 
tesislerinin çok kıt olduğu dönemlerde da
hi, üretilen toplam elektrik enerjisinin 
yüzde 65'leri, yüzde 67'leri sanayide kul
lanılmıştır. 1987 yılı içerisinde, bu rakam, 
yüzde 61,5'tir; yani, elektrik enerjisinin 
kullanımında sanayinin payı ciddf şekil
de azalmaktadır. 

Bunu. sadece muhalefet söylemiyor 
sayın milletvekilleri; Devlet Planlama Teş
kilatı Müsteşarının, geçtiğimiz aylarda bir 
İstanbul gazetesine verdiği demeç de, elek
trik sektöründe, yılın ilk altı ayı ile- ilk do
kuz ayı karşılaştırmasında, sanayi sektö
rü elektrik kullanımının, yüzde 11,8'den 
yüzde 7,1'e düştüğünü göstermektedir. 

Sanayinin durumuna, bu Bakanlığın 
kapsamı içerisinde olmadığı için girmek 
istemiyorum; ama, belirtmekte yarar gö
rüyorum; toplam sanayi içinde, üretim 
mallan sanayii sektörünün payı sadece 
yüzde 13'tür. 

Bütün bunlara rağmen, genel olarak 
enerji durumu nedir? 1987'de, kişi başı
na 694 kilovat/saat tüketim yapılan Tür
kiye'de, 1988 yılı için en iyimser rakam, 
750 kilovat/saattir. Bu rakamı dahi, bir
kaç Avrupa ülkesinin, 1986 yılındaki kişi 
başına elektrik tüketimiyle karşılaştırdığı
mızda, Bulgaristan'da 2 700, Fransa'da 
4 771, İtalya'da*3 129 ve komşumuz Yu
nanistan'da 2 414 kilovat/saat olduğunu 
görürüz. Bu olumsuzluğa rağmen, mev

cut üretim kapasitesi yeterli midir? Ülke 
kaynaklarında, azamî kullanım için plan
lama yapılmakta mıdır? Bu konuya girme
den önce, kurulu gücün kendi hükümet 
dönemlerinde iki katma çıkarıldığı iddia
larına bir iki cümle ile cevap vermek is
tiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, elektrik sant-
rallan, ortalama inşaat süreleri itibariy
le, yedi ila on yıl süre alan tesislerdir, eğer, 
bu tesisler son dönemde işletmeye açılmış 
ise, bunun nedeni, bu tesislerin, planla
masından tutun da, inşaatlarının önemli 
bir kısmının 1980 öncesi yapılmasıdır. Bu 
polemiklere fazla girmek istemiyorum; 
ama, enerjinin en önemli özelliği, -
hepinizin bildiği gibi- üretildiği an tüke-
tilebilme karakteridir. Buna rağmen, salt 
bir kesim olarak, 1984 rakamlarına bak
tığımızda, toplam 14 500 megavat kurulu 
gücümüzün, ancak yansından biraz faz
lasını kullanabildiğimiz görülür. Bu işte 
bir yanlışlık var : Ya yatırımlann zaman
lamasında bir hata yapıldı veya yatınm-
lar zamanlama itibariyle doğruydu ama, 
beklenen sanayileşme olmadı. 1988 yılın
da, sırf hidroelektrik santralların -ki top
lam 5 950 megavat gücüne ulaşmıştır- top
lam elektrik enerjisi üretimi içindeki pa
yı, haziran sonu rakamlanyla, yüzde 
64 gibi önemli bir mertebeye ulaşmıştır. 
Buna rağmen, üretim kapasitesi bunun 
üzerinde olan, 7 690 megavat gücündeki 
linyite dayalı termik sahtrallarımızın üret
tiği enerji, toplam enerji üretiminin yüz
de 30'lan, yüzde 36'lan civannda kalmak
tadır. Peki, durum bu ise, kendi kaynak
lan miza dayalı, linyit kaynaklarına daya
lı santrallarımız geçtiğimiz yıl içinde atıl 
kalmış ise, doğalgaza dayalı bu türbin 
santrallart hangi planlamanın eseridir? 
Doğalgazın getirilmesi hangi plana girmiş
tir? Sovyetler Birliğinde dahi, Enerji Ba
kanlığı bürokrasisinin katıldığı toplantılar
da, Sovyetler Birliği yetkililerinin açık bir 
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şekilde açıkladıkları gibi, kendi ülkelerin
de önümüzdeki yıllarda doğalgaza dayalı 
santral planlamasında, ciddî bir gelişme
nin olmayacağını açıkladıkları halde, özel
likle dünyada örneği görülmemiş, yani baz 
yük dediğimiz elektrik tüketicilerine üre
tim yapabilecek, 24 saat çalışabilecek, baz 
yükte doğalgaz türbinlerini çalıştırmanın 
örneği yokken, siz getiriyorsunuz, Türki
ye'ye bu pahalı yatırımları yaptırtı-
yorsunuz. 

Isınma ve mutfak ihtiyaçları için dü
şünülen, ama zamanlama hatasından do
layı bu ayıbınızı örtmek için böylesine bir 
girişimin hangi planda yer aldığını öğren
mek istiyoruz? 

Yine Sivas - Kangal'da, Soma ve Ya
tağan'daki termik santrallarm kömür 
ocaklarının özel sektöre verilmesinden 
bahsediyorsunuz. Sormak isteriz Sayın 
Bakan : 1987-1988 yılı içerisinde, mevcut 
termik santrallar, azamî hidroelektrik po
tansiyelden dolayı, gelen sudan dolayı atıl 
kalmış iken, özel sektöre devretmeyi dü
şündüğünüz, hatta anlaşmalarını başlat
mak için talimat verdiğiniz bu tesisler ya
rın elektrik üretmedikleri takdirde, bu 
müteahhitlere nasıl bir tazminat verecek
siniz? Bu yetmiyormuş gibi komşumuz 
Iran ile doğalgaz anlaşmasının yapılacağı 
söylenmektedir; hem de iki tane termik 
santral : Bir tanesi Türkiye'de, bir tanesi 
de komşumuz İran'da. Bu da yetmiyor
muş gibi, geçtiğimiz aylar içerisinde Sov
yetlerden, bir hattan sonra ikinci hat elek
trik alımı anlaşması yapılmıştır; ortalama 
yılda 600 milyon kilovat/saat elektrik it
halatı konusunda da garanti verilmiştirT 
Anlaşmalara baktığınızda, çok ciddî fatu
raların ödeneceği, belgelerle burada bu
lunmaktadır. Sayın Bakan, bu da yetmi
yormuş gibi, Irak ile anlaşma yaptınız. 
Irak'tan, hiç anlamadığımız halde, elek
trik ithalatı konusunda -ki biraz sonra 
onun tartışmalarına gireceğiz- garanti ver

diniz, bu anlaşmayı da geçirdiniz. 

Bütün bunların yanında -bunlar da 
yetmiyor, çünkü çağ atlayan Türkiye'de, 
önümüzdeki iki üç yıl içinde sanayi pat
laması olacağı tahminleri var herhalde; biz 
bunu göremiyoruz Devlet Planlama Teş
kilatı taleplerinde, hedeflerinde göremiyo
ruz Adana Yumurtalık'ta, ithal kömüre 
dayalı, yap-işlet-devret modeliyle, 1 400 
megavat gücünde bir termik santral ku
rulmasına dönük anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşmanın detaylarını biraz sonra anla
tacağım. 

Bunun yanında Türkiye Elektrik Ku
rumunun bünyesinde, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi' nin bünyesinde gerekli çalışmalar 
yapılmadan, Devlet Su İşleri bünyesinde 
gerekli çalışmalar yapılmadan, küçük su 
kaynaklan üzerindeki yap-işlet-devret mo
deli, yeni, çok önemli bir girişimmiş gibi, 
Sayın Bakan tarafından durmadan pre-
zante edilmektedir. Bunlann öncelikleri
nin muhakkak yapılması gerektiğini, ge
çen bütçe tartışmalarında hatırlattığımız 
halde, bunların hiçbirisi yapılmamakta, 
herhangi bir müteahhit kuruluşu, "Ben 
filan yerdeki akarsu kaynağına böylesine 
bir hidroelektrik santralı yapacağım" de
mektedir; fizibilitesini kendisi hazırlamak
tadır. Türkiye Elektrik Kurumunda, Dev
let Su İşlerinde kısa bir gözden geçirme
den sonra ancak, o kurumla, o müteah
hitle oturup pazarlığa girilmektedir. Ser
best rekabet koşullarının olmadığı, ülke 
kaynakları açısından -ki müteahhitin de 
kullanacağı çimento, müteahhitin yapaca
ğı baraj, ülkenin kaynaklarıdır- bunların 
öncelikleri yapılmadan böylesine bir işe gi
rilmektedir. Bütün bunlarla, bu gelişme
lerle, Türkiye'nin geleceği ağır ipotek al
tına alınmaktadır. 

Bu genel gelişmeden sonra, yani Özal 
Hükümeti döneminde ve Enerji Bakanlık
ları döneminde Türkiye'de planlamanın 
olmadığını söyledikten sonra -eğer varsa 
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Sayın Bakan burada açıklarlar, elektrik it
hali anlaşması, kömür santralı, doğalgaz 
ve diğerlerinin nedenlerini söylerler, biz de 
aydınlanırız- bu Hükümet döneminde ya
pılan ve bizim çok ciddî olarak izlediği
miz, faturasını halka ödettireceğiniz bu 
projelerin içindeki durumu sizlere ifade et
meye çalışacağım. Buna girmeden önce de 
devletin işlevinin ne olduğunu bir kez da
ha hatırlatmak istiyorum. 

Devlet, bütün kamu ve özel sektör fa
aliyetlerinin yönlendirilmesinde, planla
masında ve özendirilmesinde ana işleve sa
hiptir. 1987 ve 1988 tüketim değerlerine 
baktığımızda, toplam enerji sektörü içe
risinde, petrol ve doğalgaz, yüzde 50 gibi 
bir ağırlığı teşkil etmektedir. 1989 yılında 
da toplam enerji sektöründe, petrol ve do-
ğalgazın ağırlığının azalacağı tahmin edil
memektedir. O halde -petrolün ağırlıklı 
bir bölümü, yüzde 50'si ulaşım ve ısınma 
sektöründedir- kısa bir sürede Enerji Ba
kanlığı -sırf Sayın Ozal'm talimatları doğ
rultusunda değil, Bakanlık olarak kendi iş
levi olduğu için- Ulaştırma Bakanlığı ve 
Devlet Bakanlıkları bünyesinde gerekli 
planlamayı yapıp, Türkiye'de ana eksen 
konusunda, ulusal kaynaklara dayalı enerji 
tüketiminin ve kaynağının planlamasını 
yapmalıdır. Yapmalıdırki, ödemeler den
gesinde ciddî sorunların çıktığı, yüzde 
50'lik petrole bağımlılığın azaltılması 
olsun. 

Bunu vurguladıktan sonra, Sayın Ba
kanın da dönemine rastlayan ve ondan ön
ce de devam eden ve Ozal Hükümetinin 
kamuoyuna çok ciddî olarak lanse ettiği 
projelere girmek istiyorum. Bunlardan bi
rincisi, doğalgaz alımıyla ilgili projedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu proje, baştan beri plansızlık ve prog-
ramsızlık içinde gelişmiştir. Anlaşılmaz bir 
acelecilik ve koordinasyon eksikliğiyle, 
mevcut hidroelektrik santralların, termik 

santralların ve halen inşaatı devam eden
lerin devreye girmesi halinde, gelecek do
kuz on yılda hiçbir ihtiyaç olmadığı hal
de, Hamidabat ve Ambarlı santrallannın 
yapılması işine girilmiş, hem de konvan-
siyonel termik santral tipi dışında çok pa
halı olabilecek bir yatırıma girilmiştir. Bu 
yapılırken de, Sayın Başbakan Ozal, ge
rek geçen yıl, gerek bu yıl, Ambarlı Sant
ralının 400 milyon dolara yapıldığını söy
leyerek, bunu bir övgü olarak anlatmıştır. 
biraz sonra, kendi bakanlık döneminizde 
Türkiye Elektrik Kurumunun programın
daki çelişkileri anlatacağım, hangisinin öv
gü kaynağı olduğunu söyleyeceğim. Buna 
girmeden önce, Türkiye'de, dünyada ör
nekleri görülmemiş ve işletim maliyeti ola
rak bir hayli pahalı olan böyle bir yatırı
ma nasıl girildiğini anlayamıyoruz. Elbet
te, Sayın Bakanlığa göre, bu rantabldır, 
caziptir. Nitekim, sözlü ve yazılı sorduğu
muz sorulara verilen cevapta, biraz sonra 
değineceğim yöntemlerle, Hamidabat 
Santralının ürettiği elektrik enerjisinin, 
Karakaya Santralında üretilen elektrik 
enerjisine eşit olduğunu söylemek gafletin
de bulunmuşlardır. Bütün bunlar, yaptı
ğınız hataların, ayıbın üzerini örtmez. 

Fiyat hesaplamalarında, birim dışı 
yaklaşımlarla, Afşin - Elbistan Santralın
da kömür yataklarının maliyetini koyacak
sınız, hızlandırılmış eskalasyon koyacak
sınız; bu yetmiyormuş gibi, rakamları her 
yıl belirli katsayılarla çarptıktan sonra kü-
mülatif hesaplarda ciddî hatalar yapacak
sınız; bu da yetmiyormuş gibi, Kamu Or
taklığı Fonunun üzerine koyduğu payları 
koyacaksınız ve Ambarlı Santralının do-
ğalgazla daha ucuz elektrik enerjisi üret
tiğini ifade edeceksiniz. 

Bu tesislerin rantabl olmadığını ve 
gelecek dönemde ciddî maliyet kusurları 
getireceğini belirttikten sonra Sayın Ozal, 
Doğalgaz anlaşmasında -devlet adamı, he-
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sap bilen, iş bilen- 1987 yılı için 1,5 mil
yar metreküp doğalgaz alacağını garanti 
etmiştir; 1988 yılı için de aynı rakam var
dır; bu rakam giderek artmakta ve 2011 
yılma kadar gitmektedir sayın milletvekil
leri. 1993 yılında taahhüt ettiğimiz, garan
ti ettiğimiz toplam doğalgaz miktarı 5 mil
yar metreküptür. 

Türkiye, 1987 ve 1988 yılı içerisinde, 
taahhüt ettiği doğalgazı kullanamamıştır. 
Bu taahhüt ettiğimiz doğalgazı kullana
madığımız için, Sovyetler Birliği, Resmî 
Gazetelerde de yer alan anlaşmalara göre 
"garanti ettiğiniz doğalgazı kullanın" ta
limatı ile Türkiye'yi ikaz etmektedir. An
kara'da, göstermelik olarak 200 konutta 
doğalgaz yakıyoruz diye Ankara Belediye
sinin reklamlarını ve iktidarınızın reklam
larını yaptırırken, Türkiye'yi böyle ağır fa
turalara, ağır yüklere nasıl sokarsınız? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Türkiye'ye geleli kaç yıl oldu ki, beyim? 

FUAT ATALAY (Devamla) — İki yıl 
oldu. » 

Şu aşamada, garanti ettiğimiz ve kul
lanamadığımız toplam doğalgazm miktan 
bir milyar metreküpü geçmektedir. Anlaş
maya göre Türkiye, bu doğalgazm bede
lini 1988 yılı içerisinde mal veya başka kar
şılıklarla ödemediği takdirde, Türk - Sov
yet Ticaret Anlaşması gereği, gerekli öde
meyi yapacaktır. Ne olacaktır? Doğalgaz 
gelecek seneye gidecektir. Yani, 1989 yılı 
kullanımı için bekleyecektir. Peki Sayın 
Bakan, 1989 yılı içerisinde, 1989'un 2,3 
milyar metreküpü ve bu seneden oraya gi
decek olan yaklaşık yarım milyar metre
küple beraber 2,8 milyar metreküpü tü-
ketebileceğinizi söyleyebilir misiniz? Eğer 
gelip burada söyleyebiliyorsanız, biz de 
bunu olumlu karşılayıp, bir yıl izleyelim. 

Doğalgazm iletimi ve kullanıcı sek
törlerin gerekli altyapıya kavuşturulma
dan, eşgüdüm gerçekleştirilmeden, sırf 

kendi yandaşlarına iş olanakları sağlamak 
için yapılan -salt beceriksizlik ürünü oldu
ğunu kabul edemediğimiz- bu projeler, 
ciddî yanılgılardır. 

Sayın Bakan elbette bunlara cevap 
veremez. Geçen bütçe müzakerelerinde 
Sayın Bakana, doğalgazm birim fiyatı ne
dir? Diye sorduğumuzda, "Buna yanıt ve
remem, bilmiyorum" demişti. Elbette bil
mektedir. Elbette kuruluşunun içerisinde
ki bu fizibilite çalışmalarında doğalgazm 
rakamları vardır; ama buna rağmen Sa
yın Bakan, verdiği cevapta, "Bu, beni 
ilgilendirmiyor" demektedir.'Kimi ilgilen
diriyor? Sayın Kâzım Oksay'ı. 

Özal döneminde öylesine genel mü
dürler türemişlerdir ki -iddia ediyorum-
Devlet Bakanlarından daha yetkilidirler, 
direkt Başbakana bağlıdırlar. Bakanlığın 
bütçe müzakereleri ile ilgili olarak, 
BOTAŞ Genel Müdüründen, Türk - Sov
yet Doğalgaz Anlaşmasının fiyatları ile il
gili sözleşmeyi istedim. Sayın Genel Mü
dür "Böyle bir anlaşmayı 
veremeyeceklerini" hatta görüşme talebini 
dahi" olumlu karşılayamayacağını" söy
ledi. Devlet Bakanlığı bürokratlarına sor
dum; maalesef, "evet biz de alamıyoruz. 
Sayın Genel Müdür bizi de muhatap ka
bul etmiyor. Sayın Genel Müdürün özel
liğidir; Başbakanla görüşür; işlerini Baş
bakanla sürdürür" dediler. 

Sayın milletvekilleri, İktidarınız dö
neminde Türkiye'nin geldiği durum, işte 
budur. Enerjide, enerji sektöründe hiç 
kimsenin birbirini kontrol edemediği bir 
manzara... 

Bu yanlış uygulamalar sonucunda, 
elektrik fiyatlarında devamlı artışlar ortaya 
çıkmıştır. Türkiye'nin çok ucuza mal et
tiği Keban, Karakaya ve diğer birçok hid
roelektrik santral Kamu Ortaklığı Fonu 
İdaresine devredilmiş ve Kamu Ortaklığı 
Fonu İdaresi, buralardan elde edilen elek-
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triği Türkiye Elektrik Kurumuna kilovatı 
40 liradan satmaya başlamıştır. Türkiye 
Elektrik Kurumunun toplam ürettiği elek
triğe bölündüğünde -Kamu Ortaklığı Fo
nu İdaresinin satış miktarı- ortalama ki
lovat başına 17 lira taban fiyata gelmek
tedir. Konut fonuna kesilen miktar, Kat
ma Değer Vergisi ve diğer vergileri ekle
diğiniz zaman, bu rakamlar, otuz-otuzbeş 
lirayı bulmaktadır; yani, zahirî bir fiyat ar
tışına yol açılmaktadır. 

Bu devletin çok kıt olanaklarıyla or
taya 'çıkarılan bu büyük projeler, sadece 
belirli kesimlere kâr amacı için devlet ta
rafından verilmekte ve bunun faturası bü
tün elektrik tükecilerine, bütün halka yük-
letilmektedir. Böylece, son 5 yıl içerisinde 
Türkiye Elektrik Kurumu, elektrik fiyat
larına 15 kez zam yapmıştır. 1988 yılı içe
risinde üç kez zam yaparak elektrik fiyat
larını ortalama yüzde 56 artırmıştır sayın 
milletvekilleri. 

150 kilovat/saat üzerinde tüketim ya
pacak konutlar için 29 Kasım 1988 tari
hinden sonraki elektrik fiyatı 121 liradır. 
İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde sana
yide kullanılan elektrik fiyatı, kilovat ba
şına 91 lira 30 kuruştur. 

Bu durumda sanayinin, Avrupa Eko
nomik Topluluğu pazarında, bu fiyatlar
la elektrik kullanarak üretim yapıp, reka
bet etme olanağı var mıdır sayın millet
vekilleri? Halkın bu yüksek fiyatlarla sos
yal yaşamını geliştirmesi mümkün mü
dür? Burada bahsedilmesi gereken diğer 
bir önemli hususda kurum alacaklarıdır. 

Kurumun, kamu ve özel kuruluşlar
dan alamadığı birikmiş alacaklarının mik
tarının ne olduğunu merak ediyoruz. Bu 
konuda ne gibi önlemler alındığını Sayın 
Bakan lütfen açıklasınlar. 

Yanlış politikalarla, yanlış angajman
larla ülkenin nerelere götürüldüğüne di
ğer bir örnek de, şu, Türkiye - Irak Elek

trik Enerjisi Sözleşmesidir. 13 Ocak 1986 
tarihinde Özal Hükümetince ilgili sözleş
menin onaylanması kararlaştırılmış ve 13 
Mayıs 1986 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma
ya göre, sayın milletvekilleri, 1 Ekim 1987 
tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, güç 
iletim hattının ve diğer tesislerin yapımı 
gerçekleştirilecek ve enterkonneksiyonu ta
mamlanacak, yüzde 20 artı -eksi olmak 
üzere, yıllık 400 milyon kilovat/saat elek
trik enerjisi Türkiye Elektrik Kurumun
ca ithal edilecektir. Irak'ça garanti edilen 
bu enerji ithalatı için 70 megavatlık güç 
için, Hükümet, halkımız adına her ay 
616 666 Amerikan doları ödeyecektir. Bu 
anlaşmaya göre, belirli limitler üzerinde 
olmamak kaydıyla, alınacak her kilovat/ 
saat için 1,85 sent ödeme yapılacaktır. Bu 
durumda, Türkiye minimum koşullarda, 
yani 616 bin dolar hesabını da beraber 
yaptığınızda, ortalama 4,15 sent para öde
yecektir Irak'tan ithal ettiğiniz elektriğe, 
Sayın Bakan. 

Peki, bu yetmiyormuş gibi, Irak'la 
yapılan anlaşmada, hangi bürokrat ken
disini yetkili görüyor da, Türkiye'nin ulu
sal haklarını, kişiliğini ayaklar altına alan 
anlaşmalara imza atıyor? Sayın milletve
killeri, bu anlaşmaya göre, bu kurulan te
sislerde eğer bir anza olursa, bu anza Irak 
tarafında ise, Irak, herhangi bir tazminat 
ödemeyecek; ama arıza Türkiye tarafın
da ise, Türkiye tazminat ödeyecektir de
nilmektedir. Bu da yetmiyormuş gibi... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Doğru... 

FUAT ATALAY (Devamla) —. 
"Doğru" diyorsunuz; nasıl bağdaştırıyor
sunuz, onu bilemiyorum! 

Bu da yetmiyormuş gibi, bu anlaş
maya göre, "Taraflardan herhangi birisi 
sözleşmenin gereğini yerine getirmediği 
takdirde tazminat öder" denilmektedir. 
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Tamam; elbette, her anlaşmada var; ama 
bu tazminatın miktarına bakmak isteriz : 
Irak'ın ödeyeceği tazminat 5 milyon 600 
bin dolar, Türkiye'nin 7 milyon dolardır. 
Bunun izahı nedir? Hangi eşit koşullarda 
böyle bir anlaşma yapılmaktadır? Elbet
te, "Biz Irak'ı taahhüt altına sokuyoruz; 
70 megavat kurulu gücünü bize tahsis 
ediyor" diyeceksiniz; ama, Türkiye'de, sa
nayide kullanımda bir talep olmadığı hal
de, bu anlaşmayı hangi talimatla Türkiye 
Elektrik Kurumu imzalatıyor? Bu, Tür
kiye Elektrik Kurumundaki uzmanların 
yaptığı çalışmaların sonucu mudur; yok
sa, acaba Irak'tan birtakım ithalatçılar ve 
ihracatçıların elde edemediği ödemelere 
kolaylık sağlamak için mi bu anlaşma ya
pılmaktadır? Bunların cevabını öğrenmek 
istiyoruz. 

Gelelim bir diğer anlaşmaya. Biliyor
sunuz, 1984 yılında Sovyetler Birliğiyle 
imzalanan anlaşma gereği, Batum - Ho
pa elektrik hattı ile Türkiye'nin Sovyetler 
Birliğinden elektrik ithali öngörülmüş ve 
her yıl 600 milyon kilovat/saat ithal ede
ceğimiz halde geçtiğimiz yıllara baktığı
mızda, garanti ettiğimiz bu 600 milyon ki
lovat/saat elektriği alamadığımız görülür. 
Yine aynı anlaşmada, bu elektriği alama
dığımız için, Sovyetler Birliğinin ikazı 
vardır. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Üretiyoruz ya, fazla üretiyoruz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Elbet
te; ama, bir yandan üretiyoruz, bir yan
dan da iki ay önce Irak'la, sizin Bakanı
nıza bağlı olan Türkiye Elektrik Kurumu, 
gidip anlaşma yapıyor; Irak'tan, yılda 600 
bin kilovat/saat elektrik ithal edeceğimizi 
söylüyor. 

Gidip, İran'la, termik santrallarla il
gili anlaşmalar yapıyor. "Üretiyoruz" di
yorsunuz; bir taraftan Sayın Demirel Hü
kümetini eleştirip, demagoji yapıp, "Ko

münistlerden, Bulgaristan'dan elektrik it
hal ediyorsunuz" diyeceksiniz, arkasından 
da, Türkiye'nin geleceğini anlamsız yere 
ipotek altına koyacak anlaşmalara imza 
atacaksınız! Bunun anlaşılır tarafı yoktur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Batum - Hopa hattında yıllık temi
nat olarak verdiğimiz elektriği alamadığı
mız halde, geçtiğimiz günlerde hiç an
layamadığımız bir anlaşma yapıldı; 
19 Ağustos 1988 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlandı ve değerli milletvekilleri, Tür
kiye, bu hattan 1988 yılı için 450 milyon 
kilovat/saatten az olmamak üzere elektrik 

ı 

ithal edeceği garantisini verdi. Bu ikinci 
iletim hattının önümüzdeki yıllardaki ka
pasitesi 600 milyon kilovat/saat olacaktır. 
Yani, önümüzdeki yıl 1,2 milyar kilovat/sa
at elektriği Sovyetler Birliğinden bu an
laşma doğrultusunda ithal etmemiz gerek
mektedir. Acaba bu politikayla Karakaya'-
nın, Keban'ın kapaklarını mı kaldıracak
sınız, bilemiyorum. 

İthal edilen elektriğin birim fiyatı; 
kredi mektuplarıyla uluslararası kuruluş
lara faiz ödemelerimiz, bunların dışında 
sayın milletvekilleri. Nedir bunun nede
ni? Acaba bizim göremediğimiz, çok hız
lı sanayileşmenin süratle devreye girme
sine dönük birtakım planlarınız mı var? 
1989 bütçesinde yer almayan, 1989 bütçe
sini bırakalım, fonlarında yer almayan bir
takım planlarınız mı var? 

Bu yetmiyormuş gibi, Sayın Özal, 
başka bir konuşmasında, Suriye ile de 
benzeri bir anlaşmanın yapılacağını söy
lemiştir. 

Sayın milletvekilleri, İtalya'ya elek
trik ihraç edeceğimiz söylenmektedir. İtal
ya ki, bir çok Avrupa ülkesi arasında çok 
ucuz elektrik üreten bir ülkedir; biz bu ül
keye elektrik ihraç edecekmişiz. Ancak, bu 
anlaşmalar eşit koşullarda yapılmadığı 
takdirde, bizleri yaralayacaktır. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — İş
te aklınızın yetmediği yer, burası. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Tür
kiye'nin geleceğini ipotek altına alacaktır. 
Sayın Bakan çıkıp, burada şunu söyleye
bilir : "Birçok Avrupa ülkeleri arasında 
böyle anlaşmalar var." Elbette var. Zaman 
farklarından dolayı, mevsim farklarından 
dolayı, alışveriş niteliğinde, birçok Avru
pa ülkesinde iletim hatları anlaşması var
dır, ama, o anlaşmalar, hiçbir ülkenin ulu
sal onurunu, bağımsızlığını yaralamayan, 
çıkarını yaralamayan ve karşılıklı alım-
verim ilkesine dayanan anlaşmalardır. 
Türkiye'nin 1988 yılı içerisindeki bu ka
pasitesine, süratle artan kaynaklarına rağ
men, böylesine anlaşmalar hiçbir ülkede 
yoktur, bulamazsınız. 

Döneminizde yapılan bir diğer yan
lışlık, ithal kömüre dayalı "yap, işlet, 
devret" modeliyle kurmakla övündüğü
nüz termik santrallardır. Bunlardan birin
cisini, Adana - Yumurtalık'ta yapmak için 
anlaşmayı imzaladınız. Westinghouse -
Ghinyada konsorsiyomu birinci sırayı aldı. 

Sayın Bakan şimdi sormak isterim : 
Hangi alternatif projelere göre kârlılığı da
ha yüksek çıkmıştır da, bu proje tercih 
edilmiştir? Bu projenin fizibilitesi Devlet 
Planlama Teşkilatında mı yapıldı; Türki
ye Elektrik Kurumu gibi kurumlarda uz
manlarca mı yapıldı; yoksa raporlar, Sa
yın Ozal'ın kararlarıyla, laf olsun diye 
rantabl gösterilerek mi yapıldı? Bu tesis
te, bugün 1988 yılı fiyatlarıyla elektrik üre
tilmiş olsa, anlaşmanıza göre -şu andaki 
tartışmalara göre- en az 3,2 sent ödeme 
yapmanız gerekir. Beş yıl sonra olacağı
na göre, bunu eskalasyonla beş yıl sonra
ya götürdüğünüzde, bu rakam çok büyü
yecektir; uluslararası enflasyon rakamla
rına göre gidecektir. 

Bu projenin rantabl olduğunu nasıl 
söylersiniz? Liman yapım işiyle ilgili hangi 
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eşgüdüm çalışması vardır? Liman yapım 
maliyetleri bu projenin içinde midir? Li
man yapımıyla ilgili ek yükler ne olacak
tır? Yarın bu yabancıların ürettiği enerji
yi siz almayacak mısınız? Şu anda tartış
ma yapılıyor; Bakanlık uzmanları "Yüz
de 85 alalım" diyorlar, iligili kuruluş 
"Hayır, ürettiğim enerjinin yüzde 
100'ünü alacaksın" diyor. Nitekim, bir ve
sileyle Sayın Bakan da bunu doğruluyor. 
Sayın Bakana geçen sene "Bu yabancı ku
ruluşların ürettiği enerjiyi biz almak du
rumunda mıyız? Eğer kendi kaynakları
mıza dayalı hidroelektrik santrallar üre
tim yaparsa, Türkiye Elektrik Kurumu 
kendi kaynaklarına mı öncelik verecek
tir?" diye sordum. Sayın Bakan da, "El
bette kendi kaynaklarımıza; ama onlara 
da, yakıt hariç, asgarî olarak şu ödeme
lerde bulunmamız lazım" diye cevap ver
diler. Şimdi, yapılan anlaşmalara göre, 
Avusturalya'dan, Güney Afrika'dan geti
rilmesi düşünülen kömürün oksidasyonu, 
yüklenmesi, boşaltılmasıyla ilgili masraf
ların da gireceği, hatta kurumun doğal 
olarak bütün işletme jnasraflarını isteye
ceği tartışmaları şu anda Bakanlıkta yü
rütülmektedir. Adana'nm Yumurtalık İl
çesinde kurulacak olan tesis» ülkeye aydın
lık değil, karanlık getirecektir. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin enerji 
tüketim trendi bellidir. Kendi dönemini
ze baktığınızda, son 10 yılda iki misline 
katlanmıştır. O halde, yapılması gereken
ler bellidir. Ülke kaynaklarına dayalı, sant-
rallartn azamî şekilde planlanması, konul
ması ve arkasından da Türkiye'nin gele
ceğini ipotek altına almayacak girişimler
le, enerji sektörünün geliştirilmesi gerekir. 

Küçük santrallarla ilgili " yap-işlet-
devret" modelinin çok önemli bir mari
fet olduğunun Sayın Bakan tarafından 
söylendiğini ifade ettim; ama burada Sa
yın Bakan şunu kabul etmektedirler : Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler sı
rasında, "Küçük su kaynaklarında üreti-
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len bu enerji 1,9'la 2,5 sent kilovat/saat 
olacaktır, en kârlısı bu" dediler; ama ne
rede en kârlısı Sayın Bakan? "Yap-işlet-
devret" modelinde, yani Adana -> Yumur-
talık'a göre en kârlısı budur, termik sant-
rala göre en kârlısı budur. Yoksa, siz de 
bilmektesiniz, hidroelektrik santrallarda 
kurulu güç yükseldiği takdirde, maliyet 
düşer. Kurulu gücün yükseldiği, maliye
tin düştüğü, objektif bir mühendislik kri
teri olduğuna göre, siz de aslında, Sayın 
Özal'ın politikalarını benimsemediğinizi, 
kabul . etmediğinizi bilinç altı açıklı
yorsunuz. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Hayal âlemi... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ra
kamlar burada, gerçekler burada... 

Sayln Başkan, sayın milletvekilleri;1 

Özal Hükümeti döneminde önemli bir ha
ta da, özelleştirme konusundadır. Özelleş
tirme konusunda çok ciddî yanlışlıkların 
yapıldığını sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Biliyorsunuz, 3096 sayılı Yasa ile 
elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve tica
retinin Türkiye Elektrik Kurumu dışında
ki özel yerli ve yabancı şirketlere verilme
si hakkı, Birinci Özal Hükümeti zamanın
da kanunlaşmıştır. Enerji üretiminin, da
ğıtımının, iletiminin, ticaretinin tek elde 
olmasının azımsanmayacak yararları oldu
ğu, bütün Avrupa ülkeleri tarafından ka
bul edildiği halde, şimdi Türkiye Elektrik 
Kurumunun aslî görevleri bir kenara itil
mekte ve çok ciddî yanlışlıklara gidil
mektedir. 

Sayın Özal, büyük bir ihtimalle Sa
yın Thatcher'ı burada kopya etmeye ça
lışmaktadır. Anlaşmalara baktığınızda, İn
giltere'deki anlaşmaların tıpa tıp kopyası 
gibidir; ama, bu kopyanın başarılı olama
yacağı çok kısa sürede anlaşılacaktır. İn
giltere modeline girmeden, ingiltere'de bi
zatihi Muhafazakâr Parti içerisindeki mu

halefeti söylemeden, bizatihi İngiltere 
Ulusal Elektrik Kuruluşunun Başkanının 
muhalefetini söylemeden, Sayın Bakanın 
çok talihsiz saydığım özelleştirmeyle ilgili 
ifadelerine bakınız. Sayın Bakan ne de
mektedir : "Bugün Türk ekonomisinin en 
büyük sorunu, özelleşememesidir" de
mektedir. Devam ediyor; "Bir yandan 
devletin yatırımlardaki ağırlığını kısarken, 
özele devrederken, zarar edenleri dahi ge
rekirse bedava verdiğimizde dahi kârda 
oluruz."; "Zatar edenleri bedava verdiği
mizde dahi kârda oluruz" diyor Sayın 
Bakan. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Doğru söylüyor. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Kimin 
malını kime veriyorsunuz? İşte niyet or
tadadır. 

Sayın Bakan daha da ileri giderek, 
Güney Kore örneğini veriyor. Güney Ko
re'de birçok tesisin hibe edildiğini; ama 
bugün ekonomiye önemli katkı getirdik
lerini söylemektedir. Siz hangi ANAP'lı 
yandaşlarınıza hibe etmeyi düşünüyorsu
nuz Sayın Bakan? (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ve övünerek di
yor ki : "Adana, Mersin, Hatay, Çukuro
va Elektriğe; Antalya'nın tamamı ile, kıs
men Burdur İli, Kepez ve Antalya Hava
lisi, Elektrik Santralları Anonim Şirketi
ne devredilmiştir." 70 yıllık anlaşmalar 
imzalanmıştır sayın milletvekilleri. Anlaş
ma bölgesindeki üretim tesislerinin devir 
yetkisi de bu şirketlere verilmiştir. Buna 
rağmen Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki müzakerelerde, "Üretim 
tesislerini vermeye benim niyetim yok" di
yor. Belki de haberi yok; anlaşmada, ve
rildiği bağıtlandığı halde, "Niyetim yok" 
diyor. Elimde 7.10.1988 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararı ve ilgili sözleşme var Sayın 
Bakan. Ya Sayın Bakan doğru söylüyor ya 
bu anlaşmalar. 
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Yine komisyonda Sayın Bakan de
vamla ne diyor : "... ama satmak gerekir
se, tesisin değerini alırsam, yine satarım, 
önemli değil" Kimin malının kime satıl
dığını sordum. 

Kayseri Bölgesi dışında, Samsun İli 
içinde, sadece yerli bir firma değil, değerli 
milletvekilleri, British Elektriğin de için
de bulunduğu bir Joint Venture firmaya 
bir konsorsiyuma Samsun bölgesinin elek
triklendirme işi verilmektedir. Ve Sayın 
Bakan bundan sonra diyor ki : "Yeter bu 
kadar; Adana'yı verdik, Antalya'yı verdik, 
Kayseri ve Samsun'u vereceğiz, duraca
ğız... Bir bekleyeceğiz, bakalım nasıl işli
yor, doğru mu yanlış mı?" 

Türkiye deneme tahtası mı, Sayın 
Kakan? Türkiye'deki enerji sektörü, dene
me tahtası mı? Bir taraftan Sayın Özal, 
Hamitabat'ta, Ambarlı'da, Adana - Yu
murtalık'ta denesin; bir taraftan da siz, 
yıllarca bu ülkejnin medarı iftiharı, önemli 
katkılar yapmış olan Türkiye Elektrik Ku
rumunu işlevinden çıkarın! Bu olacak şey 
mi Sayın Bakan? 

Şimdi, çok sevdiğiniz, özlediğiniz, 
kopya ettiğiniz İngiltere'deki özelleştirme
nin ne durumda olduğunu size sunmak is
tiyorum. Bakın, Thatcher İngiltere'de 
özelleştirmeye neden gitti? Önce bunu öğ
renmek lazım. 

Thatcher, hepinizin bildiği gibi, azı
lı bir, işçi sınıfı düşmanıdır. Biliyorsunuz, 
İngiltere, dünyanın en zengin kömür ya
taklarına sahiptir. İngiltere'deki kömür ya
taklarında çalışan işçi sınıfı, son yüzyıllık 
mücadelesi sonucunda, çok iyi ücretler el
de etmiştir; bundan rahatsız olmaktadır. 

İngiltere'deki elektrik enerjisinin be
lirli bir kısmı, kömür kaynağına dayalı ter
mik santrallar, yüzde 20'ye yakını da nük
leer santrallar yoluyla üretilmektedir; bir 
kısmını da ithal etmektedir. 

Thatcher, bir taşla iki kuş vurmak is
tedi : Bir taraftan, felsefesini gerçekleştir

mek için özelleştirmek ve diğer taraftan, 
kamu kuruluşlarının etkinliğini kırmak 
için böyle bir yola gitti. Öyle bir anlaşma 
yaptı ki, devredeceği, özelleştireceği firma
lara şu şartı koştu : "Nükleer santral ko
nusunda kesinlikle bir alternatifiniz yok. 
Ülkedeki nükleer santralların ürettiği elek
triği alacaksınız; hatta, İngiltere'nin an
laştığı diğer ülkelerden de yüzde 20 ora
nında ithal edeceksiniz. İş bilenin, kılıç 
kuşananın... Gidin, nereden, hangi kay
naktan alıyorsanız alın; en ekonomik kay
naktan alın. İngiltere'deki kömür yatak
larını kapatın; ama istediğiniz kaynaktan 
bulun ve alın; gerekirse Güney Afrika'daki 
kömürleri getirin." 

Böylece, aklı sıra, kömür sanayiini, 
kömür işçilerini cezalandırmak istedi. Ta
biî, bunun yanında ciddî bir olanak da el
de etti : Dünyanın, Avrupanm en büyük 
kuruluşlarından olan böylesi bir elektrik 
şirketinin özelleştirilmesinden dolayı, büt
çesine önemli bir kaynak temin ettirdi. 
19Ş9 yılından itibaren, bu plan aşamalarla 
yürürlüğe girecek; ama bakınız, şimdi İn
giltere'de ne oluyor : Ana muhalefet par
tisi değil, milletvekilleri değil, üniversite
ler değil, bizatihi özelleştirilmesi istenen 
o kuruluşun CEGB'nin Genel Başkanı ya
ni özelleştirilmesi istenilen Merkezi Elek
trik Firması CEGB'nin Genel Başkanı 
Lord Marshall, "Bizim kanaatimize gö
re, bu karar, elektrik kullanıcılarının le
hine değildir. CEGB'nin geçmiş 30 yıllık 
kayıtları da, başarılan da ihmal edilmek
tedir. Karar büyük bir pişmanlık 
getirecektir" demektedir. 

Gene Merkezî Elektrik Üretim Ku
rulu Yönetim Kurulu Üyesi Mr. Frank 
Ledger "İngiltere'de ve dünyada elektrik 
üretiminin temel prensibi güvenilir ve em
niyetli servis olmasıdır. Bunun anahtar ce
vabı da, merkezî planlama, koordinasyon, 
operasyon ve integre sistemdir ki, yıllar
ca başarı ile sürdürülmüştür ve bu kanıt-
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lanmıştır. Bütün dünyadaki ana belirleyi
ci, dominant trend, belirleyici gelişme, 
parçalanma, küçük işletmelere devir ye
rine, merkezîleşmedir. Sistemi dağıtmak, 
ülkeyi karanlığa götürecektir. Dünyada bu 
yöne doğru hareket eden başka bir ülke 
yoktur." demektedir, ama bilmemektedir 
ki, Türkiye'de böylesine yandaşları vardır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Gene ingiltere'de çok yaygın olan bir 
kanaat da -Muhafazakâr Partinin de için
de olduğu bir kanaat- bu özelleştirmeyle 
İngiltere'de elektrik fiyatlarının artacağı 
ve ingiltere sanayiinin bundan olumsuz 
etkileneceğidir. 

Sayın milletvekilleri, elektrik konusu 
dışındaki diğer konulara girmeden önce, 
önemli gördüğüm birkaç hususu daha arz 
etmek istiyorum. Bakınız, özellikle rica 
ediyoruz : Sayın Bakan, enerji sektörüne 
bakış açısını değiştirsin ve karşılaştırma
ları yaparken objektif olsun. Türkiye'de 
yerli kullanım oranının yüzde 56 olduğu
nu söylemektedirler; kendilerine göredir; 
ama yaptığımız hesaplara göre, bu, yüz
de 52 civarındadır. Yerli kaynak oranı olan 
yüzde 56'yi, Türkiye Cumhuriyetinin bir 
bakanının küçümsemesi, yetersiz görme
si gerekirken, bunu büyük görmektedir. 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşma
ları sırasında Sayın Bakan, "Türkiye'de 
yerli kaynak yüzde 56'dır" diyor ve bize 
Japonya'yı örnek veriyor, burada yüzde 20 
olduğunu söylüyor. 

\erli kaynak oranının azalmasının bir 
sorun olmadığını söyleyerek, Japonya ile 
Türkiye karşılaştırılıyor. 

Sayın milletvekilleri, Japonya'nın, 
Afrika'da birçok kömür işletmesi vardır. 
Japonya'nın, çok ciddî sanayileşme mer
tebesinde olduğunu biliyorsunuz. Japon
ya'nın, dar olanaklarda, kendi kaynakla
rı itibariyle, Türkiye ile karşılaştırılması 
mümkün değildir; ama buna rağmen Ja

ponya, enerji sektöründe ithal ettiği gir
dileri, birkaç misli ihracat yoluyla geri al
maktadır. Japonya ile bizi nasıl karşılaştı
rırsınız? 

Gene diğer bir konu, Afşin - Elbis
tan projesi konusudur. Dikkatle izliyoruz 
ve Sayın Bakanlığı bir kez daha uyarıyo
ruz : Afşin - Elbistan Projesinin (A) kıs
mının son iki ünitesinin devreye girmesi 
konusundaki çalışmaların, bir an önce 
başlatılması gerekmektedir. 

Afşin - Elbistan ile ilgili verdiğiniz 
maliyet rakamları gerçeğe uygun değildir. 
Bunu her aşamada tartışmaya hazırız. Ba
kanlık olarak verdiğiniz 3,1 trilyon lira ra
kamı, her yıl kümülatif eşkale edilmiş, hız
lı amortisman rakamlarına göre bulunmuş 
ve sabunlanmış rakamlardır. Afşin - El
bistan'a, bütün sevabıyla günahıyla orta
da kalan böyle bir ulusal projeye sahip çık
mak gerekmektedir. Bunun (B), (C), (D) 
ünitelerinin kısa sürede devreye girmesi 
için, gerekli yirmi yıllık planlamanın bir 
an önce yapılacağını ummak istiyoruz. 

Yine, elektrik sektöründe, iş bilir 
Özal Hükümetinin diğer bir marifeti de 
şu : 1988 ve 1989 yatırım programların
da üç tane kalem var sayın milletvekille
ri, toplam proje maliyetlerinin sadece 
dörtyüzde birini, üçyüzellide birini öde
nek olarak koymuşlar. Seçim döneminde 
Bingöl'e gidildi; Bingöl halkı kandırılarak, 
Bingöl'e yatırım yapıldığı iddia edilerek, 
Bingöl'de 60 megavat/saatlik santral ya
pılacağı (Karlıova Termik Santralı) söy
lenildi. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ya
pılıyor... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Yapı
lıyor değil mi?.. Acaba yapılıyor mu; so
run Sayın Bakanınıza... 

Sayın Bakan, Türkiye Elektrik Kuru
mu, "Nasıl yapsak da, bunlan şu prog-
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ramdan çıkarsak?.." diye düşünüyorlar. 
Bu sene 1 milyar lira ödenek konulmuş; 
geçen yıl 1 milyar lira ödenek konulmuş. 

Evet, "Karlıova Termik Santralı Sa
yın Demirel döneminde planlanmış ve in
şaatı başlamıştır..." mı diyeceksiniz aca
ba? 60 megavat/saat gücündeki bir sant
ralın 150-160 milyon dolara mal olduğu
nu inkâr edebilir misiniz Sayın Bakan? 
Övünüyorsunuz ve "1 350 megavat/saat
lik termik santralı 400 milyon dolara 
yapıyoruz" diyorsunuz... Peki, 60 mega
vat/saatlik bir «aatralı kaça yapmanız ge
rekiyor? Böyle demagojiyle bir yere gide
mezsiniz... 150-160 milyon dolara mal olu
yor... Elbette bir tanesi dogalgaz türbin
lerine dayalı bir santral, diğeri ise termik 
santral. Bunu rağmen, Karlıova santralı, 
termik santrallar ölçüsünde dahi flzibl de
ğildir. Buraya yapılacak yatırımla Bingöl 
halkına herhangi bir iş olanağı da açılmaz. 
Bunun onda biriyle, Bingöl halkına, çok 
daha fazla iş olanakları açılabilir. Bingöl 
halkının bu konuda gerekli hesabı soraca
ğını umuyorum. 

Gelelim Çan - Lapseki Projesine... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
tamamlanmıştır; bu arada toparlamanızı 
da rica edeyim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlamak üzereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bu 
projede de aynı durum vardır. Yine Adı
yaman - Gölbaşt'nda da aynı durum ve 
1 milyar Türk Lirası yatırım... 

Sayın Bakan, Enerji Bakanlığı, yeni 
enerji kaynaklarını (rüzgâr enerjisi, bio-
gaz gibi) diğer ülkelerdeki gelişmelere göre 
bir an önce izlemeli ve Türkiye'de bu ko
nuda ciddî gelişmeler olmalıdır. 

Nükleer santral konusunda birkaç 
söz söylemek istiyorum : Nükleer santral 
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konusu, ciddî bir konudur. Hükümetin bu 
konuda bir plana sahip olması gerekmek
tedir sayın milletvekilleri. Nükleer santral 
konusuna, ""Yap-işlet-devret" yöntemiy
le yaklaşılamaz. Nükleer santral, nükleer 
teknoloji getiren, teknoloji gelişmesi geti
ren bir sahadır, Türkiye'nin, yaklaşık yir
mi, otuz yıl, bu sahada bir enerjiye ihti
yacı yoktur, ama Türkiye nükleer santral-
larla ilgili gelişmelerden uzak kalamaz. Bu 
anlamda, Fransa ile AT ilişkilerinde bir 
rüşvet olarak gördüğünüz, "Yap-işlet-
devret" modelinden vazgeçiniz; geliniz» 
daha sağduyulu, küçük çapta, Arjantin'
in önerisine dikkat çekiniz. Arjantin bu 
konuda ciddî gelişmeleri olan bir ülkedir. 
Atom Enerjisi Başkanını Türkiye'ye, bü
yükelçi olarak göndermiştir. Türkiye'yle 
beraber -joint venture- üçüncü dünya ül
kelerine yatırım yapılması önerisi vardır, 
yani Türkiye'de bir santralın kurulması 
dışında, herhangi bir talepleri yoktur. 
Türkiye'nin bu konudaki özelliğinden fay
dalanmak istemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, madencilik sek
törüne geçmek istiyorum. Madencilik sek
töründe ciddî krizlerin yaşandığı görül
müştür. "Yükle götürür, döviz getir" 
mantığıyla dev maden yatakları özel sek
töre peşkeş çekilmiştir ve bu da yetmiyor
muş gibi, maden fonunun, maden sektö
rü için kullanılması gerekirken, ırkçı Gü
ney Afrikadan getirilen kömürle ilgili ola
rak sübvansiyonda kullanılmıştır ve bu 
Ankara Belediyesine bir tahsisat olarak ve
rilmiştir. Madenlerin detayına fazla gire
meyeceğim. 

Etibankın ulusal bir tekel haline dö
nüşmesinden sonra, dünya bor pazarında 
na kadar önemli adımlar attığımız hatır
lanmalıdır. Bunun gereği yapılmalıdır. 

3213 sayılı yasayla getirilen beyan 
usulüyle, maden yataklarımızda ciddî bir 
tahribat olmaya başlamıştır. 
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Maden Tetkik Araştırma Kurumu
nun çalışmalarını verimli ve yeterli saya
mayız. Bu kuruluşların bütçelerine bak
tığınızda, durumları ortadadır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun maki
ne parkının bir kısım müteahhitlere dev
redildiğini, Kangal'da, Soma'da ve birta
kım yerlerde görüyoruz, bunları da iz
liyoruz. 

Sivas - Kangal'da, müteahhide TKİ' 
nin makine parkı devredilmiş midir? Sa
yın Bakanımın bu sorumu cevaplandırma
sını istirham ediyorum. 

MTA çalışmalarının önemli bir nok
taya geldiği, bir abartıdır, bir yanılgıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerimin sonunda Türkiye Kömür İşlet
melerine değineceğim. Türkiye Kömür İş
letmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak cid
dî bir keşmekeşliğin yaşandığı ortadadır. 
Türkiye'de bu kış mevsiminde, birçok yö
relerimizde vatandaş, yurttaş kömür bu
lamamaktadır. 

Termik santrallara kaynaklık edecek 
kömür yataklarının rasyonel çalıştırılma
sı konularına, zamanımın darlığından do
layı giremiyorum; ama, Türkiye'de birçok 
yerde kömür konusunda ciddî sorun
lar vardır. Geçenlerde Ankara'da 
OR-AN'dan gelirken gördüm; gecekondu 
bölgelerindeki vatandaşlar çöpte, moloz
larda kömür aramaktadır. Bugün Türki
ye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve 
birçok bölgesinde vatandaş kömür sıkın
tısı çekmektedir. TKİ'den alınan sahte 
tahsis belgeleriyle, birçok yerde vatandaş 
karaborsa kömür almaktadır. Bu yetmi
yormuş gibi, doğu'daki Silopi yatakları as-
faltit ve uranyum içerdiği için, bir hayli 
zararda olduğu halde ve bu konuda Ba
kanlığa eleştiri getirdiğimiz halde, Türki
ye Kömür İşletmeleri gerekeni yapma
maktadır. Çevre sağlığı açısından çok za
rarlı olacak; bu konuda tedbir almamak
tadır. Bu kömürlerin işletilmesi ve gelişti

rilmesinden sonra halka dağıtım konusu
na girmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, diğer bir husus. 
da, kömürdeki bu sıkıntı, karaborsa, va
tandaşın içerisinde bulunduğu diğer dert
lere rağmen, anladığım kadarıyla, Sayın 
Bakan, birtakım ANAP'lı belediyelerin de 
baskısıyla, kömür dağıtım işini devrede
ceğini ilan etmiştir. 

Türkiye'de kömür konusunda ciddî 
sorunların olduğu, böylesine büyük yatak
ların olduğu, rasyonel işletmeyle' daha 
ucuza kömür elde edebileceğimiz ve va
tandaşa kömür götürebileceğimiz bir ku
rumun daha da geliştirilmedi gerekirken, 
bu konuda özel sektöre pazar açmak an
lamsızdır ve bunun faturasını halk ödeye
cektir. Bu konuda Bakanlığın yeniden bir 
düşünce içine girip, gerekli değişiklikleri 
yapacağını umuyorum. 

Petrol aramalarında ise, Özal Hükü-
leti döneminde, yeniden getirilen kararna
melerle, milyarlarca liralık fonlar, yeniden 
özel şirketlere verilmiştir. Bu özel şirket
ler, bu milyarlarca liralık fonları, kendi 
petrol aramalarında dikkatsizce harca
maktadırlar. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bü
rokrasisinin, yabancı şirketlerle ilişkileri
ni dikkatle izliyoruz. Geçmişte de bir alış
kanlık haline gelmişti; yabancı şirketler, bu 
konuda, bürokratların yakınlarına, Avru
pa vesair yerlerde, eğitim olanakları da 
açarak, bu konuda gerekli denetimden 
uzaklaşmaktaydılar. 

Türkiye'de yapılması gereken, petrol 
kaynaklarının geliştirilmesi ve ulusal ku
ruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının elindeki sondaj kulelerinin da
ha verimli hale getirilmesi gerekirken, 
maalesef Sayın Bakan, "Türkiye'de pet
rol çıkmasının önemli olmadığını, hatta 
petrol çıkmasının insanları tembelleştire-
ceğini' söyleyecek kadar gaflete düşmüş
tür. Bunu anlamak, bunu Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Bakanlığının yapısıyla, yakla
şımıyla bağdaştırmak mümkün değildir... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, toparlıyor 
musunuz efendim? Konuşma sürenizi 
5 dakika geçtiniz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Evet 
efendim bitiriyorum. 

TEMSAN Genel Müdürlüğü önemli 
bir kuruluştur. Gerçekten, elektro meka
nik sanayide, gelişmenin olmadığı ülkeler
de sanayileşme olamaz. 1980 öncesi çok 
ciddî gelişmelerle kurulan TEMSAN dev
re dışı bırakılmaktadır. 1988 yılı bütçesi 
ilk tahsisattan yüzde 75 indirilmiştir. Bu 
da yetmiyormuş gibi, ağustos sonuyla il
gili gerçekleşme yüzde 7'dir. TEMSAN 
atıl bırakılmaktadır. Aynı pazarda özel 
sektöre peşkeş çekilmektedir. Ankara Ke
sici Fabrikası, geçtiğimiz yılda devlet iha
lelerine, Türkiye Elektrik Kurumunun 
ihalelerine sokulmamıştır ve nihayet so
nunda, Sayın Bakan gelip, "Ankara Ke
sici Fabrikasını satacağız" demiştir. Bu 
konudaki yaklaşımların da çok yanıltıcı ve 
yanlış olduğunu söylemek istiyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumunda ve Ba
kanlığa bağlı birçok kurumda, Sayın Ba
kanın, teknik personele yaklaşımını da de
ğiştirmesini temenni ediyorum. 

Teknik eleman camiası, Sayın Baka
nın yaklaşımından hoşnut değildir. Tür
kiye Elektrik kurumuna alınacak personel 
için ingilizce bilme zorunluluğunun geti
rilmesi de, yanlış bir uygulamanın başka 
bir boyutudur. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin bu büt
çesiyle, Türkiye'de önümüzdeki yıl, yeni 
ufukların açılacağı, yeni gelişmelerin or
taya konulacağı, dünyadaki teknolojiye pa
ralel kaynakların yaratılacağı araştırma
ların yapılması mümkün değildir. Bu ne
denle, Elektrik İşleri Etüt İdaresine gere
ken önemin verilmesinin doğru olacağına 
inanıyorum. 

Son olarak, aslında hiç değinmek is
temediğim bir konu da, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, Türki
ye kamuoyunda dikkat çeken, hoşlanma
dığım atamalardır. Yapılan atamalarda, 
birçok değerli bürokratın da bulunduğu
nu biliyorum; ama, Sayın Bakanın -yanlış 
anlaşılabilecek- bölgecilik eğilimlerinden 
uzaklaşmasını diliyorum. 

Sonuç olarak, burada ortaya koydu
ğumuz yapıcı görüş ve önerilerin, Sayın 
Bakanlıkça dikkate alınacağını, değerlen
dirileceğini umuyor, hepinize saygılarımı 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 

Şahsı adına, aleyhinde, Sayın Vedat 
Altun; buyurun. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Süreniz, 10 dakika efendim. 

VEDAT ALTUN (Kars) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerin
de, şahsım adına görüşlerimi bildirmek 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum; hepi
nize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, ülkelerin kal
kınmasında enerjinin ne denli önemli ol
duğu hepimizce malumdur. Bu bakım
dan, Türkiye'deki enerji politikasına 
10 dakikalık kısa bir süre içinde değinmek 
istiyorum. 

Öncelikle belirteyim, ülkemizde cid
dî bir enerji politikasının uygulandığı 
inancını taşımıyorum. Ulusal enerji poli
tikası, ulusal doğal kaynak politikası tespit 
olunup, bu ölçüler içinde hareket edilme
si gerekirken, son yıllarda enerji sektörün
de, âdeta daldan dala atlarcasına, proje ve 
uğraşı alanının değiştirilmesi anlaşılır bir 
davranış değildir. 

Enerji politikamızın ciddiye alınma
dığının bir diğer kanıtı da, enerji sektö
rüyle iç içe olan, enerji politikasıyla çok 
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yakın ilişkilerde olan ünitelerin, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığından ayrı olu
şudur. Bu nedenle, Devlet Su İşleri, Taş
kömürü, PETKİM gibi kuruluşlar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bünye
sine alınırsa, derli toplu bir enerji politi
kası sergilenir inancındayım; ama, sanı
yorum ki, Hükümetin, her kişiye bir ba
kanlık ve her bakanlığa bir genel müdür
lük bağlama politikasının sonucu, bu üni
teler dağıtılmıştır. Ülkemizdeki enerji po
litikasının sağlıklı yürüyebilmesi bakımın
dan, bu ünitelerin birlikteliği veya sıkı ko
ordinasyonunun bir statüye bağlanması 
gerektiği inancını taşımaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî iktidarı
mız, özellikle elektrik enerjisinin artırıldı
ğından bahsetmektedir. Biz bunu candan 
alkışlıyoruz.. Tabiî, artırılması gerekir; 
ama, hiç olmazsa, elektrik enerjisi fiyat po
litikasının da, ülkedeki insanların yaşam 
koşulları ve gelir düzeyiyle orantılı olma
sı gerekir. Oysa, elektrik faturaları, yok
sul halka, âdeta başlıbaşma, bir yük ol
muştur. Bu hususa da, Bakanlık ilgilileri
nin ve Sayın Bakanın dikkatlerini çekerim. 

Keza, akaryakıt fiyatlarının artması, 
ülkemiz kalkınmasında, özellikle tarımsal 
sektörde çok olumsuz sonuçlar yaratmak
tadır. Akaryakıt zammı; fiyatların yüksel
mesi, daha doğrusu, tarım girdilerinin 
yükselmesi ve enflasyonun kamçılanması 
sonucunu doğurmaktadır. Ancak, tarım 
sektöründeki insanlar, ürettiklerine pazar 
oluşturmakta özgür olamadıkları için, da
ha doğrusu, tarım sektörü piyasasının 
oluşmasına devletin verdiği taban fiyat po
litikalarının etkin olması sebebiyle, petrol 
zamları, arada, tarım sektöründe çalışan 
insanların ezilmesi sonucunu doğur
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususa da
ha değinmek istiyorum: TEK'in (Türki
ye Elektrik Kurumunun) enerji satım po

litikasıyla ilgili olarak basında çeşitli ha
berler yer almakta, çeşitli kamu kuruluş
larının ve büyük şirketlerin Türkiye Elek
trik Kurumuna olan borçları milyarlarla 
ifade edilmektedir. Oysaki, gecekonduda 
oturan bir yurttaşımızın, imkânsızlıktan <•• 
sebebiyle bir ay elektrik ücretini ödeyeme
mesi halinde, karanlığa mahkûm edilirce-
sine, elektriği rahat bir şekilde kesilebil-
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, grubumuz 
adına konuşan arkadaşımız Sayın Atalay, 
gayet net ve açık bir biçimde, "yap-işlet-
devret" modelinin yanlışlıkları üzerinde 
durdu. Ben de kısaca bu hususa değinmek 
istiyorum. 

"Yap-işlet-devret" modelinin, ülke
mizde bir zihniyetin başlangıcı olacağı en
dişesini taşımaktayım... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Güzel 
bir zihniyet... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Kö
tü bir zihniyetinin başlangıcı olacağı en
dişesini taşımaktayım; inşallah ben ya
nılırım... 

•NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
İnşallah... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — 
Ama, "yap-işlet-devret" modeli, bana ka
pitülasyonları hatırlatmaktadır; inşallah 
ben yanılmış olurum... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Şimdi
den yanıldm... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — İthal 
kömüre dayalı olarak "yap-işlet-devret" 
modeliyle yapılan Yumurtalık Santralı ön
görülen sürenin sonunda devredilse bile, 
ekonomik ömrünü çoktan kaybetmiş ola
caktır. Ama, biz neyi ipotek altına veriyo
ruz? Yanılmıyorsam, biz, 26 yıllığına, üre
ten firmadan 3,1 sent veya 2,9 sente elek
trik enerjisi almayı ipotek altına veriyoruz. 
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Yani şimdiden, ülkemizin millî gelirinin 
bir bölümünü bu yabancı firmalara ipo
tek etmiş oluyoruz. Bu, anlaşılır bir dü
şünce değildir. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki elek
trik enerjisinin, enerji politikasının ve tek
nolojisinin hızla değiştiği dünyamızda, bu 
kadar uzun vadeli tasarruflara girmenin 
de isabetli olacağı inancını taşımamakta
yım. "Biz mutlaka, bu modelle üniteler 
yaptıracağız; çünkü dışa açılıyoruz. Bu 
"bizim çağdaşlaşmamızda" diye algıla
yıp, bu düşünce ve varsayımla bazı karar
lar verebilirsiniz; ama hiç olmazsa bu ara
da bir de'ırMaliyet artı Makul Kâr" mo
deli denilen şu formül denenebilirdi. Sa
nıyorum buna, sizden menfaat isteyen 
uluslararası sermaye yanaşmadı. Siz de 
Sayın Bakanlık yetkilileri de, Sayın Bakan
lık da buna uluslararası sermaye piyasa
sındaki çeşitli fınans sorunları sebebiyle 
karşı da çıkamadınız. 

Sayın üyeler, Ülkemizde, Bakanlığı
mızın, uzun vadeli bir enerji politikası da 
yoktur diye konuşmamın başında da söy
lemiştim. Çünkü, uzun vadeli enerji poli
tikaları, uzun vadeli rasyonel tahminlere 
dayanır. Sayın Bakan, bütçeyi sunuş ko
nuşmasında, 1988 yılı elektrik enerjisi ih
tiyacının 50 milyar kilovat/saat, 2000 yı
lında ise bu ihtiyacın 157 milyar kilovat/ 
saate, 2010 yılında ise 323 milyar kilo
vat/saate ulaşacağını tahmin ve ifade et
mişlerdir. Gönül, bu miktarın 500 milyar 
kilovat/saate çıkmasını arzu eder; ama bir 
tahminin rasyonel olabilmesi, ancak, geç
mişin iyi hesaplanabilmesiyle mümkün
dür. Ülkemizin geçmiş yıllardaki elektrik 
enerjisi gereksinimine baktığımız zaman, 
ihtiyacın yaklaşık olarak her 10 yılda bir 
iki katma çıkmış olduğunu görürüz. İki 
katı aşan tahminler ise rasyonel değildir. 
Ayrıca ben, yerli kaynağa ve yerli değer
lere dayalı bu iki kata ilişkin tahminlerin 

çok daha hayırlı olacağı inancını taşı
maktayım. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Niye beş kat değil de, iki kat? 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Sa
yın Dalkıran, geçmiş yıllara bakarsanız, 
her 10 yılda bir elektrik gereksinimi iki ka
tına çıktığı için, iki katı olarak ifade edil
miştir... İsterseniz bakınız. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, yani ülkemizdeki elek
trik enerjisi sorunu gerçekten içler acısı
dır. Umanm ki, ben bu konuda yanılmış 
olayım. Bir ülkede, elektrik enerjisi dağı
tım ve iletim üniteleri, üretimle birlikte at-
başı beraber ve organize bir biçimde ya
pılmadığı sürece, o ülkenin elektrik poli
tikası iflas etmiş demektir... 

BAŞKAN — Sayın Altun, süreniz de 
doldu efendim, lütfen toparlayınız. 

KEREM GÜNEŞ '(Kars) — İnsaf 
ediniz, mezralara bile elektrik geldi; el 
insaf... 

VEDAT ALTUN (Devamla) — 
Mezralardaki elektriği de anlatacağım de
ğerli amcacığım. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, söz iste
yin size de söz vereyim; ama durmadan 
oradan niçin laf atıyorsunuz? (SHP sıra
larından "Bravo Başkan" sesleri) 

Sayın Altun, süreniz doldu, hatta siz 
bu süreyi biraz da aştınız. Rica ediyorum 
toparlayın efendim. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Türk 
Standartları Enstitüsü açıklama yapıyor; 
"Eğer kablo seçimi isabedi yapılmış olsay
dı, ülkedeki enerji kaybından tasarruf, Ke
ban Hidroelektrik Santralinin ürettiği 
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enerjiye eşdeğer olurdu" diyor. Ülkemiz
deki enerji kaybı yüzde 15'tir. Bakanlığın 
yayınladığı bültenler içinde bir oranlama 
yapılırsa, yüzde 15' in, Keban'ın üretimi
ne eşit olduğu anlaşılacaktır. Yani düzelt
mek de, onarmak da çok zor bir olay de
ğildir. Elektrik enerjisi üzerindeki yatırım
lar trilyonlarla ifade edilirken, yetkililer, 
100 milyar liralık bir yatırımla bu enerji 
kaybının da önüne geçilebileceğini ifade 
etmektedirler. 

Konuşmamı bitirmeden önce, Tür
kiye'deki enerji politikasının, planlı döne
me geçişte nasıl ciddiye alındığına ve da
ha sonra bunun nasıl göz ardı edildiğine 
de kısaca değinmek istiyorum. 

1960'lı yıllarda Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi kuruldu. 1960'h yıllarda bu ida
renin başına Sayın Özal getirildi veya bu 
idarenin çok yetkili kişilerinden biriydi. 
Amacı, ülkedeki elektriğin etüt ve proje
sini yapmaktı; ama, bu idare, çok kısa bir 
süre sonra, ülkedeki elektrik dağıtım pro
jesinin etüdünü yabancı bir firmaya ver
di. O zaman, bu yabancı firmaya veriliş, 
Devlet Planlama Müsteşarı tarafından be
ğenilmemiş ve polemiklere vesile olmuş
tu. Demek ki, Sayın Özal, daha o günler
de uluslararası sermayeyle dostluklarını 
geliştirmeye başlamıştı. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Buna sen de gülüyorsun ya... 

BAŞKAN — Sayın Altun, süreniz 
çok geçti. (SHP sıralarından "Bağlıyor" 
sesleri) Bekliyorum bağlamasını da, bir 
türlü bağlamıyor işte. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Acı
nacak halinize gülüyorum, doğru. 

BAŞKAN — İpi bulamıyor, evet. 
Buyurun efendim, süreniz çok geçti. 

Lütfen... 
VEDAT ALTUN (Devamla) — İp 

elde Sayın Başkan. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 

Karslıdır o da, torpil yapın. 
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BAŞKAN — Hemşerimdir, o kadar 
olacak. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — Üre
tim ve iletim tesisleri, demin de arz etti
ğim üzere, paralellik arz etmese, kayıplar 
çok büyük boyutlara ulaşır. Sayın Bakan 
bilirler; bunun en bariz misali de Elbis
tan Termik Santralıdır. Bugün Elbistan 
lermik Santralında bir kısım üniteleri ça
lıştırmadığını ve gereğinden fazla elektrik 
ürettiği için çalıştırmadığını ifade etmek
tedirler. Elbistan Termik Santralının ça-
ltştırılmamasınm sebebi, iletim hattının, 
zamanında, gereği gibi ve santrala uygun 
bir biçimde düşünülmemiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, enerji politikası 
üzerinde on dakikalık bir zamanın yetme
yeceği malumlarınızdır. (ANAP sıraların
dan "20 dakika konuştun" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lüt
fen... Tamamlıyor arkadaşımız. 

Aşağı yukarı 20 dakikadan fazla kor 
nuştunuz Sayın Altun. 

VEDAT ALTUN (Devamla) — İfa
de etmek istediğim meselenin çok az bir 
bölümünü ifade edebildim. Beni dinledi
niz, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağ olun. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altun. 

Efendim, Hükümet adına Sayın Ba
kan, bu değerli arkadaşımızdan sonra söz 
istemiştir; ancak, Bakanın konuşma süre
si, malumu âliniz, bir saat kadardır. Bu 
itibarla konuşmanın insicamını bozma
mak için biraz erken ara vermek duru
mundayız. 

Saat 21.00'de toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Hepinize afiyet olsun; 

Kapanma Saati : 19.45 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kaıtamor 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşiminin Dördüncü O 
rumunu açıyorum. 

H î r — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —1989 Malt Ydt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşan
ları ile 1987 Malt Yılı Gemi ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kurutuşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rdan (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3fi67) (& Soydan : 111,-112,134,136) 
(Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAK
LAR BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bahanhğt 
1989 Malt Yık Bütçesi 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bahanhğt 
1987 Mali Ydt Kesmhesabt 

a) Bttrol isleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1989 

Malt Ydı Bütçesi 
2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1987 

Malt Ydt Kesmhesabt 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Söz sırası, Hükümet adına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin 
Kurt'un. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

bütçesinin görüşüldüğü bugünkü gür 
demde, Bakanlığımızın, ensrji ve tab 
kaynaklar konusundaki çalı; imalarını ş 
anda içinde bulunduğumuz durumu, g< 
lecek için neler düşündüğümüzü özet ob 
rak bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, T ırkiye, ener 
kaynaklan bakımından çok zengin ola 
ülkeler arasında yer almamaktadır. Dote 
yısıyla ülkemiz tükettiği eneı jinin heme 
hemen yansını dışandan almak ve karşı 
lığında döviz ödemek zorundadır. Bu s< 
beple, dışa belirli ölçüde bağımlı ola 
enerji kaynaklanmızı çok cidjiî etüt etme 
miz, çalıştırmamız ve enerji israfına seb< 
biyet vermeyecek şekilde kullanmamız gc 
rekmektedir. Bu düşünceler ışığında, ben 
den önce söz alan arkadaşlanmın da be 
lirttiği gibi, bugün Türkiye'de varılan nok 
ta, hepimiz tarafından, bütün milletimi 
tarafından takdirle karşılanmaktadır. 

Bildiğiniz gibi ülkemiz, özellikle pet 
rol yönünden oldukça kısıtlı imkânlara sa 
hip olup, tükettiği petrol enerjisinin anca) 
yüzde 13'ünü kendi yerli kaynaklarında] 
karşılayabilir durumdadır; geri kalan ih 
tiyacmın yüzde 87'sini dışarıdan dövi: 
karşılığı satın almak mecburiyetindediı 
Bu sahadaki darboğazlarımızı aşabilme! 
için, yabancı sermayeyi de ülkemize da 
vet ederek, bu konuda uzman şirketleri d< 
devreye sokarak -bugün petrol fıyatlarınır 

— 677 — 
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düşmüş olmasına rağmen, arama faaliyet
lerinin büyük çapta azalmasına rağmen -
ülkemizde ciddî ve büyük boyutlu araştır
malar devam etmektedir. 

Ülkemizde petrol vardır veya yoktur 
gibi bir kanaate varmak için şu anda eli
mizdeki belgeler, doneler, kriterler yeterli 
değildir. 766 bin kilometrekare olan ülke
miz sathında cumhuriyetten bu yana an
cak 2 400 civarında araştırma kuyusu açı
labilmiştir. (MTA tarafından, TPAO ta
rafından, yabancı şirketler tarafından) 
Amerika'da yılda 20 bin kuyu açıldığını 
düşünürsek, bu rakamlarla Türkiyemizde 
petrol vardır veya yoktur gibi bir kesin ka
naate varmamız mümkün değildir. Ancak 
jeolojik formasyonların gösterdiği, Tür
kiye'de petrol yataklarının bulunduğu; fa
kat kırılmalardan dolayı bunların küçük 
rezervler halinde olduğu, anafikir halin
de şu ana kadar devam etmiştir. Bundan 
sonra yapacak olduğumuz daha detaylı 
araştırmalar, özellikle son çıkardığımız ka
rarnameyle Akdeniz ve Karadeniz kara
sularımız içerisinde arama faaliyetlerimiz, 
önümüzdeki günlerde bize daha kesin ne
ticeler verecek duruma gelecektir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda arka
daşlarımızın bu konuda sorduğu bir so
ruya cevap verirken, petrol çıkmamasının 
çok önemli bir husus olmadığını söyledim. 
Bu, doğrudur; çünkü, önemli olan Türk 
insanının çalışkanlığı, bilgisi ve beceresi-
dir. Bana göre ülkelerin en büyük kayna
ğı da insan faktörüdür. Eğer, yetenekli, 
bilgili ve becerili insanlarımız olursa, Ja
ponya'da olduğu gibi, dışarıdan alır, çok 
fazla katma değer katarak dışarıya sata
biliriz; fakat buna rağmen, ülkemizde pet
rol bulmamak için bir gayret içerisinde 
bulunmamızı düşünmek, özellikle bir 
Enerji Bakanının ağzından böyle bir sö
zün çıkması, takdir edersiniz ki, mümkün 
değildir; ancak, orada benim anlatmak is

tediğim husus çarpıtılmıştır. 

1988 yılı içerisinde 24 milyon ton ci
varında petrol işlenmiş; bunun yaklaşık 
21,5 milyon tonu ithal yoluyla, 2,6 milyon 
tonu da yerli kaynaklarımızdan sağlanmış
tır. Şu anda, bildiğiniz gibi, mazot, gaz, 
fuel-oil gibi ürünlerin dışındaki ürünlerin 
tümü libere edilmiş olup dünya pazarla
rına göre fiyat tesis etme durumu vardır. 
Önümüzdeki yıllarda ve özellikle 1989 yı
lında, benzin, motorin, gaz ve fuel-oil de 
dahil olmak üzere, tüm petrol ürünlerini 
libere etmeyi düşünüyoruz. Libere ettiği
miz zaman, inanıyorum ki, diğerlerinde 
nasıl dünya fiyatlarına göre piyasa oluşu
yorsa, bu ürünlerde de aynı şekilde piya
sa oluşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, petrol konusu
nu böylece özetledikten sonra, konuşma
larımı uzatmadan, Türkiye Elektrik Ku
rumunun üretmiş olduğu elektrik enerji
si konusuna değinmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, elektrik enerjisi, çok 
yoğun kullanılır olması ve her türlü ener
jiye rahatlıkla dönüşebilir olması bakımın
dan -ısı enerjisi, mekanik enerji ve diğer 
enerjiler- fevkalade önemli ve faydalı bir 
enerjidir; hatta bugün, çağımızda, ülke
lerin kalkınmışlık düzeyi, tükettikleri elek
trik miktarlarıyla ölçülür duruma gel
miştir. 

Ülkemizde de, insanlarımızın daha 
güvenilir, daha çeşitli kaynaklara dayalı 
elektrik enerjisi kullanabilmesi için büyük 
çalışmalar yapılmıştır. 1983 yılına gelin
ceye kadar -ben burada elektrik kısıntıla
rından bahsetmek istemiyorum; çünkü 
müteaddit defalar konuşuldu- büyük çap
ta, üretimde darboğazlar vardı. Sayın Esat 
Kıratlıoğlu'nun söylediğinin tam tersine, 
1971'den 1980 yılına gelinceye kadar, elek
trik enerjisi üretim tesislerine, Türkiye 
Elektrik, Kurumu olarak 5,5 trilyon lira 
-1988 fiyatlarıyla- harcanmış olmasına rağ-
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men, Anavatan İktidarı döneminde 1983 
ila 1988 yılları arasında (beş yıl içinde) 
tam 9 trilyon 600 milyar lira yatırım ya
pılmıştır. 

Bu rakamlar da gösteriyor ki, iktida
rımız döneminde, elektrik enerjisine, özel
likle üretim bazında, çok büyük yatırım
lar yapılmıştır. Bu yatırımlar neticesinde, 
1984 yılından itibaren ülkemizdeki elek
trik kısıntılarının kalkması yanında, yine 
1983 yılında belediyelerden devraldığımız 
şehir şebekelerini süratle modernleştir
mek, var olan elektriği insanlarımızın hiz
metine sunabilmek için, gerekli altyapıları, 
trafoları, belli merkezleri yapmak için bü
yük gayretler sarf edilmiştir. Türkiye'nin, 
iktidarımız döneminden önce 6 900 me
gavat olan kurulu gücü, şu anda 14 343 
megavata yükselmiş, üretim potansiyeli
miz de 68,5 milyar kilovat-saat/yıla ulaş
mıştır. Bu rakamın içerisinde, Türkiye'
nin 1988 yılındaki tüketim miktarı, tah
min ediyorum, aralık ayı sonu itibariyle 
(yani 1988 yılının 12 ayı itibariyle) 49 mil
yar kilovat/saat civarında kalacaktır. 

Görülüyor ki, 19 milyar kilovat/saat 
civarında bir üretim fazlamız vardır. Bu 
üretim fazlamızın bir kısmını, her zaman 
olduğu gibi, yedek olarak tutmak zorun
dayız ve yine bir kısmını da dışarıya sat
mak zorundayız. 

Elektrik enerjisi üretiminde, kurulu 
güç olarak yüzde 60'mı termik santralla
rımızdan, yüzde 40'mı da hidrolik sant
rallarımızdan karşıladığımızı düşünürsek, 
şu andaki durum, üretim bazında tama
men tersinedir. Yani tükettiğimiz enerji
nin yüzde 60'ını hidrolik santrallardan, 
yüzde 40'mı ise termik santrallarımızdan 

. karşılamaktayız. 

Tahmin ediyorum ki, 1989 yılında bu 
trent böyle devam edecektir; çünkü, ba
rajlarımıza gelen su miktarlarımız, su im
kânlarımız, geçen senenin aynı seviyesin

de seyretmektedir. Bu durum, ülkemiz 
açısından sevinilecek bir husus olup, Ce
nabı Allah'ın bize takdir etmiş olduğu bir 
nimettir; ama, 1989, 1990, 1991, 1992 yıl
larında ne olacağını bilmediğimiz için, şu 
anda çalıştırmadığımız ve bekletmede bu
lundurduğumuz termik santralları ihtiyat 
olarak tutmak ve Türkiyemizin geleceği
ni garanti altına almak mecburiyetindeyiz. , 

Afşin-Elbistan'da şu anda 4 santra
lın 4'ü de bitmiş, hepsi üretime hazır va
ziyettedir; ancak, dediğim sebeplerden do
layı, bu santral, diğer bir kısmı gibi, dev
reye alınmamakta, dolayısıyla tükenir kay-
naklanmızdan olan kömür, bu şekilde bo
şuna kullanılmamakta, gelecek, nesilleri
mize bırakılacak iyi bir miras olarak bek
lemektedir. 

Elektrik üretimi yönünden 4997 yı
lma programa aldığımız projeler dahil-
büyük bir sıkıntı olmamasına rağmen, ile
tim hatalarının, yani enterkonnekte şebe
kenin ülkenin her tarafına rahatlıkla uzan
ması ve her tarafa bu atardamarlar gibi 
kan vermesi bakımından bu konuda be
lirli bir ölçüde darboğazımız vardır. 

Geçtiğimiz iki üç ay içerisinde bun
ların bir bölümünü ihale ettik; zannedi
yorum ocak ayı içerisinde de, Atatürk-
Ankara hattını ihale etmiş olacağız; dola
yısıyla, 1992 yılma kadar da, iletim hat
ları yönünden, ülkemizi garanti altına al
mış olacağız. 

Yine, şehirleşen bir ülke olduğumu
zu düşünürsek, gittikçe şehir nüfusunun 
arttığını düşünürsek, sanayileşen bir ülke 
olduğumuzu düşünürsek ve 1983 yılında 
belediyelerden aldığımız altyapı tesisleri
nin yetersiz olduğunu düşünürsek, bu ko
nuda da önemli darboğazımız vardır. 

Değerli konuşmacı arkadaşlarımız, 
genellikle olaya parti programları, parti 
görüşü açısından yaklaşmışlar; fakat cid-
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dî bir şekilde darboğazları ortaya koyama
mışlardır; ama ben, bu Bakanlığın başın
da olan kişi olarak, sizlere, millete karşı 
sorumlu kişi olarak açıklıkla söyleyebili
rim ki, Türkiye'de var olan elektriğimizi, 
abonelerimize sağlıklı bir şekilde, kesinti
siz verebilecek altyapılarımız yoktur. Önü- -
müzdeki yıl, başta Ankara olmak üzere 
-en kötülerinden biri Ankara'dır- bu ko
nuda büyük çapta yatırımlar yapılacak. 
Umuyorum ki, bu darboğazımız da bü
yük çapta aşılmış olacaktır. 

Şehirleşen Türkiyemizin altyapısını 
şu anda çözebilmemiz yani progblemlerin 
önünden gidebilmemiz için, yılda 4,5 tril
yon lira yatırım yapmamız gerekmektedir 
ki, Türkiyemizin imkânlarının ne denli kıt 
olduğunu ve bu kaynakları ne kadar cid
dî kullanmamız gerektiğini düşünürseniz, 
o zaman bizim ortaya attığımız ve ısrarla 
takip ettiğimiz, özellikle ülkemize çok bü
yük yeni kaynaklar getireceğine inandığı
mız 'yap-işlet-devret" modelinin ve enerji 
sektöründe özelleşmenin faydasını bir kat 
daha iyi anlamış olursunuz. 

Söz buraya gelmişken, biraz da özel
leşmeden bahsetmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bildiğiniz gibi, bugün dünyada kesin ola
rak ispatlanmış bir ekonomik model var
sa, o da, kişinin becerisine, dinamizmine, 
şevkine, heyecanına bağlı dünyada, ulus
lararasında yarış yapabilecek şekilde or
ganize edilmiş özel sektörün gücüyle iste
diğimiz yere varabilmemiz ancak müm
kün olur. 

Bugün devletçiliğin en katısını uygu
lamış olan Sovyet Rusya dahi bundan dö
nerken, bizim bu konuda atıl davranma
mız -ki, oldukça gecikmişiz- memleketimi
ze çok şeyler kaybettirir. Eğer, kaynak is
rafının önlenmesini istiyorsak, kılı kırk ya
ran, her şeyin hesabını iyi yapan, özel sek
tör eliyle bu yatırımları yapmak mecbu

riyetindeyiz. 
İstediğimiz kadar ekonomik tedbir 

alalım, yasa çıkaralım, eğer Türk ekono
misine kan veren KİT'leri ve bütün üni
teleri verimli ve rasyonel çalıştıramazsak, 
kâr eder, dünya ekonomisinde, dünya pi
yasasında yarışır hale sokamazsak, istedi
ğimiz hedeflere varmamız mümkün değil
dir. Bugünkü yapıyla, bugünkü anlayışla 
da, bizim, bu kuruluşları rehabilite etme
miz, revize etmemiz, kârlı hale sokmamız 
da mümkün değildir. 

Bu düşüncelerin ışığında Bütçe Ko
misyonunda da belirttiğim gibi, önemli 
olan, bir ünitenin, bir fabrikanın kâr et
mesi, fızibl çalışmasıdır. Bunu kim daha 
iyi çalıştmyorsa, onun çalıştırması doğru
dur. Devlet çalıştırabiliyorsa devlete -belli 
ki çalıştaramıyor-; ama devlet çalıştıramı-
yorsa, kim iyi çalışttnyorsa, ona vermek 
mecburiyetindeyiz. 

O konuşmamda yine şunu da vurgu
lamıştım ve demiştim ki, Türk ekonomi
sinin içerisinde rantabl çalışan tesisler eko
nomiye kan vermediği müddetçe, bugün
kü gibi kan emer durumda olduğu müd
detçe bir yere varamayız. Biz, kâr eden
leri değil, zarar edenleri sattığımız zaman, 
burada milletin kârı vardır; önemli olan 
milletimizin kârıdır. Eğer, Türk ekonomi
sinin içerisindeki para dışarıya kaçmıyor
sa, Türk ekonomisinin içinde kalıyorsa, bu 
para milletin parasıdır. Bugün özel sektö
rün elinde bulunan bütün fabrikalar, bü
tün tesisler de milletin malıdır; çünkü, on
lar ömrünün sonunda bırakıp gidecekler; 
hiçbirinin alıp götürmesi mümkün değil. 
Bu tesislerin hepsi de Türk toprakları üze
rindedir. Bizim anladığımız manada, mil
letin parasının hamalı olan, kendi men
faatini milletin menfaati içinde araması 
gereken parayı amaç değil araç, hizmeti 
amaç gören özel sektör anlayışının bu 
memlekete yerleşmesinde ülkemizin ve 
milletimizin büyük çapta faydası vardır. 
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(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşan arkadaşlarımız ve özellikle SHP 
sözcüsü, haklı olarak, kendi görüşleri doğ
rultusunda bizim programımızı eleştirdi, 
"Bu tesisleri satıyorsunuz; Ahmede Meh-
mede yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. 
Kimin malını kime satıyorsunuz?" dedi. 
Ben de, kendisine şunu sormak istiyorum: 
Zarar eden bu tesislerin zararını, para ola
rak kimden alıp kime veriyorsunuz; kimin 
malını alıp, kime veriyorsunuz? Onun 
için, olaya bu şekilde yaklaşmak doğru de
ğildir. biz bu tesisleri yabancı bir ülkeye 
de satmıyoruz, yine bizim insanımıza dev
rediyoruz, işletmesini onlara veriyoruz. 
Yaptığımız işlem tıpkı benzin bayilerinde 
olduğu gibidir. Nasıl bayiler akaryakıtı 
Petrol Ofisinden alıp vatandaşlara satıyor
sa, Çukurova Bölgesindeki Çağdaş, Kepez 
ve Kayseri'deki kuruluşlar da bu elektri
ğimizin dağıtım ve parasının toplanması 
işini yapacak, biz onlara toptan elektrik 
satacağız. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, ingiliz firmasına... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Dinlersiniz, sonra soru sorarsınız. 
Lütfen dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen 
efendim... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Yaptığımız şey bundan ibarettir. 

Zaten şu anda Çukurova Elektrik, 
elektrik üretmekte, dağıtım yapmaktadır; 
500 kilovatın üzerinde tüketen abonelere 
vermektedir; dolayısıyla, diğer mesken 
aboneleri, Türkiye Elektrik Kurumunun 
sırtında kalmaktadır. Hem görevde birli
ği sağlamak, hem bu işlerin daha sağlıklı 

ve daha hareketli bir şekilde yapılması ba
kımından, mesken abonelerine de elektrik, 
bu işletmeleri devralan şirketler tarafından 
verilecek; arızalan ve altyapı yatırımları 
da onlar tarafından yapılacaktır; fakat, fi
yatların tespiti, programların tasdiki, ya
tırımların tespiti ve denetimi, tamamen 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında-
dır ve onun direktifleri doğrultusunda ha
reket etmek zorundadırlar. 

Konuşmacılardan Sayın KıratlıoğhT-
na fazla bir şey söylemek istemiyorum; o 
kendisi bizim zaten ağabeyimizdir, benim 
de selefimdir. Kendisinin de dokunulmaz
lığı vardır, arkadaşlarımızın arasında öy
le bir yeri var. Söylediklerinden fazla alın
mıyorum; ama söylediği rakamların da 
doğru olmadığını söylemek zorundayım. 

Bizim dönemimizden önce 113 bin ki
lometre olan, 34,5 kilovatın altındaki hat
ların, bizim dönemimizde 438 bin kilo
metreye çıktığını; bizim dönemimizden 
önce 1983 yılında 19 900 kilometre olan 
ana iletim hatlarının da, bizim dönemi
mizde 25 712 kilometreye çıktığını bura
da, bilgi olması bakımından söylemek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye elek
trik Kurumunda, önümüzdeki günlerde, 
özellikle termik santrallarda, bütünlüğü, 
hizmet ve verimi sağlamak bakımından, 
kömür ocaklarının ve santralın işletilme
sini özel sektöre vermeyi planlamış du
rumdayız. Şu anda Kangal'daki işletme
de kömür çıkartılma işi -ki henüz hizme
te girmemiştir ve TKİ'nin makinelerinin 
bir kısmının işi alan firmaya devredilme
si ve projenin kod numarasının da TEK'e 
devredilmesi dolayısıyla- işvereni TEK ol
mak kaydıyla, bir özel firmaya verilmiş
tir. Şu anda en modern makinelerimizle 
Afşin-Elbistan'da bir ton kömürü 12 bin 
liraya mal ediyoruz. Bizim bugün Sivas 
Kangal'da vermiş olduğumuz kömürün 
tonu 5 300 liradır. 
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Santralın işletmesini de vermemizde
ki gaye sudur -henüz vermedik; fakat ver
meyi düşünüyoruz-: Kömürü çıkarırken 
paçal yapması bakımından, daha dikkatli 
olması bakımından, riskin altına daha faz
la girmesi bakımından ve işletmede de bü
tünlük olması bakımından bunun faydalı 
olacağını düşünüyoruz. 

Aynı şekilde Afşin-Elbistan'da kömü
rü çıkaran kuruluşla, işletmeyi yapan ku
ruluşun da aynı olmasını arzu ediyoruz, 
kaynak israfı olmaması bakımından. Çün
kü, bir tarafta TKİ birçok tesis yapmış, 
öbür tarafta da TEK birçok tesis yapmış. 
Aslında, bunların hepsi bu millete hizmet 
için yapılmıştır. Dolayısıyla, bu durumun 
aynsını gayrisini vazetmenin, ya da o şe
kilde bir uygulama yapmanın memleke
timize hiçbir hayrı yoktur. 

Yine, şu anda henüz devreye alınma
dı; ama Soma'da, Kemerköy'de ve Yeni-
köy'de bulunan santralların kömür çıkar
ma işini, tıpkı Sivas'ta yaptığımız gibi, 
özel firmalara devretmek zorundayız. Dik
katinizi çekmiştir; biz, Bakanlığa geldiği
mizde, TKİ'nin 115 milyon dolarlık ma
kine parkı ihalesini iptal etmiştik. O ipta
li yaparken, gerekçemiz şu idi: TKİ'nin 
elinde, şu anda 250 milyon metreküp haf
riyat yapabilecek kapasitede makine var
dır. Bu makine parkı da, Karayollannın-
kinin tam 7 mislidir. Bu makinelerin ida
mesini devam ettirebilmek için, yapılacak 
olan yedek parça alımı gereksizdi. Çün
kü, zaten bu milletin parasından verilmiş, 
özel sektörün elinde olan birçok makine 
vardır. Bu makineler boşta (atıl) dururken, 
yeni makineler alsaydık, hatayı o zaman 
yapardık, o zaman günah işlerdik. Bu ma
kinelerin hepsi ülkemize millet adına gir
miştir, tamamı millet için vardır ve mille
te hizmet etmek için çalışmaları gerek
mektedir. Bizim de o ortamı ve şartları ha
zırlamak, görevimizdir. 

Değerli milletvekilleri, daha sonra 
özelleştirmeye tekrar döneceğim. Bu ara
da, Türkiye Kömür İşletmeleri ile ilgili bü
yük bir eleştiri olmadı; ancak, bazı arka
daşlarımız, kömür olmadığından söz et
tiler. Sizlere, burada, dolayısıyla milletin 
huzurunda söylüyorum: Kömür üretim 
ocaklarımızın yüzde 95'inden tahsis kal
dırılmıştır. Şu anda, Batı Anadolu'daki 
ocaklarımızın herhangi birinden herhan
gi bir vatandaş, istediği zaman gidip kö
mür alabilir, Bunları lütfen not edin, is-

( terseniz yarına çek (kontrol) edersiniz. 

Bu sene, yalnız teshin ve sanayide üre
tim 2,7 milyon ton artınlmıştır; dolayısıyla 
da, piyasaya bol miktarda kömür sürülmüş
tür. Ancak, son zamanlarda kışın birden
bire bastırmasından dolayı, çok özel nok
talarda nakliyeden dolayı ufak tefek birta
kım sıkıntılar olmuştur. Burada size sami
miyetimle, kömürden sıkıntı çekilen yerle
rin tevzi müesseselerimizin bulunduğu yer
ler olduğunu da, huzurunuzda belirtmek is
tiyorum. Çünkü, tevzi müesseselerimizin ol
madığı yerlerde, özel idareler veya ilgili ku
ruluşlar, makinesini ve kamuoyunu devlet
ten veya özel kesimden bularak, kömürü
nü zamanında alıp, vatandaşın deposuna 
kadar indirmiştir. Oysa, tevzi müessesele
rimizin bulunduğu yerlerde, Devlet Demir
yollarının vagonları beklenmiş, Devlet De
miryolları da 900 ton/günden fazla vagon 
tahsis edememiştir. Dolayısıyla, bu vagon
larla da, kabul edersiniz ki, ancak Erzu
rum'un kömürünü bir yılda çekebilirdik. 

Türkiye Kömür İşletmelerinde kötü 
bir yıl olmuştur; yani suya ağırlık verilme
sinden dolayı santralların 10 milyon ton 
az kömür almalarına rağmen, TKİ, bü
tün banka borçlarını ödemiştir; müteah
hit alacaklarını ödemiştir. Şu anda yalnız 
9,5 milyar lira tutarında, 1988 yılı için, dış 
borcu kalmıştır; o borcu da, bu ay içeri
sinde ödemeye çalışıyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, bütün bu ge
lişmeler çırılçıplak ortada iken -gerçi çok 
fazla eleştiri gelmedi-, arkadaşlarımızın bu 
konuda söz söylemeleri hakikaten doğru 
değildir. 

Yine, sizlere buradan birkaç rakam 
daha vermek istiyorum. Şu anda, toplam 
10 adet depo ve ocaklarımızda, 12,5 mil
yon ton, çıkmış, hazır kömürümüz vardır. 

Doğu illerimizdeki hava kirliliğinden 
ve bu bölgemizin çok soğuk olmasından 
dolayı yüksek kalorili kömürlerin bu böl
gede kullanılmasının daha uygun olduğu 
düşüncesiyle, kok kömürü tahsisi yapıl
mıştır. Son çıkardığımız kararname ile -
ki, dün imzalanarak çıkarılmıştır- doğu il
lerimizde, kömür fiyatı, Elazığ'da tonu 
140 bin liradan 112 bin liraya, Gaziantep'
te 135 370 liradan 106 bin liraya, Kars'ta 
164 bin liradan 124 bin liraya, Erzurum'
da 158 bin liradan 120 bin liraya, Sivas'ta 
144 bin liradan 113 bin liraya, Kayseri'de 
146 bin liradan 110 bin liraya, Malatya'
da 150 bin liradan 116 bin liraya, Erzin
can'da 150 bin liradan 116 bin liraya dü
şürülmüştür. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
önümüzdeki yıl, TKİ'nin ürettiği kömür
leri daha kaliteli olarak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunmak için, Soma'da 3 milyon 
ton/yıl kapasiteli yıkama ve kriplaj tesis
leri, Tunçbilek'te 2 milyon ton/yıl kapasi
teli yıkama ve kriplaj tesisleri projelendi
rilmiştir; gerekli finansmanları sağlan
mıştır. 

Yine, uzun projeksiyonda, düşük ka
lorili ve büyük rezervli Afşin-Elbistan'da 
briket fabrikası kurarak -yaptığımız tec
rübeler dolayısıyla 1 200 kalorili kömürü 
3 300 kaloriye çıkarmamız mümkün ola
cak ve bu yörenin kömürleri de, tutuşma 
sıcaklığı düşük olduğundan- doğu bölge
mizin kömür ihtiyacı büyük çapta karşı

lanmış olacaktır. Bu yatırımlara da inşal-
lan 1989 yılında başlamış ve gerçekleştir
miş olacağız. 

Değerli milletvekilleri, gene ülkemi
zin gelecekte herhangi bir darboğaza düş
memesi için, Türkiye'nin, yeraltında bu
lunan bütün imkânlarının röntgenini çek
mek -776 bin.kilometrekarenin röntgeni
ni çekmek için Maden Tetkik ve Arama 
Kuruluşumuzda büyük çapta birtakım 
atılımlar başlatılmıştır. Bunların başında, 
Etibank'm kendi ruhsatında bulunan sa
halarda rezerv büyütmek, yeni keşifler 
yapmak için özel anlaşmalar yapılmış 
(TKİ ile özel anlaşmalar yapılmış, TEK'le 
özel anlaşmalar yapılmış) ve bu vesileyle 
kendi bütçesinin dışında 14 milyar lira ci
varında bir iş imkânı sağlanmıştır. Bunu 
yapmaktaki gayemiz, MTA'daki insan po
tansiyelini, bilgi ve beceriyi, ülkemizin im
kânlarına sunmaktır; böylece ataletten di
namizme geçmek ve bu dinamizm saye
sinde de buradaki insanları daha canlı, da
ha çok bilgi alan ve kendini yenileyen in
sanlar haline getirmek ve bunun uzantı
sında da, uluslararasında, dış ülkelerde, 
komşu ülkelerde maden arama ihaleleri' 
ne bizatihi girip, ihaleleri alıp ve buralar
dan da ülkemize döviz kazandırma yolu
nu açmaktır. 

Önümüzdeki yıl, başta doğu bölge
miz olmak üzere, Erzurum ve Muş'ta bü
yük çapta kömür aramalanna devam edi
lecektir. . 

Yine, ekonomik değeri yüksek olan 
-ki İzmir Arapdağı'nda ve Kağızman'da 
olduğu gibi- altın aramalarına büyük 
önem verilecektir. 

Yine, bunun yanında, Türkiye'de 
önemli bir potansiyel olduğu tahmin edi
len jeotermal kaynaklarımızın -bu tür 
enerjilerin- keşifleri konusunda da büyük 
çapta çalışmalara devam edilecektir. 

Madencilik konusunda da 1988'de 
neler yapıldığını, 1989'da neler yapmamız 
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gerektiğini, özet halinde sizlere sunmak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
madencilik sektöründe, 1988 yılında lin
yitte -1987 'de olduğu gibi- oldukça düşük 
talepler olmuş, yani talep artışı olmamış
tır; demin dediğim su gelirlerimizin yük
sek olmasından dolayı. 

Doğalgazdan bahsetmek istiyorum. 
Doğalgaz üretiminde, yerli üretimimizin 
miktarları bellidir; şu anda yılda 100 mil
yon metreküp civarında gaz kullanıyoruz. 
Doğalgazdan bahsetmişken bu arada şu
nu belirteyim: Arkadaşlarım burada bir
takım yanlış rakamlar verdiler. Biz 1987 
yılında 510 milyon metreküp doğalgaz kul
landık; 1988 yılında 1,1 milyar metreküp, 
1989 programımızda da 1,8 milyar met
reküp doğalgaz kullanmayı düşünüyoruz. 
Bunun 120 milyon metreküpü yerli, geri 
kalanı da Rus ithal gazı olacaktır. 

1988 yılında pelet ve sinter demir üre
timlerinde belirgin artışlar kaydedilmiş; 
cevher üretimindeki azalmaya rağmen, bu 
gelişme, geçmiş yıllardan devreden stok
larla sağlanabilmiştir. Metal madenler 
üretiminde beklenen artışın yanında, ba
kır madenciliği alanında sağlanan üretim 
artışı dikkati çekmektedir. Cevher ve kon
santrede sağlanan söz konusu üretim ar
tışları, özellikle Küre bakirli pirit tesisle
rinin tamamlanarak devreye girmesiyle, 
bir miktar daha artmış olacaktır. 

Madencilik sektörünün diğer alt ke
simlerinden metal dışı madenler ile, taş 
ocakçılığı ve inşaat malzemeleri üretimle
rinde 1988 yılının ilk altı ayında artışlar 
gözlenmiştir. 

Madencilik sektörü ithalatının yapı
sında 1987 yılında olduğu gibi, 1988 yı
lında da önemli bir değişiklik beklenme-
miştir. Ham petrolde de 1989 yılında 400 
milyon ton civarında bir artış olacağını 
tahmin etmekteyiz. 

1988 yılında sektörün ihracatında 
önemli artışlar olması beklenmektedir. 
Sektörün önemli ihraç ürünleri olan bor 
tuzları, krom, barit, manyezit ve pomza-
dan, manyezit dışındakilerde ihracat ar
tışları beklenmektedir. 

Artan yurt içi üretimin Karadeniz 
Bakır İşletmeleri Samsun İzabe Tesisinde 
rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülme
si nedeniyle tüketilmemesi sonucu, 1988 
yılında ilk defa bakır konsantre ihracatı 
gerçekleştirilmiştir. 1988 yılı, sektör açısın
dan, iç pazardaki daralmaya rağmen, dış 
pazarın geliştiği bir Yıl olmuştur. 

1989 yılında beklenen gelişmeler; sek
törün büyümesini belirleyen linyit talebin
deki gerilemenin, 1989 yılında da aynı se
viyede devam'edeceği, talebin tekrar 1987 
seviyesine gelmesi, önümüzdeki yıllarda 
yağış durumuyla yakından ilgilidir. 

Hampetrol ve doğalgaz üretiminde 
önemli bir değişiklik beklenmemektedir. 

Demir üretiminde de belirgin artış
lar programlanmıştır. 1988 yılında dünya 
metal piyasalarında ortaya çıkan fiyat ar
tışlarının, 1989 yılında demir dışı metal 
madenler üretimini artırması beklen
mektedir. 

1989 yılında da sektör ithalatının ya
pısında önemli bir değişiklik olmayacak
tır. Hampetrol ithalatında öngörülen dü
şüşün yanı sıra, fosfat ithalatının gerile
yeceği tahmin edilmektedir. Sektörün 
önemli ithal üriinlerindan taşkömüıni ve 
demir cevheri ithilatı artmaya devam ede
cektir. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarının ve Elazığ Ferrokrom Tesisleri
nin tamamlanmasıyla, bakır ve krom cev
herlerine yurt içi talebin artmasına bağlı 
olarak, metal madenler ihracatı bir mik
tar düşecektir. Mttal dışı madenler ile, taş 
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ocakçılığı ve inşaat malzemelerinde iha-
cat artışları devam edecektir. 

1989 yılında tedbir olarak, jeotermal 
kaynaklarının daha verimli bir tarzda is
letilmesine imkân sağlamak amacıyla ha
zırlıkları başlatılan Jeotermal Enerji Ka
nun Tasarısıyla ilgili çalışmalar bitmiş ve 
önümüzdeki yılbaşında Yüce Meclise su
nulacaktır. 

Maden Tetkik Arama Genel Müdür
lüğünün, kuruluş yapısının günün ihtiyaç
larına cevap verecek şekilde revizyon dü
şünülmektedir. 

3213 sayılı Maden Kanununun aksa
yan yönlerinin düzeltilmesi için, yine bu 
kanunda yapılacak olan birtakım değişik
liklerle yüce huzurlarınıza gelmiş bulu
nacağız. 

Maden Fonu Kredi Yönetmeliği, özel 
kesim madenciliğinin en verimli tarzda 
desteklenmesine imkân verecek şekilde ye
niden düzenlenecek ve fona islerlik kazan
dırılacaktır. Sektördeki yabana sermaye 
yatırımlarından bugüne kadar islerlik ka
zanamayanların durumlarına açıklık ka
zandırıcı çalışmalar yapılacak ve sonuçtan 
Devlet Planlama Teşkilatına bilgi verile
cektir. 

Konvansiyonel silahların madencili
ğe getirdiği yeni gelişmelerden dolayı son 
yıllarda NATO ülkeleriyle, Varşova Paktı 
ülkelerinin anlaşmaya vararak, nükleer 
başlıklı füzeleri imhaya başlamaları ile, 
konvansiyonel silahlar önem kazanmıştır. 

Konvansiyonel silahların yapımında, 
özellikle nikel, antimuan, titan, molibden 
ve volfram ihtiva eden kaliteli çelikler kul-
lunılmaktadır. Bu nedenle söz konusu me-
tallare ihtiyacın artması ve fiyatların ani
den yükselmesi üzerine, çeşitli ülkelerde 
bu metallari ihtiva eden madenlerin aran
masına hız verildiği gözlenmektedir. Ül
kemizde de buna paralel olarak, bulun

muş hale getirilen nikel madenlerine ta
lep de giderek artmaktadır. 

Bu konuda tespit edilmiş mevcut kay
naklarımızın dışında, bu madenlerle ilgi
li yeni sahaların bulunarak, dünya paza
rında yerimizi alabilmek için, teşvik edici 
tedbirler getirilecektir. Şu ana kadar Ma
den Dairesine 1985-1986 yıllarında arama 
ruhsatı olarak 2 702, ön işletme olarak 
268, işletme ruhsatı olarak 481, toplam 
3 451; 1987 yılında, arama ruhsatı 4 069, 
ön işletme ruhsatı .1 004» işletme ruhsatı 
808; toplam 5 881.1988 on aylık dönem
de» arama 4 863, ön işletme ruksatı 345; 
toplam 5 778; genel toplam 15 110 başvu
ru olmuştur. 

1989 yılında, bir yandan, Maden Ka
nununun aksayan tarafları düzeltilirken, 
diğer taraftan, vermiş olduğumuz bu ruh
satların yerinde kullanılıp kullanılmadığı
nı; işletmelerin ciddî bir şekilde yapılıp ya
pılmadığını; üretimlerin, verilen bilanço
lara uygun olup olmadığını denetleyebil
mek için birtakım organizasyonlara giri
lecek ve devletin aslî görevlerinden olan 
denetleme görevini mutlaka yerine getir- „ 
meye çalışacağız. 

Madencilik faaliyetleriyle ilgili ola
rak, Maden Dairesi tarafından 1987 yılı
nın ikinci yansından bugüne kadar ara
maya açılan ihale konusu 2 055 adet ma
den sahasından, Ekim 1988 tarihi itabiriy-
le, 550 adet sahanın ihalesi yapılmış, yıl 
sonuna kadar 100 adet sahanın ihalesinin 
yapılması planlanmıştır. Geri kalan 1 405 
adet sahanın 1989 yılı içinde ihale hizmet
lerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır. 
Bunun dışında, 16.12.1985 tarihinde ara
malara açılan sahalara yapılan 7 444 adet 
müracaattan 2 055 adedi, birbirleriyle iha-
lelik olup, bu gruptaki müracaatların iha
leleri poligonlamayla yapılmakta olduğun
dan ve her müracaat için ortalama, 4 adet 
poligon tahmin edildiğinden, yaklaşık 
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10 bin adet civarında ihalelik poligon ol
duğu tespit edilmiş ve şu ana kadar 559 
adedinin ihalesi yapılmış; yıl sonuna ka
dar 26 adet ihale yapılması planlanmıştır. 
Bu konuda, önemli miktarda, ihalesi ya
pılmamış poligonların 1989 yılı içerisinde 
yapılmasına çalışalacâktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizin kıt olan kaynaklarına, önemli 
çapta, yeni kaynak ekleyecek; kalkınma
mızın daha süratli ve daha verimli olma
sını temin edecek olan yeraltı madenleri
mizin bir an önce Türk Milletinin hizme
tine sunulabilmesi için, bu sektörde de, bu 
konuda bilgili, becerili, deneyimli işletme
lere elimizdeki birtakım ruhsatların açıl
ması için çalışmalarımız sürdürülmekte
dir ve devam edecektir. 

TKİ'nin elinde bulunan, şu anda 
TKİ tarafından işletilmesi rantabl olma
yan, ister asfaltit olsun, ister diğer kömür 
ocakları olsun; bunun yanında, MTA'ya 
yeniden imkân kazandırmak ve elindeki 
sahalann bir an önce milletin hizmetine 
sunulması bakımından, buradan MTA'-
nın çalışmaları için, birtakım gelir kaynak
ları temin edilmesi bakımından, bu ocak
ların da, bu sahaların da süratle özel sek
törün hizmetine sunulacağını huzurları
nızda belirtmek isterim. Ancak, bütün 
bunları yaparken, sözlerimin başında be
lirttiğim gibi, mutlak surette, bu sahalar
da çalışan özel sektörün de denetlenmesi, 
aldığı sahada ciddî çalışıp çalışmadığı, em
niyet tedbirlerini alıp almadığı, çıkardığı 
madenler hakkında doğru bilanço verip 
vermediği mutlaka kontrol edilecektir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin çalış
malarına gelince: 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye'
nin akarsu kaynaklarından, yaptığı plan
lamalarla, elde edilebilecek olan enerjile
rin fizibilite, önfizibilite ve inkişaf çalışma

larını yapıp, bunları kesin proje haline ge-
tirirek, gerek DSİ tarafından olsun, gerek
se diğer kuruluşlar ve özel sektör tarafın
dan olsun, yapılacak olan yatırımlara bü
yük bir ön hazırlık sağlamaktadır. Şu an
daki çalışmalarının büyük bir yoğunluğu, 
Zap Suyu Havzastnda ve Çoruh Havza-
smdadır. 

Bildiğiniz gibi, Türkiyemizde şu ana 
kadar, bugünün rakamlarına göre fizibil 
olduğunu tahmin ettiğimiz 120 milyar ki-
lovatsaat/yılda enerji üretebilecek bir po-
tansiyemiz vardır; ancak biz bunun daha 
yüzde 23-24 gibi bir kısmını değerlendir
miş olduğumuzu düşünürsek ve bu yatı
rımların da dört beş yıl aldığını düşünür
sek, bu fizibilitesi bitmiş olan kısımları, sü
ratle -yeni kaynaklar bulması bakımından-
insanlarımızın, özel sektörümüzün çalış
maları için, onlara devretmemiz gerek
mektedir. 

Bu düşünceler doğrultusunda, şu ana 
kadar, Bakanlığımızda, 22 tane küçük 
çapta santralın, 14 firma ile yapılan 
görüşmeler neticesinde, "Yap-işlet-
devret" modeline göre mukaveleleri yapıl
mış, bunlardan bir tanesi mart ayında hiz
mete girecektir; geri kalanların büyük bir 
kısmının inşaatı başlamış ve devam et
mektedir. Zannediyorum, kurulu güçleri 
680 megavat civarındadır. 

Yine, Bakanlığımızın elinde, kurulu 
güçleri 6 bin megavata yakın 80 stok pro
je bulunmaktadır; bunların büyük bir kıs
mının, yerli ve yabancı ortaklara, "Yap-
işlet-devret" modeli ile yaptırılmasına ça
lışılmaktadır. 

Bu arada, üzerinde çok fazla duru
lan doğalgaz santrallarm durumuna kısa
ca değinmek istiyorum. Değerli milletve
killeri, bizim zamanımızda yapılan ve bi
zim zamanımızda hizmete giren Hamida-
bat ve Ambarlı santrallarından, Ambarlı 
Santralı 1 350 megavat gücünde, Hami-
dabat Santralı ise 1 200 megavat gücün-
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dedir. Bu santrallar, hem buhar santral-
larıdır, hem de çevirim santrallarıdtr. Do
layısıyla bir koyundan iki post alınması gi
bi, en verimli şekilde çalıştırılabilen, yüz
de 51'e varan randıman alınabilen sant
rallar dır. Yüzde 51 randımana gelindiğin
de -ki buhar tribünleri süratle devreye 
giriyor- 1 metreküp doğalgazdan tam 5 ki
lovat enerji elde edilecektir. Dolayısıyla 
-Sayın Atalay "Rakamları bilmiyoruz" 
dedi; ama, ben bir nebze biliyorum- do-
ğalgazın 1 000 metreküpünün 60 dolara 
mal olduğunu, bizim de 1 metreküp gaz
dan 5 kilovat enerji elde ettiğimizi düşü
nürsek, doğalgaz santralından elde edece
ğimiz 1 kilovat enerji 1,2 cent olacaktır. 
Bugün 1 doları 2 000 lira kabul etsek, -ki 
2 000 lira değildir- 1 kilovat enerjinin ya
kıtı, 24- lira civannda olacaktır. Yakıtın ya
nında, bu santrallarm kuruluşunda, 1 ki
lovat enerji elde etmek için 400 dolar har
candığını; bunun muadili olan termik 
şantrallarda bu rakamın, 1 300, 1 400 do
larlara kadar çıktığını, hatta Afşin-
Elbistan Santralında 3 000 dolarlara ka
dar tırmandığını düşünürsek, kuruluş ön 
yatırımı bakımından, diğer santrallara 
karşı en azından yüzde 60 avantaj sağla
maktadır ve kuruluşundan 6 ay sonra 
enerji vermeye başladığını, yani yatırdığı
nız paranın kısa zamanda devreye girdi
ğini hesapladığınız zaman -hava kirliliği 
yapmadığını, külünün ve diğer toz yapısı 
birimlerinin bulunmamasından, çalıştır
dığınız personel sayısının da az olduğunu 
düşünürsek- bugün, termik santrallara 
karşı çok rantabl olduğunu rahatlıkla id
dia edebilirim ve ispat edebilirim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öm
rü nasıl? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Ömrü, öbürlerinden biraz kısa, ama 
yenilenmesi kolay. 

Afşin-Elbistan'da şu anda dört ünite 
bitmiştir, hiçbir noksanlığı yoktur, yatırım 
tamamlanmıştır. Orada, 1 kilovat enerji 
elde edebilmemiz için 2,7 kilogram kömür 
tüketmemiz gerektiğini ve kömürün tozu
nun da, şu anda, orada 12 bin lira oldu
ğunu düşünürsek, 1 kilovat enerjinin yal
nız yakıt masrafı aşağı yukarı 30 liranın 
üzerinde olmaktadır. Dolayısıyla, bu sant
rallara karşı çıkmanın mantığını anlamak 
mümkün değildir. Hem, Türkiye'nin 
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ba
kımından, daha değişik kaynaklara dayan
dırılması bakımından, hem yerli kaynak
larımızı gelecek nesillerimize miras bıra
kabilmemiz bakımından, ucuz olan bu 
santrallan, ekonomik olan bu santrallan 
mutlaka kurmamız lazımdır. Bu konuda» 
iktidarımızın hata yapmadığına ina
nıyorum. 

Değerli milletvekilleri, yine Fuat Ata
lay arkadaşımızın dile getirdiği, dışarıdan 
elektrik aldığımız konusuna değinmek is
tiyorum. Biz, 1976 yılında, o sıkıntılı gün
lerde, Sovyet Rusya ile anlaşma yapmışız 
ve 1979 yılında enerji almaya başlamışız. 
Şu anda, Rusya'dan, yalnız Batum hattı 
üzerinden, bazen 50, bazen 70, maksi
mum 100 megavat civarında elektrik al
maktayız ve bunu, sistemimizi dengele
mek bakımından, kapalı devre haline ge
tirilen Doğu Karadeniz Bölgesinde kulla
nıyoruz. Aldığımız enerjinin fiyatı da, 2,8 
centtir. 

Yine, 1984 yılında, Ruslardan Leni-
nakan hattı üzerinden enerji alınması için 
mukavele yapılmış, anlaşma imzalanmış; 
fakat şu ana kadar herhangi bir enerji alın
mamıştır. 

Irak'la, zannediyorum 1986 yılında 
bir anlaşma yapılmış; fakat herhangi bir 
enerji alış verişinde bulunulmamıştır. 

Suriye'ye, özellikle enerji vermek için 
aramızda hat çekilmiş, fakat Suriye'ye şu 
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ana kadar elektrik satmaya muvaffak ola-
TTffMTH}IT<Hr 

Badiğiniz gibi, 1985 yılının sonundan 
itibaren de, Bulgaristan'dan elektrik al
mıyoruz. 

Ancak, ülkelerin birbirine gittikçe 
yaklaştığını düşünürsek ve bu yaklaşım
lar neticesinde ulaşımların, haberleşmenin 
daha rahat olması bakımından, bizim, 
iran'dan, hatta Pakistan'dan orta Avru
pa'ya kadar, Türkiye'den Ortadoğu'ya 
yüksek iletkenli, yüksek voltajlı iletim hat
larını bugün kurmasak bile, gelecekte 
mutlaka kurmak mecburiyetinde olduğu
muz görülür. Çünkü, enerji gittikçe değer 
kazanan, ülkelerin kalkınmasının itici gü
cü ve hareket motorudur. Bu enerjiyi en 
iyi şekilde kullanabilmemiz için, aramız
daki zaman farkını (saat farkını) dikkate 
almamız lazımdır; çünkü bizimle İtalya 
arasında zannediyorum 2 saate yakın bir 
fark var, pik (peek) saatlerimizin değişik 
olması bakımından zaman zaman onlara 
satmamız, zaman zaman da onlardan al
mamız lazım. Bunun yanında, halkımızın 
sosyal yapısından dolayı, bizim insanları
mızın erken istirahata çekilmesi, özellikle 
Avrupa'da bu zamanda -gelecekte ne ola
cağını söyleyemem- geç yatmalarından do
layı enerji pik (peek) saatlerinin değişmiş 
olması bakımından da, mutlaka bu iletim 
hatlarını çekmemizde büyük fayda vardır. 

Yine enerji kaynaklarının en bol ol
duğu yer Ortadoğu'dur. Elektrik enerjisi
ne en ucuz şekilde dönüşebilen fuel-oil'i, 
diğer petrole dayalı yakıtları değerlendi
rebilmemiz bakımından, enerji alışverişi 
yapabilmemiz bakımından -şu anda Mı
sır bizden enerji talep etmektedir- Orta
doğu'ya da mutlaka bağlanmamız gerek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Esat Kı-
ratlıoğlu -her zaman olduğu gibi-, bu ya
tırımların kendi dönemleri zamanında ya

pıldığını, elektrik taleplerinin o zamanlar 
çok olduğunu söylediler. Verdiği bu ra
kamların doğru olmadığını cümle âlem bi-. 
liyor. 6 900 megavat nerede, 14 343 me
gavat nerede!.. Üstelik, aradaki fark da 5 
yılda meydana gelmiş. Demin, yatırımlar 
yönünden de size rakamları verdim. 

Yine, elektrik talep artışı yönünden 
verdiği rakamların bir kısmı yanlıştır. 1971 
yılında yüzde 13.4, 1972'de yüzde 11,9, 
1973'te yüzde 10,5, 1974'te yüzde 8,5, 
1975'te 15,9 1976'da yüzde 16,1, 1977'de 
yüzde 12,5, 1978'de yüzde 5,6 1979'da 
yüzde 3,7, 1980'de yüzde 3,3, 1981'de yüz
de 6, 1982'de yüzde 7,6, 1983'te yüzde 3, 
1984'te yüzde 11,9; 1985'te yüzde 11,8; 
1986'da yüzde 16, 1987'de yüzde 11,7, 
1988' in birinci 6 ayında yüzde 12 ve orta
lamasında, kümülatifinde yüzde 7,9-8 ci
varında olacağı hesap edilmektedir. 

Yine üzerinde fazla eleştiri gelen -
hepinizin bildiği gibi- ithal kömüre daya
lı, yap-işlet-devret santralı konusunda da 
sizlere bilgi vermek mecburiyetindeyim; 
çünkü, bu benim görevim. 

Bildiğiniz gibi, burada 1 400 mega
vat kurulu güçlü, ithal kömüre dayalı bir 
termik santral planlanmış, buna beş fir
madan teklif gelmiş; bizim için en fazla 
öncelikli yer olarak, yörenin de özellikle
rinden dolayı, Yumurtalık'ta yapılacak 
olan santral fızibl görülmüş. Çünkü, bu 
santral, hem o yörede bir kurulu gücümü
zün bulunmaması, serbest bölgenin faa
liyete geçmesi, gelecekte enerji? talebinin 
bu yörede yoğun olacağı düşüncesiyle, yi
ne bu santralın ekinde başlangıçta 10 mil
yon ton kapasiteli, ileride Türkiye'nin en 
güzel limanı olacak yer olması bakımın
dan, Akdeniz'e açılması bakımından 50 
milyon ton kapasiteye çıkacak olan liman
dan dolayı, bu santral burada projelendi
rilmiş ve VVestinghous ile bu konuda ön 
anlaşma yapılmış ve anlaşmanın da belirli 
bir bölümü nihayetlendirilmiştir. 
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Burada, bazı kaynaklarda yanlış ha
berler verilmektedir. Özellikle televizyo
nun ikinci programı bu konuda bilgi ve
rirken, konuyla ilgisi olmayan birtakım 
gazetecileri konuşturmuş; onlar da, bu 
yap-işlet-devret modelinin sökmediğini, 
artık iktidarın tamamıyla devlet modeli
ne yöneldiğinden, dolasıyıla bu işin yürü
mediğinden bahisle, toplumumuza yanlış 
bilgiler verilmiştir. 

Biraz önce de dediğim gibi, hidrolik 
santrallarda kurulu güç toplamı 680 me
gavata yakındır. Şu anda gündemimizde 
3 bin megavat da sözleşmesi yapılması aşa
masına gelinmiş birtakım barajlarımız da
ha vardır. Biz, Bakanlık olarak birinci ön
celiği hidrolik santrallarımıza veriyoruz: 
Tükenmeyen kaynak olması bakımından, 
yerli olması bakımından, ömürlerinin 
uzun olması bakımından, çevre kirliliği 
yapmaması bakımından, sularımızı rejim 
altına sokması bakımından... Gayretleri
mizin büyük bir kısmı o yöndedir. Ancak, 
Türkiye'nin gelecek projeksiyonunda 
enerji açığını kapatmak bakımından da, 
ithal kömüre dayalı santralları, özellikle 
yap-işlet-devret modeliyle insanlarımızın 
hizmetine sunmak mecburiyetindeyiz. 

Demin de belirttiğim gibi, ülkemiz, 
kalkınmasını tamamlayabilmesi, başlatmış 
olduğu ülkelerarası yarışta öne çıkabilmesi 
için, yeni kaynak yaratmak ve bunları in
sanımızın hizmetine sunmak zorundadır. 

\kp-işlet-devret modelinin en büyük 
avantajı, bunun riskinin tamamen yapan 
firma tarafında olması; bundan dolayı, 
projenin fizibilitesi yönünden, yapım tek
niği yönünden, fevkalade sağlıklı olması 
bakımından önemlidir. Bugün kredi yo
luyla veya maket projeler yoluyla yaptıra
cak olduğunuz projelerde, hem yeni mo
dern teknolojiyi almanız mümkün olma
dığı gibi, hem de bu insanları risk altına 
sokmanız mümkün değildir. Bizlim bura

da taahhüt ettiğimiz, yalnız satın alacağı
mız enerjinin bedelidir. Enerji satın aldık
ça, bu paralar, bu işi yapan firmalara, ku
ruluşlara verilecektir. Bir nevi enerji itha
latına benzemektedir; fakat, bu tesisler 
yurdumuzdadır, denetimi de tamamen 
Enerji Bakanlığındadır. Tesislerin normal 
ekonomik ömrü 26-30 yıl arasındadır. Bi
zim bunlarla yaptığımız anlaşma da 15 yıl
lıktır, 15 yıl sonra tesisler -televizyonun 
ikinci kanalında bu konu yanlış geçmiştir-
bize tamamen bedava devredilecektir, 
ama istenirse yalnız işletme masrafları ve
rilmesi şartıyla bu mukavele de uzatı
labilir. 

Bu saatte fazla vaktinizi almamak ba
kımından soracağınız sorulara açık oldu
ğumuzu ve bu kadar bilgiyle yetinmek is
tediğimi huzurlarınızda belirtmek is
tiyorum. 

Bu konuda söz alan, özellikle eleşti
ren arkadaşlardan -yalnız Sayın Fuat Ata-
lay bir yerde doğru söylemiştir, onu bu
rada açık olarak söyleyeyim; şu anda prog
ramda gözüküp de inşaatı devam etmeyen 
üç tane santralımızın üçü de fizibl 
değildir- şunu öğrenmiş oldum ki, muha
lefet, özellikle SHP Grubu, konuya yalnız 
ekonomik açıdan, kendi parti felsefeleri 
açısından yaklaştılar ve öylesine inatla yak
laştılar ki, bugün hakikaten dünyada ör
neğinin bulunmadığı ve hatta Rusya'nın 
da bu işten vazgeçtiği bir dönemde dev
letçiliği savunmalarının, Anavatan İktida
rının, onların iddialarının tam tersine, son 
derece devrimci, ilerici, çağdaş bir parti 
olduğunu göstermesinin yanında -(SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)- asıl 
tutucu olanların onlar olduğunu ortaya 
koymaları ve devrin ve çağın değişmesine 
rağmen, bundan onbeş yirmi sene önce
sinde kalmalarının, Anavatan'in 2000'li 
yıllarda, 2010'lu yıllarda dahi iktidar ola
cağının en büyük garantisi olduğunu açık
lamalarıdır. 
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Hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar, SHP sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Bakan. 

Sayın İlhami Binici burada mı? Yok. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

bütçesi üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Soru sormak isteyen arkadaşları tes
pit ediyorum: Sayın* Atalay, Sayın Genç, 
Sayın Miski, Sayın Kangal, Sayın Baylaz, 
Sayın Eser, Sayın Imamoğlu ye Sayın 
Ünal. 

Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın devrimci Bakanımıza sorularımı tev
cih ediyorum. 

Sayın Bakan, "kömür konusunda bir 
sorun olmadığını" söylediler, "vatandaş
ların kömür ocaklarına gitmeleri halinde, 
diledikleri kadar kömür alabileceklerini" 
ifade ettiler. Şimdi, şunu sormak is
tiyorum. 

Bizatihi benim de kısmen bulundu
ğum Diyarbakır'a kömür sağlanmadığını 
ve vatandaşın Türkiye Kömür İşletmele
rinin resmî fiyatı dışında karaborsada 135. 
bin liraya varan ve kalori itibariyle çok dü
şük olan kömürü, bu şartlarda, alıp alma
dığını sormak istiyorum. 

ikinci sorum: Sayın Bakan, "Türki
ye Kömür İşletmelerinin işlettiği ocakla
rın zarar ettiğini, fîzibl olmadığını" söy
lemektedir. Acaba, bu gidişle, Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumunu lağvedip, sa
dece Türkiye Kömür İşletmeleri Dairesi 
haline getirmeyi mi düşünüyor? Bakanlı
ğa bağlı TEK'in de. "Antalya'da, güney
de de kârlı çalışma yapmadıklarını" ifa
de etmektedirler. Bu durumda, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlarının, açıkça, ça
lışmadığını, kârlı üretim yapamadığını mı 

— 690 

ifade etmeye çalışmaktadırlar? (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Bir dakika efendim... Müsaade bu
yurun; onlara, Sayın Bakan cevap verebi
lir. Siz müsaade buyurun... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, ' 'Ambarlı'da 1 000 metreküp 
doğalgazm 60 dolara alındığını" söyledi
ler. Burada üretilen elektriğin maliyetin
de ciddî kuşkularımız var; boru hattı ve
saire oraya girmek istemiyorum. Bugün
kü rakamlarla ortalama 25 Türk Lirası
na sadece yakıt anlamında mal olan 
Ambarlı'yı mı tercih etmektedirler; yok
sa, Türkiye'de kendi kaynaklarına dayalı 
Afşin-Elbistan'daki 28-29 lira maliyeti mi 
tercih etmektedirler? 

BAŞKAN — Sorularınız kısa olsun 
Sayın Atalay. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan, "Muhalefetin vermiş olduğu 
rakamların doğru olmadığını" söylediler. 
Elimde Resmî Gazete var. Bu Resmî Ga
zeteye göre, dışandan 1987 yılında alına
cak doğalgaz 1,5 milyar metreküp, 1988'de 
1,5 milyar metreküp ve 1989 yılında 3 mil
yar metreküptür. Türkiye'nin kendi kay
naklarına dayalı gelecek yedi yılda ciddî 
bir elektrik enerjisi ihtiyacı olmadığı hal
de, geçtiğimiz aylarda Irak'la neden bir 
anlaşma yapıldı ve bu anlaşmada, Türki
ye'nin taahhüdünü yerine getirmediği tak
dirde tazminat ödemesi konusu neden yer 
almıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bugün TEK, Çukurova Elektri
ğe, Kepez'e elektriğin kilovatsaatini kaça 
satıyor? Çukurova ve Kepez bu elektriği 
vatandaşa kaça satıyor? 
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1986, 1987, 1988 yıllarında TEK, Ke
pez ve Çukurova'ya kaç bin ton kilovat 
elektrik satmıştır? (ANAP sıralarından 
"Olur mu?" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
Bir dakika, olabilir, arkadaşımız elektrik
çi değil "Kilovat" diyeceğine "Kaç bin 
ton kilovat" dedi. Olabilir, olabilir... 
(ANAP sıralarından "Öyle sorulur mu?" 
sesleri) Efendim, tamam onu biz anlıyo
ruz, Sayın Bakan anlıyor; müsaade edin 
siz. 

Evet Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen

dim, Sayın Bakan kürsüde dedi ki: Kömür 
eksik olan yerlerde, dağıtımın vatandaşa 
ulaşmamasın™ nedeni bizim müessesele
rimizin tam çalışmamasından kaynakla
nıyor. Halbuki özel kesimin kömürü da
ğıttığı yerlerde kömür sıkıntısı yoktur." O 
halde devlet, özel kesimden daha mı aciz
dir? Eğer bir müessese çalışamıyorsa, bu^ 
nun sorumluluğu Bakanlığa mı aittir, yok
sa kömür alamayan vatandaşa'mı aittir? 

3. 1987 ve 1988 yıllarında Güney 
Afrika'dan kaç ton kömür ithal edilmiştir? 

4. Gazetelere intikal eden olaylar
da, Ankara'da yapılan kömür dağıtımın
da bir ton yerine 800 kilo, vatandaşlara, 
kömür verilmektedir. Yine bu kömürlerin 
-öyle söyleniyor- yarısından fazlasında toz 
ve toprak olmaktadır. Burada vatandaşın 
mağduriyeti açıktır. Evvela bu söylenen
ler doğru mudur? Doğru ise, vatandaşın 
bu zararı nasıl karşılanacaktır? 

Beşinci sorum Sayın Başkan; Tunce
li hudutları içinde hangi madenlerin var
lığı tespit edilmiştir? Bunların hangileri
nin işletilmesi düşünülmektedir ve nere
lerdedir? Tunceli havalisinde lıerhangibir 
yol şebekesi de olmadığına göre, bunların 
işletilmesi nasıl yapılacaktır? 

Altıncı sorum Sayın Başkan; Sayın 
Bakan, biraz önce kürsüde ifade ettiler; 

doğalgazla çalışan santralların çok rantabl 
olduğunu söylediler. Acaba doğalgazla ça
lışan santralların ömürleri, öteki santral-
lara göre, ne kadardır? Uzunluk veya kı
salık bakımından durumlarını öğrenmek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Sayın Miski, buyurun efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan 
aşağıdaki sorularıma yanıt istiyorum. 

(ANAP sıralarından "Duyamıyo
ruz" sesleri) 

BAŞKAN — Dinlerseniz duyarsınız 
arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
"Duyulmuyor" sesleri) Bir dakika, işte 
gürültü yapıyorsunuz; tabiî duymazsınız, 
nasıl duyasınız ki? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Türk çift
çisi, son senelerde mahsulünü ucuza sat
tığı halde, girdilerinin pahalı olması ne
deniyle büyük sıkıntı içerisindedir. Çift
çinin sulamada kullandığı elektriği ucuz
latmayı, yani sübvansiyonu düşünüyor 
musunuz? 

Sayın Bakan kürsüde izah ettiler, 
TEK Toroslar İşletmesini özel sektör ku
ruluşu olan Çukurova Elektriğe devredi
yorlar. TEK Toroslar işletmesi Adana, 
Mersin, İskenderun, Kahramanmaraş do
laylarına elektrik dağıtımı yapmaktadır. 
Bu işletmenin şu andaki Çukurova Elek
trik Anonim Şirketinin bütün personeli ve 
santralı devredilmektedir. Devredilen ku
ruluşta çalışan personelin özlük hakları ne 
şekilde güvence altına alınmıştır? Bu per
sonelden, isteyenler, TEK'in diğer bölge
lerdeki çalışma yerlerinde istihdam edile
cek midir? 

Üçüncü sorum: Sayın Bakan, kürsü
de söylediler, Bakanlığa bağlı kuruluşla 
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rın zarar ettiğini beyan ettiler; bunları özel 
sektöre devretmeyi çözüm yolu olarak 
önerdiler. Siz Bakansınız, Bakan olarak si
zin göreviniz, emrinizdeki kurumları kâ
ra geçirmektir; yoksa, bunlan, kâra geç
miyor diye, elden çıkarmak değildir. Sa
yın Bakana soruyorum: Bu kurumları kâ
ra geçirmek için bugüne kadar ne gibi ted
birler aldınız; bunların sonuçları nelerdir? 
Bunları elden çıkarır, satarsanız, Bakan
lıkta herhangi bir üretken kurum kalmaz
sa, ne ile iştigal edeceksiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Miski. 

Sayın Kangal, buyurun efendim. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakan konuşmasında de
ğindiği için, Sivas Kangal Termik Santralı 
konusunda iki sualim olacak. 

Birincisi : Sivas Kangal Termik Sant
ralının TEK ile ilgili hizmetlerinin bir bö
lümüne değindiler, tabiî şu anda söyleye
bileceğimiz pek bir şey yok gibi: çünkü bu 
bir siyasî tercihtir. Ancak, orada çalışan 
150'nin üzerinde işçi ve memur var. Bun
ların tamamı veya tamamına yakınını, yö
re halkı oluşturmaktadır. Şimdi, bu şahıs
ların özlük haklan ne olacak, acaba bun
ların, oradaki mevcut TEK'e devri müm
kün müdür? Özel sektöre verilenlerle il
gili olarak, bunların özlük haklarının kay
bolmaması bakımından bir sözleşme ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa, bu şirket han
gisidir ve 50 civarında bulunan lojmanlar 
ve işletme binaları ne olmuştur? 

ikincisi : Mevcut termik santralın ha
len iki ünite halinde inşaatı devam ediyor; 
zannediyorum 1989 yılında hizmete açı
lacaktır. Her biri 75'er megavat gücündeki 
üçüncü ve dördüncü ünitelerin inşaatları 
söz konusudur; bu konuda bir çalışma ya
pılmış mıdır veya yapılmışsa hangi firma
ya yaptırılmıştır? Sayın Bakan cevap ve
rirse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Baylaz, buyurun efendim. 

HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) — Sa
yın Başkan, Bir tek sorum olacak. 

1987 yılında Bingöl Karlıova'da teme
li atılan termik santralla ilgili olarak her
hangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bu
nun sebebini öğrenmek istiyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Ali Eser, sorularınızı yazılı ola
rak gönderiyorsunuz. 

Sayın İmamoğlu, buyurun efendim. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahra
manmaraş) — Sayın Başkan, sorularım 
şöyle: Afşin-Elbistan Termik Santralının 
ikinci ve üçüncü porjelerine ne zaman baş
lanacaktır? Sayın Başbakanımızın iki ve 
üçüncü santrallar için 21.10.1984 tarihli 
verdiği emir var elimde, santral açılırken. 
Bu olmadığı takdirde, beş ve altıncı üni
teler ne zaman yapılacaktır? 

Bu tesisle birlikte birkaç vilayetin ya
kıt ihtiyacını karşılamak için üç milyon ton 
kapasiteli bir yakıt tesisi yapılacaktı; so
nuç nedir, ne zaman gerçekleşecek? 

Fert başına tüketilen 1 000 kw saat
lik elektrik, kurulu güce göre midir, yok
sa kullanılan kapasiteye göre midir? 

Şu ana kadar Afşin-Elbistan santra
lında ne kadar elektrik üretilmiştir; üreti
len elektriğin, dünya ve Türkiye ölçüleri
ne göre maliyeti nedir? Bugüne kadar üre
tilen 11 milyar 700 milyon kilovat/saat 
elektrikle, kaç köye elektrik götürülmüş
tür? Bu santral bugün dursa, kaç köyün 
elektriği söner? Bu inşaat sırasında kaç kişi 
istihdam edilmiştir; şimdi kaç kişi istih
dam edilmektedir? 
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Santrallann külleri bölgede ne zaman 
değerlendirilecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sağo-
lun Sayın İmamoğlu. 

Sayın Ünal, buyurun. 
ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Sayın 

Bakan, politikasını açıkladı: "Halkın ma
lını, halka veriyoruz" dedi, memnun ol
dum. Aydınlatma işi British Elektrik kon
sorsiyuma verilmektedir. Acaba British 
Petroldeki insanlar da Türk vatandaşı 
mıdır? 

ikinci sorum: Malumunuz, Eskişe
hir'de Türkiye Elektrik Kurumunun özel
leştirilmesi söz konusu. Bu olay hangi aşa
madadır? Sayın Bakandan bu konuda 
açıklama istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür 
ederim. 

Sayın Bakan, Sayın Eser suallerini 
yazık gönderdi; o sualleri de okutuyorum: 

Sayın Başkanım, aşağıdaki sorumun 
aracılığınızla Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorulmasını rica 
ediyorum. 

Saygılanmla. 

Ali Eser 
Samsun 

Soru 1. Sayın Bakan, 1 metreküp 
dogalgazla 5 kilovat/saat elektrik enerjisi 
üretildiğini beyan ettiniz. 1 kilovat/saat, 1 
metreküp, o da 60/5 sent - 12 sent X 
1 800 Türk Lirası 21,60 Türk Lirası/kilo-
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vat/saat maliyeti olduğunu, oysaki, kö
mürlü termik santrallann 2,7 kilogram kö
mür - 1 kilovat/saat enerji, özel işletme 
kömürü 1 ton 4 500 Türk Lirasıyla, 1 ki
lovat/saat, 13,50 Türk Lirası kilovat/saat 
olmaz mı? 

Soru 2. TEK ile doğalgaz kullanı
mı için bir bir anlaşma imzalanmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 

BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) —Sayın Başkan, sorulara cevap ver
meden önce, benim ve partimin milliyet
çi, muhafazakâr olduğunu; benim de bu 
milliyetçilik ve muhafazakârlık doğrultu
sunda sosyal adaletçi olduğumu; fakir, fu
kara insanımı düşündüğümü ve onlan sar
mak istediğimi bu vesileyle belirtmek is
terim. (ANAP sıralanndan "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sorulara gelince; bu soruların hepsi
ni yazılı cevaplandıracağım. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralann
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

nın 1989 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
7. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

1989 Malt Yûı Bütçesi 

— 393 — 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 348 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 
112 563 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 240 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

999 Dış Proje Kredileri 19 290 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

TOPLAM 134 441 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî yılı Kesinhesabınm 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

— 694 — 



ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

j 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 729 707 000 
^ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
<£ mistir... 
| 111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 46 091 538 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 198 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

TOPLAM 47 019 445 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

T 
h 

46 

46 
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a) Bttrd işleri Genel Müdürlüğü 

1. — BetrU İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yûı bütçesi 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlü
ğünün bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 

111 

900 

999 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 
Akaryakıt ve Petrol Faaliyetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 
Dış Proje Kredileri 

688 000 000 

1 197 000 000 

70 000 000 

1 630 000 000 

BAŞKAN -T Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

TOPLAM 3 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 3 582 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 

TOPLAM 3 585 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir... 
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2. — Fktrol I&ri Genel Müdürlüğü 1987 Malî K/t Kesinhesabı 
BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

A — CETVELİ 

Genel T 
ödenek toplamı ha 

• Prog. Açıklama Lira 

| 101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 323 019 000 
• • BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir... 
111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 137 184 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 35 443 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

TOPLAM 495 646 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVEL] 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

I 

Tahmin 
Lira 

5 000 000 

392 000 000 

397 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 660 980 

480 000 000 

481 660 980 
BAŞKAN - Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 1989 Malî Yılı Bütçesiyle 
1987 Yılı Kesinhesabı ve bağlı kuruluş olan 
Petrol İşlerinin keza 1989 Malî Yılı Büt
çesiyle 1987 Yılı Kesinhesabı kabul edil
miştir. 

Hayırlı olmasını diliyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, bugünkü prog
ramımız tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının büt
çesi ve kesinhesabını görüşmek için, 16 
Aralık 1988 Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize iyi akşamlar dilerim. 
Kapanma Saati : 22.21 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR 
VAPLARI 

VE CE-

1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsekr'-
m, radyasyon yayan cihazlar bulunan işyerlerine 
ve bu işyerlerinde çalışan isçilerin sağlık sorunla
rına ilişkin sorusu ve Çalısına ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı İmren Aykut'un yazılı cevabı (7/405) 

TBMM Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun "Yazılı" olarak 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
İmren Aykut tarafından cevaplandırılma
sının sağlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

698 — 
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Başta petro-kimya tesisleri olmak 
üzere Ülkemizde birçok işyerinde radyas
yon yayan cihaz çalıştıran bölümler var
dır. Bu işyerlerinde çalışan işçilerin sağ
lıkları büyük ölçüde ölümcül tehlike al
tındadır. 

Bu nedenle: 

1. Bakanlığınızca bu tür işyerlerinin 
bir envanteri çıkarılarak, sayılan, nitelik
leri, kaç işçi çalıştırdıkları belirlenmiş 
midir? 

2. Bu tür işyerleri düzenli kontrol
lerden geçirilmekte midir? 

3. Bu tür işlerde işçi çalışma süresi 
kaç saattir? Bu kurala uyulup uyulmadı
ğı nasıl denetlenmektedir? 

4. Bugüne kadar çalıştığı işyerinde 
aldığı radyasyon nedeniyle hastalanan iş
çi sayısı nedir, bunlara nasıl bir tedavi uy
gulanmaktadır? 

5. Bugüne kadar çalıştığı işyerinde 
aldığı radyasyon nedeniyle ölen işçi var 
mıdır? Varsa sayısı nedir? Bu işyerleri han
gileridir? 

6. İşletmesinde radyasyon içeren 
bölümler olup da bunlarla ilgili olarak ye
terli güvenlik tedbiri alınmaması nedeniy
le haklarında işlem yapılan işyerleri han
gileridir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 16.941/6468 

15.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Başkanlığın 2.12.1988 tarih ve 
Kan. Kar. Md. 7/405-1889/8919 sayılı ya
zıları ve eki. 

Başta Petro-Kimya tesisleri olmak 
üzere radyasyon yayan cihazları bulunan 
işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan işçile
rin sağlık sorunlan ile ilgili Tekirdağ Mil
letvekili Güneş Gürseler'in yazılı soru 
önergesi incelendi. 

1. Bakanlığımızca, işyerlerinin işko
lu esasına göre envanteri tutulmakta olup, 
petrol, lastik ve kimya sanayii işkoluna ait 
15 066 adet işyerinde 135 340 işçi çalış
maktadır. 

2. İş Kanunu kapsamında bulunan 
işyerlerinin işin yürütümü ile işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden gerekli teftişleri 
Bakanlığımız İş Müfettişlerince yapıl
maktadır. 

İşyerleri teftiş programlan doğrultu
sunda teftişlere tabi tutulmakta, ayrıca işçi 
şikâyetleri ile iş kazalannın incelenmesi 
ivedilikle yapılmaktadır. 

1988 yılı Ekim ayı teftiş programı ge
reği Petro-Kimya tesisleri teftiş edilmiş 
olup, mevzuat hükümlerine uyulması için 
gerekli olan işlemler Bakanlığımızca ya
pılmıştır. 

3. "Sağlık Kuralları Bakımından 
Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha 
Az Çalışılması Gereken İşler Hakkındaki 
Tüzük" 27 Temmuz 1984 tarih ve 18471 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanıp yürür
lüğe girmiş olup, radyoaktif ve radyoiyo-
nizan maddelerle yapılan işler, anılan Tü
züğün 2 nci maddesinin XIX. fıkrasında 
yer aldığından, günde 7,5 saatten fazla ça
lışma yaptmlması yasaktır. 

Periyodik teftişler esnasında işyerle
rinde mevzuat hükümlerine uyulup uyul
madığı müfettişlerimizce kontrol edil
mektedir. 

4-5. İşyerlerinde radyasyondan et
kilenme sonucu ölümlü veya tedavi altı
na alınmış bir vaka Bakanlığımıza bugü
ne kadar intikal etmemiştir. 
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6. Tüpraş İzmit, Yarımca Petkim, 
Tüprag Orta Anadolu, Aliağa Petro-
Kimya ve Aliağa Tüpraş unvanlı işyerle
rinin Ekim ve Kasım/1988 aylarında tef
tişleri yapılmış olup, radyasyon cihazları 
ve radyoaktif maddeler yönünden herhan
gi bir noksan husus tespit edilmemiş ol
duğundan bu hususta işyerleri hakkında 
herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ayrıca 
radyasyon cihazı bulunan işyerleri Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumuna bildiril
mektedir. 

Bilindiği üzere, iyonlaştırıcı radyas
yon etkilerine karşı insan ve çevre sağlı-
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ğını korumak amacıyla gerekli ilke, mev
zuat, standart ve tedbirleri belirlemek, 
bunların uygulamalannı sağlamak 2690 
sayılı Kanunla Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumuna verilmiştir. Bu çerçevede iyonlaş
tırıcı radyasyon kaynaklarının ithali, ihra
cı, kullanılması, bulundurulması 1985 yı
lında yayımlanan "Radyosyon Güvenliği 
Tüzüğü"ne göre lisansa bağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplan-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (l/476;3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) 
(S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildirimim Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı 136) (Dağıtma tarihi 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Afik oylamaya tabi işkri gösterir. 




