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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM.Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak dört oturum yaptı. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 

^olunarak; 
Turizm Bakanlığı, 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 

Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun (1/358), (3/325) (S. Sayı
sı : 53) görüşmelerine devam olunarak, 14 üncü maddesi kabul edildi. 

17 Mart 1992 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.10'da son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli 
Kocaeli 

Kâtip Üye 
Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 
Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâtip Üye 
Işılay Saygın 

İzmir 
Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Halil ÇulhnoğTu (İzmir) 

___ @ 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van 
illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.3.1992 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay sûreyle yeniden 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/351) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kıs
mında, on ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına dair Başba
kanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1991 tarihli ve (144) sayılı Kararı ile 19.11.1991 gü
nü saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 
19.3.1992 günü saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı Bakanlar Kurulunca 26.2.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıklama

sından sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine görüşme açacağım. Görüşmelerin sonunda tezke
reyi onayınıza sunacağım.. 

Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki sayın üyeye söz vereceğim. 
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, şahıslar için 10'ar dakikadır. 
Tezkere hakkında Hükümet adına açıklamada bulunmak üzere, Başbakan Sayın Süley

man DemirePe söz veriyorum; buyurun Sayın Başbakan. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Türkiye, bir büyük olayla karşı karşıyadır. Bu büyük olayın hukukun içinde tedbirini arı
yor. Bu tedbiri bugün arıyor değil, uzunca bir zamandır arıyor. 

Evvela, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük olay nedir? Dağlarında, sınırlarında, 
kasaba ve şehirlerinde, başka ülkelerdeki kamplarda ve vadilerde eğitime tabi tutulmuş; tüfeği, 
topu, uçaksavar silahı, roketi bulunan; arkasında, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan 
devletlerin parası, taktiği, tekniği; arkasında, soygunlardan ve çeşitli kaynaklardan elde ettik
leri para; arkasında, yabancı Ülkelerin servisleri bulunan bir örgüt var. Olay bu. 

Bu örgüt ne yapar? Bu örgüt'öldürür. Kimi öldürür? Çol demez, çocuk demez, kadın de
mez, genç demez, ihtiyar demez, öldürür, bu ülkenin insanlarını öldürür, askerini şehit eder, 
polisini şehit eder kırar döker... 

Bu örgüt ne yapar? Bu örgüt, peşine taktığı, kandırdığı veyahut korkuttuğu bazı insanlar
la beraber, akşam olunca, bu güzel ülkenin bazı beldelerinde devletin binalarına roket atar... 

Bu örgüt ne yapar? Kendi emrine uymayanların, gelir, evini> bağını yakar yıkar... 
Bu, bir terör örgütüdür. Binaenaleyh, çare aradığımız sorunu çok iyi bilmeye mecburuz. 

Bu sorun, siyaset üstü bir sorundur; bu sorun, bir partinin veya bir siyasî iktidarın sorunu 
değildir. Bu sorun,'ülkenin sorunudur, milletin sorunudur, devletin sorunudur. Size bunu söy
lemeye geldim. , 

20 Ekim 1991 tarihinde yapılan seçimler sonunda kurulmuş bulunan Hükümet, bu soru
nu Yüce Meclisin önüne böylece koydu. Ne zaman koydu? Kasım 1991'de. Sonra, 26 Aralık 
1991'de yapılan genel görüşmede; Türkiye'nin üç büyük sorunu üzerinde, üç gün arka arkaya 
yapılan genel görüşmede, Türkiye'nin üç büyük sorununu; kan dökülmesinin önlenmesini, enf
lasyonun kontrol altına alınmasını, değişen dünya şartları içinde, Türkiye'nin dış menfaatları-
nın korunabilmesini Yüce Meclisin önüne getirdi; burada da böyle söyledi. Nihayet bugün, bir 
başka vesileyle de, gelip, huzurunuzda, yine bu sorun üzerindeki düşüncelerimizi söylüyoruz. 

Bu dediğimiz örgüt ne yapmıştır? "Kırar, döker" dedik. Kendisi de kırılır, dökülür. Bu 
örgüt, geçen yedi sene zarfında Güneydoğu Anadolumuzda, bu güzel yurt köşemizde 3 019 
olay çıkarmış, 821 devlet güvenlik mensubu (asker, polis) şehit olmuştur; 1 003 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir; 1 173 terörist de, yine, öldürülmüştür. Olay bu, tablo bu... 

Değerli milletvekilleri, bu acı bir tablo... Yalnız, Türk devleti bu tablonun altında kalmaz; 
bunu herkes böyle bile... 

Şimdi, "Bu, bir millet işidir; bu, bir devlet işidir" dedim. Devletin bütün kurumlarının 
işidir; başta, rejimin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere. 

"Varsın böyle olsun" diyebilecek kimsenin bulunduğunu sanmıyorum, bulunabileceğini 
de.sanmıyorum. Yalnız,,peki, bu işin hakkından nasıl gelelim, bu işin üstesinden nasıl gelelim? 
Burada, hukuk ve devlet kavramlarının içiçeliği geliyor. Hukukun içinde geleceksiniz; bunun 
hakkından devlet gelecek. Gayet tabiî ki, devlet, bir siyasî iradeye muhtaçtır; o siyasî irade de, 
bu Meclisin iradesidir ve bir de toplumsal iradeye muhtaçtır. Bugün ülkemizde hem siyasî ira
de, hem toplumsal irade, bu olayın üstesinden gelinmesi istikametindedir. 

Devlet, hukuku çiğneyerek iş göremez; hukuk da, devleti zedeleyecek şekilde olmaz. Bi
naenaleyh, hukuk ve devlet, birbirinin ayrılmaz parçasıdır, birbirini tamamlar. 

"Hukukun içinde, bunun hakkından nasıl gelelim?" dediğiniz vakit, karşınıza - devlet 
Anayasada mevcut olmayan hiçbir yetkiyi kullanamaz- bir anayasa devleti çıkar, bir hukuk 
devleti çıkar. . . • „-
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Anayasada mevcut olan yetkiyi kullanacaktır devlet. Anayasada mevcut olan yetkiye gö
re, bu çeşit olaylar karşısında devletin elinde iki türlü araç var : Bunlardan bir tanesi, sıkıyöne
timdir; bir tanesi olağanüstü haldir. 

. 1978'd6n beri -1992 senesinin Martındayız- geçen 14 sene zarfında ülkemizin bu bölgesin
de, 1987'ye kadar sıkıyönetim; 1987'den 1992*ye kadar da olağanüstü hal vardır. 

Denilebilecektir ki, "7 yaşında bir çocuk, 21 yaşına girmiştir; bölgede hâlâ olağan rejimin 
nimetlerinden yararlanmamaktadır. O bölgede 9 sene sıkıyönetim ve 5 sene de olağanüstü hal 
olmak üzere, 14 senedir, olağan olmayan bir rejim vardır." 

Evet, bu rejim de hukukîdir; çünkü, kaynağını Anayasadan alan bir rejimdir. 
Denilebilecektir ki, "Bu ondört sene zarfında burada huzur ve güven sağlanamamıştır. 

1984'te olaylar yeniden başlamış, o gün 300-500 kişi gibi görünen bu örgüt, bugün 3 bini Tür
kiye'nin dağlarında, 7 bini de Türkiye dışında olmak üzere, Türkiye'nin karşısında vaziyet al
mış, Türkiye'yi rahatsız etmeye devam ediyor. O zaman, aldığınız bu tedbir neye yaramış?" 

Yalnız, "Bu tedbirler alınmasaydı acaba ne olacaktı?" diye düşünmeden, buna cevap bul
mak mümkün değildir. Bir gerçek var orta yerde; evet, alınan tedbirlerle de bu işin hakkından 
gelinememiştir; ama bu, gelinemeyecek anlamına gelmez. 

Çeşitli eleştiriler var... 
Geçen dört ay zarfında, bu meseleler üzerinde gayet dikkatle durduk. Esasen, bizim Hü

kümetimizin Koalisyon Protokolünde, olağanüstü halin, bir hukuk rejimi olduğu; ancak, bun
ca sene uygulama gördükten sonra bir netice alınmayışının üzerinde durulması ve bir çözüm 
üretilmesi gerektiği hususu yer almıştır. 

"Bu çözümü üretirken, devleti dinledikten sonra, bu çözüm üretilecektir" denilmektedir. 
Binaenaleyh, huzurunuza gelirken, üç defa Millî Güvenlik Kurulu ve beş altı defa da, dev

letin güvenlikle meşgul makamlarını dinledikten ve bu işleri yapanları dinledikten, bölgeyi gez
dikten ve meseleyi çok dikkatle araştırdıktan sonra, şu anda yeni bir çözüm bularak geleme
dik. Yani, olağanüstü hal rejimine veya olağanüstü hal tedbirine ilave edecek veya bu tedbiri 
şu anda ıslah edecek yeni bir çözüm bulamadık. 

Bu demek değildir ki, yeni bir çözüm bulmayacağız. Bence, soruna siyasî olarak değil; 
fakat, gayet aklî, gayet soğukkanlı bakmak, ülkeyi bu rahatsızlıktan kurtarmak gerekecektir. 

"Olağanüstü hal" dediğimiz durum, önünüze gelen durum budur. Yani, bugün, olağa
nüstü hal ilan edildiği zamanki şartlarda bir değişiklik olmadığı için; olağanüstü hali ilah et
meye mecbur olunan şartlarda bir değişiklik olmadığı için; aksine, bu şartlar düzeleceği yerde, 
daha da çok bozulduğu için, "olağanüstü hal tedbirini kaldırdık" diye gelemiyoruz; bundan 
da memnun değiliz. Keşke huzurunuza, "Evet, bu olağanüstü hali gerektiren şartlar sona er
miştir; devlet ve millet beraberce bu şartları sona erdirmiştir. Bu şartlar sona erdiğine göre, 
bu tedbiri de kaldırıyoruz" diyerek gelebilseydik... Ama umarım ki, bir gün geleceğiz, bir gün 
gelinecektir... 

Şimdi, olağanüstü hal veya sıkıyönetim niye baraşılı olamamıştır veya istediğimiz ölçüde 
başarılı olamamıştır -öyle diyelim- veya bu olayı ortadan kaldıracak biçimde başarılı olama
mıştır?.. , ' 

Bunun bir eleştirisini yaptık, bunun gerektirdiği tedbirleri de aldık. Hemen burada şunu 
söyleyeyim: Olağanüstü hal tedbiri ya da sıkıyönetim tedbiri, bu ülkenin o güzel beldesinin hal-
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kına karşı alınmış bir tedbir değildir; aksine, orada yaşayan halkı, huzur içinde, güven içinde 
tutmaya matuf bir tedbirdir. Yani, eğer orada güvenlik tedbirleri varsa, bu tedbirler, halkı ra
hatsız etmek için değil, halkın Üstüne varmak için değil, halkı canından bezdirmek için değil; 
aksine, ona güven getirmek için, güvenlik getirmek için vardır. 

Yaptığımız özeleştiride, uygulamada meydana gelebilen birtakım hatalar, noksanlar* ek
sikler, hepsi gözden geçirilmiş; yetki dağılımında meydana gelen bir takım karışıklıklar ve edi
nilen deneyimlerden yararlanmak suretiyle, olaya yeni bir hava verilmeye çalışılmıştır; bu ha
vanın başında da, halka şefkatle davranılacağı, ısrarla belirtilmiştir. 

Kim halka şefkatle davranacak?.. Devlet yönetiminin bütün kademeleri, halka şefkatle dav
ranacak ve halkı kucaklayacaktır. Binaenaleyh, bölgede meydan meydan gittik ve halka, devle
ti kucaklamalarını söyledik. 

Halkın, bu örgütün tesiri altında kaldığı; korkuyla veya başka sebeplerle, bu örgütün.ta
ban bulduğu da bir gerçektir. Yalnız, bunu, halkın kaybolmuşluğu şeklinde almak, fevkalade 
yanlıştır; daha çok, korkutulmuşluğu şeklinde almak lazımdır. 

Bu güzel bölgemizin halkı, devlete, milletin bütünlüğüne, demokrasiye ve cumhuriyete sa
dıktır ve bu sadakatlarını da kerratla ispatlamışlardır. 

Biz, halkı potansiyel suçlu sayan bir siyasî iktidar değiliz; aksine, halkın kucaklanması 
gerektiğini, halkın sevgiyle, muhabbetle ve hukukun üstünlüğü içerisinde muameleye tabi tu
tulması gerektiğini savunuyoruz. Binaenaleyh, devletin, topuyla* tüfeğiyle halkın üzerine var
ması gibi bir keyfiyet yoktur. Bu, hiçbir zaman yoktur; ne baharda böyle bir şey olur, ne yazda 
böyle bir şey olur, ne bşta böyle bir şey olur... Binaenaleyh, halkın, "Baharda devlet bizim 
üstümüze gelecekmiş" gibi korkutulmuş olması da, safsatadan ibarettir ve yıkıcı propaganda
lardan ibarettir. Şurada açıklıkla söylüyorum ki, demokratik bir ülkede -biz iktidarda olalım 
veya olmayalım- hiç kimsenin, halkın üzerine, devletin topuyla, tüfeğiyle gitmesini aklından 
geçirmesi mümkün değildir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Binaenaleyh, "bahar taarruzu" 
falan gibi şeylerin aslı esası yoktur; bu gibi şeylerden halkımızın rahatsız olmasının hiçbir gere
ği yoktur. 

Değerli milletvekilleri, ortada olağan bir hal olmadığına göre ve olağanüstü halin yerine 
de bir yenisini bulup getiremediğimize göre, olağanüstü halin, olağan hal̂ gelinceye kadar veya 
olağanüstü hal rejiminin yerine başka bir şey getirilinceye kadar -yani, olağanüstü hal rejimi 
dediğimiz, ayrı bir rejim değil; Anayasada tarif edilen tedbir olarak söylüyoruz- gayet tabiî ki, 
bu tedbirden, bu çareden vaçgeçme imkânı yoktur, işin özü budur. 

Peki, burada ne yapmak istiyoruz?.. Devleti, ülkenin her yerinde, "var" yapmak istiyo
ruz. Devlet, bir yerde var, bir yerde yok, olmaz! Devleti, gece de, "var" yapmak istiyoruz, 
gündüz de, "var" yapmak istiyoruz. 

Maalesef, ülkenin bazı köşelerinde; yani Güneydoğu Anadolumuzun bazı köşelerinde- sayısı 
çok olmasa bile- devletin zorluklar içerisinde bulunduğu ve geceyle gündüzün devletin el de
ğiştirdiği şeklinde iddialar vardır; bu iddialarda da geçerlilik payı vardır, öyleyse, gelin, bunla
ra çare bulalım. 

İfade etmek istediğim şey şudur : Biz, Güneydoğu Anadolu'nun ayrı bir statüde idare edil
mesini istemiyoruz. Yalnız, bu, istekten doğmuyor, bir mecburiyetten doğuyor; herkesin bunu 
iyi anlamasını lazım. 



T.B.M.M. B : 53 17 .3 .1992 0 : 1 

"Bu mecburiyeti ortadan kaldıralım" diyoruz ve bu mecburiyeti ortadan kaldırmak için, 
devletin çalışabilmesine zaman tanımanızı istiyoruz, zaman istiyoruz. 

Şimdi, "Olağanüstü hal" dediğimiz olay, sadece bir güvenlik tedbirinden ibaret kalmaya
caktır. Evet, kanunî adıyla olağanüstü hali, güvenlik tedbiri olarak önünüze getiriyoruz; ama, 
devletin ve Hükümetin yapacağı önemli işler vardır. Yani, sadece güvenlik tedbiri değildir önü
nüze getirdiğimiz şey; ama, buna ilaveten neleri yapacağımızı da size söyleyelim. 

Olağanüstü hal için sizden yetki istiyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisinden yetki istiyo
ruz. Tekrarlıyorum: Olay, devletin, milletin, devletin bütün kurumlarının ve bu arada en başta 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin işidir. 

Şimdi, bu önümüzdeki zaman içinde, bir taraftan, böyle bir örgütü etkisiz hale getirme
nin tedbirlerini yürütürken, hukukun içinde kalarak bu tedbirleri yürütürken ve bunu, devle
tin güçleriyle yürütürken, diğer taraftan, şu hususları da mutlaka yerine getirmek istiyoruz : 
Devletle halkın münasebetlerini yeniden ayarlayacağız. 

Birtakım idarî değişiklikler yaptık : Devletin kapılan hep açıktır. Yalnız, bu kapılardan 
vatandaş girebilmelidir, girdiği zaman da orada iyi muamele görebilmelidir. "Bu zamana ka
dar görmedi" manasında değil.. Gördü görmedi... "Böyle olacak" diyoruz. 

Devlet, vatandaşı ezmek için değil, korumak için vardır; bu prensip gerçekleştirilecek. Dev
letin, hatalı, haksız, yanlış muameleleri olabilir; çünkü, devlet dediğiniz, orada bir karakol ko
mutanıdır, bir polistir; devleti temsil eden insanlar, kökte hizmeti gören insanlardır. Yanlış mu
ameleler olabilir; olmasın isteriz ve olmaması için tedbir alacağız. Yalnız, bu çeşit yanlış mua
meleler olmuşsa, vatandaşların müracaatları her kademede büyük bir özenle işlenecek, her ka
demede önlemler alınacak, yanlış muameleleri yapanlara gerekli muamele yapılacak. 

Demokrasi ve insan haklarının, tümüyle, kemaliyle uygulanması mutlaka sağlanacak. Ül
kenin herhangi bir köşesindeki vatandaşla, izmir'in Kordon'undaki, İstanbul'un Bebek'inde-
ki, Samsun'daki, Antalya'nın Kemer'indeki bir vatandaşla, Zap Suyunun kenarındaki bir köy
deki vatandaşların hakları aynıdır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

"Uygulamada öyle değil..." 
Uygulamada öyle değilse, uygulamada da öyle yapılacak, o hale getirelecek. 
E, nereden bilelim, nasıl bilelim?..." 
Burada biz, siyasî iktidar olarak bulunuyoruz; bu, bizim taahhütümüzdür, önünüze taah

hüt koyuyoruz. Evet, kanunlar yazılır; ama, uygulama şekilleri değişik olur. tşte, huzurunuzda 
bu sözü veren biziz. Zaten, bu sözü vermeye mecburuz; daha doğrusu bunu desek de, demesek 
de, bu, böyle olacaktır; ama, yeri gelmişken, bu sözü veriyoruz, "aksine bir muamele görürse
niz, bizi sıkıştırın" diyoruz, "Bunu bizden isteyin diyoruz, "Bizim yakamıza yapışın" diyoruz. 

Olağanüstü Hal Yasası iyileştirilecek; olağanüstü halden, aşamalı bir şekilde olağan hale 
geçilecek. Bunu, mutlaka bir takvime de bağlayacağız. Olağanlık, sadece güvenlikte değil, ada
lette, hizmette ve şefkatte de olacak; yani, sadece güvenlik üzerinde hassasiyetimiz var, bun
dan başka bir şeyde hassasiyetimiz yok değil. Adalet, ülkenin her köşesinde olacak, savunma 
hakkı herkese kemaliyle tanınacak, yargısız hiçbir hüküm ortaya konmayacak ve icra edilmeyecek. 

Yeşil kart uygulamasına buradan başlanacak, işsizlik sigortası uygulamasına buradan baş
lanacak... (ANAP ve RP sıralarından gülüşmeler) 

Beyler, bu acayibinize gitmesin, bunlar yapılacak... 
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ENGİN GÜNER (istanbul) — Ona hiç şüphemiz yok! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, bunların yapılmasına mı re

aksiyonunuz var?! 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Yapılacak diye güldük biz de!.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Yani, bu zamana kadar niye yapıl

madı mı diyorsunuz?! 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sabırsızlıkla bekliyoruz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Asgarî ücretten vergi alınmaması

na, buradan başlanacak; yarım tesisler, dökülmüş tesisler tamamlanacak. Diyarbakır'dan Si
irt *e, Batman'a giderken sağınıza solunuza bir bakın, kaç tane besihane görürsünüz!.. Dört 
tane duvar... Parayı alan kaybolmuş!.. Ondan sonra, vatandaş, "Hani hizmet!" diye etrafına 
bakınmakta... 

Yarım tesisler tamamlanacak; yeniden bir yatırım hamlesine girişilecek. Gayet açıklıkla 
söylüyoruz; burada, "devlet mi yaptı, vatandaş mı yaptı, özel teşebbüs mü yaptı?" kriterleri 
geçmez. Burada iş lazımdır, burada ekmek lazımdır, burada üretim lazımdır... Binaenaleyh, 
bunu sağlayacak bir yatırım hamlesi ortaya konacaktır. 

Petrol de dahil olmak üzere, sınır ticaretine yeni kolaylıklar getirilecektir. 
Kapalı okullar açılacaktır. 700 küsur tane kapalı okulumuz vardır, bunlar açılacaktır. 
Doktor, hemşire, ebe ihtiyaçları yoğundur ve bu ihtiyaç istekleri bize de getirilmiştir; ora

ya giden değerli arkadaşlarımıza da söylenmiştir. Bunların hepsi yerine getirilecek. 
Faili meçhul cinayetlerin faillerinin bulunmasına çalışılmaktadır ve buna gayet yoğun bir 

şekilde devam edilecektir. 
Değerli milletvekilleri, bugüne kadar yaptığımız inceleme ve izleme sonucu elde ettiğimiz 

birikimle, önümüzdeki dönemde köklü bir değerlendirme yapılarak, Hükümet Programında
ki, demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü vaat ve hedeflerimiz doğrultusun
dan hiçbir sapma göstermeden, bir yandan halkımızla bütünleşmeyi sağlarken, bir yandan da, 
bölge güvenliğinin ve bölgedeki hizmetleri eksiksiz bir şekilde yapacağımızı söylemeye geldik 
huzurunuza. 

Hükümetin hedeflediği, demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tam an
lamıyla gerçekleştirmek, olağanüstü hal durumu ve buna bağlı olarak yürürlükteki kararna
meleri kaldırıp, normal hukuku tesis etmek için yeterli zaman ve imkânı bulamadığımızı ifade 
ettim. Şartlar o noktaya geldiği zaman, burada, ülkenin diğer yerlerinde mevcut olan siyasî 
ve hukukî rejimi gerçekleştirmenin yollarını arayacağız. İşte, onun içindir ki, huzurunuzda bu
lunan Hükümet, ilk defa olarak olağanüstü hal uzatılmasıyla karşınıza geliyor. 

Olağanüstü hal, 1987'den 1991'e kadar 13 defa uzatılmıştır ve 13 üncü defa uzatmada da 
14 Kasım günü yapılmıştır. 14 Kasım günü uzatılmış bulunan olağanüstü halin, biz şimdi yeni
den uzatılması teklifiyle huzurunuza geliyoruz. 

Halka güven vaat ediyoruz, şefkat vaat ediyoruz, adalet vaat ediyoruz, hizmet vaat ediyo
ruz. Halkın bizden istediği de bunlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu vatan, üzerinde yaşayan herkesindir; Lüleburgazlınındır, Sul-
tanhisarlınındır, Sürmenelinindir, Şırnaklınındır, Eruhlunundur, Uİuderelinindir, Şemdinlinindir. 
Bu vatan, gayri kabili ifraz, gayri kabili taksim, hepimizin müşterek malıdır. (DYP, SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) "Şu köşesi senin, bu köşesi benim" diye bîr olay söz konusu 
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olamaz. Cebimizdeki nüfus tezkeresi, 60 milyonda bir hisse olarak, bu vatana hepimizin sa
hipliğinin işaretidir. Bulgaristan'da bulunan veya oradan gelen, Azerbaycan'da bugünkü sıkıntılar 
içinde kıvranan insanlar ne kadar kardeşimize, Kuzey Irak'taki mezalime maruz kalmış insan
lar da o kadar kardeşimizdir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Irk esasına göre bir milleti 
tarif yüz sene geride kalmıştır. Milletin tarifi şudur : Millet, ortak değerler ve vatan gibi, gele
ceğe beraber sahip çıkma gibi birtakım ortak varlıklara, ortak varlıklara beraberce sahip olma 
olayıdır. Biz, bu vatana beraberce sahip olmak kararlılığı içindeyiz ve beraberce sahip çıkma 
kararlılığı içindeyiz. Biz yok, siz yok, hepimiz varız. 

Ülke birliğini zedelemeye kimsenin gücü yetmez. Gayet açıklıkla söyleyelim, kimsenin gü
cü yetmez. (DYP sıralarından alkışlar) Mesele, millet birliğinin zedelenmemesidir. Millet birli
ğinin zedelenmesinden ıstırap doğar; hem zedelemeye kalkanlara ıstırap doğar, hem de yanılıp, 
onların arkasına düşenlere ıstırap doğar. 

Burada toplanan değerli milletvekilleri, hepimiz, milletin mutluluğu, devletin bekası için 
aynı yemini yapmış insanlarız. Herkes müsterih olmalıdır; bu vatanı ve milleti bölmeye kimse
nin gücü yetmeyecektir ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 60 milyon vatandaşımızın 
sahip olduğu bu büyük değer, ebediyete kadar yaşayacaktır. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Sizden istediğimiz, buna arız olmuş birtakım tehditleri, tehlikeleri ortadan kaldır
mak için, hukukun içinde kalarak, Anayasadan kökünü alarak, devletin ve onun arkasına mil
letin desteğinin mevcudiyetini koyarak, devletin, görevini yapabilmesine imkân sağlamanızdır. 
Yine söylüyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman olduğu gibi, her büyük meselede 
olduğu gibi, bugün yine, ülkenin bir numaralı meselesi olarak vatandaşımızı rahatsız eden, te
dirgin eden bu olay karşısında kararlılığını, birliğini, beraberliğini gösterecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Değerli milletvekilleri, Hükümet, gerekli gördüğü açıklamayı yapmıştır. 
Şimdi, tezkere üzerinde, şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımın isimlerini, söz isteme 

sıralarına göre okuyorum : Sayın Mahmut Kılıç, Sayın Eyüp Aşık, Sayın ibrahim Kumaş, Sa
yın Selim Sadak, Sayın Hasan Mezarcı, Sayın Alpaslan Türkeş, Sayın Gaffar Yakın. 

Sayın milletvekilleri, grupları adına söz talebi var mı? 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — SHP Grubu adına Sayın Mehmet Dönen konuşacaklar 

efendim. 
BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Mehmet Dönen, buyurun efendim. (SHP sıraların

dan alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla

rım; güneydoğudaki 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay daha uzatılma
sıyla ilgili Bakanlar Kurulu tezkeresinin görüşülmesi sırasında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizin bir bölümünde, özellikle güneydoğuda, 14 yıla varan bir 
süre içerisinde sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulaması devam etmektedir. Sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmaya başlandığı günlerden bugüne baktığımızda, ger
çekten, o bölgede huzuru sağlamada, terörle mücadelede, o bölge insanlarının gönençlerinin 
artırılmasında, çok ciddî mesafeler aldığımızı söyleyemeyiz. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, bugüne kadar olağanüstü hal yasalarına, bura
da hep karşı çıktık. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şimdi ne oldu? 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi bir şey olmadı; onu anla

tacağım az sonra. 
Olağanüstü hal uygulamalarıyla sonuç alınamayacağını, o bölgenin sorunlarının çözüle

meyeceğini burada olağanüstü hal uygulamalarını hep anlattık. Yine, olağanüstü hal uygula
malarını olağanüstü hali, o bölgede yaşayan insanlarımızla, diğer bölgelerde, olağan halde ya
şayan insanlarımız arasındaki bağın kopmasına neden olan bir yöntem olarak gördük. 

Değerli arkadaşlarım, bugün de olağanüstü hal uygulamasına karşıyız; ancak, bugün, ola
ğanüstü halden, olağan hale geçirmeyi vaat eden, arkasında kitle desteği olan, halkla bütün
leşmiş, kaynaşmış bir iktidarın, o bölgede çözüm bulacağı, o insanları olağan yaşama geçire
ceği duygusu bizde hâkim olduğu için, bugün, olağanüstü halin -geçici birsüre de olsa- uygula
masına "evet" diyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bizim, geçmişte olağanüstü hale karşı çıkmamız, ülkemizin bölün
mez bütünlüğünü tehlikeye düşüren şartlar karşısında, diğer gruplardan daha az hassas oldu
ğunuz anlamına gelmemelidir. Tam tersi, olağanüstü hal uygulamasıyla, o bölgelerin sorunla
rına çözüm getirilemez. Ancak, bizim önerdiğimiz, bugüne kadar söylediğimiz şey şudur : Mi-
sakı millî sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birinci sınıf vatandaş olarak yaşama
sını, tüm insan hak ve özgürlüklerine kavuşmasını ve bu insanların, tüm insanlarla kardeşçe 
bir arada yaşayabilmesini, ancak, demokratik bir iklim zorunlu kılar, mümkün kılar. Orada 
ki insanlarımızı baskısıyla olağanüstü koşullarda yaşatarak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü 
koruyacağımız kanısında olmadığımız izin, olağanüstü hale hep karşı çıktık. 

Değerli arkadaşlarım, insan haklarına, kişi hak ve özgürlüklerine aykırı bu uygulamalar
la, terör yıllardır önlenemedi, soruna çözüm bulunamadı; tersine, sorun arttı, ivme kazandı, 
genişleyip, yaygınlaştı. Çünkü, geçmiş siyasî iktidarların terör olaylarına yaklaşımı, terörle il
gili anlayışı ve bu konudaki yorumları yanlıştı, eksikti, yetersizdi. 

Geniş kitlelerin ve kamuoyunun beklentisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ile Doğru Yol 
Partisi Koalisyonunun, olayı, insan haklarına dayalı, hukukun öne çıktığı demokratik bir ik
lim içerisinde çözebileceği doğrultusundadır. Hükümetimizin, bu demokratik iklim koşulları
nı bir an önce bölgede oluşturacak, halkın beklentilerine yanıt verecek koşulları oluşturması 
gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkenin ve bölgenin bu iklim şartlarından yoksun olduğu dönem
de; yani 1980 döneminde, bölgede anarşinin, değişime uğrayarak daha da geliştiğini, kısa bir 
dönem öncesini hatırlarsak, baskının, terörü ne denli artırdığını, tırmandırdığını görmüş olu
ruz. Onun için, bu sorun, yalnızca güneydoğuda yaşayan 4 milyon insanın sorunu değil, bu 
sorun, Türkiye'de yaşayan 60 milyon insanın sorunudur, hepimizin sorunudur. 

O bölgede demokratikleşmeyi ve insan haklarını sağlamak için, tüm ulusun, bir uzlaşma 
ortamında buluşması gerekir, oraya böyle bir çözümü, böyle bir öneriyi götürmesi gerekir. Bu 
insanlarımızın, olağan koşullarda; yani demokrasinin nimetlerini tadarak, Türkiye Cumhuri
yetinin birinci sınıf vatandaşları olduklarını anlayarak, ülkelerine ve devletlerine sahip çıkma
larını sağlamamız gerekir. Bunun dışında ki davranışlarla, baskıyla ve terörle, orada PKK'nın 
ekmeğine yağ sürmüş oluruz. 
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Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz, bölgede şehit olan askerlerimizin cenaze törenlerine 
katılan binlerce ihsan, o bölgedeki insanlara kinleniyor, o bölgedeki insanlarla arasında geri
lim oluşuyor; o bölgedeki insanlarla, arasındaki bağlar kopuyor. Yine aynısı, o bölgede öldü
rülen insanların cenazelerinde de, diğer bölgelerde yaşayan insanlarla aralarındaki bağlar ger
gini eşip, kopuyor. Yani, silahlı mücadeleye karşı silahlı mücadele kendi koşulları içerisinde ya
pılmalıdır. Ancak, silahlı mücadele yapan insanlarla, halk, ayrı ayrı düşünülmeli; halk, ger
çekten devletin koruması altına alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım bundan önce olağanüstü hal tam 24 kez uzatılıp, yürürlüğe konul
muştur. özetle, güneydoğu sorunu, geçmiş dönemlerin enflasyon, pahalılık, işsizlik, adaletsiz
lik gibi toplumsal değerleri yozlaştırıp ortadan kaldıran bir anlayışla kangren edildikten sonra, 
Sosyaldemokrat halkçı Parti, ANAP, DYP koalisyonunun önüne konulmuş, Türkiye'nin önemli 
sorunlarından birisidir. (ANAP sıralarından "ANAP yok" sesleri) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) -— Diz muhalefetteyiz. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Yani, güneydoğu sorunları 4 ayda mı oldu? 
İLHAN KAYA (İzmir) — Koalisyonda ANAP'ı da saydınız; ama koalisyonda ANAP yok. 
MEHMET DÖNEN (Devamla).— Hayır, Doğru Yol Partisi olacak. 
Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin, ülkemizin diğersorunlarında olduğu gibi, güney

doğu sorunlarına da, gerek koalisyon protokolündeki, gerek Hükümet programındaki görüş
leriyle, bakışlarıyla çözüm getirebileceği açık ve net olarak orta yerde durmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin ve milİetvekillerimizin son güneydoğu gezisi, gü
neydoğu halkına Hükümetimizin yaklaşımı ve yumuşama bakımından önemli bir mihenk taşı
dır. Ancak, bu geziler yeterli değildir; gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğu bölgesindeki olaylar, yalnızca orada yaşayan insanları
mızın etnik kökenli olmalarına dayalı değildir. Bundan önceki hükümetlerin ve iktidarların 
orada büyük ihmalleri ve kusurları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bize laf atan arkadaşlarımızın mensubu olduğu partinin hü
kümetleri bu Meclise geldi, olağanüstü hal yasaları çıkarttı; Bakanlar Kurulunca, sürgün ve 
gazete kapatılmasına kadar, daha sert tedbirler aldı... 

Yine o bölgede, bugüne kadar uygulanan olağanüstü halden geriye dönüp baktığımızda, 
700'ün üzerinde kapalı okul olduğunu, devlet otoritesinin zayıfladığını, gece bir başkalarının, 
devletin yerini aldığını, vergi tahsil edilemediğini görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, bölgedeki durumun bu hale gelmesinin sorumlusu, herhalde, 4 ay
lık Sosyaldemokrat Halkçı Parti - Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümeti değil, 1980 sonrası 
baskıcı rejimler ve daha sonra ANAP dönemlerinde o bölgede uygulanan yatırım politikala
rından tutun da, tüm ekonomik politikalardır. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğu sorunları, geçmişte, üçbuçuk eşkiya ile orada yapılan bir 
mücadele olarak algılandı, hafife alındı. Şimdi yine, devletin başında bulunan birtakım insan
lar, yine oradaki olayları hafife alarak, bir gün "bahar taarruzu", bir gün "PKK'ya af" bir 
başka gün de, bir başka şey söyleyerek, tutarsız ve çelişkili haberlerle, oradaki insanlarımızı 
tedirgin etmektedirler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Onu, senin İçişleri Bakanın söyledi... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Başbakanın orada oturuyor... 
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MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, devlet kademelerinde yetkili ve 
görevli insanların, özellikle ülkemizin bu sorunu karşısında çok duyarlı olmaları ve bu konuda 
verecekleri demeçleri çok iyi ayarlamaları gerekir. O bölgedeki insanlarımıza korku ve dehşet 
verecek demeç ve açıklamalardan mümkün olduğu kadar kaçınmalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözlerle ve uygulamalarla, eğer bir kısım yurttaşımız eylemlere 
sempati duymaya başlamışsa, silahlı eylem gerçekten amacına ulaşmış, devlet de bu tuzağa 
düşmüş demektir. Oysa devlet, terörün tuzağına düşmemenin yollarını mutlaka bulmalıdır. Bu
nun da yolu, teröre karşı, devlet ciddiyetiyle, olgun, soğukkanlı, kendine güvenen, halka güven 
veren, hiçbir koşulda temel hukuk ilkelerinden, temel insan haklarından sapmayan, ödün ver
meyen anlayışı devlete egemen kılmaktır. Kısacası, olaylara, demokratik anlayışla, demokra
tik kuralların zorunlu kıldığı politikalarla yaklaşarak, bu politikalar esas alınarak sorunun çö
zülmesi sağlanmalıdır. 

Bölgede terör eylemiyle mücadelenin en büyük güvencesi, yöre halkının, ayrıcalığa dayalı 
silahlı mücadeleden başka yol kalmadığına henüz inanmamış olmasıdır. Bu nedenle, çok ivedi 
olarak, yöre halkına sahip çıkmak, kaçınılmazdır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti - Doğru Yol 
Partisi Koalisyonunun şansı da bu noktada anlam kazanıyor. 

SHP olarak biz, halkımızın desteğini alarak, bu sorunların aşılacağı kanısındayız. 
Değerli arkadaşlarım, SHP olarak, biz muhalefet döneminde olağanüstü hale "hayır" 

deyip, iktidar ortağı olduktan sonra "evet" dememizin nedenini, ne bir çelişki, ne bir tutarsız
lık olarak görüyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar!) Biz, ülkemizin içinde 
bulunduğu bugünkü koşullarda,, bu Hükümetin işbaşına geldikten sonra, oradaki olağanüstü 
hali uygulamadan kaldırmak, o insanları olağan halde yaşatmak için bir sürece, bir zamana 
ihtiyacı olduğunu düşünerek, "evet" oyu veriyoruz. Çünkü biz, ülkemizde bugünkü Koalis
yon Hükümetinden başka, arkasına büyük kitlenin desteğini almış bugünkü Koalisyon Hükü
metinden başka bir hükümetin, güneydoğu sorunlarını çözeceğine inanmıyoruz, inanamıyo
ruz. Çünkü, bunun dışındaki siyasî partilerin, yıllardır güneydoğuya bakış açıları ve güneydo
ğu olayları hakkındaki tahlilleri yanlış çıktı; onlar, bu olayları önleyemediler ve ülkemizin bu 
büyük sorununu çözemediler. Şimdi, bu sorunları çözecek bir Hükümet vardır; bu Hükümete 
bir zaman vermek, bir süreç vermek zorundayız. 

MEHMET GEDİK (Bursa) —• Dört ay uygun değildir, dört ay sonra yine bu salonda ko
nuşacağız beraberce. Şimdiki Adalet Bakanının sıkı yönetimle ilgili konuşmasına dikkat edin! 
Dört ay sonra yine konuşacağız... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Konuşacağız, konuşacağız. 
BAŞKAN — Sayın Dönen, siz cevap vermeyin efendim; lütfen konuşmanıza devam edin. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, terörü besleyip büyüten, onu baş 

belası haline getiren baskıcı yöntemlerin dışında, bir de, bu bölgede devlet otoritesinin sağlan
masında karşımıza çıkan birtakım zorluklar da önem taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, getirilecek çağdaş devlet otoritesi, demokratik yönetimin düzenli 
uygulaması, bu boşluğu -orada bugüne kadar oluşmuş devlet boşluğunu- dolduracaktır. Bu
nun için bir zaman ve geçiş süreci gerekmektedir. Hükümetimize, bu nedenle, bu geçiş sürecini 
vermek zorunda olduğumuz kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; güneydoğuda alınacak tedbirleri özetle şöyle sırala
yabiliriz : Şiddet eylemlerine, roket ve benzeri ağır silahlar sağlayanların, rahatça Türkiye'ye girip 
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çıkmasını engellemek zorundayız; yani sınırlarımızı güvence altına almak zorundayız. 
Şimdi, oturduğu sıralardan bize laf atan ANAP milletvekillerine soruyorum : Yıllardır 

bu Meclise geldiniz, sınırlan güvenceye almak için kaynak istediniz ve bu Meclis istediğiniz 
kaynağı size verdi; hangi önlemleri aldınız? Sınırlar yol geçen hanı haline geldi!.. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, yine güneydoğuda olağan hukuk düzenine geçmeyi sağlayacak ko
şullar, kesinlikle yaratılmalıdır. Demokrasi ve insan hakları, tüm boyutlarıyla o bölgede uygu
lanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Dış politikada Suriye, Irak ve Iran ile ilişkilerimiz gözden geçirilmeli ve iyi ilişkiler içeri
sinde, teröre karşı birlikte hareket olanakları sağlanmalıdır. 

Ekonomik boyutta radikal yaklaşımlar öne çıkarılmalı, içme suyu, eğitim, sağlık, GAP, 
toprak reformu, işsizlik sorunu çözülmeli. Bunun için, daha önce verdiğimiz 90 bin kadronun 
da orada kullanılmasıyla, işsizlik sorununun çözülmesinde önemli bir yol alınacağı kanısını 
taşımaktayız. 

Değerli arkadaşlarım^ üvenlik güçleriyle halkın yabancılaşmasını ortadan kaldıracak ön
lemler alınmalı, bölgedeki yönetimin ve güvenlik sağlamayı üstlenenlerin ortak yaklaşım birli
ği kurulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kültürel ayrılıkların temelinde, yine dünyamızdaki teknolojik geli
şim yatmaktadır. Dünyadaki teknolojik gelişimle birlikte, insanlar, artık evrensel kültür içeri
sinde kendilerini buldukları gün, kendi kimliklerini ve kendi kültürlerini arama ve onu geliştir
me yolunda belirli hareketlere girmişlerdir. Tüm dünyada bu gözlenmektedir. Şimdi o bölgede, 
özellikle özgürce kendi kültürlerini geliştireceği bir iklimin o insanlara sağlanması şarttır. Eğer, 
kendi kültürlerini, kendi kimliklerini geliştiremezlerse, ülkede bulunan etkin kültüre de düş
manlık beslerler, düşmanlık yaratırlar, işte, onun için biz'diyoruz ki, orada tek çözüm, demokrasi 
ve demokrasinin tüm koşul ve kurallarının uygulanmasıyla mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, yine güneydoğu halkımız, orada yaşayan 4 milyonu aşkın insanı
mız, bugün olağanüstü halin uzatılmasıyla, "Yine benim yazgım değişmedi, iktidarlar değiş
ti, ama ben yine olağan halde yaşamaya muktedir olamadım" diyebilirler o insanlara şunu 
söylemek istiyorum : Bugün, o bölgeden olağanüstü hali kaldıracak, o bölgeyi olağan hale so
kacak tek iktidar, bugünkü Sosyaldemokrat Halkçı Parti - Doğru Yol Partisi Koalisyonudur. 
Bunun dışında hiçbir hükümet, oradaki olağanüstü hali kaldırıp, olağan hali ilan edemez, ge
tiremez. 

değerli arkadaşlarım, işte oradaki, "Benim yazgım değişmedi, yine olağanüstü koşullar
da yaşıyorum" diyen halkıma şunu söylemek istiyorum : Bu Hükümet, orada olağanüstü hali, 
olağan hale getirecektir; ama bir süreç, bir süre, bir zaman gereklidir, tşte, bu zamanı, işte bu 
süreyi, bu Hükümete vermek zorundayız. (ANAP sıralarından "Ne kadar zaman istiyorsu
nuz?" sesleri) 

Ancak, bu geçiş süresini Hükümetimizin çok fâzla uzatmadan, o bölgede yaşayan insan
larımızın gönençli, tüm özgürlüklerini kullanabilen, huzurlu, güleryüzlü insanlar olarak, de
mokratik ortamda yaşamamalarını sağlayacak koşulları bir an önce oraya getirmesini diliyo
ruz ve bu düşüncelerle, olağanüstü halin, 10 ilimizde 4 ay daha uzatılmasına, Hükümetimize 
güvenimiz, Hükümetimize desteğimiz, Hükümetimizin bu sorunun üstesinden geleceği inan-
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cımızla olumlu bakıyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Dönen, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Çakır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin, 19 Mart 1992 tarihinden itibaren 4 
ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına saygılarımı 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yüce mecliste, bu konuyla ilgili olarak muhtelif tarihlerde yapılan görüşmelerde, iktidar 
partisinin temsilcisi olarak fikirlerimizi arz ve takdim etmiştik; bugün aynı konuda ilk defa 
Anamuhalefet Partisinin temsilcisi olarak konuşuyorum. Bunun için, dün iktidarda iken, terö
rün tespitinde, teşhisinde, teröristlerin maksat ve hedefleri konusunda, bunların kimler tara
fından desteklendiği, alınan ve alınması lazım gelen tedbirler konusunda neler söylemiş oldu
ğumuzu ve bugün koalisyon ortağı bulunan SHP ve DYP'nin nasıl bir davranış içinde bulun
muş olduklarını özetle huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

Terörizmi nasıl tarif etmişiz? "Terörizm, milletlerarasında ve maalesef Türkiye'de çok bü
yük tahribat yapmış, huzur ve istikrarın düşmanı olan bir harekettir. Terörizm, günümüzde 
ve bilhassa son senelerde, milletlerarası yeni bir savaş türüdür. Bu savaşın zor tarafı, arkasın
daki güçlerin açıklıkla bilinmemesi, hedeflerinin kesin olarak belli olmamasıdır. Bu sebepler
le, bu savaşın en çok fırsat bulduğu saha, demokratik memleketlerdir. Çünkü, demokratik hür
riyetler, bu gibi insanların da, hürriyetleri yok etme faaliyetlerine müsait zemin hazırlamaktadır. 

Son senelerde üzerinde durulması gereken bir önemli husus da, terörizmin, milletlerarası 
ittifaklar kurmaya başladığı, işbirliği yoluna gittiği, gerek malî kaynak bakımından, gerek di
ğer her türlü destekler bakımından, işbirliği yoluna gidildiği gerçeğidir. 

Geçmiş tecrübeler ortaya koymaktadır ki, birçok devlet, milletlerarası terörizmi, kendi dış 
politikalarının vasıtası olarak görmeye başladı ve istikrarsızlığa götürülmek, iç kargaşaya sü
rüklenmek ve bu suretle, ekonomik kalkınma yolu kesilmek istenen bazı ülkelere karşı bu sila
hın teşvik edildiği, maalasef, bilinen bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki, bütün acı bilançosu
na, faturasına rağmen, terörizm birçok memlekete ve ülkemizde faaliyet göstermeye devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dikkat buyurursanız, Ortadoğu'da çok büyük oyun
lar oynandı ve oynanmaya devam ediliyor. Ortadoğu'da, potansiyeli bulunan, gelişmeye müsa
it, kaynakları zengin olan üç devletten tran, Irak ve Türkiye'nin yolunun kesilmesi için, çok 
büyük çaba sarf edildi. Bunlardan îran ile Irak'ın başı derde sokuldu; tran büyük bir ihtilalin 
içine sürüklendi, sonra da Irak'la savaşa götürülmek suretiyle ne yapıldı; büyük kalkınma hamlesi 
içinde bulunan bu iki memleketin ekonomileri, millî kaynakları çökertildikten başka, 1 milyon 
insan karşılıklı olarak öldürüldü. 

Memleketimiz de, çok acı tecrübelerden çıkarak bugünlere gelmiştir. 12 Eylül öncesi baş
latılan olayların temelinde, bu üç büyük devletten biri olan, en büyüğü, en güçlüsü olan Türki
ye'nin istikrarsızlığa sürüklenmek suretiyle, aynı badireye götürülmesi hadisesi vardır. Bunu, 
birlikte yaşadık; ancak, Allah'a şükürler olsun ki, milletimizin bünyesinin sağlamlığı, 
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ordumuzun gücü ve devleti koruyan güvenlik güçlerimizin şuur ve sorumluluğuyla, millet ve 
devlet, büyük bir felaketten kurtulmuştur. 

Felaketten kurtulduk da, olaylarbitti mi veya bu hesaplan yapanların hesaplarını tümüyle 
kesti mi? Bunu söylemek ve kabul etmek, maalesef zordur. Kötü niyetler hâlâ sürdürülmekte, 
devam etmekte; çeşitli değişik vasıtalar yine kullanılmaktadır. 

Türkiye'nin yeniden istikrarsızlığa götürülmesi hadisesi, her zaman gündemdedir. Neden? 
Çünkü Türkiye, süratle büyüyen bir memlekettir. Türkiye'nin, rakip olma, iktisadî bakımdan 
rakip olma, politik bakımdan rakip olma havası vardır. Türkiye, kendi bölgesinde büyükbir 
devlet, güç kaynağı olmaya namzet bir memleket... Bunu hoşgörenler çok azdır. Buna, uzak-
yakın bütün memleketler, iyi gözle bakar dememiz zordur. Türkiye, sanayileşmesiyle, Türkiye, 
teknolojiyi yakalamasıyla, Türkiye, en büyükrprojesi durumunda olan GAP'ı kendi millî im
kânlarıyla gerçekleştirecek noktaya gelmesiyle, bütün dikkatleri üzerine çekmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin büyümesiyle, bir nevi, tarihî bazı şuuraltı fikirlerin harekete gelmesi ve bu bü
yümenin hazmedilememesi gibi hadiseler yaşanmaktadır. Komşularımızdan müsamaha ve destek 
gören terörist hareketlerin arkasındada bunu görmek lazım. Eğer, Azerbaycan'da Türklere karşı 
bir hareket yapılmışsa, Bulgaristan'da zulümler gerçekleştirilmişse, aynı zamanda, Batı Trak
ya'da, Gümülcine'de olaylar olmuşsa, bunların hepsini tesadüfe bağlamak ve yorumlamak yanlış 
olur. 

Bütün bu meselelerde önemli olan, soğukkanlı bir değerlendirme yapmak; önemli olan, 
bu hareketlerden sen sorumlusun, ben sorumluyum dememek; önemli olan, bu hareketlerin 
mahiyetini teşhis etmek, devlete ve millete yönelik olduğunu, devleti yıkmaya, milleti parçala
maya yönelik olduğunu, bunun içinde çok çeşitli parmakların bulunduğunu, hatta, bazen çok 
yakın, dost sandığımız parmakların bulunduğunu unutmamak suretiyle gerekli tedbirleri al
maktır ve bu da şarttır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da başlatılan, senelerden beri yürütülen hareketin arkasın
da da bu vardır. Türkiye'nin bütünlüğünü yıpratmak, birçok çevreye büyük gelen bu devleti 
küçültmek ve bir bakıma Ortadoğu haritasını değiştirmek gibi bazı düşüncelerin bulunduğu
nu, hatırdan asla çıkarmamak lazımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de olaylara, her zaman, Anavatan Partisi 
Grubu olarak, Anavatan hükümetleri olarak, bu gerçek teşhis açısından baktığımızı, bu kür
süden defalarca ifade ettikten sonra, çare olarak da, konunun, siyaset üstü düşünülmesi gerek
tiğini, siyasî sahada istismar konusu yapılmaması icap ettiğini; devletin tüm güvenlik güçlerini 
zaafa uğratacak terörist eylemleri şu veya bu şekilde meşru gösterecek veya bunlara kanat gere
bilecek intibaını verebilecek davranışlardan ve olaylardan şiddetle kaçınmak gerektiğini, bu
nun aksi davranışların büyük bir hata olacağını açık açık izah ettik. Sonra, arz ettiğimiztablo 
karşısında, Türkiye'nin, en büyük güç kaynağının, kendi millî bütünlüğü olduğunu ve bera
berliği olduğunu, bizim dış meselelerimizin çoğunun da çözüm kaynağının bizden başladığını; 
eğer biz, birlik ve beraberlik içinde olursak, bütün meseleleri aşacağımızı ifade ettik ve her 
türlü olayların, meselelerin çözüm kaynağının Türkiye Büyük Millet Meclisinden başladığını 
izah ettik. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, hükümetleri olarak, meseleleri her zaman, her vesileyle 
bu şekilde değerlendirip, her türlü önlemler alınırken, 18 inci Dönemde Anamuhalefet Partisi 
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olan SHP'nin ve muhalefet partisi olan DYP'nin, bu fevkalade mühim ve hayatî olan olaylar 
karşısındaki anlayış ve davranışları nasıl olmuştur, izniniz olursa, kısaca izah etmeye gayret 
edeceğim. 

15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt-Eruh İlçesinde, teröristlerce başlatılan toplu baskın ve toplu 
kıyım hareketleri, o tarihe kadar yapılan terörist eylemlerden ayrı bir şekil, ayrı bir mahiyet 
gösteriyordu. Artık, şartları kendileri için uygun gören teröristler, bu tür hareketlerle bölge halkı 
üzerinde korku, şiddet ve terör yaratarak, devletin otoritesini yok edip, hedeflerini bir an önce 
gerçekleştirmek istiyorlardı. O zaman, sıkıyönetim idaresi olmasına rağmen, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, belli olmayan hedeflerle yıpranmaması, o bölge halkının, meşru güçlerle teröristler 
arasında yıpranmaması ve bu tür teröristlerle mücadelenin, bu mücadele için eğitilecek ve ye
tiştirilecek devlet emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilmesi için, 19 Temmuz 1987 tarihin
den geçerli olmak üzere, o gün için 8 bugün için 10 ilimizin içine girdiği sahada olağanüstü 
hal idaresine geçilmiştir. 

Bu yönetim şartları içerisinde, teröristlerle mücadele için, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, 
Olağanüstü Hal Bölge Komutanlığı, geçici köy korucuları ihdas edilerek, teröristlerle mücade
leye gidilmiştir. 

Anamuhalefet Partisi SHP, olayların mahiyeti, olayların ana sebepleri, olaylarla mücade
le şeklinde, hiçbir zaman, iktidarla aynı görüşü paylaşmamıştır. Olağanüstü halin uzatılma za
manlarında, olağanüstü hal yönetimini ve alınan tedbirleri kabul etmemiştir. 

Anayasanın 120 nci maddesinde belirtilen, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını, kamu dü
zeninin ciddî şekilde bozulmasını, Anayasayla teminat altına alınan temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin maksat ve hedefini, gayesini, varlığını kabul 
etmeden, uygulanmakta olan olağanüstü hal yönetim şeklinin, o bölgede yaşayan halkımızın 
temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırdığını; devlet güvenlik güçlerinin, bölge halkını ezdi
ğini, devlet güvenlik güçlerinin ve hükümetin yanlış teşhis ve uygulamalarının, teröre, terörist 
olaylara sebep olduğunu ifade etmiştir. 

SHP yöneticileri, konuşmamın başında önemle belirtmek istideğim olayların, terörist olay
ların, devletin bağımsızlığına, ülkenin bütünlüğüne yönelik olduğu gerçeğinden hareket etme 
yerine, o bölgede, devletin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî ihmalleri neticesi terörist ey
lemler olduğu iddiasından hareket etmiştir; güneydoğudaki olayların ekonomik, toplumsal ve 
kültürel nedenlerden kaynaklandığını, hükümetin konuya sürekli olarak askerî ve polisiye Ön
lemlerle çözüm aramakta olduğunu ve bu yanlış tutumun, sağlıklı çareler bulunmasına başlıca 
engel olduğunu, her fırsatta ifade etmişlerdir. 

Tekrar ifade etmek istiyorum : 18 inci Dönemde Anamuhalefet Partisi olan SHP, olayla
rın, özellikle güneydoğudaki olayların sebeplerinin, sosyal, kültürel, siyasî ve ekonomik oldu
ğunda ısrar etmiş ve bu sebeplerden, olağanüstü hal yönetimine ve alınan bütün tedbirlere kar
şı çıkmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 18 inci dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan DYP'ye gelince : Bu, geçmiş dört sene içinde terörist olaylarıntespit ve teşhisin
de, kısmen, Anavatan Hükümetlerinin görüşüne iştirak etmiş; bu sebeple olağanüstü halin uza
tılmasına her zaman müspet oy vermiştir; ama, alınan tedbirleri, devlet kamu görevlilerini, devlet 
güvenlik güçlerinin çalışmalarını yeterli bulmamış ve bu konuda her zaman, hükümeti, yanlış 
önlemler almakla, yeterli ve kesin çareler bulmamakla suçlamıştır. 
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DYP de, bu olaylar karşısında, siyasî mülahazaların üstünde, objektif biçimde, akılcı ve 
gerçekçi hareket etme yerine, politik düşüncelerle hareket etmiş ve bu konuda ağır tenkitlerde 
bulunarak, hükümeti ve Anavatan Partisini yıpratmayı hedef almıştır. Bu maksatla, fevkalade 
önemli olan bu konuları 20 Ekim seçimlerinde de, seçim malzemesi olarak maalesef, kullanmıştır. 

DYP bu meseleye, muhalefette iken başka, iktidarda iken başka türlü bakmıştır! Bakın, 
DYP'nin Sayın Genel Başkanı, 4 ARalık 1989 tarihindeki bir beyanında neler söylüyor : "Sön
dürün o iç ve dış mihrakları. Sizden istenen şey, halka, bu afetin kaynağını söylemek değil, 
kaynağını kurutmaktır. Suriye ise Suriye, Irak ise Irak, tran ise İran, neresi ise... "Biz bilgi 
aldık, teşekkür ederiz" diyecek durumda değilsiniz, hükümetler, halka bilgi verme yeri değil, 
tedbir alma yeridir. Artık, dökülen kanların tümüyle vebali bugünkü siyasî iktidarların üzeri
nedir." Yani Anavatan hükümetlerinin üzerine olduğunu ifade etmiştir. 

Aradan iki sene geçtikten sonra, Sayın DYP Genel Başkanının, meseleye bakış açısı: "Gü
neydoğu sorunu, devlet sorunudur. Sorunun, siyasî iktidarı aşan tarafları vardır; sana göresi, 
bana göresi olmayan, siyaset üstü bir konudur; siyasî iktidar kim olursa olsun, hangi partiden 
olursa olsun, durması, durdurulması gereken bir olaydır. Tabiî, siyasî iktidar, devletin sürükle
yici gücüdür; ama, devletin tümü değil, uzuvlarından biridir. Devletin tümü derken, bütün ku
rumlarının tümünü kastediyorum; Yasama Organını, tümüyle yargı organlarını, tümüyle ka
muoyunu, kamuoyunu oluşturan Türk basınını düşünüyorum." 

Yine Sayın Başbakan, bir konuşmasında, "Terör ve enflasyonu önleme konusunda siyasî 
ı irade vardır; aranan, toplumsal iradedir. Halkın bıkmaması, yılmaması, korkmaması lazımdır" 

demiştir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, Anavatan Partisi Genel Başkanı 

Sayın Mesut Yılmaz, çiçeği burnunda Başbakan, çiçeği burnunda Genel Başkan iken, Türki
ye'nin önünde iki mühim mesele bulunduğunu; bunlardan birinin enflasyon olduğunu, diğeri
nin, terörist olaylar olduğunu, seçimlere 16 ay olmasına rağmen, seçim ekonomisiyle, seçim 
şartları içinde bu iki mühim meseleye çare bulunmasının mümkün olmayacağını, memleketin 
yüce menfaati için bir an önce seçime gidilmesini, Anavatan Partisi Grubunun gündemine ge
tirmiş ve hepinizin bildiği gibi,g enel seçimlerden 14 ay önce, 20 Ekim 1991 tarihinde genel 
seçimler yapılmıştır. 

Devletin ve milletin bütün meseleleri, karşımızdaki bu gerçek tablo içerisinde halledile
cektir. Bu gerçek tablo, 20 Ekim genel seçimlerinden sonra, bu Yüce Mecliste tahakkuk ve te
şekkül etmiştir. Bu siyasî tablo, memleketin hakikî tablosudur, bütün meselelerin hal mercii, 
Yüce Meclisin bu çatısının altıdır. 

Genel seçimlerden sonra, DYP ile SHP'nin koalisyon çalışmaları başladı, hükümet pro
tokolü hazırlanıyor, bitti bitecek; hükümet ilan edildi, edilecek durumları mevcut iken, 10 ilde
ki olağanüstü hal yönetiminin süresi bitmek üzere, Anavatan Partisi Hükümeti gitmek üzere... 
Millî Güvenlik Kurulu, olağanüstü halin 19 Kasım 1991 tarihinden itibaren 4 ay daha uzatıl
ması için tavsiye kararı almış; 14 Kasım 1991 günü Yüce Mecliste bu konu görüşülüyor... 

Gidici olan Anavatan Partisi Hükümetinin, tabiî olarak yapması icap eden bir durum : 
Yeni kurulmakta olan hükümete, zaman ve imkân tanımak lazım. Kurulacak, politikasını oluş
turacak veya dört senedir kabul etmediği olağanüstü hal sistemine karşı yeni getireceği sistemi, 
Yüce Meclise ve millete ilan edecek. Bunun için, burada, olağanüstü halin 4 ay daha uzatıl-
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ması teklifine Anavatan Partisi Grubu olarak "evet" dereken, SHP Grup Sözcüsü Sayın Seyfi 
Oktay, maalesef, burada yapmış olduğu konuşmada bakın neler söylüyor, birlikte okuyalım : 

"10 ilimizde uygulanan olağanüstü hal yönetimi, yedi yılı aşan bir süreden beri devam 
etmektedir. Artık, bu bölgede olağanüstü yönetim, olağan yönetm yerini aldı; olağan yönetim 
ise, üzüntüyle belirtelim ki, olağanüstü olarak bile ortada gözükmedi. 

Güneydoğu sorunu, kuşkusuz, ülkenin en önemli sorunu. ANAP iktidarının ciddî, kök
tenci hiçbir çözüm getirmeden, tam tersine, sorunu derinleştirerek, kronikleştirerek, kalıcı ha
le getirerek, kendisinden sonra gelenlere sunduğu bir sorun... 

Pahalılık gibi, enflasyon gibi, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi, demokratik yapımız-
daki ilkellik, çağdışılık gibi, toplumsal değerlerimizde yapılan yozlaşma gibi, ANAP İktida
rından intikal eden ulusal bir problem.'' 

Konuşmasının başka bir yerinde : 
"Kuşkusuz, böyle bir anlayış, olayın başka boyutlarının olduğunu, ekonomik, siyasal, sos

yal, kültürel boyutunun bulunduğunu kabullenemez. 
Değerli arkadaşlarım, bu süre uzatımına oy vermek, ANAP İktidarının, giderek iflas et

miş, bu konudaki politikalarına onay vermek, onu aklamak anlamına gelecektir. Bu nedenle, 
SHP Grubu olarak, bu süre uzatımı için oyumuz, olumsuz olacaktır. (SHP sıralarından alkış
lar)" Okuyan Mehmet Seyfi Oktay. SHP sıralarından, şimdi de alkış gelecek mi?.. Bunu biraz 
sonra göreceğiz sayın milletvekilleri. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Tam dört senedir, olağanüstü hal yönetimine, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, Olağanüs
tü Hal Bölge Komutanlığına, geçici köy koruculuğuna, devletin güvenlik güçlerinin bütün ted
birlerine karşı çıkan, bölgedeki huzursuzluğun ve terörün kaynağının bu tedbirler olduğunu 
ısrarla iddia eden SHP,'nin ve onun ortak olduğu koalisyon hükümetinin, hiçbir ciddî teklif 
ye öneriyle gelmemiş bulunmasını esefle karşılıyoruz. Muhalefetteyken mangalda kül bırak
mayanların, iktidardayken, çaresizlik ve perişanlık içinde bulunmalarını hayra alamet olarak 
görmüyoruz. 

Sayın Başbakanın bu sabah yaptığı konuşmayı, 4 aydan beri işbaşındaki bir hükümetin 
değil, göreve yeni başlayan bir Başbakanın konuşması olarak görüyoruz. "Yeşil Kart"ın Kızıl
cahamam'da dağıtıldığım bilmiyor veya kendisi de inanmıyor ve "Yeşil Kart" dağıtımına, gü
neydoğudan başlayacağını ifade ediyor. 

Sayın Başbakandan sonra konuşan SHP sözcüsünün,, partisinin grubu adına mı, yoksa, 
grubunun bir bölümü adına mı konuşma yaptığını, biraz sonra yapılacak olan oylamada anla
yacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her zaman, her yerde söylediğimiz gibi, en son ola
rak, Genel Başkanımız Sayın Mesut Yılmaz'ın, 26 Aralık 1991 tarihinde, bu çatı altında, bu 
kürsüde ifade ettiği gibi, "1970'li yılları ideolojik terörün baskısı altında geçiren ve 1980'de, 
demokrasisi, teröre yenik düşen Türkiye, 1980'li yıllan da yeni bir terörün tehdidi altında ya
şamıştır. Bu terörün yeni kisvesi, bölücülüktür ve günümüzde, devletin bir numaralı düşmanı, 
bölücü terörizmdir. Bu noktada hemen ifade etmek durumundayım ki, Anavatan Partisi ola
rak, bu meseleye, her türlü parti mülahazasının dışında, partilerüstü, hatta siyaset üstü bir mesele 
olarak bakıyoruz. Demokratik, hukuk devletinin kuralları içerisinde, bu meselenin kökten çö
zümü için, Hükümetin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği her türlü desteği vermeye hazırız." 
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Genel Başkanımız Sayın Mesut Yılmaz'ın 26 Aralık 1991 tarihinde verdiği bu desteği, Ana
vatan Partisi Grubu olarak 17 Mart 1992 tarihinde de vermeye hazırız; ancak, Koalisyon Hü
kümetinin ortağı olan SHP'nin, bünyesinde barındırdığı HEP ile, koalisyon ortaklarından DYP 
ile aynı desteği kayıtsız şartsız birbirlerine verdiklerini ve daima vereceklerini bu kürsüden açık
lamalarını beklemek hakkımızdır. Aksi halde, memleketin bir numaralı meselesi olan bölücü 
terörizm konusunda HEP, SHP ile; SHP, DYP ile anlaşamaz ise, muhalefet partisi olarak sa
dece bizim destek vermemizin, pratikte hiçbir faydası olacağına inanmıyoruz. 

Onun için diyoruz ki, yıllarca devlet güvenlik güçleri ile teröristler arasında kalan cefakâr, 
vefakâr, son derece sabırlı güneydoğu halkımızın, senelerce teröristlerle halk arasında kalan, 
devletin bağımsızlığı, milletin bütünlüğü için ve milletin huzur ve mutluluğu için hayatını seve 
seve veren tüm devlet güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu elim ve vahim şartlardan kurtul
maları için, bu Yüce Meclisin çatısı altında, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu, bu 
konuda daima birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı haykıralım, haykıralım!.. (ANAP sı
ralarından alkışlar) , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu olarak, Hükümetin, olağa
nüstü halin uzatılması teklifine, bu defa da müspet oy vereceğiz. Ancak, bu Koalisyon Hükü
meti, önümüzdeki devrede de, vaat ettiği ciddî tedbirleri almadığı, bizden beklediği birlik ve 
beraberliği kendi içinde sağlayamadığı takdirde, sorumluluk kendisine ait olacaktır. 

Bu duygularla hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Bekir Sami Daçe. (DYP sıralarından alkışlar) 
Buyurun efendim. , 

DYP GRUBU ADINA BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin, 19 Mart 1992 tarihinden itibaren 4 
ay süreyle uzatılması konusunda, Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi açıklamak üze
re, huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisimizin Sayın 
Başkan ve değerli üyelerine, şahsım ve grubum adına saygılar sunuyorum. 

Yine konuşmamın başında, SHP Grubunun, olağanüstü hal konusunda gösterdiği hassa
siyet ve özveriyi şükranla kaydediyorum. [ANAP sıralarından alkışlar(J)] Keza, Anavatan Gru
bunun kararını bir basiretli davranış olarak değerlendiriyorum. Ancak, olayı, politika üstü gö
rürken, değerli arkadaşım Hasan Çakır'ın, iç politika konusu yapmasını da, bir çelişki olarak 
kaydetmekten kendimi alamıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hal meselesiyle ilgili olarak, son günlerde yeniden çeşit
li tartışmalar açılmış ve konu ülke gündemimizin baş sırasını işgale devam etmiştir. Sayın Baş
bakanımızın, bütçe görüşmelerinin ilk günü bu kürsüden belirttikleri gibi, 19 Temmuz 1987 
tarihinde başlatılan olağanüstü hal uygulaması, dörder aylık dönemler halinde, 13 defa Yüce 
Meclisimizce uzatılmış; bütün bu uzatmalara ilişkin görüşme ve oylamalarda, Doğru Yol Par
tisi Grubu, görüş ve düşüncelerini, özellikle uygulamayla ilgili olarak tespit ettiği aksaklık ve 
eksiklikleri tam bir açıklık ve samimiyetle ifade etmiş; bununla beraber, bütün politik hesap
lardan arınmış şekilde ve ülke menfaatları doğrultusunda, her defasında olumlu oy kullanmış
tır. Değerli arkadaşım Sayın Hasan Çakır'ın, bunu neden eleştiri konusu yaptığını anlamakta 
zorlanıyorum. Sözlerime başlarken, bu tespiti ortaya koymakta zaruret görmekteyim, 
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Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal uygulaması, özellikle güneydoğu illerimizde tırman
ma eğilimi gösteren bölücü terör eylemlerine ve bu eylemleri yönlendiren odaklara karşı daha 
etkili bir mücadelenin yürütülmesi amacıyla başlatılmıştır. Bugün, olağanüstü hal denilen yö
netim modeli, aslında, ülkemizde 1982 Anayasasının, eski sıkıyönetim uygulamasını ikiye ayır-
masıyla meydana çıkmış bir orta yoldur. Buna göre, ülke bütünlüğüne, demokratik rejime, te
mel hak ve özgürlüklere yönelen eylemler, sıkıyönetim ilanını gerektirecek noktaya gelmemiş
se, devlet, olağanüstü hal ilan ederek, kolluk kuvvetleriyle düzeni yeniden sağlamaya çalışa
caktır; kurumun temeli budur. 

Esas amacı bu olan olağanüstü halin, etkin bir şekilde uygulanması, uygulamanın müm
kün olduğu derecede kısa süreli olması ve mutlaka sonuca ulaşması, asıldır. 

Olağanüstü halin ilk uygulamaya konulduğu 19 Temmuz 1987'den bugüne tam 4,5 yıl geç
miştir. Kimse, bu sürenin kısa olduğunu iddia edemez, eden de yoktur. Şu anda, üzerinde du
rulması gereken, bu sürenin neden bu kadar uzadığı ve halen de uzama istidadı taşıdığıdır. Ge
riye dönüp, hadiselerin başlangıç yıllarına baktığımızda, siyasî iradenin, teşhis hatasına düşe
rek, olayı yeterince önemsememesini, olağanüstü hal uygulamasında eksiklikler ve aksaklıklar 
olduğunu ve hiyerarşik esasları belli olmayan yetki karmaşasının ve kargaşasının, devlet adına 
zaaflar yarattığını görüyoruz. 

Gecikmenin temelinde, öncelikle bu zaaflar yatmaktadır. Kusur, bizatihi olağanüstü hal 
müessesesinde değil, müessesenin yeterince işletilmemesinde aranmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, beynelmilel çıkar çatışmalarının ortasındadır ve jeopolitik 
konumu itibariyle, her türlü dış hasedin mihrak noktasıdır. Bu noktada, Sayın ANAP sözcüsü 
Hasan Çakır arkadaşımın düşüncelerine katılıyorum. Türkiye, tarih boyunca bunu yaşamış ve 
yaşamaya da devam etmektedir ve devam edecektir. İç tedirginliklerin temelinde, büyük çapta, 
bu dış etkiler ve dış hasetler yatmaktadır. Şimdi Adriyatik'ten Japon Denizi'ne kadar uzanan 
alanda birçok kardeş cumhuriyetin, bağımsız devlet olarak tarih sahnesine çıkması, Türkiye'
nin jeopolitik önemini daha da açık bir biçimde gözler önüne sermiş bulunmaktadır. Daha 
Şimdiden, batı dünyası mensupları, 2000'li yılların, Türkiye'nin yılları olacağı şeklinde endişe 
duydukları yorumlar yapmaya başlamışlardır. 

Böyle olunca, Türkiye, terör olaylarına ve bölücü şiddete karşı daima hazırlıklı olmalıdır. 
Yeni şartların ortaya çıkmasıyla, bu zorunluluk, giderek daha da özel önem kazanmış bulun
maktadır. > 

Değerli milletvekilleri, bölücü terör hareketi, milletimizin ve devletimizin güvenliğini, ül
kemizin ve toplumumuzun birlik ve bütünlüğünü ilgilendiren, en önemli güncel sorun olarak 
gündemimizde yer tutmaya devam etmektedir. Bununla da kalmayarak denilebilir ki, bu so
run, ülkenin diğer ekonomik ve sosyal ağır sorunlarının da üstünü örtme istidadı kazanmış 
durumdadır. Bölücü terör, asıl eylemlerini, bazı güneydoğu illerimizde yoğunlaştırmakla bir
likte, bütün ülkeyi şu veya bu şekilde etkilemeyi amaçlayan bir ortam yaratmaya çalışmakta; 
bunun için de olağanüstü hal uygulanan iller dışında kalan ve metropol niteliği taşıyan büyük 
kentlerimizde taşeron örgütler kullanarak, doğrudan devlet görevlilerine yönelik suikast eylemleri 
başta olmak üzere, adam öldürme, kundaklama gibi fiillerle etrafa dehşet salarak, toplumda 
ümitsizlik ve tedirginlik yaratmaya çalışmaktadır. Güneydoğu bölgesinde ise, bölge halkıyla 
devleti karşı karşıya getirme fâaliyetleri yoğunluk kazanmış bulunmaktadır. 
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Bu nedenle biz, DYP Grubu olarak, bölücü eylemler karşısında yapılacak ilk ve en önemli 
işin, halkımızı, öncelikle olağanüstü hal uygulanan iller halkını tedirginliğe, yalnızlığa, güven
sizlik ve yılgınlığa düşürmemek olduğuna inanıyor ve Hükümetin bu istikametteki çalışmala
rını takdirle ve dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Keza, Hükümetin bölgeye hizmet götürmek 
için başlattığı çalışmaları da takdirle ve şükranla izliyoruz. Bir örnek olarak ifade etmek gere
kirse, son üç yılda, bölgeye 15 bin öğretmen ataması yapıldığı halde, Hükümetimizin ilk üç 
ayı içerisinde, bölgeye 17 bin öğretmen atamasının yapılmasını ve bunun planlanmasını, bir 
müspet işaret olarak değerlendiriyoruz. 

Şu hususu memnuniyetle belirtmek isteriz ki, Hükümetimiz, bölücü terörle mücadelede 
iki ilkeden ayrılmamaktadır. Birincisi, sorunu demokratik hukuk devleti anlayışıyla çözümle
meye ve halka şefkatle yaklaşmaya ve onu kucaklamaya özel bir itina göstermektedir. 

Herkes kabul etmelidir ki, bu konuda önemli mesafeler alınmıştır. Esasen Hükümet Prog
ramında da bu husus önemle vurgulanmış bulunmaktadır, hukuka bağlılık, devlet olmanın, 
demokratik hukuk devleti olmanın tabiî bir gereğidir ve asla bir zaaf unsuru olarak kabul edil
memelidir. Bize göre bu tutum ve prensip, Hükümetimizin sorunu çözmede dayandığı en önemli 
güç kaynağıdır. \ 

İkinci önemli husus, Hükümetimiz, bölücü terör sorununa çözüm ararken, öncelikle böl
ge halkının ve tüm halkımızın güven ve desteğini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Bu sorunun 
çözümünde, halk ve devletin kucak kucağa bulunması ve bölge halkına güven verilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Bu noktadan hareket eden Hükümetimiz, bölge halkıyla devleti barışık 
halde bulundurmaya özel dikkat göstermektedir. Nitekim, Hükümetin güvenoyu almasından 
hemen sonra, Sayın Başbakanımız ile Sayın Başbakan Yardımcımızın, yani koalisyonu oluştu
ran her iki partinin liderlerinin bölgeyi ziyaret etmeleri, halkımıza moral gücü, güven kazandı
ran bir hareket olmuştur. Ayrıca, koalisyon partilerine mensup milletvekillerinin ye bakanları
mızın bölgeye yaptıkları ziyaretler, devlet halk kaynaşmasının önemli işaretlerini vermiş bu
lunmaktadır. Bu tür gezi ve ziyaretlerin daha da sürekli ve muntazam bir şekilde sürdürülme
sinden yana olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde uluslararası anlaşmalarla kabul edilen azınlıklar dışında, 
hiçbir yurttaşımız azınlık değildir ve azınlık muamelesi de yapılamaz. Türkiye'de her yurttaşı
mız birinci sınıf vatandaştır. Herkesin, kendi anadilini, kültürünü, geçmişini, folklorunu, dinî 
inançlarını muhafaza etmesi, geliştirmesi, temel insan hakları ve özgürlüğünün kapsamı için
dedir. Ancak, devletin resmî dili, bayrağı, simgeleri, sınırları, Türkiye Cumhuriyetinin hüküm
ranlık hakları, bütün tartışmaların dışındadır, üstündedir ve ötesindedir. Esasen, 60 milyon 
vatandaşımızın müşterek mutluluğunun yolu bu inançtan geçmektedir. Biz, Sevr Anlaşmasıy
la bölünmek ve parçalanmak istenen bu aziz vatanın bölünmezliğini, yediden yetmişe, Türk, 
Kürt, Laz, Çerkez demeden, hep birlikte omuz omuza savunmuş ve kanları aynı çukurlarda 
karışmış olan insanların evlatları olmanın gururunu ve onurunu birlikte paylaşıyoruz. Biz bu 
uğurda Çanakkale'de, daha sonra Sakarya'da, Dumlupınar'da şehit düşen atalarımızın, bu top
raklarda kucak kucağa yatmakta olan o mübarek insanların ve gazilerimizin ortak hatıralarını 
birlikte paylaşıyoruz. 

1924 Anayasasıyla başlamak üzere, bütün anayasalarımız, bütün yasalarımız, bu ülkede 
din, idil, ırk ayırımı gözetmeksizin, bütün vatandaşlarımızın kanun önünde eşit olduğu esasını 
getirmiştir. Bu ilkeler, laik ve demokratik hukuk devleti çerçevesinde uygulana gelmiştir. Yan
lışlar varsa düzeltile gelmiştir. Her vatandaşımız, yasalar dahilinde, seçme ve seçilme hak-
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larına sahiptir. Bütün insanlarımız, milletvekilliğinden başlamak üzere, kendi genel meclisini, 
belediye yöneticilerini, köy ve mahalle muhtarlarını, mahallî meslek kuruluşlarını, diledikleri 
gibi, seçebilmektedirler. Herkes, her türlü kamu görevini, en küçüğünden en büyüğüne yükle-
nebilmektedir. Bu ülkenin insanları, diledikleri yere gidebilmekte, diledikleri işi seçebilmekte, 
diledikleri yerde yerleşebilmektedirler. 

Bu ülkenin insanları, kaderde, tasada, sevinçte ve kıvançta birdir. Bakınız, Şırnak'taki çığ 
felaketinde hayatlarını kaybeden insanlarımıza 60 milyon birlikte ağladık; Zonguldak'ta mey
dana gelen grizu faciasında ölenlerin ardından 60 milyon beraber üzüldük, beraber gözyaşı 
döktük; Erzincan depreminde ölenlere birlikte ağlıyoruz; bütün bu felaketlerin açtığı yaraları 
beraber sarmaya çalışıyoruz, tyi ve kötü günlerde, irade ve gönül bağlarıyla bu derece kaynaş
mış milleti, bu büyük milleti bölebileceklerini sananlar, sadece Türkiye Cumhuriyetine değil, 
bizatihi adına hareket eylediklerini iddia ettikleri halk kesimlerine de ihanet içindedirler. Kısa 
süre önce, bölgede inceleme yapıp dönen arkadaşlarımızın da gördüğü gibi, bu ihanet odağı, 
her fırsatı değerlendirerek, 1992 baharında halkla devleti karşı karşıya getirme çabalarını yo
ğunlaştırmış bulunmaktadır. Hatta gazetelerde "Savaşa hazır ol" çağrıları yapabilmektedir
ler. Ayrıca, olağanüstü hal bölgesinde ele geçirilen silahların endişe verici boyutlara ulaştığı 
gözlenmektedir. 1987 yılından itibaren bölgede devamlı meydana gelen bölücü terör eylemle
rinde büyük artışlar müşahede edilmektedir. Halen, olağanüstü halin kaldırılmasını gerektire
cek hiçbir sebep bulunmamaktadır. 

Bu durumda, Hükümetimizden, masum yöre halkının çıkarına ve yararına olmayan ve 
hatta onlara ihanet teşkil eden bu bölücü örgüt faaliyetlerine karşı almakta oldukları önlemle
ri, demokratik kurallardan ayrılmadan sürdürmelerini ve bölge halkımızı, içine düştükleri çık
mazdan, acılara ve tahribata uğramadan çıkarmalarını bekliyoruz ve Hükümetin almakta ol
duğu tedbirlerin bunu sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Çünkü, kendi politik amaç ve ilke
lerinin bir bölümünü geri planda tutarak ve ülke menfaatlerinin gereğini yerine getirerek, DYP 
ve SHP'nin kurduğu Koalisyon Hükümetinin, güvenoyu aldığı 30 Kasım 1991 tarihinden bu 
yana, gösterdiği demokratik yaklaşımın, bu inancımızı doğruladığını görüyoruz. Nitekim, prog
ramdaki demokratikleşme sürecinin başlatıldığını, buna paralel olarak bölgede sivil otorite hâ
kimiyetinin sağlandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz,. Halka sevgi ve şefkatle yaklaşma 
çabaları sürerken, bölücü terörün üstüne en müessir şekilde gitme çalışmalarını takdirle izliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir. Bu devleti kuran ulusu
muzun cumhuriyetimizi ve demokrasimizi benimseme, sürdürme ve geliştirmede rıza ve irade 
birliği vardır. Hükümet protokolünde ve programında kaydedilen bu noktayı tekrar etmekte 
fayda görüyorum. Bu birlik, sorunun çözümünü kolaylaştıracak en önemli unsurdur. 

Ülkemizin kargaşa ortamına sürüklenmesinin ve bunun devamının, düşmanlarımız dışın
da hiç kimseye yararı yoktur. 60 milyonun mutluluğu ve huzuru için, ülkenin birlik ve bütünlü
ğü için, zaman, bu anafikir çerçevesinde kenetlenme zamanıdır. Ülkeyi bölmek isteyen, ma
sum vatandaşlarımızı, çoluk çocuk, yaşlı, genç demeden katleden, ülke bütünlüğünü ve gü
venliğini korumaktan başka amacı olmayan askerlerimizi ve polislerimizi şehit eden bölücü te
röre karşı, millî mutabakatı öncelikle bu Meclisin çatısı altında oluşturacağımıza inanıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, olağanüstü halin 19 Mart 1992 tarihinden itibaren, bir kez da
ha 4 ay uzatılmasına olumlu oy vereceğimizi ve millî yararın bunda olduğunu ifade ediyor, Yü
ce Meclisin sayın başkan ve sayın saygıdeğer üyelerine gönülden saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Daçe, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASlLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 

üyeler; olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresinin okunmasın
dan sonra, Grubumuz adına görüşlerimizi sizlere arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Sözlerime başlarken, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin bizden talebi nedir; Hükümetin bizden talebi, olağan
üstü halin dört ay daha uzatılması için, dört aylık bir süre içerisinde bu konuya bir çözüm 
getirmek bakımından bizden bir mühlet istemesidir. Hadisenin özü budur. Hükümet, "ben 
bu konuları çözebilmek için sizden dört aylık bir müsaade istiyorum" demektedir; ancak, Sa
yın Başbakanın ifade ettiği gibi, bu ilk talep değildir. Bundan dört ay önce, Sayın Başbakan 
Hükümeti kurma göreviyle görevlendirilmişti. O anda görev başında bulunan Hükümetle yap
tıkları görüşmelerden sonra, o anda görev başında bulunan Hükümetten, bu olağanüstü hal 
durumunun dört ay daha uzatılması talebinde bulundu; o anda görevde bulunan Hükümet 
de bu talebi uygun buldu ve bu Mecliste... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Yok öyle bir şey!.. Yok öyle bir şey!.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — ...DYP'li arkadaşlarımızın, SHP'Ii arkadaşları

mızın, Hükümeti teşkil eden bu arkadaşlarımızın oylarıyla bu karar alındı. Eğer Sayın Başba
kanın, yerinden "yok böyle bir şey" dediği şekilde bir aksi talebi olsaydı, ekseriyeti teşkil eden 
DYP'li arkadaşlarım, SHP'Ii arkadaşlarım aleyhte oy verirlerdi ve bu sıkıyönetim uzamazdı... 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler; RP sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, bu, olağanüstü 
halin uzatılması arzusu, uzatılması isteği, şu anda olduğu gibi, o zaman da Hükümette vardı. 
Yani, o zaman Hükümet talep etmiyordu, istemiyordu da şimdi mi istiyor? Rica ederim... Bu
nu kabul etmek mümkün değil... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın konuşmacı, milleti tahrik edip, orucunu boz
durma... (RP sıralarından "otur" sesleri) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) —- Sizin orucunuz böyle bir tenkitten bozulacaksa, 
ben onu muhafaza etme imkânına sahip değilim ki!.. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, orucu bırakın da, şu işlerin, şu kan dökülmesinin önlenmesi 
için ne tedbir alacaksınız, onları ortaya koyun; bırakın orucu... 

ADNAN AKIN (Zonguldak) — Ona senin aklın ermez! 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Sayın Başbakan burada, uzunca bir zamandır bu 

tedbiri aradıklarını ifade ediyor, bu örgüt hakkında doğru değerlendirmeler yapıyor; bunlara 
katılıyorum. Bunun bir devlet sorunu olduğunu ifade ediyor; elbette devlet sorunudur, elbette 
partiler üstüdür, bunu kabul etmeyen yok, elbette... Olayları anlatıyor; 3 bin olayın meydana 
geldiğini, aşağı yukarı 3 binden fazla da insanın öldüğünü ifade ettiler; bunları dikkatle dinle
dim ve birçok konuda tespitlerin doğruluğuna ben de katılıyorum. "Peki nasıl halledeceğiz" 
dediğimiz zaman, Sayın Başbakandan biz, burada, bu meselelerin nasıl çözüleceğinin somut 
delillerini, somut tedbirlerini bekliyoruz; ama, bunu göremiyoruz. Burada somut bir tedbir 
yok. Şunu yapacağız da halledeceğiz dense... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTGAN (Adana) — Sen anlayamazsın!.. 
OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Kendinizi yormayın. 
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Bize "şunu şunu şunu yapacağız, bu dört ay zarfında bunları gerçekleştirerek bu yarayı 
saracağız*' dense, açık ifade ediyorum, grubum adına Kesin olarak söylüyorum ki, bir dört 
ay daha, Hükümetin bu talebine, "evet" deriz; ama, önümüze hiçbir şey gelmiyor. "Bize dört 
ay daha müsaade edin..." Sonra ne olacak? Dört ay sonra geleceksiniz; dört ay önce neyse, 
şimdi neyse, dört ay sonra da, aynı sözleri söyleyeceksiniz... Biz bunu biliyoruz. (RP sıraların
dan alkışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sen İçişleri Bakanlığı yapmadın mı... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu rejim, elbette hukukîdir; ama, hukukî olan 

bu rejim, acaba insanî olarak mı tatbik ediliyor?.. Elbette, bunun da değerlendirilmesi lazım. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sen İçişleri Bakanlığı yapmadın mı?.. Senin Başbakanın kimdi?.. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Senin Başbakanın kimdi?.. (DYP sıralarından "ahlaksız, 

ahlaksız" sesi) (Kameramandan dolayı, kimin söylediği tespit edilemedi) 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, belli seviyedeki insanların küfret

meleri, onların kendi seviyesini gösterir ama, Meclisin de bir mehabeti var... (RP sıralarından 
alkışlar) İstediğiniz gibi tenkit edebilirsiniz; ancak bu seviyeyi, rica ederim düşürmeyin. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, bir dakikanızı rica edeyim... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hay hay. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gruplar daha önce görüşlerini ifade ettiler; hiç kimse

den tepki gelmedi. Rica ediyorum. Çok yüklü bir programımız var. Hiçbir grup temsilcisi, bir 
başka grubun aklından geçtiği biçimde konuşmak mecburiyetinde değildir. Rica ediyorum... 
Programımız çok yüklü; rica ediyorum... 

Sonra, sayın milletvekilleri, Sayın Hükümetin cevap verme imkânı var; gerekiyorsa bunu 
kullanır. Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok güzel bir itirafta bu

lundu Sayın Başbakan; diyor ki : "Alınan tedbirlerle işin hakkından gelinememiştir; biz bu 
işi beceremiyoruz." 

Ben söylemiyorum ki... (DYP sıralarından gürültüler) Ben söylemiyorum ki... (DYP sıra
larından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — öyle bir şey söyleyen yok. Sen uyduruyorsun! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — "Biz dört aydır iktidarız, bu dört ay zarfından. 

birtakım tedbirler aldık, almaya çalıştık; ancak, bu tedbirlerle biz bu işin üstesinden gelemiyoruz" 
diyor. Sayın Başbakan bunu söylüyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

Niye gelinemiyor, ben söyleyeyim. Çünkü, alınması gereken tedbirler alınmıyor. Bu yeni 
de değil, 4 aylık bir iş değil zaten. Bu 4 aylık bir iş değil, bu 14 yıllık bir iş... 

ADNAN AKIN (Zonguldak) — Sen bizi izlemeye devam et! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir siyasî parti, meydanlarda, "gelin, peşimize dü

şün, bütün meseleleri halledeceğiz" derse, acaba o partinin, iktidar olunca, bu meseleleri nasıl 
halledeceğine dair tedbirleri olmaz mı, olması lazım gelmez mi? (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bakıyoruz ki, iktidar olduktan sonra bu tedbirleri almaya çalışıyorlar! Hakikaten 
4 ayda bu tedbirler alınmaz... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Beş sene geçti, beş sene!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Ama, siz, iktidara geldikten sonra, 4 ayda bunla

rın tedbirlerini düşenecek değilsiniz! Siz, gelmeden Önce, hangi tedbirleri alacaksınız, neleri 
yapacaksınız, neleri yaptıktan sonra bunların üstesinden geleceksiniz; bunu bilmeniz gerekir. 
"Peşime düşün" demek kolay; ama, neticeyi halletmek o kadar kolay olmuyor. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Siz tavsiyelere de uymuyorsunuz. Dört ay önce ben burada size birçok tavsiyede bulun
dum; hiçbirini kale bile almadınız. Ondan sonra geliyorsunuz, "yeni çözüm bulamadık; ama, 
bulacağız" diyorsunuz. 

Bir kere daha ifade ediyorum : Ben inansam ki, grubumuz inansa ki, siz dört ay sonra 
bir çözüm bulacaksınız, kesin teminat veriyorum, biz müspet oy veririz... (DYP sıralarından 
"Verme, verme" sesleri) Ama, biz sizin dört ay sonra böyle bir çözüm bulacağınıza inanmıyo
ruz, onun için oy vermiyoruz. (RP şıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP sıralarından 
gürültüler) 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Millete ne söyleyeceksiniz!,. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sende zerre kadar memleket sevgisi yokmuş! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — "Olağanüstü hal ilanındaki şartlarda bir düzelme 

olmadı; hatta bozulma oldu" deniyor. 
Bu, bizi teyit etmiyor mu? Siz gittikçe bozacaksınız, bozuyorsunuz da, bozulagelmiş... 

(DYP sıralarından gürültüler) 

. Tenkit ediyorum, biraz tahammüllü olun rica ederim. (DYP sıralarından gürültüler) Yani, 
sizi methetsem beni alkışlayacaksınız, tenkit edince kötü oluyorum! (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sen söylemeye devam et... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın, "Uma

rız ki, bir gün gelecek, bunun üstesinden geleceğiz" lafını bir iktidara ben yakıştıramıyorum, 
siz yakıştırabilirsiniz!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, "İktidar şikâyet yeri değildir" diye, yıllarca söyleyegeldi. 
Ben de iştirak ediyorum; Sayın Başbakan doğru söylüyor; iktidar şikâyet yeri değildir. Buraya 

tedbir getireceksiniz. Bir cümle duydunuz mu siz, şunu şöyle şöyle yapacağız ve düzelecek di
ye? Söyleyin bakalım, var mı bir cümle?.. (DYP sıralarından gürültüler) Böyle bir cümle yok. 
"Şunu şöyle yapacağız, şu tedbiri alacağız, şundan sonra bu netice çıkacak" diye bir cümle 
biz duymadık. 

Böyle, iktidar yürümez, böyle şey olmaz. Tedbiri getirin, destek olalım, yardımcı olalım. 
(RP sıralarından alkışlar) Ama, biz sizi ikaz ettiğimiz zaman, muhalefetin bu ikazından sizin 
memnun olmanız lazım, biz çürük muhalefet yapmıyoruz, biz ciddî muhalefet yapıyoruz, sizi 
tenkit ediyoruz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Burada, araştırdık, tedbir aldık, diye bir şeyler söylendi ama bu tedbirleri biz duyamadık. 
Ancak, basına intikal eden çok acı bir olayı ifade edeyim : Doğru mudur, yanlış mıdır, tekzip 
edilmediği için, bu kürsülerden her ifade edilen şeyi doğrudur diye ifade edip, arkasından onu 
değerlendirmeyi uygun görmüyorum; ama tekzip edilmediği için, elbette tekzip edilene kadar, 
doğru diye kabul ediyorum. 

* 
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MİT Müsteşarının bir gazeteciyle bir mülakatı oldu; gazeteci bunu sütununda ifade etti. 
Burada MİT Müsteşarı diyor ki, "Artık o noktaya geldik ki, birtakım emniyet ve asayiş güçle
ri, bölgedeki bazı teröristlerle, münferit de olsa -ifadesini dikkatli kullanıyor, zaten hepsini 
kapsamıyor- 'siz bize dokunmayın, biz de size dokunmayalım' diye bazı anlaşmalara giriyor
lar." Yani, "münferit de olsa, bir kişi de olsa" diyor. 

Bakın, kapsamını bütün emniyet ve asayiş güçleri böyledir diye ifade edemeyiz, etmiyoruz 
da; ancak, bu devletin istihbaratının en üstünde olan bir kişi tarafından ifade ediliyor; ama 
Hükümetten hiç ses seda çıkmıyor; bunun için bir beyan yok; bunun için herhangi bir işlem yok. 

Böyle şey olmaz arkadaşlarım. (DYP sıralarından gürültüler, RP sıralarından alkışlar) sı
rasında, bu kabil hadiseler kendisine anlatıldığı zaman, Sayın Başbakan kendisine has celade-
tiyle "gök kubbeyi başına yıkarım" diyor. Nitekim, işteKulp'ta. Hani'de birtakım olaylar ol
du... Sayın Başbakan önce bunları reddetti belki bilgisi tahdında değildi, sonradan bilgiler de 
geldi, Sayın Başbakanın partisinin ilçe başkanının ifadelerini hepiniz gazetelerde okudunuz, 
zabıt tutuldu ve yapılan olaylar notere tasdik ettirildi. 

Sizin başarılı olmanız için, bunların üzerine gitmeniz lazım. Bu olaylarda haksızlık yapan 
' biri varsa, bırakın, biz sizden gök kubbeyi başlarına yıkmanızı istemiyoruz, sadece haklarında 

belirli işlemleri yapınız: İşte, hani halkı ayıracağız diyoruz ya, böyle ayırabiliriz halkı. Anar
şistlerle halkı ayırabilmemiz için, halka kötü muamele eden insanlara bu fırsatı vermeyiz, hat
larında takibat yapanz, halka şefkatle yaklaşırız, halkı yanımıza alırız, halkı devlet güçleriyle 
beraber hale getirecek bu davranışları gösteririz. Elbette halk, vatanına bağlıdır, imanlı bir halktır, 
Müslüman bir topluluktur; bu imanlı halk, vatan sevgisini imandan bilir; ama biz onun tatbi
katını nasıl yaparız? tşte, bu dediğim şekilde yapanz. 

Bunu kale almayacaksın, "hayır, yok" diyeceksin, arkasından, "olsaydı gök kubbeyi ba
şına yıkarım" diyeceksin, sonra da en ufak bir araştırma, bir soruşturma, bir takibat yapma
yacaksın. 

tşte biz, bu tatbikatı yanlış buluyoruz; ikazımız budur. 
Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız, hepimiz bu vatanı seviyoruz; burada oturan değerli zeva

tın da aynı vatan sevgisi içerisinde olduklarını biliyorum. Ben, tenkit ediyorum, yol gösteriyo
rum... Bu insanların vatanını sevdiklerinden hiç kimsenin şüphesi yok; ama siz istiyorsunuz 
ki, bu heyet ne yaparsa, biz alkış tutalım! Hayır; bunu yapmıyoruz. Tenkit ediyoruz ve gerekle
rinin yapılmasını da talep ediyoruz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Kendinizi hiç zorlamayın, hakikatleri kapatamazsınız. Birtakım eksiklikleri, noksanlıkla
rı, hâlâ, dört aydır tamamlayamadınız. Bu kanlan akıtan canilerin, teröristlerin bulunmama
sını, gelip burada müdafa etmenizin imkânı yoktur. Bırakın da, yol gösterdiğimiz konularda, 
eğer isterseniz istifade etmeye çalışın; değilse, kendi bildiğiniz yolda zaten gidiyorsunuz... 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın buradaki konuşmalarını hakikaten yadırgadım; 
bunu, Başbakan olarak, söylememesi gerekir. "Devlet gece el değiştiriyor" diyor! 

Bunu, Başbakan, burada söylememeli; bu, vaki olsa da söylememeli. 
Peki, "Sen ne yapıyorsun?" demezler mi insana?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

, Devlet gece el değiştiriyor" diyor. (RP sıralarından alkışlar) 
Bu kabul edilebilecek bir şey değil. (DYP sıralarından, "istismar ediyorsun" sesleri) Hiç 

kendinizi yormayın... (DYP sıralarından, "bölücü" sesleri) 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Utanmaz herif! 
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OĞUZHAN ÂStLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok takdir ettiğiniz, onlara 
benzemeye çalıştığınız, Batılı olmakla övündüğünüz ülkelerden herhangi birinin parlamento
sunda, Başbakan, bütün bunları söyledikten sonra, şuradan, "ben istifa ediyorum" diyerek 
iner. (RP sıralarından,' 'Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz istifaya çağırmıyoruz, böyle bir talebimiz yok; ama şu takdir ettiğiniz, benzemeye ça
lıştığınız parlamentolarda, bir Başbakan görevde olur da, "bu memlekette biz hâkim değiliz; 
gece başka bir devlet hâkim oluyor" derse, bu kürsüden, "ben istifa ediyorum arkadaşlar" 
diyerek iner. (RP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu söylenmez; ama biz istifa edin fi
lan da demiyoruz; düzeltin diyoruz. ' . ., 

AHMET SAYIN (Burdur) — Demagoji yapıyorsun! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu işleri düzeltin diyoruz, kendinizi düzeltin 

diyoruz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Günah işliyorsunuz! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen ne dediğini bilmiyorsun! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Gittiğiniz yol yanlıştır diyoruz; bu yanlış yolda 

ısrar ederseniz, katiyen başarılı olmazsınız diyoruz. Olamadınız, olmuyorsunuz, bu tarzda da 
olamayacaksınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İçiniz başka, dışınız başka sizin; ben sizi çok iyi tanıyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Her zaman gördüğümüz şey. Lafla bu iş olmaz 

arkadaşlar. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Senin gibi... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Doğu'da "yeşil kart" dağıtarak biz anarşiyi önle-

yecekmişiz; Doğu'dan başlayacakmışız!.. Şunu, şöyle değerlendirebiliriz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen içine sindiremiyorsun olayları. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yani, "yeşil kart" gibi, sosyal birtakım yardım 

manasında, sosyal hizmet manasındaki davranışları, biz önce bu sosyal hizmetleri, en çok ihti
yacı olan Doğu'dan başlatabiliriz sözü, isabetli bir sözdür; ama onu yapmadınız ki! Kızılcaha
mam Doğu mu?! Kızılcahamam'dan başlattınız!.. (RP sıralarından alkışlar) Onu da yapmadı
nız. Yani, burada kendinizi zorlamayın; birtakım şeyleri, sadece günlük politika olarak, şu mik
rofonda söyleyerek, geçiştirerek düzeltemezsiniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Muska mı yazalım?! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sizin muskacılar Kızılcahamam'da yazmaya baş

ladı... (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Ayrıca, "petrol dahil, bütün sınır ticaretini düzenleyeceğiz" diyor. 
Geçmiş iktidar döneminde, sınır ticareti olarak, birtakım tankerlere ilave depo yapılmıştı 

ve gidip benzin getiriyorlardı. 
Ona karşı çıkan, sizsiniz, söktüren sizsiniz; burada gelip diyorsunuz ki, "petrol dahil, bu

nu düzelteceğiz." 
, Hangisine inanalım? İcraata mı inanalım, buradaki söylenen sözlere mi inanalım? 

Siz, bu petrol ticaretini durdurdunuz. Maliye Bakanınız geldi, ne kadar şikâyet etti!.. Be
yanları oldu, Hazineye şu kadar zararı olıjyor filan gibi laflar oldu; durdurdunuz. Burada şim
di, olağanüstü halin uzatılması için gerekçe olarak dayanılacak bir şeyi söylemek için bunu 
burada ifade ediyorsunuz! öyle değil mi?... (DYP sıralarından, "Demagoji yapıyorsun" sesle
ri) Hani istihdam projeleri, hani Doğu'daki yatırımlar; hani Meclise getirip de, yapacağız" 
diye vaat ettiğiniz şeyler?.. Bunların hiçbiri yok. 
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Siz bize güvenin... Biz şahsen Sayın Başbakanı severiz, şahsî sevgimiz ayrı... "Siz bizim 
peşimize düşün, biz bütün bu işleri halledeceğiz" diyen Sayın Başbakanın, şimdi bize yine, 
"peşimize düşün, biz bu anarşiyi halledeceğiz" sözüne inansak, biz müspet oy veririz; biz bu
na inanmadığımız için müspet oy vermiyoruz; inansak veririz. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Size kim inanıyor ki! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Biz bu işin, bu düşünceyle, bu yaklaşımla çözüle

ceğine inanmıyoruz. 
Bakınız, Sayın Başbakanın bir "millet" tarifi var; şuraya ağzından çıkan kelimeleri aynen 

yazmıştım; milletin tarifi : "ortak değerleri olan" diyor, "millet olmak için, ortak değerler 
olması lazım" diyor, doğru söylüyor; "ırka dayalı millet, yüz sene evvelde kaldı" diyor; doğru 
söylüyor Sayın Başbakan. Doğru söylediklerine de, doğru söylüyor diyorum, ondan hiç mem
nun olmuyorsunuz; ama tenkit ettik mi, hoşunuza gitmiyor! Sayın Başbakan, bunu doğru söy
lüyor; ancak, arkasından, "ortak değerler olması lazım. Mesela, vatan gibi, geleceğe sahip çık
mak gibi, beraber olunan değerlerin olması lazım" diyor. 

Bu yeterli mi? Bu yeterli değil. Bu tarife göre, NATO bir millettir(I), biz de onun bir par
çası oluruz. İşte, müşterek değerleri var; işte; ortak geleceğe ait talepleri var; işte aynı şekilde... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tehlikeli istismar var, tehlikeli istismar... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — ... ilgili toplulukların vatanlarını koruma gayret

leri var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Tehlikeli istismar var... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Niye Sayın Başbakan burada şunu cesaret edip 

söyleyemiyor : Bizim, millet olmamızı sağlayan şey, inanç birliğİmizdir. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bizi birbirimize bağlayan, doğudaki insanı batıdakine bağlayan; kuzeydekini 
güneydekine bağlayan, bizim inanç birliğİmizdir, bunu sağlayan Müslümanlıktır. Niye bunu 
itiraf edemiyoruz ve niye tedbirleri buna göre almıyoruz? (RP sıralarından alkışlar) Bakınız, 
temelde hata yapıyoruz, temelde... Temelde bu hata yapılınca, üzerine bina ettiğimiz katlar da 
çürük oluyor... Sayın Başbakan, "ben size vaat ediyorum, bunu Hükümet taahhüt etmiştir, 
bu taahhüdüme inanın" diyor. 

Biz, Başbakanın müteahhitliğine inanmıyoruz! (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Din istismarı Sapıyorsun; din istismarı yapmakla da günah 

işliyorsun. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Niçin günah işleyelim canım; sizi tenkit ediyoruz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Din istismarı günahtır, hem de en büyük günâh... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Niçin günah işleyelim?.. Yani sizi tenkit etmek gü

nahsa, bırakın, biz bu günaha razıyız! 
AHMET SAYİN (Burdur) — Din istismarı günahtır. 
OĞUZ ASİLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sana göre biz Müslüman mıyız, değil miyiz, bir anlat 

bakalım; kendi kendimizden şüphe duymayalım!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Elbette müslümansınız. Gayet tabiî. Bakın her za

man ifade ediyorum; şu toplum tamamen inanan insanlardan ibaret. Müslümansınız; ama Müs-
lümanın her yaptığı işin doğru olduğunu da ifade edebilir miyiz?.. Elbette Müslümansınız; 
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ama yanlış yolda gidiyorsunuz. Elbette Müslümansınız, kesinlikle, hiç kimse hakkında... Ba
kın, sadece şu Parlamentoda değil, 60 milyon hakkında da aynı inanca sahibiz; hepimiz Müs
lüman bir milletin evlatlarıyız; ancak, yanlış yolda gidiyorsunuz. Siz, sahip olduğunuz değer
leri tahrip ediyorsunuz, o tahrip ettiğiniz değerlerden sonra meydana çıkan ortamdan kendiniz 
şikâyet ediyorsunuz; ama bunları biz şikâyet edince de, güveniyorsunuz ve "biz Müslüman de
ğil miyiz? diyorsunuz! Hayır, kesinlikle... Biz, siz Müslüman olduğunuz için böyle yapmayın 
diyoruz, o kadar... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TEVFlK DİKER (Manisa) -—Suriye, Bekaa'da Müslüman olduğu için mi yapıyor, söyle
yebilir misiniz? 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın burada 
yapmış olduğu konuşmayı sadece bir vaat olarak ya da bir vaatler dizisi toplamı olarak görü
yorum. Sayın Başbakan, şunları, şunları, şunları yapacağız, neticesinde de şu sonucu elde ede
ceğiz demelidir; ama bunu demedi. Eğer derse memnun oluruz; onlardan yanlış olanlarını söy-
leriz, doğru olanlarını söyleriz. Mesela birkaç tanesini söyleyeyim : 

Biz, anarşistlerle mücadeleyi, teröristlerle mücâdeleyi askerlerle, erlerle yapıyoruz. Bu er
ler 18-20 yaşındaki çocuklar. Evlerinden gelmiş bu garibanları üç, beş, altı aylık bir eğitimden 
geçiriyoruz. Halbuki, yıllarca eğitim görmüş, hem de, yakın dövüşün, gerilla hareketlerinin 
eğitimini görmüş kişilerin karşısına çıkarıyoruz; ondan sonra da başarılı olunamıyor. Bu as
kerler bu işi yapmak için yetiştirilmemişlerdir. Eğer toplu bir güç olursa, toplu bir mihrak olursa, 
bu askerler bu toplu mihraka karşı bir güçtürler ve hakikaten başarılı olurlar; ama, üç beş kişi
lik terörist grupların hakkından bunlar gelemezler. Daha iyi eğitilmiş emniyet ve asayiş güçle
rini meydana getirmek için dört ayda acaba ne yapıldı?.. Hiç bir şey yapılmadı. Yani, durum 
muhafaza edilerek bu hadiselerin çözülmesi mümkün değil. Mutlaka, halkı, teröristten ayıra
cak ölçüde yetiştirilmiş, halka ne kadar şefkat ve merhametle davranacağını bilen; ama terö
riste de hakikaten göz açtırmayacak bir yeni oluşama ihtiyaç var; 18 yaşında evinden gelen er 
bunu yapamaz. Bunu geçen sefer de söyledim. Bunu halletmek zorundayız. Halletmiyoruz, 
yapmıyoruz, tedbir almıyoruz; ama o erin sertliğine, o komutanın sertliğine kızıyoruz. Askerin 
yapısı budur. Asker, karşısında üç beş tane, nereden çıktığı belli olmayan gerilla, terörist gru
buyla savaşmak için yetiştirilmiş değildir ki... O, onun konusu da değil. Asker zayiat verince, 
komutanlar hırçınlaşıyorlar; komutanlar hırçmlaştığı sürece de, ister istemez daha ciddî, daha 
sert, daha tepkili tedbirler alıyorlar. Hepsi vatansever insanlar, hepsi tertemiz insanlar; hayat
larını koymuşlar oraya. Kimse aleyhlerinde bir şey söyleyemez; ancak, yol yanlış, yanlış yolda 
gidiyorsunuz. Bu metotla bu anarşinin üstesinden gelemezsiniz; daha çok evladımız kırılır, da
ha çok subayımız ölür, daha çok erimiz ölür. Bütün dünyada ne yapıyorsa, onu yapmak lazım. 
Bütün dünyada bu anarşistlerle mücadele edecek özel emniyet ve asayiş güçleri var. Bunlar 
özel yetiştiriliyorlar ve özel yetiştirilen bu insanların bu mücadeleleri başarılı oluyor. Ordumu
zu böyle tenkit altına koymaya da hiç lüzum yok. Bunu halletmek mümkün; ama Sayın Başba
kan bu tedbirleri burada ifade etmiyor; bunların hiçbiri yok, "bana inanın, bana güvenin"!.. 
Ee bununla, hakikaten, samimi söylüyorum, bir politika başarıya ulaşmaz; böyle iş olmaz, böyle 
yürütülmez. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) —• Sen şimdi ciddi misin bunu anlamamakta?! 
Hiçbir şey anlamadın mı? 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, toparlar mısınız efendim? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla)—Tabiî. 
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Değerli arkadaşlarım, istihbaratlar da yetersiz. İstihbarat yetersiz olduğu sürece, bir yerde 
hadise olduktan sonra oraya gitmekle hadiseler önlenmez. Bu istihbaratı kim yeterli hale geti
recek? Bu iktidar getirecek. Yani başkaları mı getirecek? İstihbarat yetersiz. Kuruluşlarının ye
niden gözden geçirilmesi lazım. 

En yakın misal şudur : İstanbul'da bir mağaza bombalandı. Bütün gazetelerde gelenle
rin... Hatta gazetelerde değil, kameralarla tespit edildi. Slogan atarak yürüye yürüye gelenleri 
gazeteciler tespit edebiliyor da bizim istihbaratımız tespit edemiyor ve tedbir alınamıyor. Bu 
acıklı hale müsaade mi edelim, bu açıklı hali tasvip mi edelim, tenkit etmeyelim mi? (RP sıra
larından alkışlar) Böyle istihbarat mı olur? Kimin geldiği belli, nereden geldiği belli, nasıl gel
diği belli; gazeteciler duyuyor da bizim istihbarat teşkilatlarımız duymuyor. Bu nasıl kabul edilir, 
bu nasıl içe sindirilir? Peki ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz; "bana güvenin, ben 
halledeceğim" diyoruz, oluyor, bitiyor! (DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bir saat oldu Sayın Başkan... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Ortamın anarşiye müsait olmasından da çıkarıl

ması lazım. Bunları söylediğimiz zaman, hep birbirine bağlı olarak söylüyoruz. Doğu bölge
sinde daha çok anarşi varsa, Doğu Bölgesinin birtakım eksiklikleri olmasındandır. Ortam mü
sait oluyor. Ortamı düzeltmek için ne lazım? Oraya birtakım yatırımların götürülmesi lazım, 
bölgedeki gelir dağılımının, bölgedeki Türkiye geneline göre gelir dağılımının yükseltilmesi la
zım, bölge insanına iş sahalarının açılması lazım, bölge insanının her konuda desteklenmesi 
lazım, bölge insanına iş sahalarının açılması lazım, bölge insanının her konuda desteklenmesi 
lazım. Hastane var, doktor yok; okul var, kapalı. Gece trenler gitmiyor... Ee bunu kabul etmek 
mümkün değil. Bunun halledilmesi lazım. Halledecek olan muhalefet değildir, halledecek olan 
iktidardır, tktidar tenkit edildiği zaman da hiç reaksiyon göstermeyin. Siz bunu hallederek bu
raya gelin, bütün arkadaşlarımız sizi ayakta alkışlasınlar. Bizim meselemiz sadece, insanımızın 
ıstırap çekmekten kurtulmasıdır. Siz bunu sağlamıyorsunuz. Bunu sağlamak için... 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Özetleyerek konuşmalarımı bitiriyorum. 

« 
Alışageldik; bazı arkadaşlar yerlerinden -çeşitli-kanunlar da görüşülürken- bir laf atma 

alışkanlığı içerisindeler. Onları nazarı dikkate almıyorum; ama şu DYP Grubunun büyük kit
lesinin vatanperver, saygılı, her türlü müspet tenkide açık ve bunları yapıcı bir şekilde değer
lendirecek değerli arkadaşlar olduklarını da biliyorum. Birkaç kişi devamlı alışkanlık haline 
getiriyor, aslında meseleyi de çarpıtıyor. Bundan vazgeçin. Bizim söylediğimiz söyler, kimse
nin aleyhine şeyler değildir. İnandığımız gerçekleri söylüyoruz, muhlafet yapıyoruz; istifade 
edeceğiniz şeyleri alırsınız, olmayanları terk edersiniz. Belli seviyede bir arkadaşımızın bile bu
radan küfredecek ölçüde kürsüye tasallut etmesini, taarruz etmesini fevkalade acı buluyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İstismar da ediyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bitiriyorum sözlerimi. 
Üç grup hata yapılıyor : 1 Temel politikada yapılan hatadır. Bu temel politikada yapılan 

hata nedir? Biz, bizi birbirimize bağlayan inanç birliğine yeterli ağırlığı vermiyoruz, burada 
hata yapılıyor. 

İkincisi, tatbikatlarda hata yapılıyor. Demin söyledim, sertleşmelere sebep olan olaylar 
oluyor. Ne kadar olay olursa olsun, ne kadar sertlik doğuracak ölçüde kabul edilirse edilsin, 
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mutlaka emniyet ve asayiş güçlerimizin halkı ayırması, onlara gayet şefkatli davranması, terö
ristlere de gerekeni yapması lazım. 

Üçüncüsü de -son olarak ifade ediyorum- bütün Türkiye'de yapılan işler, şu iktidarın bü
tün Türkiye'deki tatbikatı, huzur getirmemiştir. İnsanlar, geçim sıkıntısından, gittikçe daha büyük 
bir şekilde mustarip olmaya itilirken, insanlar gittikçe daha çok şekilde bu hadiselerden mus
tarip olurken, bütün Türkiye'de bu tatbikat yapılırken, elbette bu da bölgeye etki ediyor, ümit
leri kırıyor ve netice olarak, sadece silah gücüyle değil, bunun sosyal tarafıyla, manevi tarafıy
la birlikte hareket edilerek, bir bütün halinde bir paket halinde, ciddî bir hazırlık yapılır, tedbir 
alınırsa, bu takdirde ancak, bu hadiselerin önleneceğine inanıyoruz. 

Geçen sefer, "bu tedbirleri almanız için, bu tedbirleri alma imkânınız olması için bir kere 
müspet oy kullanacağız, ikinci sefer tedbirleri alarak gelin" dedik; gördük ki, bu tedbirler alı-

/ narak gelinmemiş. O nedenle, biz verdiğimiz mühleti doldurduk, o sözümüzden dört ay sonra, 
şimdi, bu talebe müspet oy vermeyeceğiz. Bunun temelinde de, bu iktidarın, bu meseleyi halle
deceğine inancımız olmadığı yatmaktadır. Dört ay sonra, size, bunu hatırlatacağım. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahısları adına görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Mahmut Kılıç, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü halin 

uzatılmasıyla ilgili kişisel görüşlerimi açıklamadan önce, Yüce Heyetinize saygımı sunuyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1987 yılında bu yana, defalarca, Millî Güvenlik Kurulunun tavsi

yesi ve Hükümet tezkereleriyle Yüce Meclisin gündemine gelen olağanüstü halin uzatılmasına 
ilişkin görüşlerimi, bu durumun yarattığı tahribatı ve çözüm önerilerimi arz etmeye çalışacağım. 

özellikle bölgemiz, 1978 yılından itibaren sıkıyönetim ve 1987 yılından bu yana da, -sivil 
sıkıyönetim de denilen- olağanüstü hal ile yönetilmektedir. Bu özel yönetim biçimi; şiddet olay
larına engel olmak iddiasıyla uygulanmış; ancak, ne var ki, bölgemizdeki şiddet olayları azal-
madığı gibi, tersine artış göstermiştir. 

Yetkililerce, her yıl açıklanan rakamlara bakıldığında, şiddetin giderek tırmandığını gör
mek mümkündür. Hal böyle iken, öncelikle şu sorulara cevap aramak gerekir diye düşünüyo
rum : 

Neden bu şiddet olayları doğdu ye niçin giderek büyüdü? 
Buna engel olmak için yaratılan bu olağanüstü hal sisteminin yarattığı tahribatlar nelerdir? 
Şiddete ve bu tahribatlara, nasıl engel olabiliriz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakınız, bu yasanın 2 nci maddesi ne diyor : "Bu 
kanun, olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetle
rin nasıl sınırlanacağı ve nasıl durdurulacağına, halin getirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle 
olacağına ilişkin hükümleri kapsar." Dünyada, bizim gibi, bu tür sorunlarla karşılaşan pek 
çok ülke vardır; hiçbir ülke, temel hak ve hürriyetleri kısıtlamakla bir yere varamadı. Bunun, 
bir tek örneği bile yoktur. 
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Grupların değerli sözcüleri böyle bir örnek gösteremediler. Ancak, dünyada, temel hak 
ve hürriyetleri kısıtlayarak, böyle bir sorunu askerî tedbirlerle çözme iddiasında ve bunda ısrar 
eden tek ülke, Türkiye'dir. Oysa, dünyadaki diğer modelleri araştırıp, söz konusu ülkelerin bu 
tür sorunlara nasıl çözüm bulduklarına bakılarak, ülkemizin bütünlüğü ve iki halkın kardeşli
ğini ve birlikte yaşama şansını daha fazla tehlikeye atmadan, ciddî bir şekilde sorunun çözü
müne talip olmak gerektiği inancındayım. 

Olağanüstü hal uygulaması, Kürt. halkının ve bölge insanının yaşamını çekilmez hale ge
tirdiği gibi, devlete olan güvenin sarsılmasına da neden olmuştur. 1987 yılından bu yana, temel 
hak ve hürriyetler sınırlandığı gibi, tnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bazı maddelerinin as
kıya alınmasına da neden olmuştur. 

Bölgede oluşturulanlcöy koruculuğu sistemi, insanlarımızın birbirleriyle olan ilişkisini boz
muş, birçok köyün ya tamamen ya da kısmen boşalmasına neden olmuştur. Tabiî ki, göç eden
ler, gittikleri yerlere sorunlarını birlikte götürmüşlerdir. 

Bu sistem öyle bir yere geldi ki, bir kısım silahını bıraktı, bırakmayanın da güvenliğini 
devlet sağlamak zorunda kaldı; Bu sistem tümden çöktü ve artık devlete yük olmaya başladı. 

Bölgeye sevk edilen özel güvenlik kuvvetleri öyle bir yere geldi, ki, artık, bir üstünün, 
"yapma" dediğini de yapmaya başladı, çok daha sert ve acımasız davranmayı olağan hale ge
tirdi. Kulp ve Lice olaylarında, valinin, "yapmayın" demesine karşın, halka acımasızca davra-
nılmış olması bunun bir örneğidir. 

Çok sert ve acımasız davranan bu özel güvenlik görevlileri, bu uygulamalarıyla, halkın, 
devlete olan güveninin önemli derecede sarsılmasına neden olmuştur. 

Bu ağır stresi yaşayan güvenlik kuvvetleri, bölgeye giden bir kısım değerli milletvekili ar
kadaşlarımıza haklı olarak, "bu sorunu çözün bizi bu dertten kurtarın" demeye başlamışlardır. 

Bölgede ayrıca, haksız tutuklamalar, gayri insanî muamelenin yanında, son aylarda 45 
yurttaşımızın, faili meçhul bir şekilde öldürülmesi ve hiçbirinin failinin bulunmaması, yöre hal
kının endişe verici düşüncelere kapılmasına neden olmuştur. Yöre halkının, devlete olan güve
ninin sarsılmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. 

Değerli milletvekilleri, Başbakan Sayın Süleyman Demirel'in, zaman zaman, "Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bir çare müesesesesidir" şeklindeki çok doğru ve çok haklı sözünü hatırlat
mak istiyorum. . \ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ülkenin bütün sorunlarının açık ve seçik tartışıldığı bir ça
re yeri olmalıdır; bu işlevini yerine getirmelidir. 

Ülkemizdeki hiçbir hadise, burada tartışılamayacak kadar üstü örtülü kalmamalıdır. Bu 
nedenle, soruna objektif olarak yaklaşmak gerekir, öncelikle, hadisenin adı doğru konulmalı
dır. Hadise, sadece bir güvenlik sorunu değildir. Başından beri böyle düşünüldüğü için, fevka
lade yanlış yapıldı ve bugüne gelindi. 

Hadisenin iki boyutu vardır, önemli boyutu, ülkemizde yaşayan 15 milyon dolayındaki 
Kürt toplumu ile ilgili olmasıdır. (ANAP sıralarından "Hop, hop" sesleri) Günümüzde Kürt 
halkı, Türkiye'nin bütünlüğü içinde, altını çizerek... (ANAP, MÇP ve RP sıralarından gürültüler) 

NABt POYRAZ (Ordu) — Türk Milleti de. 
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MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Ben kişisel görüşlerimi ifade etmeye çalışıyorum ve önemli 
bulduğum çözümlerimi sunmaya çalışıyorum. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde kardeşçe bir arada yaşayan bu iki halk ne yazık ki, 
cumhuriyet döneminde önemli hadiseler yaşamışlardır. Cumhuriyetin kuruluşunda birlikte düş
mana karşı mücadele eden bu iki halk, bu ülkeyi birlikte kurmuş, bu sınırları birlikte çizmiş
lerdir. Ayrıca 1000 yıldır birlikte yaşayan bu iki halk, ortak birçok değer yaratmışlardır. Yaratı
lan bu değerlere sahip çıkmak, iki halkın her alanda eşitliğini sağlamakla mümkündür. (ANAP 
sıralarından "Milleti bölme, milleti bölme" sesleri) 

SIRRI SAKIK (Muş) — Ne bağırıyorsunuz; isteseniz de, istemeseniz de Kürt halkı var. 

MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir an için düşünün, 70 yıldır uy
gulanan bu politikalar ve bunun için harcanan paralar, sıkıyönetim için, olağanüstü hal için 
harcanan paraları bir düşünün... Eğer doğruysa, yalnız olağanüstü hal için 50 trilyon para har
canmıştır. Eğer bu kaynaklar, ülkenin kalkınmasına harcansaydı, nasıl bir Türkiye yaratılabili-
nirdi?.. Bu kaynaklar, böyle haksız yere heder edilmeyip, ülkenin kalkınmasına sarf edilseydi, 
en azından birkaç kat daha gelişmiş ve insanları mutlu bir Türkiye'ye sahip olurduk. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorunun ikinci boyutu, ekonomiktir. Yöre halkının 
yaşadığı bölge, geri kalmıştır. Uygulanan ekonomik politikalar, bölgenin ve dolayısıyla halkın 
geri kalmasına neden olmuştur. 

Sistemde kendisinden bir şey bulamayan ve bu nedenle entegre olamayan bir halkın, eko
nomik faaliyetlerini verimli olması mümkün değildir. Hâlâ gazete bile okuyamayan veyahut 
okuduğunu anlayamayan, televizyon gibi iletişim araçlarını iyi kullanamayan, ancak söylene
nin yüzde 10'unu anlayan bir halkın, dünyayı, teknolojiyi ve gelişmeyi tanıması mümkün de
ğildir. Böyle bir toplumda, verimli bir ekonomik faaliyet beklemek de ayrıca mümkün değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok değerli milletvekili arkadaşlarımızdan bazıları, za
man zaman bölgeye gidip, hadiseleri yerinde görmüşlerdir. Sayın Başbakan, DYP Grubunda 
yaptığı bir konuşmada, grubun değerli üyelerine söylediği, "Bölgeye gidin, hadiseleri yerinde 
görün ve halkla konuşun" şeklindeki düşüncelerini çok doğru bulduğumu söylemek istiyorum. 

Yüce Parlamentonun siz değerli üyeleri, bu sorunu çözmek durumundasınız. Bir başka 
otoritenin çözme şansı ve olanağı yoktur. Sorun, siyasî çözüm beklemektedir. Askerî tedbirle
rin hadiseyi çözmediği gerçeği ortadadır. Olağanüstü halle önerilen yöntem, askerî yöntemdir. 
Bu yöntem, askerî idarelerin, ihtilallerin sunduğu ve uygulamaya koyduğu reçetelerdir. Oysa, 
halkın iradesiyle seçilip oluşan Yüce Parlamentonun, bunun dışında iki halkı kaynaştıran sivil 
reçeteler sunması gerekir. Meselenin askere havale edilmesinin, çözümsüzlük getirdiğini artık 
görmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, bu siyasî çözüm için, partilerarası ve kamuoyunda bir konsensü
sün yaratılması, tabiî ki çok faydalıdır, sorunun çözümüne büyük ölçüde yararlı olacaktır; ama 
bu mutabakat mutlaka oluşmayabilir. Bu mutabakatı oluşturmakla birlikte, ülkeyi yöneten Ko
alisyon Hükümetinin, sorunu çözme doğrultusunda, kendi çözümünü ortaya koyması gerekir. 

Bu konuda hızlı ve cesur adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Zamanın, sorunun 
demokratik yöntemlerle çözmenin aleyhine geliştiğini ayrıca belirtmek isterim. 
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Ortadoğu'da, dünyada güçlü ve istikrarlı bir Türkiye isteniyorsa, en kısa zamanda, bu so
runun, bir model sunularak, çağdaş bir şekilde çözümlenmesi gerekir. Ülkemiz, bu Koalisyon 
Hükümetiyle bu şansı yakalamıştır. Yüzde 48 oy tabanına ve yüzde 60 gibi halkın sempati des
teğine sahip bu İktidar, elini çabuk tutup, şansını yitirmeden, ülkemizin bu en önemli sorunu
na çözüm bulmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin bütünlüğünü inanarak savunan bir millet
vekili olarak, inancım odur ki, Yüce Parlamento, şiddet yöntemlerinin tümünü dışlayarak, so
runa, iki halkın eşitliği temelinde çözüm bulmak durumundadır. (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar, "Hangi iki halk?" sesleri) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ne halkından bahsediyorsun?.. 
MAHMUT KILIÇ (Devamla) — Bunun için, öncelikle şiddetin durması gerekir. Bölge 

halkı ve toplumumuzun, şiddetin yarattığı olumsuz psikolojik yapıdan arınması gerekir. 
Bu bağlamda, bölge milletvekilleri olarak, ülkemizin bütünlüğü için, Kürt halkının ken

dini ifade etmesi, iç barışın sağlanması ve çözüm önerilerinin oluşması için, görevimizi yerine 
getirmeye ve bu politikayı bölge halkına taşımaya hazırız. Sivil bir çözüm üretmesi gerekli olan 
Yüce Parlamentonun saygınlığını ve güvenilirliğini halka taşımak istediğimizi ayrıca söylemek 
istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
Buyurun Sayın Eyüp Aşık. (ANAP sıralarından alkışlar) 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milletimiz son bir iki ay 

içerisinde çok üzüntülü büyük acılar yaşamıştır. Intanbul'da bir katliama dönüşen terör olayı
nın ardından, çığ felaketi, Zonguldak felaketi, Karabağ katliamı, Erzincan deprem felaketi, 
milletimizi acılara garketmiştir. Sözlerimin başında bütün bu felaketlerde hayatlarını kaybe
den ve vatan bütünlüğü için, milletin selameti için can veren şehitlerimize de AUahtan rahmet 
ve kalanlara, milletimize başsağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, son seçimlerde alabildiğine istismar edilen ve tarafımızdan da kabul 
edilen, Türkiye'nin iki önemli meselesi, enflasyon ve terör idi. Biraz evvel bahsettiğim büyük 
felaketlere rağmen, enflasyonun son 12 yılın rekorunu kırmış olmasına rağmen, bugün terör 
hâlâ Türk Milletinin gündeminin birinci maddesini oluşturmaktadır. Şimdi burada terörü ko
nuşuyoruz ve biraz sonra oylama yapacağız. Dün açıklanan temayüllere göre, olağanüstü ha
lin dört ay daha uzatılması kabul edilecek; ama bunun kabul edilmesi yeterli midir? Ben de 
biraz sonra buna "kabul" oyu vereceğim. 

Sayın Başbakanın, beni Allaha şikâyet edeceği için değil; MÇP destekli, Doğru Yol, SHP, 
HEP koalisyonunun bu işlerin üstesinden geleceğine inandığım için değil... 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Karıştırmayın, yapmayın, çok ayıp oluyor, yakışıksız 
oluyor. Yapmayın bunu. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — ... içinde uyumu olmayan... 
Ne söyledik, ne ayıbı?.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yakışmıyor, yapmayın bunu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Çok ayıp oluyor, yapmayın; HEP var mı, HEP yok. 
BAŞKAN — Sayın Aşık, Sayın Aşık... (SHP sıralarından ayağa kalkmalar, ANAP sırala

rından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) \ 
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MAHMUT ALINAK (Şırnak) — (ANAP şıralarına hitaben) Sizden izin mi alacağım! 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Biz demin dinledik, dinleyin. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Böyle konuşmak size yakışmıyor. (ANAP sıralarından 

"Otu r yerine" sesleri, gürültüler) 
, BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — HEP var mı burada? Yakışmıyor!.. (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Almak. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) —• Biz onları dinledik, şimdi onlar dinlesin. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sözümü tekrar ediyorum: Doğru Yol... 
BAŞKAN— Sayın Aşık, karşılıklı görüşmeyelim, rica ediyorum. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Doğru Yol, SHP, MÇP, HEPbirlikteliğinin, bu işin üstesin

den geleceğine İnandığım için değil; vatan bütünlüğü için, millet bütünlüğü için... 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Allah belanı versin senin! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ... burada vatanın ve milletin bülünmez bütünlüğüne yaptığım 

yemin için, biraz sonra "evet" oyu vereceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal, insan haklarının kısmen askıya alındığı bir haldir. 

Olağanüstü hal, iyi bir hal değildir; ama doğu ve güneydoğudaki olağanüstü hale, olağan hal
den geçilmiş değildir. Bu bölgede, olağanüstü halden daha fazla, insan haklarının askıya alın
dığı sıkıyönetim hali 10 sene devam ettikten sonra, Anavatan hükümetleri döneminde olağan 
hale geçilmiştir; olağanüstü hale geçilmiştir; yani bir kademe daha yumuşama gösterilmiştir. 

SELİM SADAK (Şırnak) — Kendi eski hatalarınızı gidermek için bunları söylüyorsun! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan da biraz evvel buradan olağanüstü hal ve sıkı

yönetimden başka bir çare bulamadıklarını itiraf etmişlerdir. 
Sayın Başbakan, çare vardır; olağanüstü hal ve sıkıyönetimden daha başka formüller de 

vardır. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Sekiz seneden beri niye yapmadınız?! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Anayasa gereği bu. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Anayasada vardır Sayın Başbakan... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Anayasa'da iki hak var. (DYP ve SHP 

sıralarından gürültüler) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ülke bütünlüğü, devlet bütünlüğü, millet bütünlüğü gerektiri

yorsa, sıkıyönetim halinden sonra seferberlik hali de vardır; ama tavsiyemiz, temennimiz, gay
retimiz, -iktidarda iken gayretlerimiz- sıkıyönetim halinden sonra seferberlik haline geçmek 
değil, olağan hale geçmek olmuştur. Bu sebeple, doğu ve güneydoğuda, arz edeyim, 1983 yılın
da Diyarbakır'ın sadece yüzde 21 köyünde elektrik vardı, iki sene içerisinde tamamına elektrik 
verilmiştir; bu bölgenin bütün köylerine telefon getirilmiştir. 

Doğu ve güneydoğuda vergi muafiyeti, yatırım indirimi; çalışan memurlara iki misli ma
aş, bizim dönemimizde getirilmiştir. 

Köy koruculuğu, özel tim.hepsi; Sayın Başbakanın biraz evvel belirttikleri gibi orada hal
ka zulmetmek için değil, oradaki halkı ezmek için değil; oradaki halkı, oradaki masum çoluk 
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çocuğu, PKK zulmünden, teröristlerden korumak için oraya gönderilmiştir. (MÇP sıraların
dan kürsüye doğru anlaşılmayan sözler) Sayın Başbakanım, ortaklarınızın bir kısmı sizi des
tekleyen... (MÇP sıralarından gürültüler) Ne diyor, anlamıyorum. (MÇP sıralarından "Bu ha
le getiren sizsiniz" sesleri) 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Fırat'ın iki yakasında federasyon kurulurken neredeydi
niz?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın öztürk, oturur musunuz yerinize!.. 
Sayın Aşık, rica ediyorum... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan her vesileyle, insan haklarından, demokratik

leşmeden, bütün insanları kucaklamadan bahsediyor. Yürekten katılıyoruz; ama açıkça söylü
yorum : 4 aydır...(MÇP sıralarından gürültüler) 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sizi çok arıyor PKK... (MÇP ve ANAP mil
letvekillerinin ayağa kalkarak, birbirlerinin üzerlerine yürümeleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, sayın idare amirleri... Sayın milletvekilleri... Sayın idare amir
leri... Sayın öztürk... Lütfen yerlerinize oturun. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, lütfen ara verin; sinirler gergin. 
BAŞKAN -— Sayın idare amirleri, rica ediyorum, arkadaşlarımızı teskin ediniz. 
HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, 15 dakika ara verin. 
BAŞKAN — Sayın Şendiller.. Sayın milletvekilleri lütfen yerlerinize oturur musunuz 

efendim!.. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak)— Sayın Aşık, provakasyon dersleri aldınız mı?! 
MUZAFFER DEMİR (Muş) — Eskiden MÇP'li idin, davadan niye döndün?!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen Başkanlığa yardımcı olun; lütfen yerlerinize otu

rur musunuz!.. (DYP sıralarından "Davandan döndün" diyorlar.) Lütfen efendim... 
Sayın Aşık, Genel Kurulun tansiyonunu siz de ölçüyorsunuz. Programın yükünü takdir 

buyurursunuz, tezkerenin son safhasına gelinmiş; takdirlerinize sunuyorum, rica ediyorum. 
Buyurun. . 
EYÜP AŞIK (Devamla) —• Sayın Başbakan, sürekli olarak şeffaflıktan, demokrasiden, 

demokratikleşmeden, insan haklarından bahsediyor; ama bugüne kadar insan hakları konu
sunda ne bölge için, ne Türkiye için atılmış bir tek adım, yapılmış bir tek icraat, getirilmiş 
bir tek kanun teklifi yoktur, insan Haklan Bakanlığının henüz neyle uğraşacağı bile belli ol
mamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu konuda atılmış, affedersiniz, bir adım var, o da 
daha iktidara geldikleri gün, teröristler beğenmedi diye, gardiyan projesini çizmiş diye, yeni 
bir cezaevini kapatmak olmuştur. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Ayıbınızı ortadan kaldırdık, işlediğiniz insanlık 
suçunu kaldırdık. 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcısı, Millî Güvenlik Kurulu üyesi çldu-
ğu halde, bu karar orada alındığı halde, memleketin, devletin milletin bütünlüğü için gerektiği 
orada konuşulduğu halde, alınan bu kararı kendi grubuna kabul ettiremeyince, güvenoylama-
sına gitmiştir. Yani, bir bakıma parti üyelerini, millet bütünlüğünde birleştiremeyince, iktidar 
nimetlerinden faydalanma noktasında birleştirme yoluna gitmiştir! (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Sen kendi partine bak... Yuh... 
Sen davandan niye döndün?.. "Davandan döndün" diyorlar. 
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EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakan,' 'Bu kanuna verilen oy ülkenin bütünlüğüne 
birliğine verilmiş olacak" demiştir. 

Ben de bu maksatla, bu fikre inandığım için oy veriyorum; ama Sayın Başbakanım, bu
lunduğunuz koltukta, iktidarda birkaç ay daha kalmak uğruna, halk meclisi kurulması, dev
letle pazarlık edilmesi, PKK ile Türk askeri arasında ateşkes ilan edilmes gibi safsatalara, daha 
fazla tahammül edebilecek misiniz? (DYP sıralarından "Onu, Çankaya'da baban yapıyor" 
sesleri) 

İSMET ATTÎLA (Afyon) — Onu Çankaya'da özal yapıyor, özal. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Onu orada baban(!) yapıyor. (DYP sıralarından 

"Onu özal yapıyor" sesleri) 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın Başbakanım, "Erzincan'da yaptığım hastane 29 sene 

sonra yıkılmışsa, yıkılmış, bunu bana soramazsınız" diyebilirsiniz; ama... (DYP sıralarından 
gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) •— Bunun, bununla ne alakası var?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — ... ama, "benden sonra Türkiye yıkılmışsa, yıkılmış; bunalı

ma girmişse, girmiş" diyemezsiniz. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri) Endişem odur 
ki, 4 ay sonra olağanüstü hali kaldırmak değil, daha fazla bölgeye yaymak veya daha sıkı ted
birler almak teklifiyle geleceksiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nereden biliyorsun?.. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bunu temenni etmiyorum; ama bu vesileyle bugün İzmir'de, 

Ankara'da, PKK, Dev-Sol işbirliğiyle olaylar yapıldığını, bir saat evvel İstanbul Emniyetinde 
çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu, patlamalar neticesi ölü olduğunu, yani olayların bu tezkere
nin görüşüldüğü anda bile devam ettiğini üzülerek belirtmek istiyorum. Ayrıca... 

BAŞKAN — Sayın Aşık, toparlar mısınız efendim, rica ediyorum. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Ayrıca, son iktidarımız döneminde ve son on yılda ilim olan 

Trabzon'a 14 tane şehit cenaze gelmiştir. 
Yüce Heyete şunu arz etmek istiyorum : Doğu ve güneydoğuya giden güvenlik kuvvetleri, 

askerler oraya spor yapmak için, kayak yapmak için gitmiyorlar. 
BESTAMt TEKE (Hatay) — Askerlere laf söyleme. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Her ne kadar askere giderken davul, zurna ile gidiyorlarsa da, 

ölümü sevdikleri için değil, vatanı sevdikleri için gidiyorlar. Onun için, bu kürsüden, oradaki 
askerleri işgalci gibi göstermek, olayların suçlusu gibi göstermek, ne İktidar ortaklarına, ne 
de kimseye yakışmaz; bu tutum ve davranışlar, güvenlik kuvvetlerimizi demoralize eder, onları 
hüsrana uğratır. 

Tekrar, vatan için şehit olan, canını veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve Yüce 
Milletimize başsağlığı dileyerek, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aşık, teşekkür ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Söz istiyorum Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Başbakan, buyurun. (DYP sıralarından ayakta alkış

lar; SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başbakan, bir dakikanızı rica edebilir miyim. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bir açıklama yapacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, süre açısından, belki konuşmanız uzayacaksa, süremiz açısından... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Hayır, hayır; üç dakikalık bir konuş
ma, bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim; buyurun. 
BAŞBAKANSÜLEYMANDEMÎREL (İsparta) — Sayın milletvekilleri, evvela, hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
Sayın sözcü, burada çok yanlış beyanlarda bulundu. 

İstanbul'da patlayan bomba olayının, şu anda, terörle bir alakası yoktur. Evet, İstanbul'
da Gayrettepe'de, biraz evvel, polisin binasında bir bomba patlamıştır. Patlayan bomba olayı 
şu : Bomba imha dairesinde bombanın pimini çeken ve bombayı imha eden polis, pimi çeke-
memiş veı bomba elinde patlamıştır. 

Terörden dolayı konulan bir bomba patlayıp da, ölen, yaralanan yoktur; ama bomba im
ha dairesinde bomba imha edilirken kaza olmuştur, kaza... 

Şimdi, bu kazayı sayın sözcü, aldı işte, "Terör... İstanbul'da şu anda bomba patladı; bir
çok kimse öldü..." 

Bilgi de verelim : Şu anda bize gelen bilgiye göre, 14 kişi yaralanmıştır, bunun 13'ü polis
tir, birisi sivildir ve binanın camları kırılmıştır, duvarlarında yıkıntılar olmuştur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya)•— Ölen var mı?.. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Önemli bir olaydır. Bir polisimiz 

hayatını kaybetmiştir. Olay, bir terör olayı değil, bomba imhası esnasında meyadana gelen bir 
olaydır. * 

İkinci aydınlatmak istediğim konu : Sayın Akbulut'un bir beyanına dayanarak, benim yap
mış bulunduğum bir hastanenin yıkıldığı ve 40 kişinin burada hayatını kaybettiği şeklinde bu
günkü gazetelerde beyanlar var; 

Bu da hilafı hakikattir. Şöyle hilafı hakikattir, yani doğru değildir, yanlıştır : 

Ben, 1962, 1963, 1964 senelerinde müteahhitlik yaptım. Mesleğim mühendisliktir ve Tür
kiye'de birçok inşaat yaptım. Erzincan SSK Hastanesinin bugün bir bloku yıkılmıştır, bir blo-
ku ayakta duruyor. O ihale, benim firmamın üzerinde kaldı; ben temeli açtım; inşaata girişece
ğim zaman -daha bir tane taş koymadım- Adalet Partisi Genel Başkanlığına seçildim. 28 Ka
sım 1964'ten itibaren tek bir işle uğraşmadım; bütün işlerimi bir hafta içinde tasfiye ettim. 

Müteahhit, işini nasıl tasfiye eder? İdare muvafakat ederse, birisine devreder. Kanunlur 
odur. İdarenin muvafakatiyle, bir başka şirkete o işi devrettim. Binaenaleyh, iş, benim tarafım
dan değil, benim firmam tarafından değil, iş, başka bir firma tarafından -taa temelden tepeye 
kadar- yapılmıştır. 

Şimdi, buraya gelip de -bunları ben açıkladım da- efendim, "DemirePin yaptığı hastane 
yıkıldı" gibi bir mugalataya, bir demegojiye gerek yok. 

Binaenaleyh, bu değerli arkadaşımızın başka söylediği şeylerin içinde de böyle yanılgılar 
var. Ben bu yanılgıları burada açıklayacak değilim. Sadece bu iki büyük yanılgıyı açıklamak 
istiyorum. 
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Bu kürsüde, her kim ne isterse söylemelidir; ne benim müsaademe tabidir, ne şudur, ne 
budur. Bu kürsünün serbestliğini savuna gelen bir insan olarak, yanlış bir şey söylendiği için 
huzurunuza geldim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Başbakan, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz... 
YAŞAR ERBAZ(Yozgat) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Erbaz. Talebiniz geldi efendim, müsaade buyurun. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz saat 13.00'te nihayete ermektedir. Süre çok yaklaştı. 

Çalıştığımız konunun 13.00'e kadar ikmali de mümkün gözükmemektedir. Bu konunun ikma
line kadar sürenin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Erbaz, bir talebiniz mi var efendim? 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Aşık, MÇP adım kullanarak bize sataşmada bulun

muştur. Bu sataşmaya cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Ne diyerek efendim? Yani, sataşma nedir? MÇP adını kullanmak, takdir bu

yurursunuz, sataşma sayılmaz efendim. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — "HEP'le işbirliği yaptı" dedi. Bu şekilde söyleyerek bizim 

için hilafı hakikat beyanda bulundular. (DYP sıralarından "Doğru, Sayın Başkan" sesleri) 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Ne diyerek sataştı efendim? 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, "HEP'le işbirliği yapıyor" diyerek hilafı ha

kikat beyanda bulundu. 
BAŞKAN — Sayın Erbaz, izin veriniz tutanakları incelettirelim; sataşma varsa, size açık

lama hakkı vereceğim, imkânı vereceğim. 
Teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, 10 ilde olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasına dair Hükümet tez

keresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, tamamlanmadı. 
BAŞKAN — Tamamlanmıştır efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Başkan, cevap hakkı doğdu. 
BAŞKAN — Yalnız, oylamanın şekli huusunda bir önerge vardır... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başbakan cevap verdi. Ben üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN—Müsaade buyurur musunuz efendim!.. 

Oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasını talep eden yazılı bir önerge vardır. Bu öner
gede imzası bulunan değerli üyelerin isimlerini okutacağım; eğer, imzası bulunan 15 sayın üye 
salonda hazır ise, açık oylama yoluna gideceğiz; sonra, açık oylamanın ne şekilde yapılacağına 
dair Yüce Heyetinizin kararını alacağım. 

Buyurun, önergeyi ve imzaları okutalım. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Başkan, bize söz hakkı doğdu. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz sayın üye! 
"Başkan" diye hitap etmenizi yadırgıyorum. Bu kürsüde ve bu Genel Kurulda yerleşmiş 

bir saygı teamülü vardır. Rica ediyorum... 
Sayın Erbaz'a ifade ettim; zabıtları getirttireceğim, inceleyeceğim... 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Erbaz'la ilgisi yok Sayın Başkan. 
Ben söz hakkı istedim ve söz sıram da vardır. Sayın Başbakan cevap vermiştir, bana ko

nuşma hakkı doğmuştur. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakan'a İçtüzüğün 70 inci maddesine göre bir açıklama 

hakkı verdim; Hükümetin konuşması değildir. 
Teşekkür ediyorum. Yerinize buyurunuz. 
İBRAHİM KUMAŞ,(Tokat) — Başkanım, Hükümet konuştu; son söz milletvekilinindir. 
BAŞKAN — Buyurun okuyun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü hal uygulamasının devamı için yapılacak oylamanın, İçtüzüğün 119 uncu mad
desi gereğince açık oylama şeklinde yapılmasını talep ediyoruz. 

Arz ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

İsmail Coşar 
Çankın 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Mustafa Baş 
İstanbul 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Musa Demirci 
Sivas 

Ali Oğuz 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

BAŞKAN — Sayın Oğuzhan Asiltürk?. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 

Burada. 
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Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Ahmet Cemil Tunç?.. Burada. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.. Burada. ' . • . 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Musa Demirci?.. Burada. 
Değerli milletvekilleri, bir başka önerge daha var, onu da okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 

Olağanüstü halin görüşülmesiyle ilgili oylamanın içtüzüğün 119 uncu amaddesi çerçeve
sinde ad okunarak açık oya sunulmasını saygı ile arz ederiz. 

Ülkü Güney 
Bayburt 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttuk. İsimlerin okunmasına şu açıdan gerek yok. Za
ten 15 üyenin hazır bulunması yeterlidir; ikinci bir 15 üyeye ihtiyaç yoktur. O bakımdan... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efendim tutanağa geçsin. İşin mahiyeti mü
him. Tutanağa geçsin ve kimin ne olduğu belli olsun. 

BAŞKAN — Tutanağa geçmesi açısından peki efendim. 

Ülkü Güney Mustafa Kalemli 
Bayburt Kütahya 

M. Vehbi Dinçerler Halil Orhan Ergüder 
Ankara İstanbul 

Yusuf Pamuk Metin Emiroğlu 
İstanbul Malatya 

Kadir Ramazan Coşkun Abbas Inceayan 
İstanbul Bolu 

M. Rauf Ertekin Süha Tanık 
Kütahya İzmir 

Mehmet Keçeciler Mustafa Parlak 
Konya Rize 

İsmail Sancak Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Fevzi tşbaşaran Selçuk Maruflu 
İstanbul İstanbul 
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Hasan Korkmazcan Eyüp Aşık 
Denizli Trabzon 

Ateş Amiklioğlu Cem Kozlu 
Çorum tstanbul 

Burhan Kara Gaffar Yakın 
Giresun Afyon 

BAŞKAN — Açık oylama talebine dair ikinci önergeyi de okuttum. 
Bu önergelere göre, oylamanın şekli açık olacaktır. Ancak, açık oylamada şeklini sırasıyla 

oylarınıza sunacağım : 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy pu

sulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bu şekilde oy kullanma biçimi kabul edilmemiştir. 

Şimdi, açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret veya 
çekinser şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... (Gürültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Lütfen sayınız efendim. 
Müsaade buyurun... Müsaade buyurun efendim... Saydıracağım. 
Efendim, anlaşılamadığı için oylamayı yeniliyorum. 
Oylamanın, okuduğum biçimde yapılması hususunu kabul edenler... 
Lütfen sayınız. 
Ad okunmak suretiyle yapılmasını arzu edenler... 
Lütfen sayınız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Lütfen sayın. 
BAŞKAN — Sayıyoruz efendim. 
Sayın milletvekilleri, yerlerinize oturunuz lütfen. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — Kulvar kulvar ayağa kaldırarak sayın lütfen. 
BAŞKAN — Anlaşılamazsa, ayağa kaldırarak sayarız efendim. 
Kabul etmeyenler... (ANAP sıralarından "Şeffaflara bakın" sesleri!) 
Efendim, ad okunmak suretiyle yapılması hususu kabul edilmemiştir. 
Zorunlu olarak, açık oylama, oy kupaları sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıla

caktır. , 
HÜSNÜ DOĞAN (tstanbul) — Gizli dolaştırılsın, gizli!.. 
BAŞKAN — Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, oy verme sistemi tam açıklanmadı. Yanında oy 

pusulası olmayan sayın üyelerin, beyaz bir kağıda kabul ret ve çekinser yazarak kullanması 
gerekir. Lütfen bu hususta Genel Kurula bir açıklama yapınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Efendim, bir hususu açıklamakta zaruret gördüm : Ellerinde hazır oy pusulası bulunma

yan değerli milletvekili, boş beyaz bir kâğıda, oyunun rengini, yani "kabul, ret çekinser" ifa
desini kullanarak, imzasını atmak suretiyle oyunu kullanabilir. 

Açıklama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
(Oylar toplandı) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, açık oylamanın neticesini açıklıyorum : 
Açık oylamaya 379 sayın üye iştirak etmiştir. 316 sayın üye kabul, 58 sayın üye ret, 1 sayın 

üye çekinser istikametinde oy kullanmıştır; geçersiz oy sayısı 4'tür. 
Bu neticeye göre, olağanüstü halin 10 ilde 4 ay daha uzatılması yolundaki Başbakanlık 

tezkeresi kabul edilmiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Milletimize, millî birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmasını niyaz ediyorum. 
Sayın Başbakan, bir arzunuz var mı efendim? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Yok Sayın Başkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun efendim. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Aşık'ın konuşmasında, partisine sataşıldığı yolunda Sayın 

Erbaz'dan bir talep vaki olmuştur. 
Zabıtları getirttim, söylenen süz zabıtta aynen şöle : MSayın Başbakanın, beni Allah'a şi

kâyet edeceği için değil, MÇP destekli Doğru Yol, SHP, HEP koalisyonunun, bu işlerin üste
sinden geleceğine inandığım için değil..." Böyle diyor, zabıt bu... 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Devamı da var efendim... 
BAŞKAN —Evet, ikinci sayfada, "Doğru Yol, SHP, MÇP, HEP birlikteliğinin bu işin 

üstesinden geleceğine inandığım için değil, vatan bütünlüğü için, millet bütünlüğü için..." Söy
lenen sözler budur. 

Değerli milletvekilleri, Başkanlık olarak kanaatim şudur : Sözleri değerlendirirken, siyak 
ve sibakına bakarak değerlendirmek zaruridir. Zannediyorum, burada sayın hatip, sayın MÇP'li 
çok değerli milletvekili arkadaşlarımızın, Koalisyon Hükümetine güvenoyu vermiş olmasını kas
ten ifade etmişlerdir; burada bir sataşma görmüyorum. 

ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, o zaman bana sataşılmıştır 
efendim... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, İçtüzük var... 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) —• Ortada bir sataşma var efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Kahramanmaraş) — Bana sataşılmış oluyor Sayın Başkan... 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Biz de bu gruptanız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizin bir talebiniz olmadı efendim; müsaade buyurun. 
Ben zabıtları okudum, MÇP mensubu olduğunuzu da biliyorum değerli kardeşim; her ne 

kadar grup yoksa da, onu biliyorum efendim. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Erbaz, sizin talebinizi, zabıtların içeriğini ve bunlardan hasıl olan ka

naatimi arz ettim Yüce Kurula. Direniyorsanız Genel Kurulun oyuna sunacağım. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) —- Evet, direniyorum Sayın Başkan. 
RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Şu andaki açıklamanızla ilgili olarak beyanda bu

lunmak istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sataşma olduğu ve Sayın Erbaz'a söz verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, bütün mesele tüzüğe uygun davranmayı sağlamamızdır; yoksa Sa

yın Erbaz'ın konuşmasından hepimiz memnuniyet duyarız. 
Buyurun Sayın Erbaz. 
Yalnız, rica ediyorum, yine, İçtüzüğün bana yüklediği bir sorumluluğu evvela kendim ha

tırlamaya, sonra da size hatırlatmaya mecburum: Yeni bir sataşmaya zemin hazırlamamak kay
dıyla ve meseleyi kısaca izah sadedinde size beş dakikalık konuşma süresi veriyorum. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beş ayı bulan bir zamanda Milliyetçi Çalışma Partisi 

milletvekilleri olarak biz, bu çatı altında, gerek hareketlerimizle, gerek fikirlerimizle, gerek ten
kitlerimizle, gerek kullandığımız üslûpla, mümkün olduğu kadar, ne bir çatışmaya taraf, ne 
de bir çatışmaya vesile olmamak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. Bizi, yıllar 
yılı Parlamentonun kapısından sokmamak için ellerinden gelen her türlü Bizans oyununu oy
nayanlar; barajlarla, çeşitli seçim kanunu değişiklikleriyle Milliyetçi Çalışma Partisinin men
suplarının Parlamentoda olmasından rahatsızlık duyacağına inandığım insanlar; bugün, bu ra
hatsızlığın bir tezahürünü ortaya koydular. 

Biz, daha önce, Sayın Genel Başkanımın da ifade ettiği istikamette, kurulmuş olan Koa
lisyon Hükümetine, meseleleri derleyip toparlamaları ve bunu yapabilmeleri için bir zaman 
tanımak üzere, kendilerine, bazı arkadaşlarımızın güvenoyu verdiği bir gerçektir. Bu vadeyi halen 
de tanıyoruz. 

. Biz, Hükümetin yapmakta olduğu her iyi şeyin yanındayız; ama, yapamadığını, yapama
yacağını, yanlış yaptığını da çok açıklıkla söyleyecek medenî cesarete ve fikre sahibiz. Bu duy
guyla biz onlara destek olmaya devam ettik. (MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ancak, özellikle, olağanüstü halin Güneydoğu Anadolu'da dört ay daha uzatılması ko
nusu görüşüldüğü esnada, kendisini yakından tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimizin, bizi 
çok üzen beyanatını şaşkınlıkla karşıladık. 

Bizim, bölücülük, HEP ve bunların davranışları hakkındaki kanaatimiz ayan beyan ve 
bütün Türkiye genelinde, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin ve Türk Devleti
nin birliği ve beraberliği, Türk Devletinin bağımsızlığı, bölünmezliği hususunda göstermiş ol
duğumuz hassasiyetin şu veya bu şekilde yanlış yorumlanmasından en çok üzüntü duyanın sa
dece bizler değili Büyük Türk Milleti olması lazım gelir. 

Bu hususta gösterdiğimiz hassasiyete o kadar bağlıyız ki, sadece Milliyetçi Çalışma Partisi 
olarak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen bütün siyasî partilerin aynı hassa
siyeti göstererek, tam bir millî birlik ve bareberlik ruhu içinde, bir Kuvayı Milliye ruhu içinde 
ancak, bu meselenin üstesinden gelineceğine inanıyoruz. (MÇP ve ANAP sıralarından alkış
lar) Yoksa, meseleyi, sadece, bir tarafta bölücüler, Kürtçüler; diğer tarafta ülkücüler, MÇP'li-
ler gibi basit bir probleme indirgemek, Türk Devletine yapılacak en büyük bühtandır. (MÇP, 
DYP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, onun için, zamanında, bu siyasî partiye hazineden yardım vererek, 
Güneydoğu Anadolu'daki, canımız gibi sevdiğimiz, kardeş gördüğümüz (DYP sıralarından al-
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kışlar) değerli vatandaşlarımızın oylarını alabilmek için, onlara şirin gözükebilmek için, kendi 
menfaatlerine o zümreyi kullanabilmek için... 

ADlL AYDIN (Antalya) — (ANAP sıralarına doğru) Sizsiniz o, sizsiniz; utanın!.. 
YAŞAR ERBAZ (Devamla) — ... onları büyütüp yetiştirenler, bugün, çok enteresandır, 

bizi onlarla beraber aynı terazinin kefesinde görmek gibi bir gafletin içine düşmüşlerdir. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bundan bir süre önce, 49 tane milletvekilinin bir deklarasyonu ol
du. Bu deklarasyonun maddelerini burada uzun uzun açıklamaya gerek yok. Bunun, Türkiye'
nin bütünlüğü için ne kadar tehlikeli olduğuna ben şahsen inanıyorum; aynı şeye inandıklarını 
söyleyen Sayın ANAP milletvekillerinin içinden, bu deklarasyona imza atan 2 tane arkadaşları 
vardı; hakkında ne yaptılar?.. Onlar mı HEP'IiIerle beraber, bizler mi HEP'IiIerle beraberiz?! 
(MÇP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunlar çok yanlış politikadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir meselede, siz, bir zümreye veya kendi partinize mesaj vermek 
için, bizi, bizim düşündüklerimizin dışında herhangi bir şeyle suçlayarak, seçmenlerinize se
lam gönderme ihtiyacım duymayın. "Bak, işte, MÇP diyorsunuz; aslında bunlar, milliyetçi, 
muhafazakar, ülkücü, şöyle yaparlar, böyle yaparlar; ama görüyorsunuz, Büyük Millet Mecli
sinde sesleri çıkmıyor, Doğru Yol Partisinin istikametinde gidiyorlar" diyerek, bu politikayla 
da bir yere varamazsınız. Çünkü, halk, bizi, 1980'den evvel de tanıyordu, sizler yokken de ta
nıyordu; bizi, 1960'lardan, bizi, 1944'lerden tanıyor Türk Milleti. (MÇP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu meselede göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı, Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyelerinin ve özellikte bütün siyasî partilerdeki değerli arkadaşlarımızın da 
bizim bulunduğumuz sıralara gelerek, yersiz bir konuşma olduğunu ifade etmiş olmalarından 
büyük sevinç duydum, memnuniyet duydum, inanıyorum ki, bundan sonra, siyasî partileri 
bu şekilde yaralayacak, siyasî partilerin olduğundan daha başka şekilde kamuoyuna deklare 
edecek konuşmalar bir daha olmaz ve bu tatsız olaylar bir daha cereyan etmez. Biz, seviyeyi 
muhafazada; biz, üslubu muhafazada; biz, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, Parlamento ça
lışmasını sonuna kadar yapmaya azimliyiz, kararlıyız. 

. Bu duygularla hepinize saygılar sunuyorum; teşekkür ediyorum. (MÇP, DYP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbaz, teşekkür ederim. 
Değerli milletvekilleri, gündem ve programdaki sair konuları görüşmek için, saat 14.45'te 

toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.40 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.45 

BAŞKAN : Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Işılay Saygın (İzmir) 

, © — ; — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin, İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. —Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Yûı Kesinhesabt 
a) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1992 Malî Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmele
re başlıyoruz* 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindedir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bahse konu bütçesi üzerindeki söz alan grupların 

temsilcilerinin ve kişisel söz sahiplerinin isimlerini okuyorum : Doğru Yol Partisi Grubu adı
na, Ankara Milletvekili Sayın Bilâl Güngör ve Aksaray Milletvekili Sayın Halil Demir; Anava
tan Partisi Grubu âdına, Denizli Milletvekili Sayın Muzaffer Arıcı ve îzmir Milletvekili Sayın 
Cengiz Bulut; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun, 
İstanbul Milletvekili Sayın İbrahim Gürsoy, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan; Re
fah Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin ve İstanbul Milletvekili Sa
yın Ali Oğuz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Bilâl Güngör; buyurun. 
Sayın Güngör, bir dakikanızı rica edeyim. 
Değerli milletvekilleri, belirlenen 45 dakikalık süre, azamî süredir. Programımızın yükü

nü nazara alarak ve "hayrül kelâmi, mâkalle ve delle" (sözün en güzeli, kısa ve özlü olanıdır) 
fehvasınca, değerli arkadaşlarımdan, mümkün mertebe, kısa konuşmalarını istirham ediyorum. 

(1) 25, 26, 48, 46 S. Saydı Basmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Buyurun. 
DYP GRUBU ADINA BİLÂL GÜNGÖR (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi üze

rinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Grubumuz adına ben, sizlere, tabiî kaynaklar, yani madencilik sektörü üzerindeki görüş 
ve düşüncelerimi takdim etmeye çalışacağım. 

Sözlerime, içinde bulunduğumuz günlerde deprem, çığ, grizu patlaması ve Ermeni zul
müyle karşt karşıya kalan milletimize, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunarak başlıyorum. 

Değerli miletvekilleri, milattan yedi bin yıl önce Anadolu'da başlayan yeraltı kaynakla
rından istifade etme faaliyetleri, günümüze kadar artarak devam etmiştir. MiIIattan yedi bin 
yıl önce, saf bakırın dövülerek şekillendirildiği, arkeolojik kazılardan anlaşılmıştır. Osmanlı 
döneminde maden yatakları, devletin katkısıyla işletilmiştir. Taşkömürü 1829 yılında Zongul
dak'ta; krom 1848'de Bursa'da keşfedilmiştir. 1861 yılında ilk Maden Nizamnamesi çıkarıl-
mıştır; bu Nizamname, devletin, maden sahiplerinne aldığı yüzde 25 pay nedeniyle başarılı ola
mamıştır. 1869, 1886 ve 1906 yıllarında üç ayrı yasa çıkarılmasına rağmen, üretim biraz art-
mışsa da, Osmanlı döneminde madencilik bir gelişme kaydetmemiştir. 

Büyük Atatürk, her alanda olduğu gibi, bu sahaya da gereken önemi vermiştir; 1926 yılın
da çıkarılan bir yasayla, petrol arama ve işletme hakkı devlete verilmiştir. 1935'e gelindiğinde, 
Maden Tetkik Arama ve Etibank'ın kurulmasını zarureti doğmuştur. 1937'de Ereğli Taşkömü
rü Şirketi ve Ergani Bakır işletmeleri Etibank'a bağlanmıştır ve 1940'ta Raman'da ilk petrol 
bulunmuştur. 1942'de bu petrolün arıtılması için 10 ton/gün kapasiteli ilk rafineri kurulmuş
tur. 1954'te ise 6326 sayılı Yasayla, yabancı petrol şirketlerine ülkemizde petrol arama faaliyet
leri imkânı verilmiştir ve gene 1954'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur. Böy
lece, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, devlet adına petrol arama, üretme ve arıtma gö
revleri verilmiştir. 1954'de, aynca, 6309 sayılı Maden Kanunu yürürlüğe girdi ve 1985 yılına 
kadar bazı değişikliklerle geçerliliğini muhafaza etti. 1957*de Türkiye Kömür İşletmeleri oluş
turulmuş, taşkömürü ve linyit üretimi bu kuruluşa bağlanmıştır. 1963'te ise, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı resmen kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, enerji ve maden sektörü.kalkınmamızın itici sektörüdür. Dünyanın 
her yerinde, bu sektörü, bu itici gücü değerlendiremeyen ülkeler, fakir ve geri kalmış ülkeler 
zincirinden çıkamaz. Refahın, zenginliğin ve kalkınmanın temel noktası bu sektöre gereken ehem
miyetin gösterilmesiyle bulunabilir. Yeni ve çağdaş teknolojilerle, kendisini çağa adapte edebil
miş enerji ve maden sektörüne sahip ülkeler, kalkınmış, mutluluk ve refahı yakalamış ülkeler
dir. Daha ciddî, daha planlı bir üretim ardından iyi bir iç ve dış pazar temini... İşte bunlar, 
kalkınmanın anahtarıdır. 

Günümüzde, globalleşen, bütünleşen dünya ile kucaklaşan cennet yurdumuzda, tabiî kay
nakların önemi gündemimizi işgal etmeye devam etmiş ve edecektir de. Daha düzenli, daha 
etkin, daha verimli ve daha planlı bir madencilik sektörüne mutlaka kavuşmalıyız. 

20 Kasım 1991 günü göreve başlayan Hükümetimiz, programında, bu sektör için bakınız 
neler demişti : 
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" 1 . Madencilik sektöründe en önemli husus, madenlerin verimli, etkin ve rezervleri ko
ruyan bir biçimde çıkarılmasıdır. 

2. Düşük tenörlü madenlerimizin üretme, arıtma, zenginleştirme işlemleriyle ilgili yatı
rımları desteklenecektir. 

3. özellikle, üstün teknolojiyle birlikte; yatırımların sektöre çekilebilmesi amacıyla, ya
bana sermaye teşvik edilecektir." 

Burada birinci husus; madenlerin çıkarılması; ikincisi, üretme, arıtma ve zenginleştirme; 
üçüncüsü ise, üstün teknoloji için yabancı sermayeyi teşvik etmek gereklidir. 

Yine burada, jeolojik yapı itibariyle zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan ülkemizde, iyi 
bir, maden arama ve çıkarma politikası vardır. Ayrıca, düşük tenörlü madenlerimizin çevre prob
lemlerini asgariye indirmek için; arıtma, zenginleştirme politikası ve son olarak da, üstün tek
nolojiyle birlikte finansman politikası vardır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, her sektörde olduğu gibi öngördüğü, yeniden ya
pılanma, -restorasyon- döneminde bu sektörde belirttiği üç ana hedefi yürekten destekliyoruz.-
Bu suretle, zengin kaynaklar üzerinde fakir bekçiler; çağın yeni teknolojik gelişmelerine ayak 
uyduramamış garip insanlar diyarı olmaktan çıkacağımıza, değişen dünya coğrafyasında, ye
niden tarihî görevleri üstlenecek, yeniden öncü olacak, yeniden aranılan, ışık tutan bir ülke 
olacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hükümetimizin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğında yapmayı düşündüğü yeni düzenlemeleri ve yeniden yapılanmaları yürekten destekliyo
ruz. Gerçekten de, tabiî kaynaklarla ilgili dairelerin yeni yapılaşmalara kavuşturulmasının za
rureti bulunmaktadır. 

Bu zarurete inanan bugünkü Hükümetimiz, Aralık 1991 yılı başlarında, ayrı ayrı bakan
lıkların bünyesinde, birbirinden habersiz; hatta, birbirine karşı olan; olayların, gelişmelerin ve 
çağın tamamen dışında kalmış; yanlış uygulamalarla devleti çok büyük zararlara uğratmış, pet
rolle alakalı birimleri, önce bir masa etrafında, sonra esas bakanlığı bünyesinde toplamış ise 
de, Maden Dairesi ve MTA arasında yeni bir koordinasyon, yeni bir düzenleme yapacaktır; 
Maden Dairesini bir genel müdürlük haline getirecektir; Avrupa Topluluğuyla ilişkili birim, 
gelişmelere paralel olarak, bir enerji dairesi şekline dönüştürülecektir. Süratle bir enerji bilgi 
bankası kurularak, madencilik ve enerji toplumunun bu sahada bilinçlenmesi sağlanacaktır. 

Başta Azerbaycan olmak üzere, Türk cumhuriyetleriyle kurulan ilişkiler geliştirilecek, bi
limsel ve teknik anlaşmalar aktedilecek ve petrol ve madencilikle ilgili ortak projeler üretile
cektir. Biz, buna bütün kalbimizle ye yürekten inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, Maden Kanunu ile, 1900'lü yıllarda çıkarılmış ve bugüne ka
dar hiçbir değişikliğe uğramamış Taş Ocakları Nizamnamesi arasındaki uyumsuzluğun gideri
leceğinin, bu suretle, önemli bir mahallî idare birimi olan il özel idarelerinin, gelirlerinden önemli 
bir payın, uyanık, açıkgöz kişilerin ceplerine aktarılmasının önleneceğinin ve gerçek madenci
likle, defineciliği; gerçek madencilikle, taş ve mıcır işletmeciliğinin birbirinden önemli kıstas
larla ayırt edileceğinin umudunu taşıyorum. 

Enerji ve maden sektörüyle alakalı bütün yasaların ve mevzuatın, günümüze ve geleceğe 
dönük, yeni, kalıcı bir düzenlemeye tabi tutulacağını biliyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, altyapı çalışmalarını şimdiye ka
dar yürütmüştür. Yürütülen harita ve değişik proje çalışmalarına ilaveten, Erzincan depremi
nin yaşandığı bugünlerde, veri toplaması yapılan; depremleri önceden kestirmek amacıyla mikro 
deprem çalışmaları, jeofizik etütler ve Türkiye sismoteknik haritalarının da tamamlanacağını, 
bu çalışmalarda, deprem araştırma enstitüleriyle ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü, üniversiteler 
ve öteki ilgili kuruluşlarla iyi bir diyalog sağlanacağını sanmaktayım. İşletmeye elverişli görü
nen maden sahalarının tespitinde, ruhsat iş ve işlemlerine yeni bir uygulama getirilmesini mem
leketimizin yüce menfaatlarına yönelik yeni bir anlayış getirilmesini beklemekteyiz. 

özellikle, soda, fosfat, manyezit, kaolin, kükürt gibi hammaddelerin arama projelerinde 
yeni kaynak ve verilerin harekete geçirilmesini, yeni projelerin -vakit geçirilmeden- uygulama
sının yapılmasını arzu etmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz bor, trona, perlit, toryum, krom, ponza ve 
birtakım endüstriyel hammaddeler bakımından, oldukça zengindir. Bunlar içinde, bor üreti-
mizde dünyada ön sıralardayız. Tuz, manyezit, barit ve bentonit ihtiyacımızın fazlasını ihraç 
etmekteyiz. Fosfat ve kükürtte ise, ihtiyacımızın büyük bir kısmım ithal etmekteyiz. 

Madencilik sektöründe ihracat çok önemlidir. İhraç ettiğimiz madenlerden elde edilen ge
lir bakımından ilk sırayı bor tuzları almaktadır; daha sonra da sırasıyla krom, manyezit, pon
za, barit, mermer, solostik, antimon, diaspor ve perlit gelmektedir. Ancak, ülkemizin sahip 
olduğu maden potansiyeline göre ihracatımız oldukça düşüktür. 1991 yılı toplam ihracatımız 
içerisinde bu sektörün payı yüzde 2,5'ler civarındadır. Bunu asla yeterli görmüyoruz ve mutla
ka bu oranın yükseltilmesini arzu ediyoruz. 

Bu sektörde, 1990'da 331, 1991'de -kasım ayı itibariyle- 263 milyon dolarlık ihracatımıza 
karşılık, hampetrol dışında, sırasıyla, 1990'da 494, ve 1991'de -kasım ayı itibariyle- 471 milyon 
dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Yani, 1990 yılında 163 milyon dolarlık, 1991 yılında -kasım ayı 
itibariyle- 210 milyon dolarlık ithalat fazlamız vardır. İthalatımız ile ihracatımız arasında sü
ratle bir paralellik, bir denge kurmak zorundayız. 

Ülkemiz, dünya ülkeleri içinde, 152 ülkede, 51 çeşit maden arasında yapılan bir değerlen
dirmede, ürettiğimiz 29 çeşit madenle 10 uncu sırayı işgal etmektedir. Değerlendirmeye, üretici 
ülkelerin dünya pazarlarındaki payı açısından bakıldığında, ülkemiz, binde 16'lık bir pazar 
payı ile, 52 nci sırada yer almaktadır. Memleketimizin maden potansiyeli dikkate alındığında, 
daha fazla ve daha iyi üreterek, sıralamada, daha üst sıralara yükselmek mecburiyetindeyiz. 

İhracatımızı, süratle geliştirmeli, ithalatla ihracat arasındaki açığı minimize edebilmeli
yiz. Çok ciddî ve çok fizibl ihracat anlayışıyla hareket etmeli, yeni pazarlar, yeni yataklar bul
malı, aramaları hızlandırmalıyız. Ekonomik üretim artırılmalıdır. İhracatımızda gerekli kolay
lıkların sağlanmasına ve teşviklerin geliştirilmesine devam edilmelidir. Yurdumuzda, aranma
dık, bulunmadık, değerlerlendirilmedik hiçbir doğal kaynağımız kalmamalıdır. Bütün kaynaklar, 
memleketimizin kalkınması ve milletimizin refahı yolunda seferber edilmelidir. 

özellikle, çıkarılan madenlerin işleme sahalan ve satış noktalarına ulaştırılmasında, de-
miryollarımız yeniden fonksiyonel hale getirilmelidir; çünkü, madeni çıkarmak kadar onu za
manında ilgili yere ulaştırmak da önemlidir. Bu nedenle, demiryollarımızın cevher taşımacılı
ğında atılım yapması gerekmektedir. Bu konuda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile, Ulaş
tırma Bakanlığı arasında yeni, rasyonel bir koordinasyonun sağlanacağına inanıyorum. 
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Dizim için stratejik önemi bulunan madenlerimizin, hammaddelerimizin veya dünya ülke
leri içinde rezervi az olan madenlerimizin değerlendirilmesinde, daha duyarlı davranmak zo
rundayız. 

Mevcut maden işletmelerimiz, geçtiğimiz on yıl içerisinde, yeni teknolojik gelişmeler do
layısıyla çağı yakalayamamış, bütün koşullarda ve bütün devlet dairelerinde yaşanan kaos, ma
alesef bu sektörde de olumsuz meyvelerini vermiştir. 

Dünyada, madencilik sektöründe, hak ettiğimiz noktaya gelinememiştir. Plansız, program
sız, günübirlik, pansuman tedbirlerle çalışmalar yapan madenciliğimiz, atılım yapamamıştır. 
Vakit geçirmeden, yurdumuzdaki bütün madenleri kucaklayacak, hedefleri ve özellikleri orta
ya koyacak millî maden politikasını oluşturmak zorundayız. 

Bununla birlikte, madencilerden kesilen paralarla oluşan maden fonunu, öteki fonlar gibi 
gerçek zeminine oturtarak diğer fonlarla birlikte ele almak, madenciliğimize aksiyoner bir şe
kilde hizmet eder duruma getirmek zorundayız. 

Geçmiş on yılda uygulanan KİT'ler ve fonlar politikasının, yeniden yapılanma dönemin
de, memleketimizin yüksek menfaatlarına uygun olarak değiştirileceğinin müjdelerini, Hükü
metimizden almaya başladık bile. Artık, transformasyon diye diye deformasyon yapılan bir 
dönemi kapatıp, restorasyon dönemine adım atmış bulunuyoruz. Artık madenciliğimiz, altın 
dönemini yaşamalıdır. Yerin -tabiri caizse- yedi kat dibinde, can pahasına maden çıkaran işçi
mizin can güvenliğinin, iş emniyetinin sağlandığı günleri yaşamalıyız. Canını feda eden ma
dencilerimizin aldığı ücretlerin, onların hakkı olduğunu belirten bir dönemi açmalıyız. Artık, 
dışa avuç açan, dış borç yükünü zirveye çıkaran bir ülke değil, dışarıya mal satan, dışarıya 
maden satan, döviz kazanan bir ülke konumuna gelmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, ister yeraltından, isterse yerüstünden elde edilsin, sanayiden tarıma 
kadar, her alanda madencilik ürünlerine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, madenciliğin millî bir me
sele olduğundan hareketle, bu konunun, TRT yayınlarında ve okulların ders programlarında 
eğitim konusu olarak yer almasına özen gösterilmelidir. On yıldır durma noktasına getirilmiş 
bulunan sanayimize paralel olarak, madenciliğimiz de durma noktasına getirilmiştir. Yıllardır 
doğru politikalar tespit edilip uygulanmamış ve madenciliğimiz maalesef ihmal edilmiştir. 

Çıkarılan 3213 sayılı Kanun yetersiz kalmıştır. 
Jeolojik yapımızın getirdiği riskler nedeniyle, bu sahaya özel sektör çekilememiştir. Ayrı

ca, bu alanda, özel sektör ne teşvik edilmiş, ne de özendirilmiştir. Bu yüzden madenciliğimizin 
gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 1 - 1,5'lar düzeyine düşmüştür. 

Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde 100 milyarlarca dolarlı maden rezervi bulunmakta
dır. Şayet biz, bunun, yıllık 13 - 14 milyar dolarlık kısmını işleyebilirsek, kalkınırız, refahı ya
kalarız. 

Değerli milletvekilleri, bir de kısaca sondaj meselesine değinmek istiyorum. Bugün ülke
mizde dokuz kuruluş sondaj çalışması yapmaktadır. Bu kuruluşlar arasında koordinasyon sağ
lanmalıdır, düşüncesindeyim. Millî maden politikasıyla madencilik ana mastır planı en kısa 
zamanda ortaya konulmalı ve böylece yüz milyarlarca dolarlık maden rezervimizden kalkın
mada faydalanmalıyız. 

Bugün, dünyada, savaşların temelinde, petrol gibi büyük maden rezervlerinin bulunduğu
nu dikkatlerden-uzakta tutamayız. Petrol, linyit gibi önemli kaynaklarımıza değinmeden önce, 
önemli gördüğümüz bir iki hususu sunmak istiyorum. 

— 51 — 



T.B.M.M. B : 53 17 .3 .1992 0 : 2 

Ülkemiz çok büyük bir mermer rezervine sahiptir. Bu, tüm dünya ülkeleri tarafından da 
bilinmektedir. Binlerce atölye çok ilkel usullerle çalışmaktadır. Bu yüzden, mermerciliğimiz teşvik 
edilmeli, yeni teknolojiyle mücehhez kılınmalı, ham mermer ihracı yerine, mamul mermer ih
racına yeni teşvikler getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, benim bölgemde de çıkıyor olması nedeniyle bir nebze de sodayı 
ele almak istiyorum. Maden Tetkik Arama, 1979 yılında Beypazarı'nda linyit arama çalışma
ları yaparken, tabiî soda, yani trona yatağını keşfediyor. Bu saha, 1983'te yayımlanan 2840 
sayılı Kanun kapsamına alınarak, devlet eliyle işletilmesi hükmüne bağlanıyor. Aynı yıl Eti-
bankça, proje, yabancı sermaye iştirakine açılıyor; 1984 yılında ise Etibank, FMC firmasıyla 
çerçeve anlaşması imzalıyor. 1985 yılının eylül ayından itibaren, Beypazarı'nda kurulan mües
sese çalışmaya başladığında, FMC firması, soda pazarında olumsuz gelişmeler olduğunu ileri 
sürerek, ortaklıktan vazgeçiyor. 

1985 Eylülünden itibaren, müessese, hem arazi çalışmasını hem de yatakla ilgili araştırma 
ve laboratuvar çalışmalarını hızlandırıyor. Çalışmalar ileri bir noktaya geldiğinde, 1989 yılının 
nisan ayında genel müdür değişiyor ve yeni gelen genel müdür, müesseseyi maalesef kapatıyor. 

Şu hale bir bakınız değerli milletvekilleri! Birçok sanayi dalında ana hammadde olarak 
kullanılan ve her geçen zaman da kullanım alanı genişleyen, dünya kimya sanayiinin belkemiği 
olan soda çalışmaları -1989 yılında- bir genel müdür tarafından durdurulabiliyor. Yeryüzünde 
bugün, Amerika ve Türkiye dışında hiçbir ülkede tabiî katı soda yatakları mevcut değildir. Bey
pazarı'nda 8 kilometrekarelik bir alanda, yatak derinliği 300 - 400 metre, ortalama tenörü yüz
de 87 ve ortalama yılda 2 milyon ton soda istihsaliyle 70 ila 100 yıl işletilebilecek, 400 milyon 
tonluk işletilebilir rezerve sahip bir maden, nasıl oluyor da gereksiz bulunuyor ve kapatılıyor?.. 
Doğrusu çok düşündürücü bir hadisedir. Yılda ülke ekonomisine 350 - 400 milyon dolar dövjz 
getirecek ve ortalama 1 500 - 2 000 insanımıza iş ve ekmek kapısı olacak bir maden, nasıl olu
yor da gereksiz bulunuyor?.. İşte, geçen on yılın özelliğini anlatan güzel bir örnek... 

Değerli milletvekilleri, ardından, aynı genel müdürün ayrılmasıyla, proje tekrar gündeme 
geliyor ve 1989'da bir daire başkanlığına bağlı olarak yeniden çalışmalara başlanılıyor. Proje 
çalışmaları yürütülürken, bir yandan da, işletilmesi için yollar aranıyor. Demek ki, madenleri
mizi ilgilendiren kuruluşların başına atanacak idarecilere çok büyük dikkat gösterilmeli ve iyi 
seçilmelidir.' 

1992 sonunda, Hükümetimizce proje çalışması ile işletilmesi için ortaklık çalışmasının bi
tirileceğini ve 1993 yılında işletmeye açılacağını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Bu ne
denle, bölgemde yaşamını sürdüren tüm hemşerilerim adına Hükümetimize ve Sayın Bakanı
mıza teşekkür etmeyi bir borç addediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir de alüminyum konumuz vardır. Seydişehir Alüminyum Tesisle
rinin, 23 yıl önce, 1969 yılında temeli atılmış ve 1972'de ilk ünitesi işletmeye girmiştir. Alümin
yum, boksit cevherinden üretilmekte, ambalaj ve otomotiv sanayiinde, elektro-teknikte ve in
şaat sektöründe yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Ülkemiz alüminyum ihtiyacının üçteikisini karşılayan tesislerde Sovyet teknolojisi vardır. 
Süratle Batı teknolojisine akuple edilmesi gerekir. Bu suretle, memleketimizin yıllık alümin
yum ihtiyacının tamamını karşılayabiliriz düşüncesindeyim. Ayrıca, Seydişehir Alüminyum Te
sislerinin tevsiinin ve modernizasyonunun yapılacağını da ummaktayım. 
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Mühim bulduğumuz bir konu da, Türk demir - çelik sanayiidir. Demir - çelik sektörümüz 
ihmale uğramış olup, sabahtan akşama değişen politikalar, bu sektörde de büyük krizlere yol 
açmıştır. Bugün ülkemizde kişi başına demir - çelik tüketimi 150 kg. düzeyindedir. Bu rakam, 
gelişmiş ülkelerde 350 - 400 kg. civarındadır. Türkiye'nin, üretimi teşvik etmesi, verimliliğini 
artırması, gelişmiş ülkeler seviyesini yakalaması lazımken, yanlış politikalar sonucu, tesisler 
kapanma noktasına gelmiştir. Bugün dünyada, kota, antidamping ve telafi edici vergi gibi uy
gulamalarla koruma altına alınan ve desteklenen demir - çelik sektörü, bizde sahipsiz bırakıl
mıştır. Bununla yetihilmeyerek, geçen on yıl içinde, ithalat sırasında kalite kontrolü yapılmadı
ğı için de, Doğu Bloku ülkelerinden, standartlar dışı ve "ucuz olsun da nasıl olursa olsun" 
anlayışıyla demir - çelik ithali yarışına gidilmiştir. Demir - çelik sektörü, uygulanan yanlış po
litikalarla, geçen dönem içinde, rantabl olmayan bir sektör haline sokulmuştur. 

Demir - çelik fabrikalarımız, finansman, teknoloji ve üretim açılarından, günümüz şart
larına ayak uyduracak bir yapıya hızla kavuşturulmalıdır. Fabrikalarımızı modernize ederek, 
20 milyon ton/yıl üretim yapabilecek kapasiteye getirebilmeliyiz. Fabrikalarımızda, genel hiz
metler ağırlıklı bir personel anlayışı yerine, teknik üretim işleri ağırlıklı bir personel anlayışını 
hâkim kılmalıyız. 

Demir - çelik üretiminde, dünyadaki durum şudur : Dünya sıvı çelik üretimi 1989 yılında 
785 milyon ton, 1990 yılında ise 770 milyon ton civarındadır. 

Sayın milletvekilleri, dünyada kullanımı çok eski yıllara dayanan doğalgaz, ülkemizde 1977 
yılında enerji sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye'de doğalgaz, Hamitabad, Kum
rular, Dodan, Çamurlu ve Umurca sahalarında bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü olan Ha
mitabad sahası 12,5 milyar metreküp rezerve sahip olup, buradan yılda yaklaşık 400 milyon 
metreküp üretim yapılmaktadır. Doğalgaz, petrolün ağırlığını, yükünü hafifletecek ve arz gü
venliğini sağlayacaktır. Doğalgaz boru hatları projelerinin yapımında özel sektörün de görev 
alacağını Sayın Bakanımız bildirmiş olup, bunun, boru hatlarının yapımında büyük bir aşama 
ve hız kazandıracağı bir gerçektir. Doğalgaz konusunda hazır olduğu belirtilen yasa tasarısı
nın, bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisine getirileceğine yürekten inanıyorum. 

Doğalgaz, alternatif bir enerji kaynağıdır; ülkemiz çevresinde de çok büyük rezervler bu
lunmaktadır. Bu sebeple de, geleceği düşünerek, Botaş'ta doğalgaz konusunda yeniden yapı
lanmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, enerji ithalatımızın 3/4'ünü hampetrol ve petrol ürünleri oluştur
maktadır. 1990 yılında petrol ithalatı için, 4,4 milyar dolar, 1991 yılında -Kasım ayı itibariyle-
3,1 milyar dolar döviz ödenmiştir. Toplam ithalatımız içinde petrolün payı, 1990 yılında yüzde 
22,1991 yılında ise yüzde 16'lar civarındadır. Ülkemizde petrolün tüketimine şöyle bir göz ata
cak olursak, ulaştırma sektöründe yüzde 36, sanayi sektöründe yüzde 22, ısınma ve diğer kul
lanımlarda yüzde 29, elektrik santrali arında yüzde 5, tarımda ise yüzde 8 oranında petrol tü
ketilmektedir. Ülkemizde uzun yıllar 2 - 2,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşen hampetrol üre
timi, 1991 yılında 4,5 milyon ton civarına çıkmıştır. Bu üretimin önümüzdeki yıllarda daha 
üst seviyelere çıkarılması gerektiği düşüncesindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dünyanın bir numaralı gündemini petrol teş
kil etmeye devam etmektedir. Ülkemizde enerji tüketiminin en büyük bölümü, petrolden karşı
lanmaktadır; enerji, tüketiminin yüzde 44'ü petroldendir. "Ülkemizdeki petrol kaynakları 
-jeolojik yapı nedeniyle- yetersiz" gibi görüşler yıllarca ileri sürülmüştür; bu alanda arama ve 
bulma çalışmaları da yıllarca ihmal edilmiştir. 
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Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 20'si yerli olup, yüzde 80*i dışarıdan gelmektedir. Dı
şa bağımlılık meselesinin halli, petrol meselesinin halliyle mümkün olacaktır. O yüzden, enerji 
ve doğal kaynaklar politikamızı yönlendirirken, petrole ayrı bir özen gösterilmesine gerek ol
duğuna inanıyorum. 

1983'te çıkarılan yasa yetersiz kalmıştır. 1990'a gelindiğinde, iç ve dış özel sermayenin cid
dî bir şekilde petrol arama ve bulma talebine yöneldiğini müşahede etmekteyiz. Petrolü arayıp 
bulmak için, yerin altına, teknolojik olarak, inilebildiği kadar irilmelidir. Sondaj teknolojisin
de yeni atılımları gerçekleştirmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonunda, yine Sayın Bakanıma teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü, bölgemde bulunan Nallıhan Çayırhan Termik Santralının genişletilmesi karar altına 
alınmış, 3 ve 4 üncü ünitelerin ilave çalışmaları ileri safhaya ulaşmıştır. 300 megavat elektrik 
üretecek olan 3 ve 4 üncü ünetelerin ilavesi nedeniyle, Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi de 
aynı ölçüde revize edilecek ve günlük üretim kapasitesi 12 bin tona çıkarılacaktır. 

Bu iki müessesenin bölgemdeki işsizliğe çare olacağına ve bölgemin, ekonomik ve sosyal 
yönden büyük oranda kalkınacağına inanıyorum. 

Bu vesileyle, sözlerimin sonunda tekrar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza teşekkür 
ediyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanhğ bütçesinin milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 

DYP Grubunun bütçeye olumlu rey vereceğini Yüce Heyetinize belirtiyor, saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN"— Teşekkür ederim Sayın Güngör. . 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Demir; buyurun efendim. 
Sayın Demir, yalnız bir hususu hatırlatmama müsaade buyurunuz; Grubunuzun 8 daki

kalık süresi kaldı efendim... 
DYP GRUBU ADINA HALİL DEMİR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde Grubumuzun görüşlerini belirt
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yurdumuzda meydana gelen tabiî afetlerde hayatını kaybeden aziz yurttaşlarımıza Tanrı'-
dan rahmet, kalanlarına başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Türkiye'de kullanılan elektrik enerjisinin üretim ve 
.dağıtımını üstlenen Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilme kapsamı dışında bırakılmasın
dan dolayı, öncelikle, mevcut iktidara teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonra, bu iktidar 
döneminde, ülkemizin ihtiyacı olan ve ileride zor duruma düşmememiz için gereken yatırımlar 
yapılarak, elektrik enerjisi üretiminin artırılması sağlanacaktır. Çünkü, biz, komşularımızla 
kendi ülkemizi mukayese ettiğimizde, ürettiğimiz elektrik enerjisi miktarının, ileride çok dü
şük kalacağını görmekteyiz. 

Yalnız, elektrik enerjisi üretilirken, sadece üretim düşünülüyor... Şimdiye kadar, hele hele 
son on yıldaki iktidarın uyguladığı yanlış politika sonucu, Türkiye Elektrik Kurumunun üret
tiği elektrik enerjisi, oldukça pahalıya gelmektedir. Bu iktidar, TEK'in zararını kapatmak için 
devamlı fiyat artırımına gitmiştir. Halbuki, TEK'in zararını kapatmak için fiyat artırımından 
önce, 1929 yılında yapılan dağıtım şebekelerinin yenilenmesi yolu seçilebilirdi. Eğer böyle bir 

— 54 — 



T.B.M.M. B : 53 17 . 3 . 1992 O : 2 

şebeke yenilenmesi yapılsaydı, Türkiye Elektrik Kurumunun yüzde 20'lik enerji kaybı önlen
miş olacaktı. Bu yüzde 20'lik kayıp vatandaşlarımızın kesesinden telafi edilmeye çalışılmakta
dır. İnşallah, mevcut İktidarımız, bu tür kayıpları önleyici çalışmalara başlayacak, 1929 yılın
da yapılan Ankara şebekesini, 1955 yılında yapılan İstanbul şebekesinin de bir kısmını yenile
meye başlayacaktır. 

1992 yılı bütçesi, mevcut iktidarın tasarrufuyla hazırlamış bir bütçe değildir. Çünkü, 1992 
yılı bütçesi, borç ödeme bütçesidir. TEK'in sözkonusu enerji nakil hatlarını yenileyebilmesi 
için, İstanbul'un sadece Avrupa yakasına 4 trilyon, Ankara'ya 2,5 trilyon, Antalya'ya 700 mil
yar ve buna benzer artıp giden rakamlar gerekiyor. 

TEK'in 1992 yılı yatırım programı 8,7 trilyon, finansman açığı ise 7,5 trilyon... 
Şimdi, kalkıp diyecekler ki, bu bütçeyi yaptınız, niye bunu düşünmediniz?... Biz, bunu 

düşündük; ama, bütçeye koyacak kaynak bulamadık. Tüketilmiş... 32 trilyon açık... 46 trilyon 
faiz ödeyen bir bütçeden, ancak bu kadar yatırım çıkarabildik!.. 

Ülkenin kalkınması için, sanayinin teşvik edilmesi için, mevcut İktidarın teşviklerinden 
birisi de, sanayide kullanılan elektrik enerjisi fiyatının düşük tutulmasıdır. Biz bu tarifeyi dü
şük tutmayı olumlu buluyoruz ve destekliyoruz. Yalnız, Sayın Bakanımızdan ve mevcut Hükü
metten ricamız şu : Geçmiş iktidar döneminde Türk köylüsü, maalesef felç edilmiştir. Bakın, 
1980 yılında 31 lira olan motorin fiyatı, 1991 yılında 2 750 liraya yükseltilmiştir. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Şimdi 3 150 liraya çıktı!.. 
HALİL DEMİR (Devamla) — Bu iktidar döneminde, Türk köylüsü mazot kullanamaz. 

hale gelmiştir. 
SABRİ ÖZTÜRK (istanbul) — Onun için mi ucuzlattınız?!. 
REFİK ARŞLAN (Kastamonu) — 3 trilyon yüklediniz... 
HALİL DEMİR (Devamla) — Yine biraz önce bir sözcü çıktı ve "Biz iktidara geldiğimiz

de Türk köylüsünün yüzde 21'i elektriğe kavuştu" dedi. 
Ya, bu TEK'in verdiği belge yalan söylüyor, yanlış söylüyor ya da bu sözcünün dili sürçtü, 

yanlış söyledi veyahut da bilemediğinden öyle konuştu! 
1983 yılında... 
BAŞKAN — Sayın Demir, müsaade buyurun. 
Bu bütçede siz ilk grupsunuz efendim, sizden önce sözcü olmadı burada... 
HALİL DEMİR (Devamla) — Ben geçmişe atıfta bulunuyorum Sayın Başkan; lütfen... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sen, geçmişi bırak, kendi işine bak... Bırak geçmişi... 
HALİL DEMİR (Devamla) — Bakınız, 1983 yılında elektrikli köy sayısı 24 436, elektrik

siz köy sayısı 11 719, elektrikli köy sayısı yüzdesi 67,6'dır. 
Sayın Hükümetten yine beklediğimiz bir şey şu : Sanayiciye verilen ucuz elektrik tarife

sinde olduğu gibi, Türk köylüsü mazot kullanamaz duruma getirildiğine göre, tarım sahaları
nın sulanabilir alanlarının artırılması, sulanabilir alanlarda yeraltı kuyularının enerjiyle çalış
tırılması ve bu yeraltı kuyularında kullanılan enerjinin, mevcut Hükümetin ve Partimizin prog
ramında olduğu üzere ucuz tarifeden verilmesi... Bu tür uygulamalarla hem Türk köylüsü kal
kınacak, hem de Türkiye ekonomisi fayda bulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, süreniz doldu efendim. 
HALİL DEMİR (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlayacağım. 
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Bir de Sayın Bakanım, özelleştirme konusunu Özellikle burada vurgulamak istiyorum. Ben 
özelleştirmeye karşı değilim. 19 yıl Enerji Bakanlığına bağlı bir kuruluşta çalıştım ve ben o 
kuruluşta hem devletleştirmeyi, hem de özelleştirmeyi yaşadım, özelleştirme eğer bu şartna
medeki gibi olacaksa, bu, özelleştirme değildir; bu, peşkeş çekmedir. Bu tür olacaksa, biz bu 
tür özelleştirmeye karşıyız. 

Bu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı Sivas Kangal Linyitleri işletmesinin özel
leştirme şartnamesidir. Bu şartnameyi, söylendiğine göre, bir özel sektör hazırlamıştır. Bu özel 
sektörün hazırladığı şartnameye göre -Sivas Kangal Linyitleri, yatırımı tamamlanmak üzere 
olan bir müessese- toprak - kömür oranı 4,6 gibi yüksek bir oran, yani verimli bir ocak. Bu 
müessese özelleştirilmek için 1980'in ikinci yarısında ihaleye çıkanlıyor. Bu ihaleyi bir firma 
140 milyar lira bedelle kapatıyor. Bu ihale iptal ediliyor; bilahara ikinci bir ihale açılıyor... Bu 
ihale şartnamesi de -söylendiği doğru ise- özel sektöre hazırlatılıyor. Bu şartnameye göre, dev
redilecek makineler şunlar : Bir adet 65 yardaküplük druckline, 5 adet 25 yardaküplük ekska
vatör, bir adet 20 yardaküplük ekskavatör, 3 adet 10 yardaküplük ekskavatör, 4 adet paletli 
delik delme makinesi, 42 adet 85 tonluk kamyon, 11 adet paletli dozer, 2 adet greyder. Bu say
dığım makinelerin hiçbirisi, işe vurulmamış, sıfır makinelerdir. Bunlar, bedava, beş kuruş üc
ret alınmadan, ihaleci firmaya veriliyor... 

tşte biz, bu tür ihalelere, bu tür özelleştirmelere karşıyız. 
Mevcut Hükümet döneminde bu tür ihalelerin yapılmayacağına inanarak, hepinize saygı

lar sunuyor, bu bütçenin, vatana, millete, devlete ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Demir. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Muzaffer Arıcı; buyurun. 
Değerli arkadaşlarım, grup temsilcileri, kendi aralarındaki süre taksimini beraber yapar

larsa iyi olur... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Biz 45 dakikamızı iyi planladık Sayın Başkan... 
BAŞKAN 'T— Peki, teşekkür ediyorum. 
ANAP GRUBU ADINA MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; bugün ülke halkı için, memleket için, çok iyi yönlendirildiği takdirde büyük ekonomik 
ve sosyal problemlerin çok kolayca çözülebileceği,, kötü yönlendirildiği takdirde ise, ülke eko
nomisine ve insanlarına ileride çıkacak faturaların çok büyük olabileceği bir bakanlığın bütçe
sini görüşüyoruz. 

Koalisyon,iktidarının takdiriyle, daha önce de çok önemli görevlerin toplandığı Bakanlık, 
ilgili ilgisiz birtakım kuruluşların da bağlanmasıyla, Türk ekonomisi açısından daha önemli 
bir hale gelmiştir. • 

Kıymetli milletvekilleri, biz, devlet idaresinde söz sahibi olan insanların, o görevlere gel
meden önce, o görevlere talip olmadan önce, ne yapacakları konusuda çok ciddî çalışmalar 
içerisinde bulunmasını isteriz. Çok ciddî çalışmalar içinde bulunsunlar kj, göreve geldikleri 
zaman, hiçbir şekilde ara vermeden, düşündükleri programları, kesin ve kararlı şekilde uygu-
layabilsinler. Ne yazık ki, bu Hükümetin, özellikle bu Bakanlığın, Türkiye'nin geleceğine dö
nük politikalarının sıhhatli tespit edilebilmesinde büyük bir kararlılık içinde politika izleyebi
leceğini sanmıyoruz. Niye sanmıyoruz?.. Hükümetin iki ortağı vardır. Hükümetin iki ortağı
nın, enerji meselesine, doğal kaynaklar meselesine bakış tarzı farklı... Oysaki hepinizin de bil
diği gibi, -Napolyon generalini çağırmış, "savaşı kazanmamız için ne eksikliklerimiz var?" de
yince, "baruttan sonrasını sayma" demiş-, 
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Ülkenin, ekonomik yönden, sosyal yönden kalkınmasında, savaşı kazanmada barut ne kadar 
önemliyse, enerji ve doğal kaynaklar da bu derece önemlidir. 

Bir ülkenin, enerji meselesini, doğal kaynaklar meselesini eğer köklü bir şekilde koordine 
edemiyorsanız, bunları, ülke insanlarının refahı için çalıştıramıyorsanız ya da en azından, ça
lıştıracak kararları çabuk ve süratli alamıyorsanız, o konuda başarılı olmanız mümkün değildir. 

Bugün koalisyonun ortağı olan bu iki parti, zaten seçim meydanlarında, ülkenin geleceği
ne dönük yaptıkları hesaplarda da birlikte değillerdi. ANAP dönemini karalamalarla, ANAP 
dönemine kara çalmalarla, -biraz önceki arkadaşımızın da, belki kulaktan duyma, belki şura
dan buradan duyma lafları ettiği gibi- çünkü, ona o lafı büyükleri öğretti, peşkeş çekmelerle, 
hesap sormalarla ancak, "müşterek tarafları vardı, birlikle oluyorlardı; bunun dışında, bunla
rın, 2000'Ii yılların Türkiyesinde, Türk halkının, Türk Milletinin mutluluğu için müşterek re
çeteleri, müşterek programları yoktu, işte, iktidara geldikleri zaman da, iş yapma yerine, kara 
çalma ve peşkeş çekme meselelerine devam ediyorlar; ama, millet, sizi buraya, eski defterleri 
karıştırmak için göndermedi; sizden, iş yapmanızı bekliyor, kararlı tutumlar içinde olmanızı 
bekliyor. 

Bakın, bu İktidar geleli 4 ay olmuştur ve 4 aydır, Aliağa Termik Santralı ya da Kemerköy 
Termik Santralı hakkında bir türlü karar verememiştir. Her bakanın çeşitli beyanatları vardır... 
Çevre Bakanımız diyor ki, santralın yapılıp yapılmaması için orada referandum yapmamız la
zım; bir başka bakanımız diyor ki, o binalar üniversite olmaya çok müsait; biz orayı üniversite 
yapalım... Sayın Enerji Bakanımızın da bir ara görüşü, santralın başka yere nakli şeklindeydi; 
ama yarınki görüşünün ne olacağını bilemiyoruz, yarından sonraki görüşünün ne olacağını 
bilemiyoruz!.. 

Ülkenin çok önemli meseleleri, sık sık karar değiştirilerek ya da kararsızlık içinde halledi
lemez. Devlet idaresinde başarının sırrı, kararlı, bilinçli tutum ve davranış içinde olmakla müm
kündür. 

Kıymetli milletvekilleri, ANAP dönemini -muhalefetteki her arkadaşımızın zaman zaman 
yaptığı gibi- biraz önceki Doğru Yol Partisinin sözcüsü arkadaşımız da, TEK'in çalışmaları 
konusunda tenkit ettiler. 

1971 yıllarında Türkiye'de ilk defa programlı elektrik kısıntısı başlamıştır. 7 defa gelip 6 
defa gidenlerin döneminde ve 1984 yılına kadar, Türkiye'de programlı elektrik kesintisi uygu
lanmıştır. Vatandaş, dükkânını kapatmış, fabrikasını kapatmış, atölyesini kapatmış; elektriğin, 
ne zaman geleceğini dükkânının önünde tavla oynayarak beklediği günleri yaşamıştır; hasta
nelerde ameliyatlar yapılamaz hale gelmiş, birçok hizmet durmuştur. 

Şimdi, kalkacaksın, bu şartlar altında, 1900 bilmem kaç yılından kalan şebekeyi yenile
meye başlayacaksın!.. Buna ne denir? Buna devekuşu politikası denir, kafanı kuma sokma po
litikası denir. ANAP'ın böyle bir şey yapmaması da en doğal yoldu. 

1984 yılında 2 milyar 653 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi ithal etmişiz; fakat o sene, 
kısıntıyı da kaldırmışız ve dışarıdan elektrik alma işini de azalta azalta bitirmişiz. 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Baban yaptırdı barajları değil mi!.. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Benim babamın yaptırıp yaptırmaması önemli değil; 

sen babanın sırtında geldiysen ona bak!.. Ben kendi ayaklarım üzerinde geldim bu kürsüye. 
A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Senin hayatın kadar politika yaptım ben... 

— 57 — 



T.B.M.M. B : 53 17 . 3 . 1992 0 : 2 

MUZAFFER ARICI (Devamla) — Olabilir; akıl yaşta değil baştadır, senin çok uzun süre 
politika yapmış olman, çok iyi politikacı olduğunu göstermez. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale)— O zaman, ona göre konuş! 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Konuşuyorum.. Beni buraya konuşmaya millet gön

derdi. Benim konuşup konuşmamam senin elinde değil. Millet getirdi beni buraya... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — özal'ın sayesinde... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sen kimin sayesinde geldin o zaman?.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Bu kadar barajları baban yaptırdı; değil mi!.. 
BAŞKAN — Sayın Arıcı, karşılıklı görüşmeyelim, lütfen... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, karşılıklı görüşmeyelim... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) —Şimdi, gocunmaya gerek yok. Senin babanın zama

nında da yapılanlar milletin parasıyla yapılmıştır, bizim zamanımızda da yapılanlar milletin 
parasıyla yapılmıştır, ama biz, bunu babamız yaptı diye de övünmüyoruz. Biz bu milletin fe-
dakârlığıyla bu eserlerin yapıldığını her zaman söylüyoruz. Siyasetçi olarak biz, yönlendiren 
insanlarız. 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, malumu ilama mecbur değilsiniz efendim. Lütfen.siz konuya girin. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Yani, "haklısın" diyor... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Hayır, yani millet parasıyla yapıldığı konusunda haklısınız efendim. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — öbür konuda da haklı olduğumu tahmin ediyorum 

Sayın Başkan. 
Şimdi, programlı elektrik kesintileri sonucunda sanayii durmuş hayatiyeti felç olmuş bir 

Türkiye teslim alıyorsunuz... Bu memleketin damarlarına kan vermek, enerji vermek demek 
olduğuna göre, önce üretimi mi birinci plana alırsınız, dağıtımı mı birinci plana alırsınız? Bu
nun için orta zekalı olmaya bile gerek yok; tabiî ki, önce üretimi birinci plana alacaksınız. Tür
kiye'nin üretimi birinci plandadır. Bugün Türkiye'nin üretimi 17 200 megavat/saate gelmiştir. 
Bu, 85 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi demektir. 

Kıymetli milletvekilleri, o günkü politikaların sonucu, Türkiye de vatandaşa dedikleri, "Üç 
lambandan birini söndür" olmuştur. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Nevzat Ayaz'ın fotoğrafı vardı Hürriyet'te "Üç lam
badan birini söndür" diye... 

MUZAFFER ARICI (Devamla) — Evet, "Devleti, sanayide, ekonomide çok iyi yere 
getirdik" diyenlerin varıp tosladıklan duvar, "Üç lambadan birisini söndür" olmuştur! 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — O zaman sanayi vardı... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Üç lambadan birini söndür olmuştur. 
Şimdi, bizim korkumuz şudur: Siz, taş taş üstüne koymasanız bile, hiçbir termik santralı, 

hidrolik santralı devreye sokmasanız bile, 1996 yılına kadar, ülkenin enerji probleminde bir 
- darboğaz yoktur. Ancak, "Kemerköy Santralını yapalım mı, yapmayalım mı, Aliağa'daki it

hal kömüre dayalı termik santralı yapalım mı, yapmayalım mı, biz yapalım, ama SHP kanadı 
buna ne der; SHP'nin şu kanadı buna ne der?" gibi kararsızlıklarla, eğer, Türkiye'nin enerji 
politikasında çabuk karar veremez, tereddütte kalırsanız, sizin Iktidanhızın sonunda Türkiye'nin 
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varacağı nokta, gene, "üç lambadan birini söndür" olacaktır. Biz, millet adına bundan kor
kuyoruz kıymetli milletvekilleri; çünkü, bu noktaya gelmede siz çok beceriklisiniz! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz de sizin gibi oluruz, İktidardan düşünce... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Zaten olacağınız da odur; sana Allah söyletti. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz oldunuz, kendinize, bakın. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Geçen seneki bütçe görüşmelerinde Sayın Demirel, 

bu konu gündeme geldiği zaman, "Efendim, bizim zamanımızda, Rusya ve Bulgaristan'dan 
elektrik enerjisi alıyorduk, siz ise şimdi doğalgaz alıyorsunuz; aynı şey değil mi?" demişlerdi. 

Ben, bunun, o anda verilmiş bir cevap olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye'nin, elektrik enerjisiyle doğalgaz almasının aynı şey olduğunu hiçbir zaman ka

bul etmiyorum. Eğer, doğalgaz alma olayı elektrik meselesiyle aynı olsa, bugün, kabinedeki 
bakan arkadaşlarımız, seçim bölgelerine doğalgaz götürmek için birbirleriyle yarışa girmezler-, 
di... Bugün Ankara, yaşanabilinir, gaz maskesi olmadan gezilebilir bir il olmuşsa, bu ANAP 
İktidarının çok ileri görüşlülüğü ve doğalgazı buraya getirmesiyle mümkün olmuştur. 

Sayın Bakan komisyonda da söyledi, "Ben, tzmir Milletvekili olarak bir an önce doğalga
zı İzmir'e götürmek istiyorum" dedi. Geçenlerde Bursa'da da doğaîgazla ilgili bir temel atıldı. 

Ben şunu söylüyorum : Bugün Denizli Milletvekili olarak ben ve diğer milletvekili arka
daşlarımız, herkes, kendi iline doğalgazın bir an önce gelmesi için canla başla çalışmaktadırlar 
ve bu da, yapılan icraatın ne kadar haklı olduğunun, ülke ekonomisine ne büyük iyilik edildi
ğinin en güzel örneğidir. 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Alıyor musun, almıyor musun; asıl mesele 
o... Meseleyi saptırma... O gün elektrik, bugün doğalgaz... 

MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... 
Sizi millet göndermiş; ama konuşmasını öğretmeden göndermiş sayın milletvekili... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibe sual sorma usulü yok. ihtiyaç duyarsanız, oyla

ma esnasında Sayın Hükümete sorabilirsiniz efendim... Müsaade buyurun... 
Teşekkür ediyorum. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) —• Sayın hatip ara sıra raydan çıkıyor da, onun için!.. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Efendim, ben burada, sizlerden izin alarak ya da siz

lerin tasvibinden geçmiş bir metin üzerinde konuşacak değilim Sayın Kurt. 
Sen milletvekiliysen, ben de milletvekiliyim ve beni millet buraya konuşmaya gönderdi. 

Senin tasvibini alarak konuşacak değilim... 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Tavsiye ediyoruz Sayın Arıcı... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Tavsiyenize hiç ihtiyacım yok. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Belki vardır diye düşünüyorum!.. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Buraya bu kadar gelip gitmiş; ama boşuna gelip gitmiş... 
BAŞKAN — Sayın Arıcı, sürenizi kullanıyorsunuz, lütfen... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Seçimlerden önce meydanlarda' ANAP iktidarı, zamcı 

iktidardır; ANAP döneminde mutfakta yangın vardır; ANAP döneminde benim işçim, benim 
köylüm, benim vatandaşım mahvolmuştur" diye diye iktidara geldiniz; iktidarı devralır almaz 
da, -ki, sizi millet buraya, itfaiye memuru gibi, yangını söndürsün diye göndermişti- maalesef 
siz, yangını söndürme yerine, üzerine benzin döktünüz!.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Hataları düzeltiyoruz; sen önce konuşması
nı öğren; ağzından çıkan lafı kulağın duysun! 
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Sayın Başkan, milletvekillerine, itfayie memuru diyemez!.. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) —Ne deyip ne demeyeceğimi ben bilirim, sana soracak 

değilim. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sen önce konuşma adabını öğren. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, rica ediyorum... , 
Sayın Arıcı, sürenizi hor kullanıyorsunuz... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sayın Başkan... ' . • ' ' 
A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sayın Başkan, Sayın Arıcı, milletvekillerine, 

itfaiye memuru diyor; bu şekilde konuşamazlar! 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Sayın Başkan, ya müdahale edin... 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Siz konuşmanıza devam edin efendim. 
A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — İtfaiye memuru ne demek! Sözünüzü geri alın. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Bu kürsüden konuştuğum hiçbir sözü geri almam. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — O lafı geri aldırırım. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Hiçbir kuvvet de o sözü bana geri aldıramaz; tamam 

mı!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Aldırırım!.. Konuşma adabını öğren... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Ben senden izin alarak konuşacak değilim; haddini bil... 
Sayın Başkan, lütfen... 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — İtfaiye memuruna saygımız var; ama bu çatı 

altındaki milletvekillerine "itfaiye memuru" diyemez Sayın Başkan; sözünü geri alsın! 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Arıcı... 
Değerli milletvekilleri, gereksiz alınganlığı bırakalım; "itfaiye memuru" sözü, hakaret el-

fazından değildir. 
Buyurun Sayın Arıcı. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Onun da şerefi vardır, onun idraki içindeyiz... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Şimdi, devletin televizyonundan, biraz önce konuşan 

arkadaşımız gibi, "Devlete 700 - 800 liraya malolan mazotu benim gariban çiftçime, benim 
fakir çiftçime 3 000 liradan niye satıyorsunuz?" diye diye, vatandaştan oy alarak "geldiniz... 
Bu mazotun bugün devlete maliyeti yine 700 - 800 lira; ama iktidara gelir gelmez mazota zam 
yaptınız! 

Biz, enflasyondan dolayı elektrik fiyatlarına her ay yüzde 3'e varan bir fiyat ayarlaması, 
yani zam yapıyorduk; "Her ay elektriğe zam yapıyorsunuz" diye, meydanlarda neredeyse çığ
lıklar atıyordunuz. Bizim zamanımızda, yani 20 Ekim 1991'de bir kilovat/saat elektriğin fiya
tı, 120 kilovat/saate kadar, 311 Türk Lirası idi; bugünkü elektrik fiyatları ise -1 Mart 1992 
tarihinde- 443 liradır. 1 Ekim 1991 Tarihinde, 120 kilovat/saatin üzerindeki elektrik tükemiti-
nin 1 kilovat/saatinin bedeli 399 lira idi; 1 Mart 1992 tarihinde ise 536 liradır... 

Sayın Bakan gazetede çıkan bir haberi muhakkak okumuşlardır; çünkü aynı bölgenin mil
letvekiliyiz; 10 Mart 1992 tarihli Hürriyet Gazetesinin Ege İlavesinde, "TEK faturaları sersem 
ediyor" diyor... "Efendim, ANAP İktidarı giderayak zam yapmadı, zamları yapmak bize kal
dı, çocuğun babası Anavatan'dır" demeye mahal yok. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — ANAP, çocuğun anası, anası... 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — Meydanlardaki konuşmalarınızda, ANAP İktidarını 

zam yapmakla, insanlarımızı ezmekle suçlayacaksınız, daha sonra da, "giderayak niye zam 
yapmıyorsunuz?" diye, ANAP'lıları tenkit edeceksiniz! Böyle şey olmaz. Siz bizi meydanlar
da "Niye çok zam yapıyorsunuz?" diye tenkit ettiniz, şimdi de "Giderayak niye zam yapmı
yorsunuz?" diye tenkit ediyorsunuz... Böyle çifte standart olmaz sayın milletvekilleri. 

Siz neler söyleyerek iktidara geldiniz?.. "Biz bu ülkeyi zamsız idare edeceğiz; mutfaklar-
daki yangını durduracağız" diye geldiniz; ama şimdi de -şu anda adı değişti- restorasyon yap
maya geldik" diyorsunuz. 

Şekli muhafaza edin; bu millet sizden daha fazla bir şey istemiyor; ama; biz görüyoruz 
ki, bırakıp gittiğimizi geri bulmamız mümkün değil, öyle bozulmuş hale gelecek ki... Çünkü, 
iki partinin de, ekonomik yönden ve diğer önlerden siyaseten iktidara hazır olmadıklarını dört 
ay içinde gördük. Kendinizi birden iktidar koltuğunda buldunuz; ama buna ne ruhen ne de 
bilgi yönünden hiç de hazır olmadığınızı dört aylık zaman zarfında gösterdiniz. 

Kim ne derse desin, bugün Türkiye'de enflasyonun aşağıya çekilmesi için uygulanaca en 
başarılı yöntem, özelleştirmedir; ama Hükümetiniz, SHP'nin programından meydana gelen 
meseleyi kapatmak için, "önce özerkleştireceğiz, sonra özelleştireceğiz" diyor. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum : Bir an için, Türkiye Elektrik Kurumunu özerkleştirdiğimizi 
düşünelim, özerk bir Türkiye Elektrik Kurumu var ve zarar ediyor... Vatandaş, icra memurunu 
getirip kapıya dayandığı zaman, devletin masasını.sandalyesini alıp gidebilecek mi ve bu durumda 
devlet; sen özerksin, ben sana karışamıyorum, karışmıyorum diyebilecek mi? Bu, birinci şık. 

İkincisi: Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu toplanıp, ben, bu zararları telafi ede
bilmem için, elektriğin kilovat/saatini 2 500 lira yapıyorum, diye serbest bir tarife uygulayabi
lecek mi? Yoksa, hem örezk olacak hem de şu anda yapıldığı gibi, zararlarını yine sermayesini 
artırarak Hazineden mi karşılayacağız? Eğer, yine sermayesini artırarak, zararlarını Hazine
den karşılayacaksak, araya bir sürü direnç koyup, birçok insana iş ve mevki verip bürokrasiyi 
artırmanın ne manası var? özelleştirme meselesinde ortağınızı mı ikna edemiyorsunuz?! 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)— Evet. 
MUZAFFER ARICI (Devamla) — O zaman, bunu açıkça söyleyin; ortağımızı ikna ede

miyoruz deyin. Çünkü, artık, Türk ekonomisinin, Türkiye'deki müesseselerin bir de özerkleş
tirme denemesinden geçmesine sabrı yoktur, zamanı yoktur. Bu kuruluşların, bir an önce, Özerk
leştirilmesi değil, özelleştirilmesi lazımdır. 

ANAP döneminde, özelleştirmeyle ilgili çok geniş çalışmalar yapıldı. Bunların bir kısmı
na, bugün iktidarda bulunan iki parti, çomak soktular. En son örneğini de hepiniz biliyorsu
nuz; kazandıkları davayı, kaybedebilmek için, temyiz ettiler! 

Bizim zamanımızda, Türkiye Elektrik Kurumuyla ilgili de birtakım çalışmalarımız oldu. 
İlk uygulama olduğu için, kendi içinde ufak tefek hataları da olabilir; ama, bugün Türkiye 
Elektrik Kurumunun kurtuluşunu -tekrar söylüyorum- özelleştirmede görüyoruz; ancak, mev
cut yönetimin, şu ana kadar bu konuda ciddî bir hiçbir çalışma içinde olmadığını da görüyoruz. 

Demin konuşan arkadaşımın söylediğine ilave olarak da şunu söylüyorum : 28 Ekim gü
nü, Sayın Demirel, devletin televizyonundanTürkiye Elektrik Kurumunun, özelleştirme adı al
tında, bazı firmalara peşkeş çekildiğini söylemiştir; 29 Ekim günü de benden cevabını almıştır. 
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4 aydır görevdesiniz; bu konudaki bütün dokümanlar Sayın Bakının elindedir... Bu konu
da bir peşkeş çekme var mıdır? Bu firmaların hangileri olduğunu kendisi açıklayabilir; ben, 
görevde olmadığım için açıklamak istemiyorum. Bu firmalar hangileridir ve Enerji Bakanlığı 
döneminde Muzaffer Arıcı'nın bir peşkeş çekme olayı var mıdır? Sayın Bakanın, bunu lütfen 
açıklamasını istiyorum. 

Bu vesileyle, 1992 yılı bütçesinin, tüm çalışanlarımıza ve milletimize, hayırlı uğurlu olma
sını diliyorum; saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı, Sayın Cengiz Bulut; buyurun. 
Sayın Bulut, 20 dakikanız var efendim. 
ANAP GRUBU ADINA CENGÎZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; önce bazı üzüntülerimi belirteyim : 
Birinci üzüntüm, memleketimizdeki kazaların hepsine üzülüyoruz; ölenlerin hepsine Alah 

rahmet eylesin. 
İkinci üzüntüm, Karabağ; ben, göçmen olduğum için, acısını daha büyük yaşıyorum. 
Üçüncü üzüntüm de, Meclisin çok boş olması. Ben, yeni milletvekiliyim; bakıyorum, 450 

milletvekilinden kimse yok. Hemen hemen her gün bütçeyi izliyorum; inanın, burada olmadı
ğım zaman bir gün gelmediğim zaman sıkıntı duyuyorum; arkaya bakıyorum, görevli memur
lardan ve misafirlerden utanıyorum. 

Birkaç günden beri bütçeyi tartışıyoruz. Bu arada, Enerji Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili 
Komisyon zabıtlarını okudum; bütçeyle ilgili tartışma yok; tartışılan, Anavatan Partisi ve Ana
vatan Partisinin 10 yılı. Oysa, her zaman söylediğim gibi, siyaset, geçmişe vefa üzerine değil, 
geleceğe istikbal üzerine yapılır. Biz, hep, geçmişi tartışarak geliyoruz^ıllardan beri bu işi ya
pıyoruz. O hatayı, biz yaptık, siz yapıyorsunuz, yapmaya devam ediyoruz, tzmir Bornova'da 
beş yıl Belediye Başkanlığı yaptım ve aynı hatayı ben de yaptım; benden önceki belediye baş
kanlarını eleştirdim, benim yerime gelen de beni eleştiriyor. 

Hayatımızı, hep, geçmişi Iaklaklayarak geçiriyoruz. Oysa, bu memleketin, geçmişle değil, 
gelecekle işi var; geleceği programlamak, planlamak ve gelecek üzerine konuşmak lazım; gele-' 

*" çekte ne yapacağız onu konuşmak lazım. 
Ben, şimdi, Sayın Bakanımın önüne barajlar koyacağım ve bu barajları konuşacağız. Ben, 

makine mühendisiyim, fenden, bilimden anlarım; biz, pozitif bilimi konuşuruz. 
Sayın Bakanım, sporla uğraştığım için bilirim, sizler be bilirsiniz; yüksek atlamada, bir 

sporcu 2 metre atlarsa, arkasındaki de 2,10 metre atlarsa, sonra onun 2,15 metre atlaması ge
rekiyor. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, günahımızla sevabımızla bir şeyler yaptık, hiçbir şey yap
madık demek yanlış olur. 

Ben, Demokrat Partiden gelme bir sülalenin çocuğuyum; anam, babam, bütün sülalem, 
Demokrat Partili. Ancak, şunu söyleyeyim : Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisine rey ver
medik; ama, hiçbir zaman, rahmetli tsmet Paşa şu memlekete hiçbir iş yapmadı demedik. Ata
türk, inönü,Menderes, Süleyman Demire^ Özal, Mesut Yılmaz ve bütün başbakanlar, bütün 
insanlar, bu memlekete hizmet etti. Bunu, bir kere, kabul edeceğiz. (DYP sıralarından "Akbu-
lut da var" sesleri) Akbulut da var.,. 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Ecevit de var... 
CENGİZ BULUT (Devamla)—Ecevit de var... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Erbakan da var... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Erbakan'ı da sen söyle. 
Hizmetler merdiven gibidir; her gelen, bu merdivene birkaç basamak çakar. Biz, Anava

tan Partisi olarak, bu merdivene, sizden bir basamak fazla çakmış olursak.o zaman, biz, siz
den başarılıyız demektir. 

Sayın Bakanım, geçmişi bırakalım, gelecekte ne yapacaksınız? Yani, ben, şimdi sizin önü
nüze barajlar koyacağım, ne kadar atlayacağınızı... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Seçimde ne yaptınız?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Onu konuştuk, o hesabı 20 Ekimde yaptık. Bilginiz ol

sun diye söylüyorum; ben, İzmir Bornova'da 4 - 0 yaptım; haberiniz olsun. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Aferin!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Seninki de yetmedi, benimki de yetmedi... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Doğru... İzmir'de ben iktidarım. 
Sayın Bakanım, Hükümet, kendine 500 günlük bir hedef seçti, enflasyonu yüzde 10'a in

direceğini söyledi. Bu, güzel bir olay. İşte, Türkiye'de konuşulması gereken konu bu. 
Siz, 500 gün sonunda adam başına kaç kilovat/saat elektrik üretmeyi düşünüyorsunuz? 

500 günü de kaldıralım; şu anda kişi başına bin kilovat/saat elektrik düşüyor; siz, bunu beş 
yıl sonra kaç kilovat/saat olarak hedefliyorsunuz? Anavatan Partisi, 7 bin megavat olan kuru
lu gücü, 8 yıl içinde, 17 300'e çıkardı. Üretilen elektriği de, 27 milyar kilovat/saatten, 60 milyar 
kilovat/saate -yedek üretimi söylemiyorum- kadar çıkardı; rakamlar elimde... 

Sayın Bakanım, görevde olacağınız beş yıl içinde ne kadar kurulu güç düşünüyorsunuz 
ve bundan ne kadar elektrik üretmeyi düşünüyorsunuz? 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — O, Bakana bağlı değil ki, beş yıllık plana 
bağlı. 

CENGİZ BULUT (Devamla) — Bunları planlayacağız, planlamadan olmaz, ben, mühen
disim, plandan anlarım. 

Türkiye, 1986 yılına kadar elektrik ithal eden bir ülke idi, bugün elektrik ihraç ediyor! 
Arkadaşlar "az" diyorlar, beğenmiyorlar, "ne olur o kadardan!" diyorlar. Beş yıllık göreviniz 
neticesinde elektrik ihracatını ne kadar yapmayı planlıyorsunuz, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Anavatan Partisi Hükümeti, 1983'te 18,5 milyon ton olan linyit üretimi, 8 yıl içinde 50 
milyon tonun üzerine çıkardı. Siz beş yıl içinde ne kadara çıkaracaksınız? 

Bu rakamlar, bu üretimler, şimdi sizin için birer bazdır. Siz, şimdi, bizi geçebilmeniz için, 
bunların bir fazlasını yapacaksınız; yani, biz 2 metre atladıysak, siz 2,10 metre atlamak zorun
dasınız; aksi takdirde, başarısız sayılırsınız; bu işin raconu bu, başka yolu yok. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Bizim görevimiz o. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Anavatan Partisi, 233 bin kilometre olan iletim ve dağı

tım şebekesini 454 bin kilometreye çıkardı. Siz, 5 yıl sonunda bunu kaç kilometreye çıkarmayı 
düşünüyorsunuz? 

Biraz evvel, sayın arkadaşım, hem partisinin geçmişteki bir partinin devamı olduğunu söy
ledi, hem de 1929 yılından bu yana hiçbir şey yapılmadığından bahsetti. Farkına varmadan, 
geçmişteki o kendi partilerini de kötülemiş oluyor; tuzağa düşmeyelim... 
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Anavatan Partisi, 24 bin köyümüzde elektrik varken, bunu, 8 yıl içinde, 35 bine çıkardı; 
yani hemen hemen elektriksiz köy bırakmadık; birkaç tane kaldı, onları da inşallah siz bitirir
siniz. Bu köylerle ilgili düşünceniz ne? 

Tarımda ne kadar elektrik kullandırmayı düşünüyorsunuz? 
Anavatan Partisi, günlük 16 bin varil olan petrol üretimini, 70 bin varile çıkardı. Siz, bu

gün veya önümüzdeki günlerde, petrol üretimini 5 yıl içinde nerelere kadar çıkaracağınıza dair 
hedef verebilir misiniz? , • ' 

Ben size, geçtiğimiz 100 günde ne yaptınız demem Sayın Bakanım; ama, şu 100 günde, 
en azından, gelecek 5 yılın grafiğini önünüze çıkarmanız gerekirdi. Hep geçmişe değil, gelece
ğe bakmak zorundayız, gelecek üzerine politika yapmak mecburiyetindeyiz. 

2,5 milyon ton olan yıllık petrol üretimini -Allah razı olsun, Mehmet Keçeciler burada-
4,5 milyon tona çıkardık. Siz, 5 yıl içinde ne adar artıracaksınız veya üreteceksiniz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Fazla yağcılık yok. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Bilmiyorum; ben, kimseyi incitecek bir şey söylemiyo

rum; bunları sormak hakkım. Artık, bunları birbirimize sormayı öğrenelim; öğrenelim ki, bu
raya geldiğimiz zaman yalnız o sıralardan bağırmakla kalmayalım, hesap yapalım, inceleye
lim, okuyalım, rakamlara bakalım, Türkiye'nin geleceğine bakalım, fizibilite raporlarını oku
yalım; bunlan, yalnız Sayın Bakanımız ve onun yanındaki birkaç iyi politikacı veya birkaç bü
rokrat yapmasın; hepimiz bilelim bunları, hepimiz soralım. 

Dün, ANAP bunları yaptı; görev şimdi sizde; söyleyin bakalım, ne kadar yapacaksınız? 
Toptan ithalat içinde petrol ithalatı payını 1990'da yüzde 22'ye, 1991'de yüzde 16'ya indir

dik. Sizin hedefiniz nedir, bunu daha ne kadar indirmeyi düşünüyorsunuz; şimdi veya sonra, 
bunun rakamını verebilir misiniz? ••* ' . • 

1975'te toptan tüketim içinde yüzde 50 olan petrol tüketimi payını 1991'de yüzde 40'a dü
şürdük. Sayın Bakanım, bununla ilgili olarak sizden de rakam istiyoruz. 

Anavatan Partisi, petrol ithalatını, 16 ülkeden hemen hemen temin ediyordu; bunu siz de 
takdir ediyorsunuz, zabıtlardan okudum. . ' . ' . -

AHMET SAYIN (Burdur) — Ama,sen yeni öğreniyorsun. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Bizim zamanımızda, Rusya'dan dogalgaz alındı. Şimdi 

de siz, İran ve Cezayir'le yapılacak anlaşmalarla, bir an evvel oralardan da getirmeyi düşünü
yor musunuz; bu konuda bir zamanlama var mı? Bu petrol gazını pek beğenmiyoruz; ama, 
Türkiye bunun için kavga ediyor... Ben, o zaman belediye başkanı idim... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Hanı, pozitif ilim sahibiydin, mühendistin?.. Dogalgaz... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Dogalgaz... O, heyecandan; kusura bakmayın; biz, yeni mil

letvekiliyiz, karıştırabiliriz; dogalgaz diyeceğimize, petrol gazı demişiz; sonra, serde göçmenlik de var. 
ŞİNASl ALTINER (Zonguldak) — Sen ANAP'Iısın, hata yapmazsın!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Biz hata yapmayacak mıyız? 
Şimdi bakın, yanlışınız ne, biliyor musunuz?.. 

• SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — ANAP, hiç hata yapmadı!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Ben, futbol hakemliği yaptım. Biz, futbol hakemliğini 

tarif ederken, hiç hata yapmayan değil, en az hata yapan deriz, işte, biz, mevcut partiler içinde 
en az hata yapan olduğuna inandığımız için Anavatan Partisinin içindeyiz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Onun için seçim sonuçları böyle oldu!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — O kadar olacak.. Bir zamanlar gençlik kolları başkanlı

ğını yaptığım partinin 270 milletvekili vardı, sonra 140 milletvekiline düştü; olacak; 270 idik, 
140'a düştük; sonra gene çıktı; o.ayrı bir olay; bunlar olacak. 
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Değerli arkadaşlar, termik santrallar konusunda memleket sizden kesin bir karar bekli
yor; Sayın Bakan, bu konudaki kararınızı verin. Gökova Termik Santralı olsun, Aliağa Termik 
Santralı olsun, Soma Termik Santralı olsun, bu konularda, gazetelerde çıkan beyanatlarınızla 
ilgili olarak, "ne evet dedim, ne de hayır dedim" diyorsunuz. 

Ya evet deyin ya da hayır deyin; memleketimizin Bakanı, kesin kararlı olmak zorunadır. . 
Biliyorum, evet derseniz, Yeşilleri karşınıza alacaksınız; hayır derseniz, memleketin menfaatla-
rı var. 

Zabıtlarda okudum, çok güzel ifade etmişsiniz; Japonya, Almanya ve İsviçre gibi birçok 
yerde -ki, ben de onu çok iyi biliyorum; çünkü, Bornova'da çimento fabrikası olduğundan biz
de de aynı sıkıntı yardı- şehrin göbeğindeki fabrikalara gaz filtreleri yapıldığı zaman, onlar, 
oralarda da olabiliyor. Biz, bunu Gökova'da yaptık, bununla birlikte birçok fabrikada yaptık; 
aynı sorun.Soma'da var, Aliağa'da var; siz de hiç olmazsa oraların gaz tesislerini, filtre mesele
sini halledin; o kadarını da siz yapın. 3 trilyon liranın üzerinde masraf yapılan bir tesisi kaldı
rıp atmanın, pek iyi bir şey, olacağını zannetmiyorum. Karar verin; çünkü, millet sizden kesin 
bir karar bekliyor. 

MUSTAFA ÇÎLOĞLU (Burdur) — Sen neymişsin ya; niye geç kaldın kürsüye çıkmakta!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Bekleyin, daha gelecek... 
Değerli arkadaşlarım, 60 milyar kilovat/saat olan elektrik üretiminin, 22,3 milyar kilo

vat/saati hidrolik ve 37,7 milyar kilovat/saati de termik enerjiden oluşuyor. Termik enerjinin 
pisliğini hiç kimse sevmiyor. Bu nedenle, termik enerji üretimini durduracak mısınız, yavaşla
tacak mısınız, yoksa hızlandıracak mısınız? Ayrıca, hangi santralları nerelerde kurmayı düşü
nüyorsunuz? 

Sayın Bakanım, nükleer enerji konusunu düşünüyor musunuz? Bugün için düşünülmese 
bile, lazım olduğu zaman, bu sistemi kuracak, işletecek, bakımını yapacak teknik elemanları, 
şimdiden, ilgili dış ülkelere göndererek yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

Özelleştirme meselesine gelmek istiyorum. Buna siz, karma ekonomi diyorsunuz; ama, 
ortağınız, devletçi bir siyasî parti olduğu için böyle düşünmüyor ve bu nedenle de özelleştirme- v 

ye bir türlü varamıyorsunuz. Sonuçta ortasını buldunuz ve "özerk" dediniz. Bakın, Rusya, 
devletçilik sisteminden kaçıyor, Doğu Almanya çökmüş, kaçıyor -onların kaçması çok zor, Al
lah yardımcıları olsun- ve bütün dünya, serbest piyasa ekonomisine dönüyor; biz ise hâlâ, "serbest 
piyasa mı, özerklik mi?" tartışmasını yapıyoruz! 

Ben diyorum ki, gelin, bu işin tespitini yapalım, ismini verelim ve özelleştirme diyelim. 
Anavatan Partisi, belki fazla özelleştirme yapamadı; ancak, arpa boyu da olsa, bir hedef seçti. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak)— Hedefe varırken öldü!.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Siz de hedefinizi seçin Sayın Bakanım. 
Karıncanın bir hikâyesi var. Karınca, hacca gidiyormuş; sormuşlar : "Nereye gidiyorsun?" 

Kendisi hemen, "hacca gidiyorum, hedefim hac" demiş. Onlar gene, "varamazsın ki" dedik
lerinde, "olsun, yolunda ölürüm" demiş karınca. 

İşte, Anavatan Partisi, belki özelleştirmede çok büyük yol alamadı; ama, hedefini tespit 
etti. Bu nedenle, Türkiye'nin, belirli hedefleri tespit etmeye ihtiyacı var. 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) -^Hedefe varamadan öldünüz, değil mi?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Olsun; hedef önemli, inanç önemli. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ANAP olarak, özelleştirme konusunda ne söylersek 
söyleyelim, bütün dünya, serbest piyasa ekonomisine son hızla koşarken, siz karma ekonomi; 
koalisyon ortağınız da, devletçilik fikrinde olduğunuz sürece, bu konuda boşuna çenemizi yor
mayalım. 

Bakanlığınıza bağlı kuruluşların, az da olsa zararlarını azaltacak yollardan birisi de, ilgili 
kuruluşların genel müdürlerini çok acil olarak toplayarak bir karar almanızdan geçmektedir. 
Değerli Bakanım, şu anda Bakanlığınıza bağlı, TEMSAN, ÇÎNKUR, Karadeniz Bakır İşlet
meleri, GERKONSAN, BOTAŞ ve DİTAŞ gibi belirli kuruluşlar var; bunların yanında, Petrol 
işleri Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, TEK ve ETİBANK var. Bunların 
çoğu zarar ediyor, çoğunun sıkıntısı var; ancak, bünyenizdeki bu işletmeler birbirine iş verecek 
olurlarsa, çoğunun zararı azalır ve yüksek faizle bankalardan aldıkları kredilere de ihtiyaç kal
maz. Ben diyorum ki, özelleştirme modelini seçinceye kadar -ki, özelleştirme, kolay bir olay 
değil- gelin, kendi şirketleriniz, kendi.kuruluşlarınız, hiç olmazsa birbirlerine iş versinler, dışa
rıya iş vermesinler. TEK'in işi var, GERKONSAN'a yaptırmıyor; ÇİNKUR'un işi var, kendi 
bünyenizdeki kuruluşlara yaptırmıyorsunuz; yani, müdürlüklerinizdeki koordinasyon eksikli
ğinden dolayı büyük bir işsizlik var ve bütün işçiler boş yatıyor. Dolayısıyla, personel giderleri
nizi bu şekilde karşılamış olursunuz; ama, ne olursa olsun, hedefinizi, özelleştirme üzerine se
çin. İsmi, özerkleştirmeymiş, devletçilikmiş; onu boşuna tartışmayalım. 

BAŞKAN — Sayın Bulut, üç dakikanız var efendim. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Tamam. -
Sayın Bakanım, otoyollar konusunda, "Bu kadar otoyol fazla" demişsiniz. 
Tabiî, Ankara'ya uçakla gelip gidiyorsunuz. Siz, Avrupa'yı, Amerika'yı çok gezmiş bir 

insansınız; "bu kadar otoyol fazladır" lafını nasıl dediniz; onu, benim aklım almıyor. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Lüks bir yatırım, pahalı. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — On yıl zarfında gazetelerde şöyle haberler çıkmadığı için 

seviniyorum : "Tekrar petrol darboğazına girdik." 
Bizim zamanımızda böyle bir haber çıkmadı... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Şimdi var mı?.. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Hayır; ben buna seviniyorum. 
"Bütün madenleri devletleştireceğiz", "Akaryakıtta karaborsa başladı." ANAP zamanında 

böyle bir haber de çıkmadı. * 
"Benzin sıkıntısı devam ederken, kuyruklarda kavga başladı" diye haber çıkmadı; bun

dan iftihar ediyorum. 
"Türkiye karanlıkta kalma tehlikesiyle karşı karşıya" diye de haber çıkmadı. İnşallah önü

müzdeki dönemlerde de bu haberler gazetelere yansımayacak. 
"Sonbaharda büyük gübre sıkıntısı var..." Bu konuları geçelim. 
"Akaryakıt darlığı, halkı perişan etti." ANAP zamanında olmadı, işte size hedef, diyo

rum. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları gazetelerde okumayacağız. ' 
"Fuel-oil ve motorin yokluğu, kömür fiyatlarını yükseltti." Bizde yoktu, sizde de olma

sın, önümüzdeki günlerde. 
"Mazeret çok, akaryakıt yok; halk gaz kuyruklarında." Bizde hiç olmadı; sizde de olma

sın inşallah diye temenni ediyorum; ben başka bir şey demiyorum. ' 
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"Elektrik sıkıntısı, sanayide üretimi büyük ölçüde azalttı." Bizde olmadı, şükürler olsun 
Cenabı Allah'a; inşallah sizde de olmaz; çünkü, bu Türkiye'de beraber yaşıyoruz, aynı gemideyiz. 
"En ağır bunalım : Akaryakıtta karne dönemi başladı" diyor gazete. Cenabı Allah'a şükürler 
olsun, bizde olmadı., İşte, diyoruz ki, hedef seçin, bunlar olmasın. 

"Yaya kaldık; ulaşım aksadı, fiyatlar fırladı, akaryakıt sıkıntısı yeni bunalımlara yol açı
yor." Cenabı Allah'a şükürler olsun.bizim zamanımızda olmadı. 

"Mazot yok, köylü çaresiz; Kahramanmaraş'ta 1 800 çiftçi, valiliği işgal etti" diyor. Al
lah'a şükürler olsun, ANAP Zamanında olmadı; inşallah önümüzdeki dönemde de olmaz. Hedef 
tespit ediyorum ben size. 

"Mazot olmadığı için hasatsız yaz" diyor. (DYP sıralarından "Hayal bunlar, hayal" sesleri) 
"İstanbul'da özel otolar karneyle benzin alacak." Hiç olmadı bizim zamanımızda; inşal

lah olmaz sizin zamanınızda. 
"Turistlere kuponla benzin satışı bu ay içinde başlayacak..." 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, vakit doldu. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — tki sayfa kaldı Sayın Başkanım, bitiriyorum. Başkanıma 

saygım var. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Başkanın müsamahası vardır. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Hayır hayır; ben bu sisteme uyarım. 

"Akaryakıt karneleri 5 liradan satılacak. Gelecek benzin için bile kuyruğa giriliyor, zamma 
rağmen akaryakıt kuyrukları devam ediyor..." Cenabı Allah'a şükürler olsun, olmadı ANAP 
zamanında; inşallah sizin zamanınızda da olmaz. 

Hayırlı uğurlu olsun bütçemiz. 
Sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Atilla Hun; buyurun efendim. 
Sürenizi arkadaşlarınızla aranızda konuştunuz mu efendim? 
ATİLLA HUN (Kars) — 15 dakika konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA HUN (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil

letvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemok
rat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Konuşma
ma başlarken, şahsım ve Partim adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, grizu, çığ, deprem felaketlerinde yaşamlarını yitiren vatan
daşlarımıza Tanrı'dan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyorum. 

Türkiye'de .cumhuriyet döneminde, ilk onbeş yılı bir yana bırakacak olursak, tutarlı ve 
istikrarlı bir madencilik politikasının olduğu söylenemez. Bunca yıldan sonra, hâlâ, herkesçe 
kabul gören, gereksinmelere yanıt veren bir maden yasasının olmayışı; bu yasayı uygulayacak, 
gereğini yerine getirecek bir örgütün, yani maden dairesinin, altı ayda kurulması yönlü yasala
rın amir hükümlerine karşın, bir türlü kurulmamış olması; 55 yıl önce, maden aramak için 
kurulmuş, benzeri dünyada az görülen bir kuruluşun, yani MTA'nın bunca yıldan sonra, nasıl 
organize edilmesi gerektiğinin halen tartışılır olması; son yıllarda kurulan siyasî partilerin prog
ramlarında bile, ekonominin belli başlı sektörlerinden biri olan madenciliğin, görmezlikten 
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gelinerek yer almaması ya da somut ve sağlıklı politikaların önerilmemiş olması; bunun sonu
cu olarak, cumhuriyet döneminde, Hükümet programlarında, birkaç istisnası dışında, maden
ciliğin, genel sözlerle geçiştirilmiş olması; kalkınma planlarında, madenciliğin, yıllar itibariyle 
daha az oranda önemsenerek toplam yatırımlar içindeki payının her geçen dönemde daha da 
azaltılmış olması; gerek kalkınma planlarında, gerekse de hükümet programlarında, bir iki is
tisna dışında, madenciliğin, üzerine sarayların kurulacağı kaynaklar olarak görülmesi yerine, 
yalnızca ödemeler dengesine olumlu etki yapabilecek ticarî metalar olarak görülmüş olması, 
bu yargının kanıtlarıdır. 

Bu nedenledir ki, Türkiye büyük oranda, hâlâ elli yıl öncesine kadar bulunmuş madenle
rini istetmekte olup, özellikle son yirmi yılda kayda değer bir rezerv bulamamıştır. Bir başka 
deyişle, Türkiye, geçmişin mirasını, hem de oldukça cömert bir biçimde yemektedir. 

Üretim, son yıllarda nerereyse aynı düzeyde kalmış; hatta Zonguldak örneğinde olduğu 
gibi, 1950'ü yılların düzeyine inebilmiştir. Yaklaşık 150 yıldır kömür madenciliği yapılan Zon
guldak'ta halen, sorunlar, kendi bünyesinde çözümlenememekte, yabancılardan hâlâ yarar umu-
labilmektedir. 

Türkiye, halen, 1/25 000 ölçekli jeolojik paftalarını bile bitirememiş, maden aramanın 
altyapısını oluşturamamıştır. Halbuki, Türkiye'nin bugünkü, ekonomik, sosyal, kültürel yapı
sına, madenciliğin etkisi yadsınamaz. O günün zor koşullarında oluşturulan maden işletmele
ri, çevrelerinde kentlerin kurulmasına yol açıp, Türkiye'nin bul$n¥ü~dürumündâ~pay sahibi 
olabilmiştir. Divriği, Maden, Mazıdağı, Tavşanlı, Soma, Seydişehir, Elbistan, bunlardan ilk akla 
gelenleridir. 

Bu maden işletmelerinin ekonomiye etkilerini, yalnızca, ürettikleri madenlerin değerleriy
le sınırlı tutmak yanılgıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, madencilik sektörünün bugünkü durumun
dan kurtulabilmesi için izlenecek politikalarda şu ilkeleri gözetmelidir : 

Türkiye, kaynak sıkıntısı çeken her gelişmekte olan ülke gibi, her şeyden önce, kendi kay
naklarından sonuna kadar yararlanmayı hedef edinmelidir. Böylesine bir tercihin yararını, Tür
kiye, orta ve uzun vadede görecektir. 

Madenler, yalnızca mikro düzeyde değil, ekonomideki çoğaltan etkileri nedeniyle, hatta 
ve hatta uluslararası planda üstünlük sağlayabilen stratejik kaynaklar olabilmeleri nedeniyle 
makro düzeyde ele alınması gereken kaynaklardır. 

Belirlenecek önceliklere göre, bütün Türkiye'nin sistemli aranmasına yönelik programlar 
yapılmalı ve uygulanmalıdır. Bu konuda, bu amaçla kurulmuş MTA'dan sonuna değin yarar
lanmak mümkündür. 

Maden Dairesi, ekonomik, teknik ve malî konularda uzman kadrolarla donatılmış, taşra 
örgütüne sahip güçlü bir örgüt olmalı ve bu örgüt, dış müdahalelerden etkilenmeyecek bir ya
pıya kavuşturulmalıdır, maden Dairesi, hem madencilik politikasını belirleyeceklere ışık tuta
bilmen, hem de madencilere danışmanlık yapabilmelidir. 

Benzer alanlarda etkinlik gösteren ve giderek aynı işleri yapan kuruluşların (Elektrik İşle
ri Etüt İdaresi, MTA, TPAO, ETtBANK, TTK, TKİ) koordinasyonu sağlanmalı, kaynak ve 
zaman israfına neden olan yinelenmeler engellenmeli, bu kuruluşların bulgularından, birbirle
rinin yararlanmasının yolları bulunmalıdır. 
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Türkiye, kendi koşullarına uygun madencilik teknolojilerini geliştirmeye ağırlık vermeli, 
bu amaca yönelik olmak üzere, her kurumda, göstermelikten kurtarılmış araştırma, geliştirme 
birimlerine hayatiyet kazandırmalıdır; bu birimlerin, üniversite, maden makineleri üreticileri 
gibi kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaları sağlanmalıdır. 

Madenlere, yapacağı işle ilgili bir eğitimden geçmemiş hiç kimsenin girmemesi sağlanma
lıdır; bu amaçla devlet,,işçi, operatör, çavuş, tekniker eğitimine ağırlık vererek, madenlerde 
verimliliğin artmasını, ileri teknolojinin kullanılmasını, dolayısıyla maliyetlerin azaltılmasını 
kolaylaştırmalıdır. 

Kamu kuruluşlarının madencilik yatırımları engellenmemelidir; bunların özerk ve rasyo
nel olarak çalışmaları için olanak sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madencilik, ayırt edici özellikleri göz önünde bulun
durularak geliştirilecek yöntemlerle, hem arama hem yatırım hem de işletme aşamasında teş
vik edilmelidir. Arama aşamasında, aralarında 1/25 000 ölçekli jeolojik haritaların da bulun
duğu temel bilgi ve belgelerin, güvenilir ve kolay erişilebilir olması sağlanmalıdır. Bu nedenle, 
Türkiye, bir an önce, 1/25 000 ölçekli jeolojik paftaları tamamlamalı ve yapılmış olanları j yeni 
bulgular doğrultusunda revize etmelidir. 

Madenlerin kırsal kesimde, genellikle yerleşim alanlarından uzak yerlerde olması nede
niyle, madencilerin en önemli yatırım girdileri arasında görünen yol, elektrik, su gibi, altyapı 
niteliğindeki harcamalara, devlet, bir biçimde katılmalı, bu konularda maden işletmecilerine 
kolaylık ye öncelik tanımalıdır. 

Madencilik yatırımlarının finansmanı için, ucuz maliyetli, kıt olmayan kaynaklar sağlan
malıdır. Bunun için, bugünkü biçimiyle, yalnızca sektör içinden beslenen, bu nedenle de ma
denciyi teşvik etmekten çok, caydırıcı bir işlevi olan madencilik fonu yeniden yapılandırılmalı
dır. Türkiye'de benzeri çok görüldüğü biçimiyle, fon, sektör dışından, süreklilik taşıyan kay
naklarla beslenmelidir. Akla ilk gelen kaynaklar, Madencilik Fonu Yasasında da öngörüldüğü 
gibi, madensel hammaddelerin ithalatında fona yapılacak kesintilerdir. 

Madenciliğin temel mevzuatı olan 3213 sayılı Maden Yasasının işlemediği, bugün herkesin 
üzerinde birleştiği bir konudur. Bu nedenle, hiç zaman yitirilmeden, yeni bir yasa hazırlanma
lıdır. Yeni yasanın, Anayasaya ters düşmeyen.özel ya da tüzelkişilerin hakkını gözeten bir ka
rakteri olmalı ve aralarında hukukçuların da bulunduğu uzmanlar kurulu tarafından hazırlan
malıdır. 

Türkiye, bugüne kadar izlediği yanlış politikalar sonucu, daha doğrusu, bir madencilik 
politikasının olmayışı sonucu, madenlerinden sınırlı ölçüde yararlanabilmiştir. Halbuki, doğal 
kaynaklar, ülkelerin kalkınmasında harekete geçirilmesi gereken potansiyellerin başında yer alır. 
Geçmişin telafisi mümkün değildir; ama, geleceği kurtarmak, yönlendirmek elimizdedir. Türkiye, 
kendi doğal kaynaklarından, onları israf etmeden, sonuna değin yararlanmayı şiar edinmelidir. 

Madensel hammaddeler, yalnızca\ödemeler dengesini olumlu yönde etkileyecek metalar 
olarak görülmemeli, aynı zamanda, üzerîeYkıe bina edilecek sanayilerin girdisi ve bu sanayiler
de üretilecek teknolojilerin motor gücü olarak da kabul edilmelidir. 

Madenlerden yararlanabilmek için, öncelikle onların aranıp bulunması gerekmektedir. Tür
kiye'de kapsamlı ve sistemli bîr maden arama seferberliği başlatılmalıdır. Büyük çapta harca
ma gerektiren, geri dönüşünün garantisi olmayan; ancak, sonuç alınması durumunda, çoğaltan 
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etkisi nedeniyle, ekonomiye, katkısı, bilinenin çok üstünde olan bu faaliyetlerin, devlet tarafın
dan yürütülmesi ve desteklenmesi, en doğal olanıdır. 

Tutarlı ve istikrarlı madencilik politikalarının yürütülmesinde en önemli araçlardan ikisi, 
gereksinmelere yanıt verecek mevzuat ile bunun gerektirdiği örgütlenmedir. Mevcut Maden Ya
sasını düzeltmek yerine, yenisi, madenciliğin çeşitli kesimlerinin görüşleri alınarak, hukukçu
ların da bulunduğu bir uzmanlar kurulu tarafından hazırlanmalıdır. Madencilik mevzuatını 
yürütecek ve madenleri denetleyecek örgüt, Başbakanlığa bağlı, ekonomik, teknik ve malî ko
nularda uzman kadrolarla donatılmış, taşrada da örgütlenmiş ve dış müdahalelerden etkilen
meyecek bir yapıda olmalıdır. 

Mâden işletmelerinin tüm kademelerinde, yapacağı işle ilgili eğitimden geçmemiş kişilerin 
istihdamı önlenmelidir. 

Devlet, gerekli işgücünün eğitimini üstlenmelidir. 
Türkiye, kendi koşullarına uygun madencilik teknolojilerini geliştirebilmek için gerekli ör

gütlenmeleri oluşturmalı, bu amaca yönelik çabaları özendirmelidir. 

Madencilik, ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak, her kademede teşvik edil
meli; harita, teknik yardım, yol, enerji gibi, atlyapı niteliğindeki gereksinmelere kolaylık ve 
öncelik sağlanmalıdır. 

Türkiye'de, hemen tüm sektörlerin finansman sorunu çözümlenmişken, madencilik sek
töründe bu sorun, nedense, görmezlikten gelinmektedir. Madencilik Fonunun, bu biçimiyle, 
madenciye, yarardan çok zararı vardır. Madencilik, en azından başlangıçta,; sektör dışından 
beslenen sürekli ve yeterli kaynaklarla finanse edilmelidir. 

Madencilik Fonu, bu anlayışa göre yeniden yapılandırılmalı, madenciliği finanse edecek 
bir ihtisas bankası kurulmalı ya da Etibank bu işler için görevlendirilmelidir. 

Topluma, madenlerin ve madenciliğin öneminin kavratılması için, TRT'den yararlanmak 
mümkündür. 

Kamu madencilik kuruluşlarının etkin ve verimli çalışması için yapısal düzenlemeler geti
rilmeli ve yatırımları engellenmemelidir. ' ' ' , 

Değerli arkadaşlarım, bu düşünce ve umutlarla, bu bütçenin, Hükümetimize, milletimize 
ve ülkemize mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hun. . 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın İbrahim Gürsoy; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Sos
yaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Konuşmama başlarken, şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. 

Milletçe hepimizi, yürekten, tarifsiz acıya boğan Erzincan deprem felaketinde yaşamını 
yitiren, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 53 17 .3 .1992 0 : 2 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, ekonomimizin 
can damarını teşkil eden enerji ve tabiî kaynaklarımıza ait politikaların tayin ve tespiti ile bu 
politikaların uygulanmasıyla görevli olması bakımından son derece önemli bir kuruluşumuzdur. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel itici gücü, enerji sektörüdür; ancak, ülkemiz, enerji 
kaynakları açısından dar bir ülkedir. Ülkemizin enerji açığını kapatmak için tek seçenek, ulu
sal kaynaklara dayalı bir politika izlemek olmalıyken, geçmiş hükümetler, petrole dayalı ve ba
ğımlılığı artırıcı yanlış bir enerji politikası gütmüşlerdir. Bunun sonucu olarak, enerji üretim 
ve tüketim dengesizliği, büyük oranda, ithal petrol enerjisiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Top
lam enerji tüketimimizin yurt içi kaynaklardan temini mümkün görülmemektedir; bu açıktır. 

Sayın milletvekilleri, 1963'te enerji ihtiyacımızın yüzde 80'i yerli kaynaklardan karşılanır
ken, 1990'da, yani ANAP iktidarının çağ atladığı Türkiye'de bu oran yüzde 50 - 54'e inmiş
tir!.. Burada görüldüğü gibi, geçmiş hükümetler döneminde sağlıklı ve iyi politikalar uygulan
madığı için, ülkemizde, enerji politikasının temel ilkesi olan dışa bağımlılıktan kurtulma ilke
si, tamamen zedelenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2000'li yıllara kadar Türkiye'nin önünde önemli bir 
ithal enerji faturası durmaktadır. Sanayinin artan talebi, geçmişte olduğu gibi, ucuz enerjiyle 
karşılanamaz. Ülkemizde, enerji üretim ve tüketiminin birincil kaynakları açısından durumu
muz gözden geçirildiğinde, ulusal enerji politikasının nasıl olması gerektiği kendiliğinden or
taya çıkmaktadır. Projesi, teknolojisi, ağır ve duyarlı makineleri, mühendislik uygulamaları 
ve finansmanıyla, dışa bağımlı politikanın ulusal enerji politikasına dönüşmesinin, Hüküme
timizin gelecekteki çalışmalarında yer alacağını umuyor ve diliyorum. 

Ülkelerin ekonomik göstergelerinin başında, onların enerji tüketimleri gelir. Enerji tüke
timinin fert başına düşen miktarı, o ülkenin sanayileşme seviyesini ve gelişmişliğini göstermeye 
yeterlidir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılında dünyada üretilen enerji, 8 milyar 100 milyon ton pet
role eşdeğer olmuştur. Bu enerjinin, yüzde 38'i petrol, yüzde 20'si doğalgaz, yüzde 30'u kö
mür, yüzde 6,6'sı hidroelektrik ve yüzde 5,4'ü nükleer enerjiyle karşılanmaktadır.Bu hisseler.son 
yıllarda, petrolün aleyhine, doğalgaz, kömür ve nükleer enerjinin lehine bir değişme göster
mektedir. 

Ülkemizde 1989 yılında tüketilen enerji, 52 milyon 110 bin ton petrole eşdeğerdir. Fert ba
şına düşen enerji ise, 950 kilogramdır. Bu tüketim, dünya ortalamasının yüzde 60'ı ve ferdin 
bugünkü standart yaşam seviyesi için, ihtiyacının yüzde 40'ı seviyesindedir. Bu değerlendirme, 
ülkemiz için iyi bir gösterge olmamaktadır. Ülkemizin, en yakın zamanda, gelişmişlik sınırını 
yakalaması için, fert başına enerji tüketiminin 2 ila 2,5 katına çıkartılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asrımıza damgasını vuran, insanlığın gelişiminin en 
önemli unsurlarından birisi olan petrol üzerinde Grubumuzun görüşlerini dile getirmek is
tiyorum. 

Petrol, tüm alternatif enerji hammaddesi arama ve uygulama çabalarına karşın, son yüz
yılda, ekonomik, politik ve teknolojik yönden toplumsal ve uluslararası ilişkileri etkileyen bir 
gerçek haline gelmiştir. Bugün, dünya enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı, ülkemiz enerji 
tüketiminin ise yaklaşık yüzde 44'ü petrolle karşılanmaktadır. 

Ülkemizin, çevresindeki Ortadoğu ülkeleri kadar zengin petrol yataklarına sahip olmadı
ğı bir gerçektir; ancak, hemen eklemek gerekir ki, ülkemizde önemli petrol potansiyeli olduğu 
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bilinen bölgelerde bile, yeterli jeolojik, jeofizik arama çalışması ya da başka deyişle, yatınm 
yapılamamıştır. 

Tükettiği enerjinin yansından fazlasını ithal yoluyla karşılayan ülkemizde, enerji ithalatı
nın dörtte üçünü, hampetrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. 1990 yılında petrol ithalatı 
için yaklaşık 4,4 milyar dolar ödenmiştir. 1991 yılı Kasım ayı itibariyle petrol ithalatına ödenen 
döviz, 3,31 milyar dolar olup, bu değerin, yıl sonunda 3,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edil
mektedir. Petrol ithalatının, toplam ithalatımız içindeki payı, 1990 yılında yüzde 22, 1991 yı
lında yüzde 16'dır. 

Petrolün, enerji tüketim patentimiz içindeki payında, -1970'li yıllardan itibaren gelişimi 
irdelendiğinde- giderek bir azalma olduğu görülmektedir. 1975 yılında toplam tüketimin yüz
de 50'si petrolle sağlanırken, bu pay, kömür ve dogalgaz kullanımının artması sonucu, 1991 
yılında yüzde 40'a düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; petrolün yoğun olarak kullanıldığı ulaştırma sektö
rü, toplam petrolün yüzde 36'sını tüketmektedir; sanayi yüzde 22, ısınma ve diğer kullanımlar 
yüzde 29, elektrik santralı yüzde 5, tarım yüzde 8 oranında petrol tüketmektedir. Bu sektörle
rin petrol tüketimleri, kömür, dogalgaz gibi alternatif kaynaklarla ikame edilirken, ulaştırma 
sektörü petrol talebinin, bugünkü teknolojiyle, ekonomik olarak, başka kaynaklarla ikamesi 
mümkün değildir. • . - . 

Ülkemiz, petrol gereksiniminin geri kalan bölümünü, 16 ayrı ülkeden ithal etmektedir. Ay
rıca, Hükümetimiz, halen Rusya'dan yapılmakta olan dogalgaz ithalatına ilave olarak, petro
lün tüketimdeki ağırlığını hafifletmek için, Cezayir'den de soğutulmuş gaz ithalatı yapmayı 
amaçlamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gördüğümüz gibi, geçmiş hükümetlerin, ne yazık ki, 
sağlıklı bir petrol politikası olmamıştır. 

Ülkemizde, bugüne dek açılan kuyu sayısı toplamı, 2 389'dur; bunun da, yalnız 750 kada
rı arama amaçlıdır. Ülkemizde, yılda, ortalama 60 kuyu açılmasına karşın, Amerika'da 80 bin, 
Romanya'da 600, İtalya'da 150, Fransa'da ise 130 kuyu açılmaktadır. 

ANAP hükümetleri, aramaya ayrılan yatırım miktarlarını çok düşük tutmuşlardır. 1981 
yılında, ulusal kuruluşlara, arama için ayrılan pay, 114 milyon dolarken, 1985'te 60 milyon 
dolara düşmüş, 1990 yılı içinde bu rakam, 97 milyon dolar olmuştur. TPAO'ya ayrılan yatırım 
sermayesinin çok büyük kısmı, jeolojik, jeofizik üretimlere harcanmaktadır. 

Karasal alanda durum böyleyken, denizsel alanlarda durum çok daha vahimdir. Bu alan
daki etütler, hem çok sınırlıdır hem de karaya oranla en az 4 - 5 kat fazla yatınm gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüldüğü gibi, ANAP iktidarları döneminde, 1983'te 
çıkarılan Petrol Yasası, mevcut haliyle, ulusal şirket olan TPAO açısından hiçbir ayrıcalık ge
tirmediği halde, özel ve yabancı petrol arayıcıları için sayısız teşvik maddesi içeren bir yasadır. 
Ne var ki, tüm bu teşviklere karşın, yabancı şirketler, 1983'ten bu yana arama yatırımına yö
nelmemişlerdir. özel sektörün, bu konuda, ne niyeti ne de gücü ve birikimi vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; petrol, uzun vadede, enerji ve sanayi maddesi olarak, 
ülkemizde yaşamsal işlevini sürdürecektir. Bu nedenle, petrol politikamızın temeli olan yerli 
üretimin maksimize edilmesi, Hükümetimizden dileğimizdir. 

Bu bütçenin, Hükümetimize, milletimize, ülkemize, Bakanlığımıza mutluluk getirmesini 
diliyor, henipize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Doğan; buyurun efendim. (SHP sırala

rından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; şahsım ve Gru
bum adına, hepinize saygılar sunarım. 

Sözlerime başladan önce, son günlerde üst üste yaşadığımız acı olaylarda yaşamlarını yiti
ren soydaşlarımıza ve yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, en önemli görevini, elektrik enerjisi sahasında yü
rütmektedir. Ülkemizde halen taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz, hidrolik ve jeotermal kay
naklar, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmakta olup, bunlardan linyit ve hidrolik kaynaklar, 
elektrik enerjisi üretiminde en önemli yeri tutmaktadırlar. Termik yolla üretim, daha çok, lin
yit kaynaklarımıza dayanmaktadır. 

Linyit kaynaklarımız, Trakya ve Anadolu'nun hemen hemen her yöresine dağılmış olup, 
mevcut belirlemelere göre, linyit rezervlerimizin en önemlileri, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Çan, 
Muğla, Beypazarı, Erzurum ve Elbistan havzalarıdır. 

Yine son belirlemelere göre, 7 milyar 750 milyon ton olan toplam linyit rezervimizin, 6 
milyar 947 milyon tonu görünür rezervdir. 

Toplam linyit varlığımızın yarısından çoğu, kilogram başına 1 500 kilokalori olan ısıl de
ğerin altında olup, çok düşük kalitelidir. Kilogram başına 3 bin kilokalori ısıl değerin üzerin
deki kaliteli linyit varlığı ise, toplam rezervimizin ancak yüzde 3'üdür. 

En zengin linyit yataklarımız, Elbistan havzasında olup, Türkiye toplam tezervinin yüzde 
44'ünü oluşturmaktadır. Bu da, mevcut ve aday Elbistan termik santrallarının kömür ihtiyaç
ları için yeterli bulunmaktadır. 

Elektrik enerjisi üretimine ekonomik ve teknik yönden elverişli hidrolik potansiyelimiz, 
ortalama yağışlı bir yıl için, 121 milyar kilovat/saattir. Bu hidrolik potansiyel, 11 havzada top
lanmış olup, toplam potansiyelin yüzde 30'unu kapsayan Fırat havzası, en büyük havzamızdır. 
121 milyar kilovat/saatlik potansiyelin halen yüzde 20'si işletmede olup, yüzde 12'si ise inşa 
halindedir. Böylece, 1995 yılı sonunda toplam potansiyelin °/o 32'si kullanılmış olacaktır. 1991 
yılı sonu itibariyle, 17 206 megavat olan kurulu gücümüzün, yüzde 59'u termik ve yüzde 41'i 
de hidroelektrik tesislerden oluşmaktadır. 

1991 yılı yıllık elektrik enerjisi üretimimiz ise, 37,5 milyar kilovat/saati termik ve 22,7 mil
yar kilovat/saati hidrolik kaynaklardan olmak üzere, toplam 60,2 milyar kilovat/saat olarak 
gerçekleşmiştir. 

Üretim tesislerinin kurulu gücü 17 206 megavat seviyesine ulaşmış olmakla birlikte, geç
miş yıllarda yapılmış olan bu üretim tesislerindeki yıpranma ve su debilerindeki değişkenlikten 
dolayı, emre amade güç olarak tanımlanan ve her an üretim yapabilecek güç miktarı, ancak 
10 500 megavat seviyelerinde gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, 
elektrik üretimine elverişli doğal kaynaklarımız itibariyle, akarsularımız hariç, zengin bir ülke 
değiliz. Şu anda mümkün olmamasına rağmen, tüm hidrolik potansiyelimiz olan 121 milyar 
kilovat/saatlik potansiyelimiz değerlendirilse bile, bugünkü nüfusumuza göre, kişi başına 2 bin 
kilovat/saat civarında bir enerji sağlanacaktır. Ülkemizde halen, kişi başına, yıllık ortalama, 
bin kilovat/saatlik enerji üretilmektedir. Dünya ortalamasının çok altında olan bu üretim mik
tarı, tüketimimize eşit olup, hatta bazen fazla bile gelmektedir. Bu kadarcık üretimimizin bile 
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fazla gelmesi, zaten gelişmemiş sanayimizin, üstüne üstlük, Körfez krizi vesaire gibi sebeplerle 
durgunluk geçirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu geçici durgunluğa rağmen, 1991 yılında 60,2 
milyar kilovat/saat olan tüketimimizin, 1992 yılında 65,5 milyar kilovat/saat olması beklen
mektedir. 

Sözkonusu bu tüketim için gerekli elektrik enerjisi, Orhaneli Santralının 210 megavatlık 
birinci ünitesi, Soma-B Termik Santralının 165 megavatlık altıncı ünitesi, 4,4 megavatlık Koç-
köprü Santralı, 124 megavatlık Menzelet Santralı, 62 megavatlık Adıgüzel Santralı ve Atatürk 
Hidroelektrik Santralının 300'er megavatlık birinci ve ikinci gruplarının 1992 yılı ortalarına 
kadar devreye girmesiyle sağlanacaktır. Bu durumda, 1992 yılı için bir elektrik enerjisi darbo
ğazı görülmemektedir; ancak, 1993 yılı için 70 milyar kilovat/saat, 1994 yılı için 75 milyar ki
lovat/saat, 1995 yılı için 80,5 milyar kilovat/saat ve 1996 yılı için ise 86,2 milyar kilovat/saatlik 
bir elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacaktır. ' 

Enerji talebindeki bu gelişmeleri karşılamak için, 1996 yılına kadar, elektrik enerjisi üre
tim sistemimizin, hidrolik ve linyit ağırlıklı olması beklenilmektedir. Daha sonraki yılarda ise, 
termik ağırlıklı olacağı tahmin edilmektedir. 

Mevcut ve inşası devam eden tesislerle, 1996 yılına kadar talebin karşılanabileceği tahmin 
edilmekteyse de, bu yıldan itibaren herhangi bir elektrik darboğazıyla karşılaşmamak için, ye
ni üretim tesislerinin yapımına ve işletmedeki üretim tesislerinin rehabilitasyonuna hız veril
mesi gerekmektedir. Böylece, emre amade olan 10 500 megavatlık güç, daha üst seviyelere çıka-* 
rılmış olacaktır. 

Üretim planlarında, giderek, ithal yakıt payı yükseldiğinden, yerli kaynak araştırmasına 
ve işletme fizibilitesi yapımına önem verilmesi gerekmektedir. Yerli kaynaklarımızın başında, 
yukarıda da açıklandığı gibi, hidrolik ve linyit potansiyelimiz gelmektedir. 

Mevcut 121 milyar kilovat/saatlik hidroelektrik potansiyelimizden azamî ölçüde istifade 
edebilmek, yalnız elektrik açısından değil, tarımsal sulama açısından da önemlidir. 

Yıllardır, Elektrik İşleri Etüt tdaresi tarafından etütleri yapılan bazı hidroelektrik santral 
ve barajlarının inşasına halen başlanamamıştır; Şanlıurfa - Birecik Barajı, buna bir örnektir. 
Bu barajda elektrik üretimi sağlanırken, Gaziantep'in Barak Ovası pekâlâ sulanabilir; çünkü, 
hidroelektrik santrallar, termik santralların aksine, çevrelerine, tarımsal sulamanın yani sıra, 
yaşanabilir doğal bir yeşillik ve güzellik de getirirler. 

Yerli kaynaklarımızın ikinci önemli sahasının, linyit rezervlerimiz olduğunu daha önce açık
lamıştık. Çevre sorunlarına yol açmakla birlikte, tüm termik santralların baca gazı ve kükürt 
arıtma tesisleriyle teçhizini zorunlu kılan, baca gazı ve kül oranı açısından birtakım kısıtlama
lar getiren, 2 Kasım 1986 tarihinde yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Hakkında Yönet
meliğin gereklerine uymak kaydıyla, mevcut termik santralların iyileştirilmesi ve mümkün mer
tebe yenilerinin yapımına gidilmesi gerekmektedir. 

Kamu sektörü ağırlıklı olan elektrik üretiminde özel sektör katkısının artırılması amacıy
la, 18 Aralık 1984 tarihinde, 3096 sayılı Yasa yürürlüğe girmiştir, özel sektöre üretim imkânı 
tanıyan bu Yasayla, yerli sermayeye dayalı olarak sadece 16 megavat kurulu güçteki Aksu Çay-
köy Hidroelektrik Santralı ile, 10 megavat kurulu güçteki Haşarılar Hidroelektrik Santralı, üre
time geçmiştir. 

özel sektörün bugüne kadar yetersiz olan katılımının artırılabilmesine yönelik çalışmala
rın hızlandırılarak, gerekli olan ve yap-işlet-devret kapsamında inşası ve işletmesi yapılacak 
olan projelerin bir an önce gerçekleşmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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Sonuç olarak, gerek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca ve gerekse ilgili kuruluşlarca, 
kalkınma planlarımızdaki hedef ve ilkeler doğrultusunda, uzun dönem alternatifli üretim planlan 
yapılarak, talebi zamanında, yeterli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılayacak elektrik 
enerjisi üretim tesislerinin, şimdiden saptanmak suretiyle, yatırım programlarına alınması ça
lışmaları özenle sürdürülmelidir. 

Enerji tüketim fiyat politikası yeniden gözden geçirilerek, gerek bayram ve genel tatillerde 
ve gerekse gece yarısından sonra, yani enerji tüketimi için ölü zaman olarak isimlendirilen za
manlarda, ucuz fiyatla enerji tüketimi desteklenmeli ve böylelikle, değerlendirilemeyen enerji, 
değerlendirilmelidir. 

Tarımsal sulama ve organize sanayi bölgeleriyle, küçük sanayi sitelerinde özel bir tenzilat 
uygulanmalıdır. 

Bir sorun olan depozito olayına çözüm getirilmelidir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enerji sektöründe yapım ve işletmecilik, fazlasıyla bil

gi ve uzun bir tecrübe dönemini zorunlu kılmaktadır. Çünkü, bu sektörde çalışan personelin 
büyük çoğunluğu, her an hayatî tehlikeyle karşı karşıyadır; tek bir hata bile, personelin hayatı
na mal olmaktadır. Bu nedenle, elektrik sektöründe işbaşı ve hizmetiçi eğitimini zorunlu kılan 
yasa ve yönetmelikler hazırlanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. 

Kadro şişkinliği yaratan ve kalifiye eleman istihdamını engelleyen, işsize iş bulma zihniye
ti, bu sektörde uygulanmamalı; daha doğrusu, bu sektör, siyasî amaçlı yatırım sahası olarak 
değerlendirilmemelidir. 

Konuşmama burada son verirken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1992 malî yılı 
bütçesinin devletimize ve halkımıza hayırlı olmasını diler, şahsım ve Grubum adına sevgiler 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Derin, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının değerli bürokratları; bugün, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüş ve temennilerini arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle, şahsım ve Refah Partisi Grubu 
adına sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, çığlarla başlayan, grizu faciası ve Karabağ'da Ermeni zul
müyle devam eden, en sonunda, Erzincan faciasıyla bizleri fevkalade üzen olaylarda kaybetti
ğimiz kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet, geride kalanlarına, yakınlarına ve ülkemiz in
sanlarına başsağlığı diliyorum. 

Ülke kaderinde söz sahibi Hükümet erkânı ve sayın milletvekillerine, başımıza gelen bu 
facialardaki sorumluluklarımızı hatırlatmayı da vazife telakki ediyorum; çünkü bunların hep
si, doğal afet değil, âdeta Türk işi felaketlerdir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; millî ekonomimizin can damarı olan, bütçemize 
önemli kaynaklar sağlaması gerekirken, bugün bütçemize en çok yük getiren bir bakanlık hali
ne gelen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. 

Ülke kalkınmasının motoru, itici gücü ve ülke bağımsızlığının en önemli faktörü olup, 
stratejik mahiyet arz eden madenler, petrol, enerji ve tabiî kaynaklarda söz sahibi olan bu ba
kanlık, en çok istihdam imkânı hazırlaması açısından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. 
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önce, bu Bakanlık, yıllardan beri sorumlu olduğu birimler arasında, yapılanma açısın
dan gerekli teşkilatlanmayı, organizasyonu ve koordinasyonu sağlayamadığı için, kontrol me
kanizmasını da etkin bir şekle dönüştürememiştir. Ancak, Aralık 1991'de, entegrasyon yönün
den faydalı faaliyetlere başlanılmış olsa da, Grubum ve şahsım adına, bu yapılan koordinas
yon ve entegrasyon faaliyetini yeterli görmüyoruz. 

Aksayan yönlere zamanında müdahale edemediği ve en büyük sorun olan, KİT'lerin de 
sorunu olan, malî yapılanmayı sıhhatli biçimde gerçekleştiremediği için, çağın gerisinde kal
mış; ülkeyi sırtında taşıması gerekirken, ne yazık ki, bugün, ülke, sırtına yük haline gelmiştir. 

Kamu İktisadî Teşekkülleri, 1989 yılında 1.7 trilyon kâr ettiği halde, bu kârlı dönemlerde 
yenileme, rehabilite ve teknolojik gelişmelere intibakı sağlanmadığından, kârlar sermaye artı
rımlarına transfer edilmediğinden, 1989'dan itibaren tüm kamu işletmeleri, yüksek faizli, kur 
garantisi olmayan yabancı kaynak, finans kullanmak mecburiyetinde bırakılarak, işletmecilik 
yönüyle kârlı oldukları halde, ticarî yönden zarar eden kuruluşlar haline gelmişlerdir. Bakanlı
ğa bağlı olan KİT'ler ve bağlı kuruluşlar da aynı durumu arz etmektedir. 

1988TiyatIarı baz alınarak, son altı yedi yılın sabit sermaye yatırımları incelendiğinde, bu 
Bakanlık ve bu Bakanlığın sorumlu olduğu madencilik sektörünün ne kadar ihmal edildiği gö
rülecektir. 

1988 baz alınarak, sabit sermaye yatırımları 1986'dan başlayarak şöyledir : 1986'da 983 
milyar, 1987'de 549 milyar, 1988*de 510 milyar, 1989'da341 milyar, 1990'da383 milyar, 1991'de 
363 milyar düzeyinde tutulmuş, gittikçe ödemeler azaltılmıştır. Yani, senelerden beri madenci
lik sektörü ve bu Bakanlık gözden çıkarılmıştır. Millî bir politika takip edilmemiştir. 1992 büt
çesinde de aynı seyri görüyoruz. 1991 ödeneği ile, 1992 ödeneği karşılaştırıldığında, artış, enf
lasyonu bile karşılamamaktadır. Ayrılan bu ödenekle, kalkınma hızının iki katı bir enerji artı
şının sağlanması, daha bugünden mümkün değildir. 

Bu ödenekler üzerinde daha fazla durmak istemiyorum. Nasıl olsa, DYP ve SHP Oylarıy
la, bu şekliyle kabul edilecektir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Refah Partisi Grubuna ayrılan şu vakitte, Hükü
met, Bakanlık mensupları ve siz milletvekillerine, bağlı kuruluşların bugünkü durumları, ak
sayan yönleri, dert ve hastalığın teşhisi yönünde, vaktim elverdiğince, Refah Partisinin temel 
görüşü olan millî görüşten ve adil ekonomik düzen açısından hareket ederek, acil tedbirleri 
iletmek istiyorum. Ancak, benden sonra söz alacak Grubumdaki arkadaşım Ali Oğuz beye 
de, bazı konularda söz hakkı verebilmek için, bir kısım konuları teğet geçeceğim. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlardan, devletin petrol politikasını yürüten Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü, devletin Ve tabiî ki, hükümetlerin petrol politikasıyla uyum içinde çalışacaktır. Araş
tırma laboratuvarı bile hâlâ sonuçlandırılamamış, hatta arşiv ihtiyacını karşılayacak bir binası 
dahi yoktur, kendine ayrılan şu küçücük bütçeyle de, ancak bu kadar hizmet edebilir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü çağın çok gerisinde kalmıştır. Her dönemde değişik mar
ka ve tipte, gerekli gereksiz iş makineleri alınmıştır. En kötüsü de, kurum, bugün kiloyla sat
mak mecburiyetinde bulunduğu bu makinelere ait yaklaşık 200 milyar TL. değerinde -MTA'nın 
dahi hiç işine yaramayan- yedek parça stokları içinde boğulmaktadır. 

Bu makine ve yedek parçalar, bir an önce nakte çevrilmeli, bir an önce elden çıkarılmalıdır. 
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Gerekli teknolojik makine parkı kurulamadığı için, personel fazlalığı içinde oluşu da, ikinci 
bir darboğazdır. 

Sonra, MTA'nın mülkiyeti altındaki 430 dönüm arsanın yarıdan fazlası kullanılamamak
tadır. Bu arsa, binası olmayan ve geçen yıl senede yaklaşık 1,7 milyar lira kira ödeyen Etibank'a 
tahsis edilecek olursa, hem kaynak yaratılmış olacaktır, hem de yeni iş makinelerinin ve son
daj makinelerinin alımına kaynak hazırlanmış olacaktır. 

Bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda, sondaj ve arama faaliyetleri mevcuttur. Hepsinin, top
tan MTA'da toplanarak, ayrı ayrı, gereksiz makine alımları önlenerek, kıt olan kaynakların 
en verimli şekilde kullanılmasına, en yeni teknolojilere tek elde sahip olunmaya çalışılmalıdır. 

MTA'ya bağlı, ayrıca bir kömür enstitüsünün kurulması şarttır. Çünkü, ülke kömürleri, 
henüz kendi ülkemizde dahi tanınmamaktadır. Yakma sistemleri bilinmemektedir. MTA'nın tespit 
ettiği ve rantabl gördüğü maden ve mineral kaynaklarımız, bir an önce, hiç gecikmeden, devlet 
veyahut özel sektöre redevance (redövans) karşılığı verilerek, ekonomiye ve kuruluşa katkı sağ
lanmalıdır. 

Yapılan tespitlerde, 1996 yılından itibaren enerji sıkıntısı çekileceği göz önüne alınarak, 
bir an önce hidrolojik, jeotermik araştırma etütlerinin, güneş, rüzgâr, jeotermal ve nükleer 
enerji konularının, gerekli etüt, proje ve yatırım imkânları araştırılıp, üniversitelerimizle işbir
liği yapılarak, bu konuda halk ve özel sektör bilinçlendirilmen ve onlara bu konularda master 
plan ve proje hizmetleri verilmelidir. 

TEK konusuna girmek istemiyorum; fakat, TEK'in, "özelleştirme" adı altında, geniş bir 
araştırma yapılmadan, dağıtım işlerinin ihale edildiği firmalardan olan alacaklarının, bir an 
önce, iyi bir takiple, tahsili cihetine gidilmesinde fayda mülahaza ediyoruz. Çünkü, TEK'in 
finansman durumu düzelmediği müddetçe, TKt'nin finansman durumu da düzelmeyecektir; 
ikisi de faiz ödeme yükü altında ezilecek, ikisi de boğulacaktır. 

Dağıtım şebeke ve tesislerinin yenilenmesi gerekmektedir. 
Sokak lambalarının yanması israfına (yazın sabah saat 05.00'ten, saat 09.00'a kadar so

kak lambaları yanıyor. Sanki, memurların çalışma vaktiyle bağlantılı) bir an önce engel olun
malıdır. 

Kaçak elektrik kullananlar için tedbir alınmalıdır. 
Çoğu yerlerde, mesela -arkadaşımın da ricası- Kahramanmaraş Andırın merkez ve köyle

rinin elektrikleri sık sık kesilmektedir. Bu arızaların bir an Önce giderilmesini arzuluyor, sizler
den talep ediyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 8 milyar, bilinen rezerve sahip linyit yataklarımı
zın işleticisi durumundaki TKİ Genel Müdürlüğümüz, 1986 yılından bu yana, hükümetlerin 
hatalı politikaları sonucu, gümrüksüz, fonsuz, dampingli fiyatlarla ithal edilen yabancı kö-' 
mür ve kanserojen etkisi dahi tespit edilmiş olan, Amerika'da bile yakılması yasaklanmış pet-
rokokların tasallutu altındadır. Bu konuda Meclis araştırmamız da mevcuttur. Bu açıdan, sa
dece Ankara'ya getirilen kömüre ödediğimiz 200 milyon dolarla, mevcut Tunçbilek - soma gibi 
yüksek kalorili linyitlerimizin zaraTlTBazlardan temizlenip, zenginleştirme yatırımlarına bir an 
önce hız verilmelidir. • 

Avrupa'da gerçekleştirilmiş bulunan 32 tür yakma sistemlerinin ülkemize adaptasyonu
nun hemen yapılması, düşük kalorili Elbistan ve Afşin linyitlerinin, ilave termik santraller ku
rularak değerlendirilmesi, hatta, o yöredeki kömür ocaklarımızın, kömürlerimizin, biriketleme 
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suretiyle 3 500 - 5 000 kaloriye çıkarılmasının projelerine hız verilmesi ve o kömürlerimizin 
de bir an önce değerlendirilmeye alınması gerekmektedir. 

İthal kömürle çalışacak tesislere son verilmeli, kendi kömürlerimiz değerlendirilmelidir. 
"açlıktan ölmektense, termik santralımın bacasından çıkacak dumandan, tozdan ölmeye 

razıyım" diyor benim yöremin insanı. Kendi kömürlerimiz cayır cayır yanıyor, biz, ithal kö
mürü getirip, termik santral kuracağız!.. 

Sayın Bakanım, Gökova'yı bir türlü, bir yere taşıyamadınızt Kütahya olarak ona biz tali
biz. Nasıl olsa, açlıktan ölmektense, bacanın kükürtdiyoksidinden veyahut tozundan ölelim! 
Hiç olmazsa otuz, kırk sene daha yaşarız. <. • 

TKİ'ye bağlı kuruluşlardaki garajlara çekilmiş iş makinelerinin, makine sıkıntısı olan mü
esseselere kaydırılmasında zaruret görüyorum. Seyit Ömer Linyit işletmelerinin yüzde 40 ma
kine parkı, kömür satamadığından dolayı, garaja çekilmiştir; bazı işletmelerde de onbeş, yirmi 
yıllık makinelerle üretim yapmak için mücadele verilmektedir. 

Kuruluşlardaki makine parklarında tek tipe dönülmesinde büyük fayda mülahaza ediyo
ruz. Her gelen siyasî iktidar, her bakan, değişik tipte, değişik modelde, değişik markada iş ma
kineleri aldığı için, yedek parça sorun olmakta ve bu makineler korkunç şekilde bir sermaye 
blokajına, atıl sermayeye dönüşmektedir. Bunun önlenmesi için, tek tip makineye dönülme
sinde fayda vardır. 

Yine, yan kuruluşlarda, bağlı kuruluşlarda vantilatör kayışı ve ampulden dolayı yatan iş 
makinelerin kontrolünün yapılması ve makine performanslarının takip edilmesi gerekir. Ran-
tabl olmayan ocakların özel sektöre bir an önce redevance karşılığı verilmesinde isabet vardır. 

Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı birkaç kuruluşa da değinmeden geçemeyeceğim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Tarım ülkesiyiz" diyoruz; "GAP'tan üç ürün 

alacağız" diyoruz. Ümidimizi GAP'a bağladık; ama ne yazık ki, yine gübre ve hammaddesini 
ithal edecek ve yine gerekli olan üretimi gerçekleştiremeyecek olduktan sonra, GAP, hiçbir işe 
yaramayacak demektir. Gübrenin en büyük hammaddesi fosfat yatakları Mardin Mazıdağı'-
ndadır ve bunun Suudî Arabistan'ın petrol yatağının 10 katı olduğu, 1981 MTA raporlarıyla 
tespitlidir. Ancak, ne yazık ki, 1991 yılında Mardin fosfat yatakları üretimi tamamen durdu
rulmuştur. Neden?.. Çünkü, Hükümetten, Hazineden talep edilmiş, "Biz bu fosfatı satamıyo
ruz, hiç olmazsa dışarıdan İskenderun'a gelen, cif 35 dolara teslim edilen fosfata, ton başına 
10 dolar fön koyarsanız, biz kendi fosfatımızı çıkarabileceğiz ve satabileceğiz" denmiş; ancak, 
bu talep Hazine tarafından reddedilmiş. Bu kez, yeni gelen Etibank Genel Müdürü, 100 bin 
tonluk bir müşteri bulduğu için, 415 adet işçi boşuboşuna para almasın, sadece kendi maliyeti
ni çıkarsın kabilinden, 100 bin ton çıkarmak üzere planlamış, yatırıma geçmiş. 

Bu fosfatın GAP'ta bulunmasının büyük bir avantajı var; fakat, dezavantajı da, bu böl
gede 1975 - 1976'larda temeli atılmış gübre fabrikası, yapılamadığından dolayı, tek çivi çakıl-
madığından dolayı, diğer gübre fabrikalarına da uzak olduğu için, kullanılamamaktadır. Bir 
an önce, GAP'tan üç verim alabilmek için, buraya, bu fosfatın entegre tesisi olan gübre tesisi
nin bir an önce planlanıp kurulmasında büyük fayda mülahaza ediyoruz. 

Yine, aynı genel müdürlüğe bağlı, 1972 yılında yapılmış; ama bugün rantabilitesini kaybetmiş 
olan Bandırma'da kurulu sülfirik asit tesislerinin, 200 milyar lira harcamayla yenilenmesi müm
kündür. Bu tesislerimiz yenilenirse, hem kârlı bir müessese olabilecektir ve hem de ihracat imkân
ları doğacakür; onun için, bu müessesenin bir an önce yenilenmesinde fayda mülahaza ediyoruz. 
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Dünya bor rezervlerinin yüzde 70'ine sahip olan ülkemiz, bu konuda da gerekli yatırımla
rı gerçekleştiremediği ve entegre tesisleri kuramadığı için, çıkardığı madenin büyük bir bölü
münü, 800, 900 bin tona varan büyük bir bölümünü, taş, toprak gibi, işlemeden satmak mec
buriyetinde kalmaktadır. 

Kurulduğundan bugüne kadar her dönemde kâr eden Emet Kolomanit İşletmesinin kâ
rıyla, aynı bölgeye entegre tesislerinin kurulması şarttır ki, üretmiş olduğumuz bor tuzlarını, 
taş, toprak fiyatına değil, işlenmiş mamul fiyatına satabilelim. 

Kimya sanayiinin belkemiği olan soda yataklarımızın, bir an önce üretiminin planlanması 
gereklidir. Arkadaşımız geniş şekliyle burada ifade ettiler. 

Kütahya'da kurulu olup, yanlış teknoloji seçiminden dolayı randımanlı çalışmayan Yü
züncü Yıl Gümüş Tesislerinin kirma ünitesindeki aksaklık giderilmelidir. 

KUMAŞ, önceden Etibank'a bağlıyken, Kütahya Manyezit İşletmeleri maden sektörün
den olmasına rağmen, daha sonra Etibanktan ayrılmış ve niye Çitosan'a devredilmiştir? Uzak
tan kumandalı Çitosan bugün, çimento sanayii ile hiç alakası olmayan yönetimi yüzünden batma 
noktasına getirilmiştir. 

Küre Bakirli Pirit İşletmelerinin 1987 yılında geçici kabul yapıldığı halde hâlâ üretime ge-
çilememesine neden olan müteahhit firmayı mahkemeye verecek misiniz? 

Ergani Bakır İşletmelerindeki vinçleri yakinen takip etmelisiniz. Biz takip edeceğiz. 
Bankacılık konusunda da birkaç tavsiyemiz olacak. 
Bağlı kuruluşların nakit ve kredi imkânları, başka bankalardan faizle kredi alarak sağlanmak

tadır. Mevduat artışı sağlamak için gerekli çalışmaların yapılarak, devlet bankası görünümüne son 
verilmeli, gelir artırıcı teminat mektuptan limitlerinin, sonuna kadar kullanılması sağlanmalıdır. 

TKİ gibi -o teşkilatta çalıştığım için yakinen biliyorum- bağlı kuruluşların nakitlerini, özel 
bankalardan ziyade, kendilerine kaynak olarak aktaran Etibank'ın, mevduatlarında, kasala
rında değerlendirme zorunluluğu getirilmelidir. 

Büyük miktar tutan takipteki alacakların, şüpheli alacakların bir an önce sonuçlandırıl
ması için çalışılmalıdır. Gerekiyorsa, Adalet Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılarak, akçeli 
alacaklardaki gecikmeleri önlemenin hukukî tedbirleri alınmalıdır. 

Grizu patlamasıyla tekrar gündeme gelen, Sayın Bakandan 9 maddelik soru önergemde 
de bulunan, Zonguldak Kömür İşletmelerinin birkaç problemine de değinmek istiyoruz. Za
ten, bu konuda Meclis araştırması önergesini hazırladım, bu akşam vereceğim. O açıdan, kıy
metli vakitlerinizi daha fazla almak istemiyorum. 

TTK, bugün faiz yükünden mütevellit korkunç bir zararla karşı karşıyadır. 1991 sonu iti
bariyle tonunun maliyeti 200 dolardır. Bu maliyetin yüzde 28'i finansman masrafı, yüzde 7 
veya 10 civarında lavar kayıplarıdır ve otuz, kırk sene önce yapılmış Iavarla temizleniyor. Yöre
nin milletvekilleri de kendi ağızlarıyla ifade ettiler; 4 veya 5 bin civarında, hiç çalışmadan ücret 
alan işçinin olduğu söylenmektedir. Topladığımızda, yüzde 45, yüzde 50 bir kayıp mevcut. Yüzde 
50'ye varan bu eksileri giderdiğimizde, tonunu, 100 dolara maletme imkânı mevcuttur. Bu kö
mürü, bugün Fransa 128 dolara maletmekte, aynı kömür Almanya'da 114 dolara maledilmektedir. 

Hiç sübvanse edilmeden rantabl bir işletmeciliğe geçildiği gün, TTK, belki net olarak kâra 
geçemez; ama, çok cüzî zarar eder. 200 - 300 milyarlık bir zarar noktasına gelebilecek bir çalış
ma, üniversite düzeyinde de yapılmaktadır. 
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Şu anda 319 208 ton kömürü stoktadır. Yanındaki demir - çelik işletmeleri bu kömürü 
satın almamaktadır. Kömür üretimi 100 küsur yıldır çalışan galerilerde yürütülmektedir, bakir 
sahalara kayılmamıştır. Bir an önce bakir sahalara kayılmalıdır. 

Tasman meselesi, çok büyük ve mühim bir engeldir; fakat, Teknik Üniversitedeki profe
sörler, gerekli olan master planı yapıldığı takdirde, tasman sorununun da çözülebileceğini id
dia etmektedirler. 

Basın takip edildiğinde, şu andaki grizu faciasında ihmaİIerin olduğu, söylenmektedir. O 
anlık ihmal olmasa bile, senelerden beri meydana gelen grizu patlamalarının tedbirlerinin alın
maması da en büyük ihmaldir. Bu konuda Meclis araştırması önergesi verdiğim için, fazla te
mas etmek istemiyorum. 

Basın organlarının gündeminde, yine Türkiye Demir Çelik işletmeleri var. Zarar 1,7 tril
yon; fakat, bu 1,7 trilyonun 1,2 trilyonu, yine finansman masrafı ve faiz. Kaynak yetersizliği 
mevcut. 

Şu anda kütük üretme tesislerinin kurulmasına'devam edilecek midir? Yoksa, İzmirli kü-
tükçüler tercih edilecek midir? 

Ülkemiz, demir rezervi açısından fevkalade zengin görünmektedir. Kütahya, Simav, Da
ğardı, Ordu, Malatya, Balıkesir, Erzincan, Adana, Adıyaman, Bingöl gibi, hakikaten çok yük
sek kapasiteli kömür rezervlerimiz mevcut; fakat ne yazık ki, özel sektör işletmeleri yüzde yüz 
hurdaya dayanan bir yapı içindedirler. 

Basından takip ediyoruz, yeni gelen Demir Çelik Genel Müdürü, "çelik konstrüksiyon 
üretimini kapatacağız" diyor, ve "işçi de çıkarmayacağız** diye ekliyor. 

öyleyse, işçinin masrafını ödeyecek olduktan sonra, niye çelik konstrüksiyon üretimini ka
patıyoruz? Bakın, şu çelik konstrüksiyon üretimini ve bu sanayii geliştirmiş olsaydık, Erzin
can'daki facia meydana gelmeyecekti. 7 - 8 şiddetinde olan depremler, Japonya'da, sadece 2 
- 3 kişinin yaralanması, 2-3 kişinin ölümüyle sonuçlanıyor; ama bizim ülkemizde, çelik kons-
trüksiyona dönülmediğinden dolayı, hâlâ korkunç şekilde facialarla karşı karşıya geliyoruz. 

Çelik satışında, kütük 300 dolar/tondur. Çelik konstrüksiyona dönüştürebilirsek 1 200 do
lar/ton, eğer bunu makine aksamı şekline dönüştürebilirsek, 5 bin dolar/ton bir katma değer 
meydana getirme imkânımız mevcutken, biz, katma değeri artırıcı çelik konstrüksiyon üreti
mini kapıyoruz!.. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, petrol aramalarına hız Vermeli, 
modern cihazlarla donatılarak, daha derinlere sondaj yapma imkânları sağlanmalıdır. Sudan 
gibi, petrol rezervleri bol olan ülkelerle ortak yatırımlar planlanarak, ülkemiz dışında petrol 
alternatifleri aranmalıdır. Yabancı firmaların "yok" deyip kapadıkları sondajlara pek güven
meden, yakın yerlerde yapılan sondajlar sonucu petrol bulunduğu tevsik edilen yörelerde tek
rar kuyulara hız verilmelidir. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü, geç kalmadan, Irak petrol boru hattını açarak, faaliyete geçir
melidir. 

Türkiye Elektromekanik Sanayii (TEMSAN); Çinko Kurşun, (Onbeş, yirmi yıllık maki
nelerle faaliyet göstermekte) Karadeniz Bakır işletmeleri, finansman sıkıntısından perişan va
ziyette, 1989'da 2,5 milyar kâra geçmiş, 4,5 aylık bir grev sonucunda finansman sıkıntısına gir
miş, bugün zarar ediyor. 
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Sayın Bakanım, tüm işletmeler için bazı tavsiyelerim olacak : 
Aylık koordinasyon toplantıları yapılmalı; bağlı ve ilişki içinde olunan kuruluşlarla. Çün

kü, Kamu İktisadî Teşekküllerinin hesaplarını inceleme aninda, bazı yerlerde iş makineleri faz
lalığı, bâzı yerlerde ise iş makineleri yetersizliği var... tşçi istihdam fazlalığı olan tesisler var, 
aynı kadrolara ihtiyacı olan tesisler var... 

Norm kadro çalışmaları hepsini kapsamalı. Bandırma'da 200 tane tekniker fazlalığı var. 
Çinkur'da ve Seydişehir Alüminyum Tesislerinde 200 adet teknisyen eksikliği var. Ergani Ba-
kır'da 400 işçi fazlalığı var; Üçköprü İşletmesine de 400 - 500 adet işçi gerekmekte. 

Eğer, aylık koordinasyon toplantıları yapılacak olursa, ihtiyaçların, bağlı kuruluşlar ara
sında en rantabl şekilde kullanılabilme imkânları hâsıl olacaktır. 

Genel müdür ve üst düzey yöneticilerin, ehil kişilerden seçilmesi kaçınılmazdır. Kurulu-, 
şun alt kademelerinden gelip de, bu işlere senelerini veren kimseler, ülkemizde âdeta cezalandı
rılmakta, madencilik sektörünün başına bir muhasebeci, genel müdür olarak atanmakta, o iş
letmeyi tanıyıncaya kadar bir sene geçmekte; valilerin yedi ayda tayin edildiği gibi, hükümetler 
değiştikçe genel müdür değiştiğinden dolayı da, uzun, kalıcı yatırımlar ve planlar yapılama
maktadır. 

Tüm işletmelerdeki dinlenme tesisleri, misafirhaneler asgari seviyeye indirilmeli, lojman
lar ortak olarak kullanılmalıdır. 6 bin nüfuslu Nallıhan'da sekiz katlı misafirhane var. TKt 
misafirhaneleri, dinlenn/e tesisleri ve spor kulüpleri, aşırı kaynak kaybına sebep olmaktadır. 

Tüm işletmelerde sermaye artırımı yapılmış; fakat Hazine, bunu yerine getirmediği için, 
yabancı kaynak kullanma zarureti doğmuştur. 

Tüm işletmelerde işçilerden daha çok,söz!eşmeli genel müdür, memur ve hizmetli fazlalığı 
mevcuttur. , 

Müteahhit seçimlerinde ve geçici kabullerde aksamalar olduğu, tespitlerimiz arasındadır; 
yakinen takip edeceğiz. 

Üniversitelerden proje ve maşter plan talep edilmiş, kontrolü yapılmadığı için, bir iki se
nelik gecikmeler mevcuttur. Bunların, yakinen takip edilerek, çabuklaştırılmasında ülkenin yaran 
vardır. 

Koruma görevlileri sayısı gittikçe artmıştır, ölüm ilanlarına son verilmeli, grevler konu
sunda çok titizlik gösterilmelidir. Seydişehir, SEKA, Demir - Çelik İşletmeleri ve Karadeniz 
Bakır İşletmelerindeki 4,5 aylık grevlerde, işçiler, hem istedikleri ücreti almışlar.hem de bu iş
letmeler 4,5 ay zarar etmiş hale getirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok kısa tavsiyelerimizle konuşmamı tamamlayacağım. 
1. Uzun vadeli bir millî enerji ve madencilik politikası şarttır. 
2. Faize dayalı ekonomik sistem devam ettiği müddetçe, yatırım yapmak imkânsızdır; 

kurtuluşu mümkün değildir. 
3. İşgücü kayıplarının, grev ve lokavtların önlenebilmesi için echelle-mobile (eşel-mobil) 

sistemine geçilmesi şarttır. 
4. Kıt kaynakların, kredi ve finansmanların ödeneklerinin misafirhanelere ve tesislere 

değil, Üretimi artırıcı sektörlere, mesela madenciliğe aktarılması; kredilerin de, iş yapacak pro
jelere verilmesi gerekir. "Altın arayacağım" diyen belli firmalara 7 milyar falan kredi verilmiş
tir, -tabiî elinde proje yok- tamamı batmıştır ve batık krediler içerisindedir. 
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Biz, Afrikalı gibi üretiyor, Amerikalı gibi tüketmeye çalışıyoruz, önce, Amerikalı gibi üre
teceğiz ki, Amerikalı gibi tüketmeye hakkımız olsun. 

EhiI,sorumluluk taşıyan, inançlı kadrolar yetiştirilmelidir. 
Bir olay olduğunda, "Suçlu kim?" denildiğinde, iktidarlara göre, işçi, memur; halbuki 

hep vurun abalıya!.. 
Sayın milletvekilleri, Kamu iktisadî Teşekküllerindeki fotoğraflara bakıyorum, 1930'ların 

fotoğrafı; hâlâ siyah beyaz. 
Maden Bakanlığı kurulmalı, MTA Maden Dairesi Madencilik Fonu bir bakanlık çatısı al

tında toplanarak, Madencilik Fonu, Maden İhtisas Bankası şekline dönüştürülmelidir. 
Tüm üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinden oluşan bir istişarî kurul oluşturmalıyız. 

Master planları bu üniversitelere taksim edilmeli, yetişen mühendislerimizin de, bu işletmeleri
mizde tatbikatlı eğitim görmelerini sağlamalıyız. 

Nükleer enerjiye bir an önce geçmeliyiz. Güneş, jeotermal enerji, rüzgâr ve biomas gibi 
yeni enerjilerden yararlanma imkânlarını süratle araştırmalıyız. En mühimi de, taşıma su ile 
değirmen dönmez; madencilik, kalkınma, altyapı demek, iş makinesi demektir. Çelik ham kü
tükte örneğini verdim : 300 dolar/ton çelik konstrüksiyon olursa, 1 200 dolar/ton, makine olursa 
5 bin dolar/ton, elektronik sanayiine dönüşürse 25 bin dolar/ton... Bu açıdan, Amerika ve Ja
ponya'dan iş makinesi ithal ettik, 300 dolar/tonluk külçe bize 5 bin dolar/ton olarak satıldı. 
Makine aşındı, arıza yaptı, yedek parçası gelecek de, bizim dozer, ekskavatör, grayder çalışa
cak, biz de maden çıkaracağız ve altı ay ulaşılamayan doğuya ve ormana yol yapacağız!.. 

Sayın Bakan, saygıdeğer milletvekilleri; "Boynun neden eğri?" diye deveye sormuş!ar,"Ne-
rem doğru ki!" demiş. Yetmiş yıldır uygulanan gayri millî, taklitçi, hem de elli yıl öncesinin 
taklidiyle, faizci politikalar ve kiralık kafalarla, ülkemizi, içinden çıkılmaz bir duruma getir
mişiz; başları ayak, ayakları baş yapmışız. Bu ülke bizim bu ülke hepimizin, "yeter artık" de
yip, millî görüşe, adil düzene dönelim; başka çaremiz yoktur. (Alkışlar) 

"Yapılan ve yapılacak olanlar, sadece pansumandır; pansuman, tedavi şekliyle kalır. Tek 
kurtuluş, tek çare, adil düzendedir" dedikten sonra, bu bütçenin ülkemize, Bakanlığa ve Ba
kanlık personeline hayırlı olması dileğiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ediyorum Sayın Derin. 
Sayın Ali Oğuz, sadece 10 dakikanız var efendim. 
Buyurun, -
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın mümtaz mensupları; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle huzurlarınızdayım. Partim ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say-
gıyle selamlıyorum. . 

Nasıl olsa zaman kalmadı; arkadaşım değinilmedik mevzu bırakmadı, hepsine değindi, 
bize de bir şey bırakmadı, ama nasıl olsa huzurlarınıza çıktım, hem Yüce Heyetinizi selamla
yayım, hem de bir kaç cümleyle meramımı ifade edeyim. 

İftar vakti de yaklaştı; ama izniniz olursa, konuşmama Nasrettin Hoca'nın bir hikayesiyle 
başlamak istiyorum. Hoca Merhum, bir bakkala girer ve der ki : "Ey bakkal, bü şeker senin 
mi?", "Benim" der adamcağız; "Un da senin mi?" der, "O da benim" der, "Yağ da senin 
mi?" der, "O da benim" deyince, "Bre gafil, niye helva yapıp da yemezsin!" der. 
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Şimdi memleketimizin içinde bulunduğu şartları şöyle bir düşünüyoruz da... 9 milyon iş
sizimiz var. Kardeşlerimiz burada çıktılar -hangi partiden olurlarsa olsunlar- memleketin me
selelerini dile getirdiler ve "Enerji kaynaklarımız bu, yetişmiş teknik elemanlarımız bu, made
nimiz bu, elektrik ve petrol imkânlarımız bu; öyleyse sanayiimiz niye kurulmaz?" dediler. 

Bugüne kadar hizmet edenlerin hepsini takdirle yadetmemiz lazım. Birbirimizi tenkit et
mek güzel bir şey; ama, tahkir noktasına gelecek şekilde kötülemek, bu memlekete hiçbir şey 
kazandırmaz. Memleketimizin içinde bulunduğu şu şartlarda, memleketimizi kalkındırmak is
tiyorsak -bakıyoruz ki, 50 bini aşkın teknik elemanımız ve mühendisimiz var, tabiî kaynakları
mız var- güçlü bir bütçemiz var; hiç olmazsa bunun en az üçte birini yatırımlara sarf etsek, 
9 milyon insanımızı kahvehanelerde oturmaktan kurtarırız. 

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle bakıyoruz ki, enerjimiz bir darboğazın içe
risinde... Bugün belki 1996'lara kadar yetecek bir ihtiyat enerjimiz varsa da, ondan sonra bü
yük çapta yahut da küçük çapta barajlarla, elektrik santralleriyle takviye edilmezse, yarın bir 
darboğazın içerisine girmemiz mukadder. 

Madenlerimiz layıkı veçhile işletilemiyor. Bugün Demir - Çelik İşletmesinin içinde bulun
duğu şartları, arkadaşlarımız, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, gerekse huzurlarınızda dile 
getirdiler; ağır zararlar içerisinde çalışıyor. Bu zarar, memleketimizin kaderi mi? Hayır. Teknik 
noksanlık mı? Hayır, hiç zannetmiyorum. Ya nedir? O müesseseleri gayelerinin dışında kulla
nanlar, o müesseselere gayelerinin ve hizmetlerinin dışında yükler yükleyenler, bir noktada, 
o müesseseleri zararların içerisine sokuyorlar. O müesseseler, bir taraftan faizli krediler temin 
ediyorlar, öbür taraftan da, gayeleri istikametinde olmayan noktalarda yatırım yaparak, ağır 
borçların içerisine sokuluyorlar. 

Bugün, her şeyden evvel, borçtan kurtulup, faiz belasından kurtulup, bu müesseselerimizi 
kâr eder noktaya getirmeden, kurtuluş imkânı yok. Çünkü, içinde bulunduğumuz şartlar iti
bariyle borçlanarak, devamlı borç ödeme noktasında olursak, bu memleketin, ne elektrik enerjisi, 
ne petrol, ne de demir - çelik meselelerini düzeltmenin imkânı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu faiz belasını bertaraf edip, bu müesseseleri normal çalışır nok
taya getirmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde, yarın bu borçların altında ezilir ve fevkalade sı
kıntılı noktalara gelmiş oluruz. 

Gerek petrolde, gerek elektrik enerjisinde, gerek biogazda, gerekse jeotermikte, eldeki im
kânların mutlaka tamamının kullanılması lazım. Bugün jeotermik kuruluşları tarif eden yet
kililer, en temiz, en ucuz, en sağlıklı elektrik enerjisini temin etmenin yolu olarak tarif ediyor
lar, Bu sahada da memleketimizin pek çok yerinde, gerek ısınmış kayalardan gelen gazlar, ge
rekse sıcak sularla -ki 200 santigrat derecesine yükselen sularla- santraller kurmanın mümkün 
olduğu; harareti biraz daha düşük olan sularla, deri, konserve, tabaklama ve benzeri birçok 
tesislerin kurutma imkânlarının ve hizmetlerinin yapılabileceği, diğer taraftan da, şifalı sularla 
turistik tesislerde ve ev ısıtmalarında fevkalade kolay imkânlar temin edilebileceği ifade edili
yor. tik tatbikatı Gönen'de yapılan jeotermik ısıtmayla, binden fazla evin ısıtılabileeği, memle
ketimizin her yerindeki bu imkânlarla, en az 1 milyon meskenin rahatça ısıtılabileceği ifade 
ediliyor ki, bu, güzel bir imkân. 

Bunun yanında, rüzgâr enerjisinden istifade etme imkânlarımız hâlâ olmadı. Güneş ener
jisi, memleketimizde en kolay istifade edilebilecek enerji türlerinden birisidir ve ancak, cenup
ta Adana, Antalya illeri gibi sıcak iklimlerde kullanma imkânı var; ama, yetkili kimseler, do
kuz aylık müddet içerisinde Anadolu'nun her yerinde kullanma imkânlarının mevcut olduğu
nu ifade ediyorlar. 
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Bu mevcut imkânlardan faydalanarak, memleketimizde enerji imkânlarımızı her bakım
dan takviye etmenin zaruretine inanıyoruz ve biz Refah Partililer olarak, bugüne kadar içinde 
bulunduğumuz şu şartların, kötü idareden, borçlanmadan, ağır faizler altına girmeden ve tek
nolojideki eskimeden ileri geldiğini kabul ediyoruz ve bunun bir an evvel, memleketin bütün 
imkânlarını, evvela mevcut ve muhafazası imkânı olmayan, kullanılmadığı zaman elden çık
mış olan emeği mutlaka değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyoruz ye mem
leketimizin kahvehanelerde bekleyen 9 milyon işsizi varken, memleketimizin, daha yeraltı ser
vetleri değerlendirilinemişse, bunu bir talihsizlik olarak telakki ediyoruz ve diyoruz ki, bugüne 
kadar gelmiş geçmiş hükümetler, bu noktayı -mutlaka eğilmişlerdir de- layıkı veçhile harekete 
geçirememişlerdir. Biz, fırsat bulduğumuz zaman, gerek yeraltı servetlerimizi, gerekse diğer bütün 
takanlarımızı seferber ederek, memleketimizi, bugün içinde bulunduğu geri kalmışlıktan kur
taracağımızı ümit ediyoruz. 

, Bu vesilelerle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğımızın bütçesinin memleketimize, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını Al
lah'tan diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Değerli milletvekilleri, zamanın özelliğini, gruplann temayülünü dikkate alarak, saat 20.00 

ile 21.00 arasındaki ara vermeyi öne alıyorum. 
Programımızın ikmali için, saat 19.00'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM ' 
Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkonvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Lütfü Escngül (Erzurum) 

' - ' i O i 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Mali Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
Ue 1990 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılart (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26, 48, 46) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Mali Yüt Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 
a) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yüt Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçe ve kesin-
hesapları üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Sayın Bakan, şimdi mi konuşmak istersiniz, kişisel sözlerden sonra mı efendim? 
ENEJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Eğer şu an

da burada söz almış arkadaşlardan biri varsa, Önce o konuşsun, sonra ben konuşayım. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Şahsı adına lehinde Sayın Kırış, buyurun efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) —- Sayın Başkan, müzakerelere başlamadan önce bir 

müracaatım var; Başbakanlık tezkeresinin oylamasının tasnifinde oy kullanmadığım görülmüş. 
Müsaade ederseniz, oyumun rengini açıklamak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, oylama işi bitmiştir. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Ama ben oyumu kullandım Sayın Başkan.... 
BAŞKAN — Efendim, beyanınız zabıtlara geçti zaten, "kullandım" diyorsunuz. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Oyumu kullandım, rengi de beyazdır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırış. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, saygıdeğer millet

vekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
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Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak çok kıymetli görüşler, öneriler getirdiler. Benim de ifade 
edeceğim birçok şey daha önce ifade edilmiş olduğu için, ben kısaca, çok önemli gördüğüm 
bazı hususları teyiden arz 'etmek isterim. 

Bunlardan birincisi, o konuda "bundan böyle uygulamada dikkate alınacak" diye bir ko
nuşma geçti ama, uygulama bugüne kadar öyle olmadığı için arz ediyorum. Bildiğiniz gibi, 
bugüne kadar sanayide kullanılan elektrik daha pahalı, konutlarda kullanılan elektrik daha 
ucuzdu. Halbuki, şu an Türkiye'de en büyük sorunlardan birisi olarak kabul edilen enflasyo
nun aşağı çekilmesi konusunda, muhakkak ki, alınabilecek birçok tedbir var. Bunların başın
da üretimde maliyetleri düşürmek geliyor. Maliyete tesir e.den faktörlerden birisi olarak, sana
yide kullanılan elektriğin daha ucuz verilmesi fevkalade önemlidir. Bu, hem üretimin teşviki 
bakımından, hem de nihaî planda enflasyonun aşağı çekilmesi bakımından fevkalade önemli
dir. Dolayısıyla bundan sonra bu uygulamanın, değişmeyen bir uygulama olarak, başlatılma
sını ve devam ettirilmesini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, bildiğiniz gibi, Türkiye, hidroplektrik enerji kaynak
ları bakımından oldukça zengin imkânlara sahip; ama, bütün buna rağmen, yapılan hesapla
malar gösteriyorki, Türkiye, önümüzdeki zaman içerisinde ihtiyaç duymuş olduğu enerji ko
nusunda yapılmakta olan barajların bütünüyle devreye girmesi ve mevcut su kaynaklarımız üze
rinde yapılabilir yeni barajların yapılması kaydıyla bile, bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktır. 
Ö bakımdan, mutlaka, yeni enerji kaynaklarına yönelmek mecburiyetinde olduğumuz açıktır. 

Bunların en önemlilerinden birisi olarak, nükleer santrallar üzerinde bilhassa durmak is
tiyorum. Bildiğiniz gibi, nükleer santrallar, yapımı uzun yıllar alan tesislerdendir. Daha önce, 
Türkiye'de, bu konu gündeme gelmiş; bildiğiniz gibi, 1980'Ii yıllarda bu konuda bir takım te
şebbüsler olmuş; fakat daha sonra, her nedense, bu teşebbüsten vazgeçilmiştir. Nükleer sant
rallar konusunda, daha çok, aleyhte propagandalar yoğunluk kazanmış ve nükleer enerjinin 
riskleri üzerinde durulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, her şeyin bir riski vardır, normalde en basit bir elektrikli 
cihazın kullanımı da, muhakkak, belli bir risk faktörünü taşır; ama nükleer santrallar, günü
müzde ekonomik bakımdan, teknolojik bakımdan gelişmiş olan bütün sanayileşmiş ülkelerde 
kullanılan ve enerji ihtiyaçlarının çok önemli bir kısmını temin etmiş oldukları tesisler duru
mundadır, kaynaklar durumundadır. Dolayısıyla, nükleer enerji asla vazgeçemeyeceğimiz, as
la ihmal edemeyeceğimiz ve -biraz önce de arz ettiğim gibi- zaten Türkiye'nin önümüzdeki za
man dilimi içerisinde mecburen başvurmak zorunda olduğu, muhtaç bulunduğu, kullanmak 
zorunda olduğu ve yapımı uzun zaman aldığı için de, asla tereddüt göstermeden bu konuda 
gerekli teşebbüslerin bir an önce yapılması gereken bir konudur. Dolayısıyla, nükleer santral
lar konusunda eğer birtakım tereddütler hâlâ varsa, ben bir öneri getiriyorum : Bilim adamla
rımız enine boyuna konuyu tartışabilirler, ortaya koyabilirler; ama dediğim gibi, bütün dünya
da nükleer santrallar vardır, bunların risklerine karşı alınabilecek tedbirler de vardır ve bunlar 
teknoloji olarak bilinmektedir; alınacak bu tedbirler de bellidir. Dolayısıyla, Türkiye, asla bu 
konuda bir tereddüte düşmeden, gerekli kararı verip, nükleer santralların yapımına bir an ön
ce başlamalı ve bu konudaki her türlü yanlış mülahazayı bir tarafa bırakmalıdır diye düşü
nüyorum. I 
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Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın 
Millî Eğitim Bakanımız ve Sayın Devlet Bakanımız Şerif Ercan beylerle Azerbaycan ve diğer 
Türk cumhuriyetlerini kapsayan bir gezide bulundum. Orada, yeni bağımsızlıklarına kavuşan 
Türk cumhuriyetlerinin hemen hepsinde son derece zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
bulunduğunu hep beraber gördük. Onların sahip oldukları tabiî zenginlikler sadece petrolden 
ibaret değil, daha birçok maden sözkonusu; Altın, Uranyum gibi. Bütün bunların değerlendi
rilmesi, bunlarla ilgili sanayi tesislerinin kurulması ve bunların dünyaya pazarlanması konu
sunda Türkiye ile yakın işbirliği yapma konusunda, onları fevkalade istekli gördük. Dolayısıy
la, bu, Türkiye için fevkalade önemli bir konudur. 

Türkiye, bu pazarları Avrupa'nın, Amerika'nın ve dünyanın sayılı uluslararası petrol şir
ketlerine bırakmadan; onların bize karşı olan sempatilerini, güvenlerini asla istismar etmeden 
ve onları umutsuzluğa düşürmeden, gayet samimî bir şekilde onlara yaklaşmalı ve güzel bir 
işbirliği içerisinde onların ekonomik kaynaklarını karşılıklı menfaatlara dayalı bir şekilde de
ğerlendirme imkânına ve avantajına sahip olmalıdır ve buna sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla, 
bu konuya fevkalade önem verilmesini de diliyorum ve Sayın Hükümet erkânımızın bu konu
da dikkatlerini çekiyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarımız temas ettiler; bugün bütün dün
yada, rüzgârdan, denizden, güneşten ve jeotermal gibi yeni kaynaklardan elektrik enerjisi elde 
edilmektedir. Bütün bunlar bakımından da ülkemiz fevkalade müsaittir. Dolayısıyla, bu konu
lara ağırlık verilmesi, bu konudaki bilimsel araştırmalara da yoğunluk verilmesi gerektiği ka
naatindeyim. 

Madenlerimizin daha iyi değerlendirilmesi, hepimizin temennisi. Bunların hem cevher olarak 
değil, işlenmiş olarak dışarıya satılabilmesi imkânlarının ortaya çıkarılması, bunlarla ilgili te
sislerin kurulması, muhakkak ki, hepimizin temennisi. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde 
bunlar olur. 

Son olarak, petrol aramaları konusuna daha çok önem verilmesini ve ülkemizde bugün 
ihtiyaç duyduğumuz petrolün, daha büyük Ölçüde kendi kaynaklarımızdan karşılanabileceğini 
belirterek, bu konudaki çalışmaların yoğunlaştırılmasını temenni ediyorum ve nihayet, bun
dan bir süre.önce, bildiğiniz gibi, Körfez krizi nedeniyle, Türkiye'nin, bana göre fevkalade yanlış 
bir adımla kapatmış olduğu Türkiye - Irak arasındaki petrol boru hattının bir an önce açılma
sını ve Türkiye'nin menfaatinin bunda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda da asla 
tereddüte mahal yoktur. Nitekim, daha önceki iktidar zamanında başlatılan bu uygulama, zan
nediyorum, bugün iktidarda bulunan partilerimiz tarafından da, o zaman eleştiri konusu ya
pılmıştı. O hale göre, bu konuda da hiçbir tereddüt içinde bulunulmamalıdır. Bir an önce bu 
petrol boru hattı açılmalı ve Türkiye, ekonomik bakımdan daha fazla zarara uğratılmamalıdır 
diye düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak enerji tasarrufuna yönelinmesini, bu konuda eğitime ge
reken ağırlığın verilmesini, TRT vasıtasıyla insanımızın, vatandaşımızın sürekli uyarılmasını 
temenni ediyorum; Gene, bu tasarruf cümlesinden olarak, şu an -bildiğiniz gibi- petrol ihtiya
cımızın büyük bir kısmının, ne yazık ki, biraz da, bizde yolcu ve yük taşımacılığının karayolu 
ağırlıklı olarak var olmasından ileri geldiği bilinmektedir. Dolayısıyla, Hükümet Programında 
da ifade edilen ve daha önce buna ehemmiyet verileceği açıklanmış bulunan demiryollarımızın 
ağ itibariyle daha zenginleştirilmesi, daha yaygın hale getirilmesi, modernizasyonu ve karayo
lu taşımacılığına göre, demiryolu taşımacılığının daha cazip hale getirilmesi yolunda temenniler vardı; 
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bunların gerçekleşmesini diliyorum. Bu, gerçekleştiği takdirde, bizim, petrole olan ihtiyacımı
zı daha azaltacak bir tasarruf tedbiri cümlesinden olarak, Türk ekonomisine fevkalade önemli 
katkılarda bulunacaktır kanaatindeyim. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kırış, teşekkür ederim. 
Hükümet adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, bugün görüşülmekte olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 
bütçesinin müzakereleri sırasında, tıpkı, bundan önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu 
gibi, söz alan değerli milletvekili erimizin hepsi, birbirinden kıymetli katkılarda bulundular, ten
kitlerde bulundular; bunlara teşekkür ediyorum bâzı da yanlış veya hatalı sözler söylediler; onlan 
da, sadece, düzeltme babında, doğruları ifade etmek istiyorum. '• , ' 

Her şeyden önce, bizim Hükümetimizin, kalkınmada öngördüğü lokomotif sektör, sana
yidir. Sanayi deyince, giderek çoğalan ve giderek daha ucuz temini gereken enerjiden vazgeçe-

1 meyiz. Demek ki, önümüzdeki yıllarda, daha çok, daha kaliteli ve daha ucuz enerji üretimine 
mutlak surette, önem vereceğiz. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar da, hepimizin bildiği gibi, halkımızı gerçekten 
ezen, gayrî adil bir vergi niteliği almış olan enflasyonla mücadelede, şüphesiz en sağlıklı yön
tem, üretimi artırmaktır. Dolayısıyla, bundan önceki hükümetlerin yaptığı gibi* ticareti ön plana 
çıkarmak yerine, biz, mutlak surette, üretimi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Çünkü, üretim
le birlikte, bugün en az enflasyon kadar önemli bir sorun haline gelmiş olan işsizliğe çare bula
biliriz. 

Türkiye'nin atardamarı olan ihracatını, ancak Üretimi artırmak suretiyle çoğaltabiliriz ve 
devamlılığını temin ederiz. Yeni, yatırımlara, ancak, daha çok katma değer üreterek, yeni kay
naklar temi ederek, üretimi artırmak suretiyle yönelebiliriz. 

Dolayısıyla, biz kesin kararlıyız. Nedir bu kararımız? Kısaca şudur : 
Biz, millî sanayimizi kuracağız. Bu, pazar ekonomisinden uzaklaşılıyor demek değildir. 

Pazar ekonomisi, demokratik parlamenter rejimin vazgeçilmez ekonomik modelidir; biz de buna 
sonuna kadar sadık kalacağız; ancak, doğru tatbik edeceğiz. 

Pazar ekonomisi demek, ileri sanayi ülkelerinin mallarına, damping fiyatlarıyla, pazarı
mızı alabildiğine açmak demek değildir. 

Enerji bizim için çok önemlidir; önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alacağız. 
Burada, benden önceki Sayın Bakan dedi ki; "Daha hiçbir şey yapmadınız. Belli ki, hiç

bir kararınız yok." « 
Sayın milletvekilleri, şu anda bütçeyi görüşmekteyiz... Takdir edersiniz, bütçe yürürlüğe 

girmeden, devlet yatırımlarının yürürlüğe girmesi mümkün değildir. Kendisi bakanlık yapmış
tır; herhalde bir zühul eseri böyle bir ifadede bulundu. 

Ülkemizde yeteri kadar araştırma yapılamadığından, yeraltı zenginliklerimizin ne kadar 
olduğunu, ne kadar kullanılabilir kapasitede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu sebepledir 
ki, bakanlığımızın mevcut olan kanununu bir değişikliğe tabi tutmak üzere, yeni bir taslak ha
zırladık. Burada değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi, bu yeni şekliyle, daha çok araştırmaya 
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önem vermek, Maden Dairesini genel müdürlük haline getirmek, orada, mevcut sorunlara ça
re bulmak için, güçlü bir hukuk servisi kurmak hedefimizdir. 

Aynı zamanda, Türkiye'nin jeolojik haritasını yeniden tanzim etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu da burada doğru olarak ifade edildi. Mevcutlar doğru olabilir; ama araştırma öyle bir şey 
ki, her gün devam etmesi lazım, artarak devam etmesi lazım. Bu, bir kaynak sorunudur, im
kânlar elverdiği müddetçe ve yettiği kadarıyla buna devam etmek mecburiyetindeyiz; çünkü, 
dünyada madenler yönünden çok önemli bir yerimiz olmasına rağmen, yeteri kadar üretim ya
pamadığımız, yeteri kadar kaliteli üretim yapamadığımız/daha ileri safhalarda madenlerimizi 
işleyemediğimiz içindir ki, hem yerli sanayimizin ihtiyacını karşılayamıyoruz, hem de ihracatı
mızı bir türlü artıramıyoruz. Oysa, bugün 200 - 250 milyon dolar civarında olan maden ihra
catımızı, çok kolaylıkla, çok kısa bir zamanda 1 milyar dolara çıkarmak mümkün. Bunun için, 
tercih ettiğimiz yöntem; ilgili bütün kurumları bir araya toplamak ve Maden Yasasını, herkesin 
üzerinde ittifak edeceği, memleket haynna olacak bir şekilde değiştirmektedir. Bunun da ça
lışmaları başlatılmıştır. 

Tekrar ediyorum; hedefimiz sadece, Türkiye'mizin ihtiyacı olan değil; ama, aynı zamanda 
rekabet gücü olan ihracata dönük üretim yapmaktır. 

Sayın Arıcı/özellikle enerji konusunda, "1980 öncesi enerji kısıntısı vardı; çünkü, yeterli 
üretim yapılamıyordu" dedi. Aslında, hepimizin bildiği gibi, 1980 öncesi yeterli üretim yapıla
mamasının sebebi, tesislerin olmaması değildi... Şöyle bir hafızanızı yoklayacak olursanız, o 
günün şartlarında, maalesef ardarda gelen grevler vardı, dolayısıyla bir sıkıntı çekiliyordu. Ni
tekim, 12 EylüPden sonra, kısa bir süre içerisinde, hiçbir yeni yatırım yapılmadan, enerji kısın
tıları kalkmıştır. 

Gene burada, "işler ehil ellere bırakılmalıdır; işler, eğer ehil ellerde olursa yürür" dendi 
veya buna benzer ifadeler kullanıldı. 

Her şeyden önce, bir işletmeci olarak düşünün... Çünkü, burada bahsi geçen konuların 
hepsi, Bakanlığımıza bağlı işletmelerle ilgilidir; Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili hiçbir şey yok
tur. Bakanlığımızın bütçesinden kendi için harcayacağı para, sadece 50 milyar liradır; ama ta
biî, bu vesileyle konular KİT'lere intikal ettiği için, hep onlar konuşuldu, ben de kısaca onlara 
değinmek istiyorum. Çünkü, netice itibariyle, ekonominin çok önemli birimleridir. 

"1980 öncesi böyleydi, biz daha çok üretim yapabilmek için yeni tesisler, yeni santrallar 
kurduk, inşa ettik, siz de bunların iletim ve dağıtımını yapın" denildi. 

Yani, iletim ve dağıtımda ne kadar ihmalkâr olduklarını ikrar ettiler! İyi de, işin başka 
bir tarafı da var : Her şeyden önce, eğer, her bir santralı, bir fabrika olarak kabul edecek olur
sanız ve siz eğer iyi bir idareciyseniz, o zaman, fabrikayı kurmadan evvel bir pazar araştırması 
yapmanız alzım. Yani, bir fabrikayı kurup da, onun malını eğer hiçbir yere satamıyorsanız, 
o fabrikayı kurmanın, israftan başka hiçbir gerekçesi kalmaz. İşte, yapılmış olan budur. 

Maalesef, geçtiğimiz dönemde, ardarda, çok kısa zamana sıkıştırılmış, bu memleketin bütün 
imkânları oraya tevcih edilmiş, üretim birimleri yapılmış; ama iletim, hele hele dağıtım hiç dü
şünülmemiş! 

. , Sayın milletvekilleri, yüzde 20 zayiat ne demektir, bilir misiniz?.. Bunun yüzde 10'unu 
normal kabul etseniz, diğer yüzde 10'u, bugünkü kurulu güç üzerinden -ki, ona da geleceğim-
hesap edildiğinde, her sene bir Karakaya Barajı demektir. 
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Bu kadar israfa hiç kimsenin hakkı yoktu. Yani, yaptığınız barajlar, yaptığınız santrallar, 
eğer oradaki üretimi iletemiyorsanız, sağlıklı bir şekilde dağlamıyorsanız, neye yarar? 

Kaldı ki, Sayın Arıcı, "17 000 megavat üretim yapılıyor" dedi. 
Bir Bakan olarak biraz hayret ettim; çünkü, kendisinin, o mevkii işgal etmiş, o mevkide 

bulunmuş, mesuliyet deruhte etmiş eski bir bakan olarak bilmesi gerekir ki, bu kurulu güç 
olarak 17 000 megavatın bugün kullanılabilir olan kısmı, sadece 10 500 megavat civarındadır. 
Diyeceksiniz ki, gerisi nerede? Bundan kısa bir süre önce, önemli bazı arızalar nedeniyle tespit 
ettik ki, bunun 3 000 megavatı, maalesef, ihmalden dolayı, bakımsızlıktan dolayı yatmaktadır. 
Demek ki, 17 000 megavat gücünde üretim yapıyor değiliz; bugün zaten puant noktasında kul
lanılan, Türkiye'nin kullanabildiği elektrik enerjisi 9 500 megavat civarındadır; ama gerisi de, 
maalesef, atıl bir kapasite olarak yatmaktadır. O atıl kapasitede, fuzulî harcanmış, temel ter
cihler yanlış yapıldığı için harcanmış trilyonlar yatmaktadır. ' , 

Biz evvela, bugüne kadar ihmal edilmiş olan iletim ve dağıtım şebekelerini mutlaka ihya 
etmek mecburiyetindeyiz. Nitekim, geriye doğru baktığımızda, Türkiye Elektrik Kurumunun 
bütçesinden bu maksatla ayrılmış kaynakların sadece yüzde 4'ler civarında olduğunu görüyo
ruz. tki sene evveline kadar yüzde 4'ler, civarındaydı, bir sene evvel yüzde 15'e çıkmış. Biz bu 
sene ilk defa, yüzde 34 ayırdık. 

Tekrar ediyorum : Kurulu güç var; demek ki, orada enerji üretebiliriz; ama iletim ve dağı
tım fevkalade ihmal edildiği için, yapılmadığı için, zamanında yapılmadığı için, kayıpları önle
mek bakımından bu tercihi yaptık. 

Hazır, söz, temel tercihlerden açılmışken, Sayın Cengiz Bulut'un değindiği otoyollar ko
nusunu, müsaade ederseniz, çok kısa olarak tutanaktan okumak işiyorum. Hepimiz bu kürsü
ye geldiğimiz zaman, politika içinde biraz demagoji olduğundan, demagoji yapıyoruz; ama, 
demagoji yaparken, ayaklarımızı sağlam basmamız lazımdır. 

Bakınız, ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda ne demişim : Konu, Edirne'deki hava kirliliği 
ve dolayısıyla Botaş ve doğalgaz konusudur. Vaktinizi almamak için oradan başlamıyorum ve 
aynen okuyorum : "Yanlış kararların, yanlış tercihlerin neticeleridir -o yörelerde zamanında 
doğal gaz kullanılmamış olmasından bahsediyorum- bunun çok bariz bir örneğini söylemeden 
geçemeyeceğim : Türkiye'de tamamlanmış 284 km. otoyol için harcanan para, 21 trilyondur. 
Bunun içerisinde 300 - 400 km kadar da, sadece gövdesi yapılmış yol var; ama çoğunuz Ana
dolu'nun bağrından gelmiş insanlarsınız, şimdi size sormak istiyorum : Bu 21 trilyon sadece, 
bende de otoyol var işte, göstermelik yerine ve bu hevesten uzaklaşabilseydik de, 5 trilyonuyla 
bazı önemli şehirlerimizin diğer merkezlere bağlantısını kursaydık, daha hayırlı olmaz mıy
dı!" Benim söylediğim budur. 

Temel tercihlerde ne kadar büyük hatalar yapıldığını, çok bariz ve çarpıcı bir örnekle gös
termek için söyledim. Daha geçenlerde, doğuda, güneydoğuda dolaşırken gördüm ki, maale
sef, Kahramanmaraş ile Gaziantep gibi iki büyük şehrimizin arasındaki 80 km'lik yol, hâlâ 
yapılmamıştır. O yöreleri bilenler, dolaşanlar çok iyi hatırlayacakardır, yaşıyorsunuz; "yolum 
yok" diyen vatandaşlarımız hep önümüzü kesiyorlar. 

Ben bu örneği, kastettiğim temel tercihlerden birisi olarak verdim; yoksa, katiyen otoyol
lara karşı değiliz; ama bütün bunlar, bir imkân meselesidir; imkânların, yani kaynakların, doğru 
ve yerine masruf olarak kullanılabilme sanatıdır ki, bu maalesef, geçtiğimiz dönemde gösteri
lememiştir. 
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Biz Bakanlığımızda yeniden yapılanma içine girdik. Biraz evvel dediğim gibi, bunun içeri
sinde, çok önemli olan Maden Yasasını yeniden düzenleyeceğiz; Maden Dairesini, bir genel mü
dürlük haline getireceğiz. , 

Sayın milletvekilleri, maden işi, bildiğiniz gibi, araştırma safhasında, her zaman, hem kay
nak isteyen bir olaydır. Dolayısıyla, bugüne kadar, maalesef, özel sektörü biz yeteri kadar ma
den işine girmeye teşvik edememişiz. Şayet, maden fonunu doğru kullanırsak, şayet düzenle
meler yaparsak, öyle inanıyoruz ki, özel sektörümüz, maden işine bundan sonra daha çok önem 
verecektir. Çünkü, önemli olan, o madenlerin yeraltında daha uzun süre kalması değil, biran 
evvel ekonomiye kazandırılmasıdır. 

' Bir örnek olduğu için söylüyorum; mermerden bahsedildi, doğrudur, mermer yatakları
mız çok zengindir, çok çeşitlidir, çok değişik kalitelidir; ama, yanlış uygulanan politikalardan 
dolayı, orada da bir tıkanıklık meydana gelmiştir. Daha yeni yeni ham olarak, kütük ve blok 
olarak ihraç yerine, kesilmiş levha olarak ihraç etmeye başladık. Ama gelin görün ki, bu ger
çekleri bilmeyen insanlar tarafından hazırlanmış teşvik tedbirleri içerisinde seyyanen uygulan
makta olan ihracatta alınan fon konusu, mermer ihracatında fevkalade büyük bir handikap 
olduğu için, biz şimdi bunu değiştiriyoruz; kalitesine göre, daha doğrusu, satış fiyatına göre 
bir fon uygulanmasına yöneliyoruz ki, bu, zannediyorum, aynı zamanda bizim öngördüğü
müz haksız rekabetleri önlemenin bir örneğidir. 

Burada, birçok diğer konu içinde, özelleştirme ve özerkleştirmeden bahsedildi; Hüküme
timizin Koalisyon Protokolünde yer alan ve aynı zamanda Hükümet Programında yer alan 
"özerkleştirme" kelimesi üzerinde çok duruldu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1984 senesinde çıkarılmış 233 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin amaç maddesinin son paragrafını okuyorum : "Ben Kanun Hükmünde 
Kararnamenin amacı, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile, Kamu iktisadî Kuruluşlarının ve bunla
rın müesseselerinin bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk -evet, 1984'te 
ANAP iktidarda idi, kullandığı kelime aynen budur; amacı aynen bu şekilde tarif etmişlerdir-
bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini..." 

Yani bugün bizim yapmak istediğimiz şey... 1984'ten beri kendileri uygulayamamalar, şimdi 
bize, "özerklik nereden çıktı?" diyorlar! 

özerklik buradan çıktı; yani, özerklikten maksat, siyasa etkinliklerden uzak -kendilerinin 
de buraya gayet doğru olarak koydukları- ekonominin kurallarına uygun çalışan Kamu İktisa
dî Teşebbüslerini yaratmaktır. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı budur. 

İşte, bu yapılamadığı içindir ki, bugün KİT'ler -bir değerli konuşmacının belirttiği gibi-
Türk ekonomisi üzerinde büyük bir yük halinde bulunmaktadır. Biz, bunu, amacına uygun 
şekilde gerçekleştireceğiz; bütün programımız hazırdır, zaten, taahhüdümüz de budur, Kayır
ma yoktur, şeffaflık vardır, eşitlik vardır ve her şeyden önce de, memleket menfaati vardır. Ka
nunlarda yazılı olduğu şekilde yapılacaktır. 

Burada, birtakım konulara girildi; vaktinizi almamak için onlara hiç girmiyorum, sadece 
şu kadarını söyleyeyim : Bizim anlayışımızda, devletin, yani idarenin devamlılığı esas olduğu 
için, artık bugün devlet menfaatini korumak bize düştüğü için, bahsedilen o davayı temyiz et
miş durumdayız. 

Bu özelleştirme konusu, aynı zamanda Türkiye Elektrik Kurumunun, özellikle dağıtım 
şirketlerini ilgilendiriyor yahut da dağıtım şebekesini ilgilendiriyor. 
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Yine Sayın Arıcı, "burada yaptığımız yanlış mıydı?" dedi. 
Efendim, bir şeyi çok iyi düşünebilirsiniz; ama eğer yanlış tatbik ederseniz, neticesi, gayet 

tabiî ki kötü olur. tşte, sizin kurmuş olduğunuz, örnek olarak gösterdiğiniz, İstanbul'daki bir 
özel firmanın çalışmaları, bu bakımdan aksamaktadır. 

Çıkarılmış olan yasada birtakım hatalar vardır. Biz, şimdi, geçmişteki o hataları tekrarla
mamak üzere önümüze koyduk, ilgili özel sektör kuruluşlarını da çağırdık, "gelin buraya 
bakalım" dedik. Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok! Bu, Batı dünyasında çokça tat
bik edilen bir şey. En iyi modeli, en pürüzsüz çalışacak, adil çalışacak, vatandaşa hiçbir şekil
de sıkıntı yaratmayacak -çünkü, netice itibariyle, bir hizmet sektöründen bahsediyoruz- bir model 
geliştirelim ve bu modeli, bölge farklılıklarını da dikkate almak suretiyle, uygulayalım. Bizim 
yapmakta olduğumuz budur. 

Biz, dağıtım şebekelerinin özelleştirmesine karşı değiliz; bilakis, iyileştirilerek, devamını 
temin etmek için çalışıyoruz. 

Şimdi, gene Sayın Cengiz Bulut, "Biz şuraya kadar getirdik, önümüzdeki 500 gün içinde 
değil, 5 sene içerisinde siz neler yapacaksınız?., dedi. 

Sayın milletvekillerini, buna cevap değil de, hepinize bilgi kabilinden sunmak istiyorum ; 
Mesela, 1991'de -biraz evvel söylediğim gibi- kurulu güç 17 200 megavat; 1995*te biz bunu 
22 160'a, yükselteceğiz. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Bunları yazıyoruz Sayın Bakan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (Devamla) — Yazın 

efendim. . ' 
Tabiî, bizim hedefimiz, önümüzdeki 5 sene değil, biz, ondan sonraki 5 sene de iktidar 

olacağımız için, onun da planlarını yaptık, onu da söyleyeyim. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 2000 yılında 30 223, Allah kısmet eder de bir 5 sene daha gidersek -ki, evell 
Allah gideriz- 2005 yılında da 44 331 megavat olacaktır. 

Aynı şekilde, iletim tesisleri; 154 ve 380 kilovoltluk iletimlerde 22 binden 29 bine yükselti
lecek, daha düşük kilovoltlarda, yani düşük cereyanlar ki, -ziraî elektrifikasyondan bahsedil
di, esas 34,5 kilovoltluklar onlardır, bu dağıtım tesisleri de 1991 de 518 bin kilometre, biz bunu 
1995'te 620 bin kilometreye çıkarmayı planlamış bulunuyoruz. 

Yeri gelmişken hemen ifade edeyim : Köylümüzün, çiftçimizin en zarurî ihtiyaçlarından 
sulamada kendisine en önemli desteği enerjide vereceğiz; bunu ilan ettik; 160 liraya tarım sula
masını, köylümüzün, her bölgede, ayağına kadar götüreceğiz. Ayağına kadar götüreceğiz de
dimse, herkesin kendi kuyusunun başına kadar değil; ama, bir sistem içerisinde en yakın nok
talarına kadar, her bölgede götüreceğiz. 

Gene burada gazete gösterildi. 
Elektrik enerjisi konusunda diğer problem de, tahsilattaki bir yanlış anlamadır. Burada 

Ege Hürriyet Gazetesi gösterildi; eğer o Ege Hürriyeti okuyacak olursanız, orada vatandaşın 
şikâyeti, pahalılık değil, pahalılıktan öteye, tahsilattaki bir yanlış anlamadır. 

Burada doğru bir tespit yapıldı: Türkiye Elektrik Kurumu ve bütün diğer KİT'lerin birin
ci müşterek problemi, fazla istihdam... Biraz evvel okudum, özerk ve ekonomik kurallar içeri
sinde çalıştırılması öngörülen KİT'ler, öyle bir hale getirilmişki, özellikle istihdam bakımın
dan, kıpırdayacak yerleri yok. Dolayısıyla maliyetleri fevkalade pahalı ve zararları her sene 
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geometrik dizi halinde artmış, 1986'dan beri... O da enteresan; 1986'ya kadar kârlı gelen bu 
KİT'ler, bakıyorsunuz, 1987 seçim öncesi, birdenbire, alabildiğine bir istihdam, alabildiğine 
yanlış kararlarla zarara geçiyor! 

Şimdi biz, tarımda ve ayrıca doğu ve güneydoğu illerimiz başta olmak üzere, hemen he
men bütün belediyelerimizin şikâyetçisi olduğu, şehir içme suyu şebekelerine cereyanı ucuz ver
meyi, bir Hükümet politikası haline getirdik, karar verdik ve uyguluyoruz. 

Bunun yanında, ne yaptık? Sanayie öncelik verdiğimizi kısaca arz etmiştim; bu, hepimi
zin bildiği ve kabul ettiği bir konudur. 

Bundan evvelki yanlışları da düzeltiyoruz; enerjide şu "güvence bedeli" denilen depozi
toyu da, 1992 yılı 1 Ocak tarihi itibariyle kaldırdık; ne sanayicimizden, ne konutlardan güven
ce bedelini de almıyoruz. Çünkü, depozito, netice itibariyle belli bir maksatla alınmış bir gü
vence bedelidir. Evet; ama, mutlak surette karşılığı olmalıdır. Bu, her seferinde, hem de nakit 
olarak tahsil edilmeye başlandığı zaman, özellikle sanayicimize -ki, bu kadar pahalı para kul
lanmakta olan sanayicimizin maliyetleri içerisinde finansman yükünün ne olduğu bellidir- du
rup dururken bir munzam yük getirmişsiniz. Birisi dönüp de sorsa, "Bugüne kadar aldığınız 
depozitolan ne yaptınız?" dese, verecek cevap yoktur. 

Gene burada, petrol ve petrol üretiminden bahsettiler. 
Efendim, hakikaten memnuniyetle ifade etmek lazım ki, petrol üretimimiz artmaktadır; 

ama, bu artışı, sadece bir dönemin başarısı olarak görmemek lazım. Bildiğiniz gibi, petrol araş
tırmaları çok uzun yıllar süren ve çok büyük kaynaklara ihtiyaç gösteren bir iştigal sahasıdır. 
Senelerce araştırılmış, senelerce araştırıldıktan sonra muhtemel rezervler üzerinde yatırımı ya
pılmış ve bulunan kuyulardan da petrol alınmaya başlanmış durumda. O konuda da -Sayın 
Cengiz Bulut, yazmak isterseniz buyurun- ben size şimdi rakamları söylüyorum : 

1991 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 3 milyon 298 bin ton üretmiştir. Bu, 
ortalama olarak 67 bin varil/gün hesabına gelir. 

Diğer şirketleri de isterseniz söyleyeyim; onlar da, 1 milyon 152 bin ton üretmiştir. 
Geçtiğimiz 1992 Şubat ayı içerisinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 70 bin varil/gün 

-yani 67'den 70 bine çıkmış durumdayız- üretmeye başlamıştır. Mevcut, bilinen rezervler, 5 ilâ, 
5,5 milyon ton/yıl olarak hesaplanmaktadır. 

Tabiî, bunlar bir hesap, bir tahmindir. Bizim ülkemizin jeolojik yapısı çok değişik olduğu 
için, petrol, yeraltında kaymalar yapabiliyor. Umut ederim ki, bu petrol, şimdi tespit edilmiş 
olduğu yerde kalsın. 

Tabiî, enerji dediğimiz zaman, sadece elektrik, petrol değil, alternatif enerji kaynaklarını 
devamlı araştırma yanında, mevcut olanlardan da istifade edebilmek için çok kesif bir çalışma 
içindeyiz. Bunun başında, şüphesiz, doğalgaz geliyor. Doğalgaz için daha önce Sovyetler Birli
ğiyle yapılmış olan anlaşmamız var. Şimdi, doğalgazı, esas itibariyle almakta olduğumuz Rus
ya Federasyonundan, anlaşmaya göre hakkımız olan her yıl yüzde 5 artış yerine, daha fazla 
almak için teşebbüsteyiz. Kaldı ki, o mevcut olan sözleşmeyi, artık, Rusya Federasyonuyla ye
nileme durumundayız. Bu yenileme sırasında, miktar ve fiyat tekrar gözden geçirilecektir. 

Biraz evvel söylediğim gibi, iyi bir işletmeci olmak için, alacağınız veya üreteceğiniz bir 
malın önce pazar araştırmasını yapmanız lazım. 
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Doğrudur; bütün şehirlerimiz bugün, mümkün olsa, doğalgazla ısıtılabilse. Doğrudur; özel
likle çimento, seramik sanayii gibi sektörlerde, mümkün olduğu kadar fazla sanayicimize do
ğalgaz verebilsek... Çünkü? orada çok büyük bir maliyet faktörüdür; eğer, doğru hesaplarla 
yapılırsa... : 

Bunun için faaliyetteyiz. Bunun için, bu sene, İzmit'ten Karadeniz Ereğlisi'ne kadar olan 
boru hattının ihalesi yapılacaktır. Eğer, başarılı olursak, BOT sistemiyle, çok büyük doğalgaz 
santralları ve iletim boru hatlarıyla, aynı zamanda, dağıtım şebekelerini de yaptırmayı düşü
nüyoruz. Burada ne kadar süratli hareket edersek, o kadar ülke menfaatine olacağı aşikârdır. 

Yine bir sayın konuşmacı, "Hiçbir şey yapmıyorsunuz" dedi. 
Biz de, çok hızlı gidiyoruz da, şu Meclisteki engellemeler olmasa, bütçeyi bir an evvel çı

karabilsek, bir an evvel faaliyete geçebilsek diyoruz. Bizim derdimiz o... 
1992 programında neler var? Tabiî ki, bundan evvel başlatılmış olan yatırımlar devam et

mektedir ve edecektir; ama, bunlara ilaveten, önemli yeni santralların ihalelerini de kesin ola
rak yapacağız. Bunların başında, Yatağan Termik Santralının baca gazı tesisi, Orhaneli Termik 
Santralının baca gazı tesisi geliyor. 

Diyeceksiniz ki, bunlar yeni yatırım mı? Evet, bunlar yeni yatırım. Çünkü, 13 senedir in
şaatı devam eden Orhaneli'nde, eğer, baca gazı arıtma tesisini kurmazsak, orayı faaliyete ge
çir meyeceğiz. 

Bugün, çevre, bizim için, en az demokrasi kadar önemlidir; yalnız bizim için değil, dünya 
için önemlidir. Birleşmiş Milletler gündeminde eğer, bir sıcak harp görüşülmüyorsa, günde
min birinci maddesi daima çevredir. 

Dolayısıyla, biz, yap-işlet-devret modelini iyileştirmek suretiyle ve müracaatları askıda tut
mayıp, süratle karara bağlamak suretiyle, daha birçok yatırımlar düşünüyoruz. Bunların bir 
tanesi Aliağa, -Aliağa'ya tekrar geleceğim- bir diğeri, Çankırı, bir diğeri Bilecik. Bir arkadaşı
mız, "Muğla" dedi. Muğla'da var mı bilmiyorum... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Seyitömer. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (Devamla) — Se

yitömer... 
Değerli milletvekilleri, Sayın Arıcı Aliağa'dan bahsederken, "Aliağa'yı ne yapıyorsunuz" 

dedi. 
Şimdi tekrar ediyorum : O mesuliyeti deruhte etmiş bir geçmiş dönem bakanının böyle 

bir sualini ben çok garipsedim. Çünkü, Aliağa'da şu anda yapılacak bir şey yok. Aliağa'da 
yapılan şey şu : Bir gecede, kumandan yukarıdan talimat vermiş ve Japonların BOT sistemiyle, 
yani yap-işlet-devret sistemiyle kurmalarını öngördükleri termik santralin yeri serbest bölge haline 
getirilmiş ve o devirde bir değerli milletvekili, Danıştaya dava açmak suretiyle yürütmeyi dur
durma kararı da almış. Sayın eski bakan diyor ki : "Ne oluyor Aliağa?" 

Efendim, biz hukuk devletiyiz; hukuk devletini savunuyoruz. Müsaade edin de, Danıştay, 
evvela, kararını versin. Danıştay, kararını verdikten sonra, biz Hükümet olarak karar veririz. 
Yalnız, hemen bir şey söyleyeyim : Türkiye'nin kesinlikle yeni termik santrallere ihtiyacı vardır 
ve termik santraller öcü değildir. Yeter ki, gerekli tedbirler alınsın; yeter ki, yer seçimi doğru 
olsun; bütün mesele budur. 
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Şimdi, Aliağa'nın bir özelliği daha var; Sayın geçmiş dönem bakanının bunu bilmesi la
zımdır. Eğer Danıştay, o bölgenin serbest bölge olma niteliğini kaldırırsa, Japonların verdiği 
teklif -keenlemyekün- yeniden gözden geçirilecektir. Bakalım, o zaman biz, onu alacak mıyız, 
almayacak mıyız... Çünkü, serbest bölge yapmak suretiyle, firmaya birtakım avantajlar, birta
kım direkt sübvansiyonlar sağlanmıştır. Eğer Danıştay kararıyla bu kaldırılırsa -Japonlar da, 
bu işi, bizim kara gözümüz, kara kaşımız için yapmıyor ki sayın milletvekilleri, gayet tabiî ki, 
kâr etmek için yapıyor- o zaman Türkiye Elektrik Kurumuna satacakları enerjinin fiyatı, 2,5-3 
cent artacaktır. Bakalım, o zaman, biz onu kabul edecek miyiz? Mesele budur. 

Gökova'ya çok kısa değineceğim. Orada da, doğrusu hayret ettim; diyorlar ki : "O şöyle 
söyledi, bu böyle söyledi, o bakan başka türlü beyanat verdi, bu bakan başka türlü beyanat 
verdi, Sayın Başbakan başka türlü söyledi..." 

Efendim, mesele şudur; lütfen buradaki inceliği iyi düşünün veya söyleyeceklerimi iyi an
lamaya çalışın : Bizim Hükümetimiz, çok düşünüp bir kere, yapmaya kararlıdır. Bundan evvel 
yapıldığı gibi, ekonomiyi, her gün değişen kararlarla yönetmeyeceğiz; çok düşüneceğiz, bir ke
re yapacağız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bugün yapmakta olduğumuz şey, bir inceleme safhasıdır. İş, ekonomik yönden ele alın
mıştır, çevre yönünden ele alınmıştır, turizm yönünden ele alınmıştır ve gayet tabiî, şehircilik 
yönünden ele alınmıştır. Dolayısıyla, dört bakanın, bu konuda zaman zaman fikir beyan et
meleri kadar doğal bir şey yoktur. Netice, dönüp dolaşıp bir Yüksek Planlama Kurulu kararı 
veya bir hükümet kararma vabeste olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, tekrar ediyorum ve sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Enerji 
olmadan, sanayi olmaz; sanayi olmadan "Büyük Türkiye" olmaz diyoruz, bunun için çalışı
yoruz, bunun için huzurunuza geldik. Tensip buyurursanız, bu bütçe içerisinde faaliyetlerimi
ze devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, sırf zabıtların düzeltilmesi açısından ifade.ediyorum; başka hiçbir 

maksatla değil... ' 
Sayın Bakan, "bütçe engellenmeseydi" şeklinde bir ifade kullandı. 
Parlamentomuz, Genel Kurulumuz, belirlenen programı günü gününe tamamlamıştır. Bu 

bakımdan, bütçe açısından bir engelleme, bahse konu değildir. 
Sırf, zabıtlara geçsin, düzeltilsin diye ifade ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
Bütçenin aleyhinde, Sayın Saffet Topaktaş konuşacaktır. 
Buyurun efendim. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; he-

'pinize saygılarımı arz ederek, ülkemizde meydana gelen çığ, grizu ve deprem felaketlerinde can
larını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileklerimi bildirerek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Günümüz dünyasında, enerji, enerjiyi meydana getiren kaynaklar ve enerji kullanımı, en 
çok konuşulan konudur. Ülkelerin kalkınmışlığı, toplumların gelişmişliği, enerji üretim ve tü-
ketimiyle paralellik arz etmektedir. Enerji Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Türkiye'nin en büyük 
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yatırımcı kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların yönetiminin özerk olacağım söyleyen iktidara katıl
makla birlikte, özelleştirmede de, özellikle çalışanlarına öncelik veren bir anlayışla, bu kuru
luşların, çalışanlarına satılmasını teklif ediyoruz. Dolayısıyla, bu kuruluşları, kendi kararları-
nı kendilerinin vereceği bir yönetim şekline kavuşturmak yerinde olacaktır. Yoksa, bu kuruluş
larımızı, özelleştirme deyip, devlet desteğiyle holdinglere veya yabancılara döviz uğruna satar
sanız, milletimizi yine zarar ettirmiş olursunuz; zam yapmış olursunuz. 

' ' ' • 

Geçmiş iktidar döneminde, özelleştirme konusunda bolca laf üretildi. Biz yıllar önce, "iş
çi fabrikaya ortak olmalıdır, herkes kendi fabrikasında çalışırsa verimlilik artar" dedik. 1970'li 
yıllarda "millet sektörü" dedik, bütün KİT'lerin millete açılmasını istedik. O zaman, bizim 
bu görüşlerimizi yadırgayanlar, şimdi bunun adına değiştirip, özelleştirelim diyorlar! 

Bu konuda gerçekçi icraat bekliyoruz. Bu kuruluşlarımızı siyasetçilerin, politikacıların arpa
lığı olmaktan kurtaralım diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yatırımcı kuruluşları bünyesinde toplayan Enerji Bakanlığımız, ya
pacağı yatırımlarda, bir öncelikler stratejisi belirleyerek, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, 
kendi kaynaklarımıza göre işsizliği önleyecek, gelişmeyi hızlandıracak, dünya ekonomisiyle re
kabet edecek yatırımlar yapmalıdır. 

Bugün, ülkemizin en büyük sorunu işsizliktir. Terörün, ahlaksızlığın, hırsızlığın en büyük 
sebebi, işsizliktir. Enerji Bakanlığına, Türkiye'nin en büyük KİT'leri bağlı olduğuna göre, is
tihdamı artırıcı, işsizliği azaltıcı tedbirler getirirken, bu KİT'lerden biri olan Türkiye Demir-
Çelik İşletmelerinin, Karabük'te özel sektörün de iştirakiyle kurulması son aşamaya gelen Ka
rabük Sürekli Döküm Tesisinin kurulmasından niçin vazgeçilmiştir? 

Her milletvekili gayet iyi bilmek ve bizzat yaşamaktadır ki, Meclise gelen vatandaşların 
en büyük talebi, iş istemektir. Buna, her milletvekilinin torpille çözüm bulması imkânsızdır. 

Karabük'te kurulması düşünülen ve dolaylı etkisiyle bin, iki bin insanımızı işe kavuştur
mayı sağlayacak Karabük Sürekli Döküm Tesislerinin, Karabük Demir-Çelik Fabrikalarına ka
zandırılmasını istiyoruz. 

Ayrıca, grizu patlaması sonucunda İshak Alaton'un söylediklerine kulak verip, ocaklar 
kapatılacak mı? 16 Mart 1992 tarihli Yeni Asır Gazetesinde, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri 
Genel Müdürü, 'Karabük'te çelik konstrüksiyon ünitesini kapatacağız" diyor. 

Doğru mu? Eğer, deprem bölgelerinde çelik konstrüksiyon kullanılsaydı, bugün Erzincan . 
felaketi olmazdı. 

Geçmiş iktidar döneminde üzerinde çok söz söylenilen Afşin-Elbistan Termik Santralına 
iki ek ünite yapılması planlandığı söylenmektedir. 

TKİ'nin raporuna göre, çıkardığı kömürü, Türkiye Elektrik Kurumu, planlandığı şekilde 
tüketmediğinden, TKİ zarar etmektedir. Ek ünite yerine (B) santralının yapılması, hem TKİ'
nin ürettiği kömürlerin tüketiminde, hem de TEK'in elektrik üretiminde büyük fayda sağlaya
caktır. Ayrıca, bu tesisten çıkan kömür cürufunun çimento sanayiinde kullanılması sebebiyle, 
bu cüruf Adıyaman, Gaziantep ve diğer bölgelere kamyonlarla taşınmaktadır. Bu bölgeye bir 
çimento fabrikasının kurulmasıyla, bu cüruf, yerinde değerlendirilmiş olacaktır. Yine, bu tesi
sin yan kuruluşu olarak, bu bölgede kömür briketleme sanayiinin kurulmasını bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dünyada hangi ülke, enerji kaynaklarının tespitini iyi yapıp, planla
rını bu kaynaklara göre düzenlememişse, o ülke, geri kalmıştır; enerji kaynaklarına göre kal
kınma planını düzenleyen ülkeler ise, ileri gitmişlerdir. 
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Tabiî, kaynaklarımızın tespitini yaptıktan sonra, bunları rantabl bir şekilde işletecek, bun
ların özelliklerini tespit ederek ekonomimize katacak ve insanımızın emrine verecek bir şekilde 
düzenlenmesi gerekir. 

Türkiye'nin madenlerini hammadde olarak değil de, işleyerek ihraç etmek, Türkiye'nin 
kazancına olacaktır. ( 

Sayın milletvekilleri, Enerji Bakanlığımızı ilgilendiren, iki yıl önce basın organlarında, fer-
rokrom ve krom hırsızlığı olarak yer alan ve bir grup Etibank mensubunun şehit edilmesine 
yol açan olaylarla alakalı olarak Etibank bünyesinde bir dizi tahkikat yapıldığını, çeşitli yetki
lilerin açıklamasından öğreniyoruz; ama, iki yıl geçti, ne geçmiş iktidar döneminde, ne de bu 
iktidar döneminde herhangi bir sonucun alınmadığını görmekteyiz. 

Söz konusu tahkikatlar içinde en büyük önemi haiz olan, 1989 yılında Etibank Genel Mü
dürlüğünce yapılan Elazığ'daki krom sahalarının taşeronlarla işletilmesi ihalesidir. 

Bu ihalede yapılan usulsüzlük ve yolsuzluklar nedeniyle, tahkikatı yürüten müfettişin mü
teahhitle, PKK adlı bölücü terör örgütü işbirliğiyle meydana gelen bu olay sırasında, Etibank 
ve bir özel şirket çalışanlarından -aralarında mühendisin de bulunduğu- 8 kişinin katledildiği, 
basın ve yayın organlarınca Türk kamuoyuna duyurulmuş ve gerek iktidar, gerekse Etibank 
Genel Müdürlüğü tarafından, varsa.suçluların cezalandırılacağı konusunda sayısız vaatler de 
bulunulmuştur. 

Ancak, geçen iki yıl zarfında, Etibank müfettişlerince yapılan tahkikat sonuçlandırılmış 
' ve ihale komisyonu üyeleri, ihale safhasında usulsüz işlem yaparak, Etibank menfaatlerine ha

lel getirmek suretiyle müteahhit menfaatlarını koruyarak devleti zarara sokmak ve ihaleye fe
sat karıştırmak gibi benzeri usulsüzlüklerle suçlanarak, idarî açıdan cezalandırılarak, görev 
yerlerinin değiştirilmesi istenmiş; ayrıca, bu şahıslar hakkında hem hukuk, hem de ceza davası 
açılması gerekliliği bildirilmiştir. Fakat, aradan geçen bu süre zarfında, gerek Etibank'ın ANAP'lı 
yöneticileri tarafından ve gerekse mevcut iktidarın yöneticileri tarafından, devlet malım hırsız
lara peşkeş çektiren yolsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlığı bir alışkanlık ve prensip haline getiren 
yöneticileri korunmuştur. 

Söz konusu, hakkaniyete, ahlâka ve adaba aykırı davranış biçimiyle de yetinilmeyip, Eti-
bank'ta usulsüzlük ve yolsuzluklar üzerine giden ve tek birim olarak çalışan Teftiş Kurulu Baş
kam ve diğer bazı dürüst yöneticiler, işten el çektirilerek, pasif göreve alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Topaktaş, süreniz doldu, toparlayınız. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bu talihsiz uygulamalar, maalesef, ANAP İktidarında yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükle

rin üzerine gidileceğini iddia ederek kamuoyu önüne çıkan iktidarın ve yeni iktidarın atadığı 
yöneticilerin ilk icraatlarıdır. • 

Yapılan ihaleyle ilgili olarak Etibank'ı milyonlarca lira zarara sokan ve en az bir o kadar 
da mülkiyeti Etibank'a ait olan sahalardan krom hırsızlığı yapılmasına seyirci kalarak Etibank'ı 
ve devleti zarara sokan ve halen mevcut daire başkanlıklarını işgal eden yöneticileriniz hakkın
da neden hiçbir işlem yapılmamaktadır? 

Ayrıca, belirteceğim şu konuları da Sayın Bakanımızdan öğrenmek istiyorum : Elazığ'da
ki sahalarınızda çalışan ve açık olarak krom hırsızlığı yapan müteahhitlerin iş sözleşmeleri ip
tal edilecek midir? 
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Yine, müessese yöneticileri, işletme süresi dolan sahalarda -müteahhitlerin halen çalıştığı 
sahalarda- ihaleye çıkacaklar mıdır; yoksa, politik çıkarlar uğruna, krom hırsızlığından dolayı 
aleyhinde dava açılan müteahhidin çalışma süresi uzatılacak mıdır? 

Elazığ Batı Kef Ocağını çalıştıran müteahhide, hukuka ve ticarî teamüle aykırı olarak, kaç 
milyon fiyat farkı ödenmiştir? 

Hiç gereği olmadığı halde, hangi ihracatlarda, kimlere ne kadar komisyon verilmektedir? 
v ihracata ait sözleşmelerde açılacak akreditiflerin mutlaka Etibank'a açılmasını öngören 

hükme ne kadar uyulmuştur? Büyük montanlı ihracatlarda, hangi özel bankalara akreditif açıl- ) 
mıştır? 

Etibank'ın uhdesinde bulunan bazı maden sahaları hangi şirketlere rödövans karşılığı ve
rilmiştir? örneğin, Kütahya'da bir kömür sahası, Bursa'da manyezit sahası, Eskişehir'de Lüle
taşı, Kütahya'da feldspat sahası, Antalya'da kurşun barit, gümüş sahaları, Bursa Kemalpaşa*- -
da kömür sahası, Kayseri Pınarbaşı'nda krom işletmesi gibi sahalar rödövans karşılığı ihale 
edilirken, mevzuata, usule uyulmuş mudur? İhale edilen şirketlere kimler ortaktır? Şirketler 
kimin adına kurulmuştur? * 

Söz konusu bu sorularımızla ilgili belgeler elimizdedir. Sayın Bakanımızın, bu konularla 
ilgili araştırma yapmasını bekliyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 1992 yılı bütçesinin milletimize, devletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. (MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topaktaş teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde başka söz ta

lebi yoktur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi, 1990 kesinhesabı üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : Sayın Sayın, Sayın Çelik, Sa

yın Bayrak, Sayın özsoy, Sayın Ertekin, Sayın Zaimoğlu, Sayın Kapusuz. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Sayın, buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara

fından cevaplandırılmasının teminini istirham ediyorum. 
İstanbul Beşiktaş'ta TEK tarafından devlet konukevi yapılmakta olduğunu haricen öğ

renmiş bulunmaktayım. 
1. Bu devlet konukevinin TEK'le garabeti nedir? 
2. İnşaat devam etmekte midir? 
3. Bu işin finansmanı TEK tarafından mı karşılanmaktadır? 
4. Bu iş için bugüne kadar harcanan para miktarı ne kadardır? 
5. İnşaat TEK tarafından yaptırıldığında ve finansmanı da TEK tarafından karşılandı

ğına göre, binanın inşası tamamlandığında, bu bina TEK'in mi olacaktır, yoksa başkasının mı? 
Teşekkür ederim. • . . . , 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrı ayrı mı cevaplandıracaksınız, yoksa tüm soruları aldıktan 
sonra mı cevap vereceksiniz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz tek tek ve çok kısa olarak cevaplamak istiyorum. 

Sayın milletvekilinin sorduğu sualin cevabı şudur : Beşiktaş'taki devlet konukevinin inşası 
Türkiye Elektrik Kurumuna bir görev olarak -bizden önceki hükümet tarafından- verilmiştir. 

İnşaat devam etmektedir, 
Yatırımı Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılmaktadır. 1991 sonuna kadar 115 mil

yar lira harcanmıştır. Bitmediği için 1992'de eskalasyona girmiştir. Nihaî hesabın nereye vara
cağını şu anda bilememekteyiz. 

Ancak, bir ihtilaf daha vardır; o da İstanbul Belediyesiyle arsa üzerindeki arsa payı bakı
mından olan ihtilaftır. O konuda da henüz anlaşabilmiş değiliz. Şayet 100 milyara anlaşırsak, 
kendimizi şanslı kabul ediyoruz. İnşaat tamamlandığında, esas maksadı olan devlet konukevi 
olarak kullanılması için Dışişleri Bakanlığına devretmeyi düşünüyoruz. , 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Çelik, buyurun efendim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, benim Sayın Bakana şu sorula

rım var : • • " • ' . . 
1. Şanlıurfa İli 19 bin kilometrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur ve 2 597 yerleşim 

yerinden ibarettir. Güneşin bağdaş kurduğu, tarihin bağdaş kurduğu yerdir. Bu yerleşim yerle
rinde elektrik paraları toplanırken, köy muhtarlarına bu işler havale ediliyor ve köy muhtarları 
da bazen mahkemeye düşmektedirler. 

Acaba, Sayın Bakan, elektrik paralarının toplanması konusunda, hem köylerimizde abo
ne yapma sistemine geçip, hem de memur gönderebilecek midir? 

Şanlıurfa'nın personel ve araç bakımından çok mağdur olduğu, Sayın Bakan tarafından 
da bilinmektedir.,O yönden takviyeleri olabilecek midir?. 

2. Her yaz sulama mevsiminde Şanlıurfa, içme suyu bakımından, elektriğin sık sık ke
silmesi nedeniyle susuz ve kurak bir hale gelerek çöle dönüşmektedir. Yine, millî ekonomiye 
katkısı bulunan pamuğu 144 bin hektarlık alanda üreten pamukçularımız, geçen dönemde elek
trik kesilmesini ve trafo konusunu halletmek için otobüslerle Ankara'ya gitmişlerdi. Acaba, 
Sayın Bakanımız, bu konuya bu sene bir çözüm bulacaklar mı? 

3. Şehir içi elektrik şebekemizin yenilenmesine ve trafo yapımına hız verilebilecek midir? 
4. Basında da yer aldı; şubat ayında, Sayın Bakanla birlikte, Yahudi Türk vatandaşı İzak 

Alaton, Zonguldak'ta 600 metre yerin dibine birlikte indiler. Arkasından grizu patlaması ol
du, arkasından da bu ocakların kapatılması kararı söz konusu oldu. 

Sayın Bakan acaba bu konuda nasıl bir cevap verecektir? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, tabiî sözlü cevap verebileceğiniz gibi, yazılı cevap verme imkânınız da vardı; 

takdir size aittir. (DYP sıralarından "Yazılı ver" sesleri) 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANIERSİN FARALYALI (İzmir) — Sözlü ola
rak çok kısa vereceğim efendim. 

TEK, müessese olarak tahsilat zorluğunu bir modernizasyon çalışması içerisinde gider
mektedir. En yakın zamanda, -pilot bölge olan İzmir'den başladık- bunu yaygınlaştıracağız 
ve Şanlıurfa'ya da geleceğiz. 

Şebekenin durumu malumunuzdur. Zaten konuşmamda defaatle vurguladığım gibi, ile
tim ve dağıtımdaki noksanlıkların bir çarpıcı örneğini, müsaadenizle vereyim : İstanbul'un ih
tiyacı 7 200 trafo iken, bugün kurulu sadece 4 200 trafo vardır. 

Şanlıurfa'daki durumu biliyoruz. 
Biz, öncelikle, yerli elektromekanik sanayimize, hem bir kapasite yaratmak bakımından, 

hem onların kaliteli ürünlerini almak bakımından, dünya kredisi şartlarını değiştirdik, ihaleye 
çıktık. Yakında takviye geldikten sonra, diğer sorularınızın da cevabı olan, ziraî sulama, şehir 
içi aydınlatmaya da erişebileceğiz. 

Türkiye Taş Kömürleri Kozlu ocaklarını -şu anda yangın devam etmektedir- kapatma ka
rarı diye bir şey yoktur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın özsoy, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Sayın Bakanıma, müsaadeleriyle 

bir konuyu öğrenmek için soru tevdi etmek istiyorum. Afyon'un jeotermal enerjiyle ısıtılması 
için daha evvel çalışma yapıldığı bilinmektedir; hatta mahallî gazetelerde, projelerinin ihale 
edildiği yazılmaktadır. 

Bu konu ne dereceye kadar doğrudur ve ne safhadadır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, teşekkür ederim. 
Milletvekilimiz Sayın özsoy'a Afyon'la ilgili cevap veremeyeceğim. Müsaade ederseniz, 

inceleyip, yazılı olarak cevap vereyim. Yalnız, genel olarak, jeotermalde bugüne kadar pek ba
şarılı değiliz. Denizli yakınlarında kurmuş olduğumuz tesis 22 megavatlıktır; sadece 15 mega
vat civarında bir şey alınmaktadır. İzmir'de de konutları ısıtma projesi; var; ama çok başarılı 
olduğumuz söylenemez. 

Afyon'la ilgili olarak zatı âlinize yazılı olarak bilgi vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ertekin. 
MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) —-Sayın Başkan, Sayın Bakana tevdi edilmek üzere 

sorularımı arz ediyorum : 
1. Kütahya, hava kirliliği bakımından son yıllarda -araştırmalar neticesinde- ilk 10 ilin 

içine girmiştir. Bu bakımdan, gerek hava kirliliğinin önlenmesi açısından, gerekse sanayinin 
gelişmesi açısından, İstanbul'dan Ankara'ya getirilen doğalgaz boru hattının -Bursa, Bilecik, 
Eskişehir'den geçmektedir- Eskişehir'den Kütahya'ya uzatılması düşünülüyor mu?. 
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2. Kütahya Seyitömer Termik Santralı hepimizin malumudur. Sayın Bakanımızın da izah 
ettiği gibi, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda enerji açığının ortaya çıkacağı bir gerçektir. Bu ba
kımdan, son günlerde, gerek Yatağan'da, gerekse tzmir Aliağa'da bilhassa Muğla'da Gökova 
Termik Santralinin sonuçları gündemimizi işgal etmektedir. Biz diyoruz ki, Seyitömer'de mev
cut olan 4 üniteden oluşan santralın üzerinde, araştırmaları yapılan 5 inci ve 6 ncı üniteleri 
görecek miyiz? 

3. BOTAŞ, doğalgazt, Ankara Belediyesine, İstanbul Belediyesine sattığı fiyattan daha 
fazla fiyata mı satmaktadır? Çünkü Ankara Belediyesi, doğalgazı, İstanbul Belediyesinden met
reküpünü 350 lira daha fazla fiyatla satıyor. Ancak, bu fark BOTAŞ'ın Ankara Belediyesine 
daha farklı doğalgaz satmasından dolayı mıdır; yoksa, Ankara Belediyesi bu parayı kendisi 
böyle mi takdir etmektedir? 

4. Kütahya Etibank gümüş üretim tesislerinin yılda 120 bin ton kapasiteyle Ortadoğuda 
tek, dünyada ikinci sırada yer aldığı hepinizin malumudur. 

Bu tesisimizin tam kapasiteyle çalışması için çalışmalar yapılmakta mıdır? 
Bunları öğrenmek istiyorum. Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Efendim, konuşmamda da arz etmeye çalıştığım gibi, hedefimiz, tabiî, özellikle hava kir

liliğine duçar olmuş bütün şehirlerimize doğalgazı zaman içerisinde getirebilmektir; dolayısıy
la, inşallah, Eskişehir'e geldikten sonra Kütahya'ya da erişiriz. 

İki belediyeye ayrı ayrı fiyattan verme diye bir şey yok. Zaten, anlaşma çok sarih hüküm
ler taşır; geçmiş altı aylık -dünyadaki- fuel-oil fiyatlarına göre ayarlanır. 

Ankara Belediyesinin şikâyetlerini halkımızdan duyuyoruz; ama o, belediyemizin bir so
runudur. 

Etibankın gümüş madenleriyle ilgili, şu anda bir bilgim yok; size yazılı olarak cevap vereyim. 
Seyitömer Santralının 4 üncü ünitesi, 1992 programında devam halinde; inşallah, bitiril

mek üzere programa alınmıştır. Daha tam bitmedi; ama 1992 programında 5 inci ve 6 ncı üni
teler yoktur; revize programda dikkate alacağımızı hatırlatmak isterim. 

Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bayrak. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Başkanım, Sayın Bakana benim de iki sorum olacak. 
Birincisi; 21 Mart 1990 tarihinde Kayseri'de Kayseri Doğalgaz Ticaret Anonim Şirketi adıyla 

4 milyar sermayeli, yüzde 25'i bloke edilmiş bir şirket kurulmuştur. Bilindiği gibi şu ana kadar 
doğalgaz için bir çalışma yoktur. 

Kayseri'de doğalgaz ne zaman gelecektir? 
İkinci sorum : Kayseri'deki tüketiciler özel bir şirketin ürettiği elektriği tüketmektedirler 

ve burada tüketiciler zarar görmektedirler. 
Sayın Bakan, bunun için ne düşünüyorlar? 
Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz, Sayın Bayrak'in sorduğu birinci sualin cevabını yazılı olarak verece
ğim; çünkü şu anda bilemiyorum. 

İkinci sorunun cevabı ise, kendileriyle görüştüğüm için konuyu biliyorum, kendi ürettik
leri enerjiyi satıyorlar; fakat değişik tarifeyle veremezler. Yalnız, orada birtakım hukukî sorun
ları var; onun üzerinde çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Zaimoğlu. . ' 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, ben de Sayın Bakanıma doğalgazla il

gili soru yöneltmek istiyorum. 
Sayın Bakanın ifadelerinden öğrendiğimize göre, yeni cumhuriyetlerle doğalgaz konusun

da anlaşmalara gidilmektedir. Dolayısıyla, bu cumhuriyetlerden Azerbaycanla, şu anda çok 
ucuza doğalgaz anlaşmasına gidildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Doğu Karadeniz'e çok yakın 
olması hasebiyle, acaba Giresun, Ordu, Trabzon ve civarına doğalgaz almayı düşünüyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Zaimoğlu'nun sorduğu sualin kısa cevabı şudur : "Ben, diğr cumhuriyetlerden al

mak üzere yeni bir anlaşma yapacağız" demedim; belki bir yanlış anlama oldu. Anlaşmamız, 
Sovyetler Birliğiyle idi. Sovyetler Birliği kalmadığına göre, bizim şu anda dogalgazı çekmekte 
olduğumuz cumhuriyet, Rusya Federasyonu. Onlarla anlaşmayı yenilemek mecburiyetindeyiz; 
yenilerken de, şartlan, miktar bakımından artıracağız. . ' 

Azerbaycan'dan alacağımız konusuna gelince : Daha geçen gün Azerbaycan Enerji Baka
nı benim misafirim olarak buradaydı; maalesef, Öyle ihraç edebilecekleri, satabilecekleri mik
tarda bir doğalgaz yok; ama Türkmenistan'da çok doğalgaz var. 

Bunlar uzun vadeli projelerdir; şu anda kesin hiçbir şey yok. Yalnız, Sayın Başkan bu vesi
leyle çok kısa olarak, kürsüde dile getirilen bir hususa değinmek istiyorum. 

Bir konuşmacı, "İranla doğalgaz anlaşması ne safhadadır?" demişti ve "diğer alternatif 
ülkeler var mı, mesela likitgaz gibi?.." diye sormuştu. 

Evet, İranla henüz prensip anlaşmasından öteye herhangi bir şey yapılabilmiş değildir. Yalnız, 
bizim Sovyetler.Birliğinden sonra, Bağımsız Devletler Topluluğuyla ilişkilerimizi gören İran, 
bu konuda daha süratli adımlar atmaya başlamıştır; artık bize daha fazla yaklaşmaktadırlar. 
Biraz o konudan vazgeçmek niyetinde idiler. 

Bir de, bildiğiniz gibi, BOTAŞ Marmara Ereğlisinde çok büyük kapasitede LPG dediği
miz, yani sıvı haline getirilmiş gaz için büyük bir terminal inşa etmektedir. İnşaatta bir gecik
me vardır; fakat o bitirildiği zaman, Cezayir'den bu gazı alabileceğiz. Kısacası, sadece bir merkeze 
ya da bir satıcıya bağlanmak istemiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Yani şu anda Doğu Karadenizin şansı yok!.. 
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ENERjft VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Şu anda 
öyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, birinci sorum : Yabancılar Türkiye'de 

direkt ve endirekt olarak maden sahası sahibi midirler? 
Yeniden düzenlemeyi düşündükleri maden yasasında buna nasıl bakıyorlar? 
İkinci sorum : Türkiye'nin yassı demir-çelik ihtiyacı ne kadardır? Yassı mamul imalatına 

geçilmesi düşünülüyor mu? Bunun ithali için ne kadar döviz ödenmektedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, madenler konusunda, ekonomide takip etmekte olduğumuz genel prensipler içerisinde, 
yerli firmaların, yabancılarla ortaklık kurması mümkündür. Nitekim, gene kürsüde dile getiri
len trona madenleri için, Etibankın bu şekilde bir ortaklığıyla, inşallah kısa bir zaman içeri
sinde bir işletmenin kurulmasına başlanacaktır. Yatırım 300 milyon dolar civarında olacaktır. 

Yabancı-Türk ortaklıkları... Evet, şu anda faaldir; ama hiçbir maden yabancıya satılma-
mıştır. Zaten madenlerin satılması değil; ancak, işletmesi söz konusu olabilir. Biz, özellikle de
ğindiğim gibi, yabancılarla ortaklığı, madenlerin araştırmasında ve bilahara işletmesinde ihti
yaç olan kaynak temini açısından zaruri görüyoruz. Bu bakımdan madenlerin özelleştirilmesi
ni zaten programımıza aldık. 

Yassı ürünlerle ilgili şu anda tam rakamlar yanımda yok; ama size yazılı olarak bildirebilirim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, sorular da cevaplandırılmış olmakla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığının 1992 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi, sırasıyla bölümlerini okutuyorum : 

1.— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 466 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 925 806 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1342 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 13 143 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 959 757 000 000 

103 



T.B.M.M. B : 53 17 . 3 . 1992 O : 3 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynakla Bakanlığı 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi, 1990 yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

900 

999 

A 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maden ve Enerji Kaynaklarının işle
tilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

— CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

6 118 320 000 

223 668 880 000 

892 240 000 

35 726 001426 

Toplam 
harcama 

5 227 143 046 

222 614 774 145 

857 814 009 

128 328 760 

İptal edilen 
ödenek 

891 176 954 

1 054 105 855 

34 425 991 

35 597 672 666 

TOPLAM 266 405 441 426 228 828 059 960 37 577 381 466 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edil

miştir. 
Değerli milletvekilleri, böylece Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1992 malî yılı büt

çesi ile 1990 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyorum. (Alkışlar) 

a) Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : . . . ' • 
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A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 069 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 4 341000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 7 290 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 150 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 17 137 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 17 150 000 000 

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

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (B) cetvelinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Şimdi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Kesinhesabımn bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza arz edeceğim : 
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• ' . A 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

17 . 3 

— CEÎVELt 

Genel ödenek 
toplamı 

2 171 960 000 

1992 

Toplam 
harcama 

2 029 480 361 

0 : 3 

îptal edilen 
ödenek 

142 479 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Po
litikası 1 884 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler •. , 160 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 856 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 5 073 200 000 

1 778 708 912 

119 171 430 

105 651 088 

41 468 570 

856 240 000 

3 927 360 703 1145 839 297 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

2 

3 

B — CETVELİ 

G e l i r i n ç e ş i d i > 
Tahmin 

Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

3 000 000 

5 010 000 000 

5 013 000 000 

Tahsilat 
Lira 

4 632 676 

3 766 250 000 

3 770 882 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Değerli milletvekilleri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve 1990 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı kabul edilmiştir. 

Böylece ve tekraren Enerji ve Tabiî kaynaklar Bakanlığımızın ve Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğümüzün bütçesinin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. (Alkışlar) 

Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; göstermiş olduğunuz itimada şahsım ve bütün Bakanlık men
suplarım adına çok teşekkür ediyorum; bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana, Bakanlık mensuplarına biz de teşekkür ederiz. 
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B) SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 Malî Ytlı Bütçesi 
2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

'\ 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımız gereği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı büt

çesi ve 1990 yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerindeler. 
Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan grup temsil

cilerini ve kişisel konuşma talebinde bulunanların isimlerini okuyorum : ANAP Grubu adına 
Sayın Şükrü Yürür, Sayın Rasim Zaimoğlu; 

SHP Grubu adına Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Ender Karagül; 
RP Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; DYP Grubu adına Sayın Mehmet Cebi, Sayın Halil 

ibrahim Artvinli, Sayın İsmail Amasyalı; 
Kişisel olarak, lehinde Sayın Seyit Osman Sevimli, Sayın Mustafa Yılmaz, Sayın Mahmut 

Kılıç, aleyhinde Sayın ökkeş Şendiller, üzerinde Sayın Mustafa Baş. 

İlk söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Şükrü Yürür'dedir; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıy
la selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, zamanı iyi kullanmaya ve teferruata girmemeye gayret edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, önce, sanayileşmedeki farklı anlayış ve uygulamalarımızdan; sonra 

da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir yatırım değil, bir hizmet bakanlığına dönüştürülmesi 
gayretlerimizden söz edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin kalkınmasının ancak sanayileşmeyle müm
kün olacağı görüşünde, bütün siyasî partilerimizin ittifak ettiği, muhakkak. Yalnız, nasıl bir 
sanayileşme politikası takip edileceği konusunda farklılıklarımız olduğu da bir başka gerçek. 

Meseleye böyle bakıldığında, kısa bir tarihçe yapmak istiyorum. Malumlarımız olduğu 
üzere, 1970'lerin ortalarından itibaren ithal ikamecisi sanayi modeli tıkanmıştır, ithal yatırım 
malı ve hammadde talebinde sürekli artış olmuş, ihracat aynı ölçüde artmadığından, dış tica
ret açığı büyümüştür. 

Türkiye'de sanayi işletmelerinin optimal büyüklükte olması, maliyetleri artırmaktadır. Bu
nun yanında, 1980'e yaklaşıldığında, mevcut tesislerin yüzde 30'Iar civarında kapasiteyle çalış
ması, maliyetlerin daha da yükselmesine sebep olmuştur. Bu dönemde, gayri safî millî hâsıla 
artış hızı, yıllık ortalama yüzde 2,1'ler seviyesine kadar düşmüştür. 

Yukarıda değinilen olumsuz şartların sonucu olarak, imalat sanayii katma değeri, bildiği
niz gibi, ,1979'da yüzde 5,3 ve 1980'de yüzde 5,4 oranında azalmıştır. Ayrıca, sermaye, emek 
ve doğal faktörler ve benzerlerinin yanı sıra, teknolojiye gereken önemin verilmemesi gibi se
beplerle, sanayileşmede arzulanan seviyeye o dönemde ulaşılamamıştır. 
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Türkiye'de 24 Ocak 1980'de uygulamaya konulan ekonomik istikrar tedbirleriyle, sanayi
leşme politikasında önemli anlayış değişiklikleri yapılmıştır. 1984 yılından itibaren, aynı poli
tikalar devam ettirilmekle birlikte, ekonominin tabiî kanunları içerisinde, çağın icapları da dikkate 
alınarak önemli bir değişik ve gelişme kaydedilmiştir. Bu gelişmede, ülke menfaatları doğrul
tusunda, müdahale ve tahditler asgarîye indirilerek, rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest 
pazar ekonomisinin uygulanması benimsenmiştir. Bu temel politika, Parti Progrımımızda ay
nen şu şekilde yer almıştır : "Sanayi enluzlı gelişme potansiyeline sahip olan sektördür. Sana
yileşme politikamızın esasını, genel kaide olarak, devletin doğrudan sanayi teşebbüslerine gir
memesi, bunu millete bırakması teşkil eder. Devlet, sanayileşmede teşvik ve tanzim edici bir 
rol oynamalıdır." 

Partimizin bu programının, temel ilkelerinin başında da, sanayinin bütün yurtta pratik 
ve gerçek ölçülerde yayılması için, devletin altyapı ve hizmet yatırımlarını yapması hükmü yer 
almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye için, 1980 bir nokta, 1983 yılı ise, Anavatan'ın kuruluşuyla 
bir zihniyet değişikliğinin başlangıcıdır. Anavatan Partisi İktidarıyla başlayan bu yeni dönem, 
Türkiye'de çok önemli değişikliklerin, tercihlerin uygulamaya konulduğu dönem olmuştur. Bu 
değişikliklerin temelinde, Türk Milletinin kaderini değiştirme, onurunu yükseltme felsefesi hâ
kimdi; bir başka ifadeyle, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak hedef alınmıştı. 

> O güne kadar tarım ülkesi olma karakterinden kurtulamayan Türkiye'nin istikrarlı bir or
tamda, sağlıklı ve çağın icaplarına uygun ekonomik politikalarla, tarım ülkesi karakterlerin
den kurtarılıp, sanayi ülkesi karakterini iktisap etmesi yolu seçilmiştir. Sanayileşmedeki bu ya
pılaşmada, daha evvelki yıllarda olduğu gibi, kapalı duvarlarda "ne yaparsam, satarım" esp
risi terk edilmiş, dışa açılmanın bütün icaplarına uygun bir sanayileşme ve ihracat politikası 
uygulanmıştır. Bu sebepledir ki, dışarıda sesimiz duyurulmaya başlanmış ve sanayi ürünlerine 
dayalı ihracatımız gün be gün artış kaydettiğinden, dikkatleri Türkiye üzerine çevirmiştir, önemli 
olan, Türkiye'nin bu değişme ve gelişmeyi demokratik bir sistem içerisinde başlatmış ve başa
rıya ulaşmış olmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu kürsü dahil, her yerde defalarca tekrarlandığı gibi, 
Anavatan Partisinin sanayileşme politikalarıyla, dünyada demode olmuş ve geçersizliği kabul 
edilerek terk edilmiş sanayi modelleri yerine, çağın icaplarına uygun, ileri ülkelerin uyguladığı 
ve başarılı olduğu tespit edilmiş sanayileşme modelleri benimsenmiş ve öncelikle uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu tutarlı ekonomik politikalar ve sanayileşme stratejileriyledir ki, Türkiye, birçok ülkeye 
örnek teşkil edecek bir ülke durumuna gelmiştir. Bu tespitlerimiz, bizim milletçe övündüğü
müz bir olay olmaktan çıkmış, bütün dünyaca kabul edilen ve açıkça da ifade olunan bir ger
çek olmuştur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu noktada önem atfettiğim bir hususu, Yüksek 
Heyetinizin dikkatlerine sunmak istiyorum : Sanayileşme politikasına esas teşkil eden görüşler 
1950 Türkiye'sinde, rahmetli Adnan Menderes'in 1951 yılındaki Birinci Hükümet Programın
da aynen şu şekilde ifade olunmuştu : "Eski iktidarın tek parti hâkimiyetinde ifadesini bulan 
siyasî görüş ve kanaatleri, onun iktisadî ve malî politikasında da, müdahaleci, kapitalist, bü
rokratik ve inhisarcı bir devlet tipi ortaya çıkartmıştır. Bu hatalrgidişin akıbeti meydandadır. 
Bu sebeple, takip edeceğimiz iktisadî ve malî politikamızın, devlet müdahalelerini asgariye 
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indirmek; diğer taraftan, iktisadî sahada, devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak; 
buna mukabil, emniyet vermek suretiyle, hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar ge
nişletmek diye ifade olunabilir. Çünkü, bize göre, hususî mülkiyet ve şahsî hürriyete dayanan 
bir iktisat rejiminde, iktisadî sahanın, asıl olarak ferde veya şirket halindeki hususî teşebbüse 
ait olması lazımdır. Devletin, doğrudan doğruya iktisadî teşebbüslere girişmesi, nâzım ve mu
rakabeci olarak iktisadî sahada üzerine vazifeler alması, ancak istisna teşkil etmeli ve ancak 
katı zaruret halinde inhisar edilmelidir." 

Evet arkadaşlarım; bu söz, 1951 yılında söyleniyor; 1991 yılının başındaysa, dünyada o 
gün için şapka çıkartılan ve uğruna milletleri seferber ettikleri devletçi nizam komünizm, ta 
o günden görülerek, yıkılıyor. 

Bu ileri görüşlü Başbakanımızın çizmiş olduğu yolda, Anavatan Partisi 1983 yılından iti
baren politikasını serbest piyasa ekonomisi üzerine kurarak, uygulamaya koymuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayileşme konusundaki maruzatımı, ülkemizin ve ' 
milletimizin, kalkınması ve layık olduğu seviyeye en kısa zamanda erişmesinin, ancak ve an
cak, sanayileşmesiyle mümkün olacağı; bu konuda yapılacak her müspet hareketin, bizleri yü
rekten sevindireceğini ifade ederek noktalamak istiyorum. 

Konuşmamın bu bölümünde sizlere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, bir hizmet bakanlığı 
olduğu görüşünü arz etmeye çalışayım. 

ANAP hükümetleri döneminde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, bir yatırım bakanlığı ola
rak görme mantığı yerine, hizmet arz eden bir bakanlık olduğu mantığını hâkim kılmaya çalış
tık. Bugünkü Hükümete Bakanlığı devrederken, inancımız odur ki, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı, önemli bir hizmet bakanlığı hüviyetini tam manasıyla iktisap etmiş olarak devredilmiştir. 

Temennimiz, temelini attığımız ve başarılı meyve vermeye başlayan bu hizmet anlayışının, 
Koalisyon Hükümetince de takdir edilerek, devam ettirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada bir memnuniyetimi huzurlarınızda ifade etmek isterim. 
Koalisyon Hükümetinin Sayın Ticaret ve Sanayi Bakanı, Bakanlığının 1992 yılı bütçesinin Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki müzakeresi sırasında yaptığı konuşmalarda, iktidarımız döneminde 
yapılan hizmetleri, en ufak detaylarına kadar sahip çıkarak, ifade etmiş olmalarını memnuni
yetle belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda ifade ettiğim gibi, bizim devlet anlayışımızda, devlette de
vamlılık esastır. Memlekete ve millete hizmet, hangi iktidar döneminde yapılmış olursa olsun, 
muhterem ve takdire şayandır. Onun içindir ki, Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda yaptığı 
konuşmayı, "Bakanın bu konuşması, geçmiş dönemlerde bakanların yaptığı konuşmaların ana 
çatısı, kurgusu ve mantığı itibariyle farklı değil; giriş bölümünde aynı meseleler işleniyor, arka 
tarafta aynı meseleler dile getiriliyor" diyerek, bir SHP milletvekilinin eleştirisini, asgarî bir 
ifadeyle, yadırgadım. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse de, vaktiyle Bakanlık bütçesi Yüksek Meclisin 
huzurunda müzakere edilirken,- SHP Amasya Milletvekili olarak Grubu adına yaptığı konuş
masında sözlerine başlarken aynen şunları söylemişti: "Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görev
leri incelendiğinde, çok önemli bir Bakanlık olduğu görülecektir; fakat böyle Önemli bir Ba
kanlığa 20 trilyonluk bir bütçe içerisinde ayrılan ödenek, sadece 104 milyar Türk Lirasıdır. Ya
ni, bütçenin yaklaşık binde 5'i, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ayrılmıştır. Bu rakamlar, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına Anavatan İktidarının ne kadar önem verdiğinin göstergesidir." 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakana, bugün Bakan olarak soruyorum... Sayın Demirel'in 
ifadeleriyle, "duvarın öte tarafında..." Tabiî, bizim devlet anlayışımızda, "duvarın öte yanı, 
bu yanı" diye bir ayırım söz konusu değildir. Muhalefette bir devlet anlayışının hâkimiyeti ve 
ciddiyeti zorunludur, tşte bü mantık içerisinde, Sayın Bakana, yukarıda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi zabıtlarından aynen aktardığım, önceki beyanlarının mantık ve değerlendirmesi içeri
sinde sormak istiyorum : Bugün 207 trilyonluk 1992 genel bütçe içinden Koalisyon Hükümeti, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verdiği büyük önemi, binde kaçlık bir bütçe tahsis ederek gös
termiştir? Acaba 20 trilyonluk bütçenin içindeki oranı tutturabilmiş midir? 

Sayın milletvekilleri, bu noktaya gelindiği için, önemli gördüğüm bir hususa daha huzur
larınızda temas etmek istiyorum. 

Sayın Demirel, duvarın öte tarafında, yani muhalefette iken, grubu adına yaptıkları bir 
bütçe konuşmasında aynen şöyle söylüyordu : "Kalkınma olacak. Kalkınmanın neticesinde re
fah olacak, işsizlik ortadan kalkacak. Her kesim, insan gibi yaşama şartlarına kavuşacak. Bu 
nasıl olacak? Bu, kalkınmayla olacak. Yatırımın olmadığı yerde, kalkınma olmaz." 

Sayın Demirel, bugün duvarın bu tarafında... Kendi ifadeleriyle, "Hükümet bir çare 
müessesesidir" dedikleri yerde, bir başka ifadeyle de, Hükümetin başı, Başbakan, 10 Mart 1992 
günü huzurlarınızda bu sıfatla konuşurken, "bu bütçeyle yatırım imkânı yoktur" demekle, 
"kalkınma için yatırım gereklidir" ifadeleriyle çelişerek, milletin kalkınma ve refah ümidini 
bu yıl için kırmış olmadılar mı? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tekrar Bakanlık faaliyetlerine dönerek, iktidarımız dö
neminde Hükümetimizin takip ettiği, tutarlı, dengeli ve yapıcı sanayileşmeye bir Örnek olarak, 
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinden söz etmek istiyorum. 

Bu konudaki çalışmalarımıza sahip çıkarak, çok iyi bir şekilde özetlediği için, Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanının bütçe komisyonunda yaptıkları konuşmadan aynen aktarıyorum : 
"Sanayinin teşvik ve cazip hale getirilmesi maksadıyla kurulacak sanayi tesisleri için lüzumlu 
arazinin, spekülatif hareketlere meydan verilmeden, enerji, haberleşme, ulaşım, tasviye tesisle
ri ve idare binaları ile tesis edilmiş halde temini en kolay ve ekonomik yoldan sağlayan organi
ze sanayi bölgeleriyle, şehir içinde dağınık biçimde yerleşmiş ve müsait olmayan çalışma koşul
ları altında bulunan imalatçı ve tamiratçı küçük sanayicileri, modern, düzenli bir işyerine ka
vuşturmak ve dayanışmayı geliştirmek, verimliliklerini artırmak üzere küçük sanayi siteleri, \ 
devlet desteği ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Küçük sanayi sitesi uygulamaları, planlı 
döneme girildiği 1965 yılında başlamış ve 1991 yılı sonuna kadar 54 817 işyeri ihtiva eden 216 
adet küçük sanayi sitesi hizmete sunulmu$tur. Yurt çapında güçlü, hızlı ve yaygın sanayileştir
meyi özendirmek... 

CEMAL ÖZBlLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, Divan üyesi eksik; böyle laubali şekilde 
Meclis çalışmaz. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz... Laubalilikle hiç alakası yok; acil bir durum 
vardı, arkadaşa ben izin verdim. Müsaade buyurunuz efendim. 
, , MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Divan, üyesiz olmaz; tamamlayın efendim. 

BAŞKAN — Rica edeyim... Bu kadar acil bir durumu değerlendirme takdir yetkimiz olsun. 
CEMAL ÖZBlLEN (Kırklareli) — Efendim, usul böyle. 
BAŞKAN — Usulü, gayet tabii, biliyorum efendim; ama acil bir durum vardı, arkadaşı

ma bir dakika izin verdim, " 

— 110 — 



T.B.M.M. B : 53 17 . 3 . 1992 O : 3 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Efendim, konu hallolmuştur. 
Geçmiş olsun. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Devam buyurun Sayın Yürür. ' • 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yurt çapında, güçlü, hızlı sanayileşmeyi özendirmek, dü

zenli şehirleşmeyi sağlamak, önceden planlanan sosyo-ekonomik bir ortam yaratmak amacıy
la yapılmakta olan organize sanayi bölgeleri uygulamasına 1962 yılında başlanılmıştır. Hiz
metler yönünden getirilecek olan organizasyon, eğitim ve meslekî gelişim, hammadde temini, 
pazarlama imkânları yanında, küçük sanayiyle, büyük sanayinin entegrasyonu, ancak organi
ze sanayi bölgeleriyle en iyi şekilde sağlanabilmektedir. 

Japonya ve Güney Kore'nin kalkınmasında büyük ve küçük işletme ilişkisinin mükemelli-
ği etkili bir faktör olmuştur. Planlı dönemlerde organize sanayi bölgesi yapımına büyük önem 
verilmiş ve 1991 yılı sonuna kadar, 18 adet organize sanayi bölgesi tamamlanarak hizmete su
nulmuştur. Aslında bu 22'dir; 18 denilmesinin.sebebi, 18 adedinin açılış merasiminin yapılmış 
olmasındandır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim konuda, 1965 yılından, 1991 yılı sonuna kadar-
ki döneme ait müspet gelişmeler, yıllar itibariyle gelişme grafiği içinde incelendiğinde, iktida
rımız dönemindeki başarı oranının, geçmişin uzun yıllarıyla kıyaslanmayacak ölçüde büyük 
olduğu gerçeği açık ve net olarak görülür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletteki devamlılık mantığı içinde olduğuna inan
mak istediğim bir tutumla, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, kendinden önceki hükümetlerin 
tutarlı ve yapıcı hizmetlerine sahip çıkıp, onları benimseyip, bu icraatları, vaktin elverdiği öl
çüde, Bütçe Komisyonunda yaptıkları konuşmalarından aynen tekrarlamış bulunuyor. Ben, bu 
bilgilere, unutulmuş ve eksik bırakılmış bazı çalışma ve hizmetlerimizi de huzurlarınızda ekle
mekle yetineceğim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, teknolojiyle ilgili tüm sorunlarını ortaya koyup, tartış
mak amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde 8-10 Mayıs 1984 tarihlerin
de Teknoloji Birinci Millî Kongresi toplanmıştır. Yine Bakanlığın koordinatörlüğünde 6-7 Ma
yıs 1986 tarihlerinde Teknoloji tkinci Millî Kongresi yatırım malları semineri düzenlenmiştir. 
İktidarımız döneminde, 1-4 Eylül 1987 tarihlerinde Birinci Millî Sanayi Şûrası toplanmıştır. 
Sanayileşmemiz açısından çok önemli olan bu toplantıya ait bildiri raporları, özet raporlar 
ve sonuç raporları hazırlanarak, 9 cilt halinde bütün ilgililerin istifadelerine sunulmuştur. 

Yine dönemimizde, ülkemizin teknoloji durumunu değerlendirmek amacıyla, Millî Tek
noloji Envanteri yapılmıştır. Sanayi potansiyeli araştırmaları, illere göre yapılmıştır. Sektör araş
tırmaları ve sanayi profil hazırlama çalışmaları da, ANAP Hükümetleri döneminde yapılan 
önemli hizmetlerdir. Arzu eden milletvekilleri arkadaşlarım, kendi iline ait olan sanayi profil
lerini, Sanayi Bakanlığından mutlaka temin edebileceklerdir. 

En önemlisi, üniversite, sanayi işbirliği çalışmaları da, yine ANAP Hükümetleri döneminde 
ciddiyetle ele alınıp, başarılı sonuçlara ulaştırılan çalışmalar arasındadır. 

Bugün sonuçlanıp, tartışmaya açılan Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı çalışmaları
na ANAP Hükümetleri döneminde başlanılmış olup, yine bu dönemde bu konuyla ilgili, Os
manlının ilk yıllarından bugüne kadar,/ cumhuriyet döneminde de çıkmış olan 58 kanun, 5 tüzük, 
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10 kararname, 7 yönetmelik ve 10 tebliğ bir arada kitap haline getirilerek, ilgililerin istifadesine 
sunulmuştur. 

Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapan kanun tasarısı, Meclise gelecek noktaya getiril
miştir. * 

önemli bir kanun olan ve bilhassa üretici çiftçilerimizi ilgilendiren Yaş Meyve ve Sebze 
Toptancı Halleri Kanunu, günün şartlarına uygun hale getirilerek, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulacak hale getirilmiştir. 

Rekabeti sınırlayan anlaşmalar ve uygulamalar hakkındaki kanun tasarıları da dönemi
mizde başlatılıp, sonuç aşamasına gelmiştir. Ümit ederim Sayın Bakan bu konuda da huzuru
nuzda bilgi vereceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuyla ilgili konularda koordinasyonu 
sağlamak amacıyla, Bakanlığımızda 1989 yılında, Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Mü
dürlüğü kurulmuştur. 

Tüketicinin korunmasında önemli iki unsur, miktar, standart ve kalite hizmetlerinin, et
kin, sürekli ve yaygın bir şekilde uygulanması ve bu konuda görev ifa eden ilgili kurum ve ku
ruluşlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla, bu Meclisten 1989 yılında çıkan kanunla, ölçü
ler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Bu, çok önemli bir genel müdürlüktür. Çünkü, doğuştan mezara kadar aldığınız her ma
lın, hem miktarı, hem kalitesi, tüketici olarak bizleri ve imalatçı olarak da sanayicileri ilgilen
dirmektedir. 

Çağımızın, bilgi ve hızla gelişen teknoloji çağı olduğu gerçeğinden hareket ederek, çok 
yoğun hizmet üreten bir bakanlık özelliğini arz eden Bakanlıkta, hizmetlere yönelik bütün bil
gi ve dokümanları bir merkezde toplama ve toplanan bilgi ve dokümanları, zamanında, ihti
yaç duyanların istifadesine sunma çalışması başlamıştı. Ümit ediyorum ki, Sayın Bakan, bu 
çalışma hakkında da bilgi verecektir. 

Bu çalışmamızın en büyük özelliği, dünyada kurulmuş olan bilgi bankalarıyla, Bakanlık 
bünyesinde kuracağımız bu üniteyi entegre ederek, araştırmacı, sanayici ve öğrencilerimizin, 
istedikleri bilgiyi alabilmek için, müracaatları halinde, dünyanın hangi bilgi bankasıyla olursa 
olsun, buradaki terminal vasıtasıyla temas kurarak, arzu ettikleri bilgiyi temin etmeleri hu
susudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içinde bulunduğumuz çağ, yüksek teknoloji çağıdır. 
Bu çağı yakalayabilmek için, önümüzdeki 2000'inci yıla ulaşıncaya kadar, iyi değerlendirme
miz gerekmektedir. Bunun bilincinde olarak, bu yarıştan ülkemizin kopmaması için, konuş
mamın başında da ifade ettiğim gibi, ANAP'ın benimseyip uyguladığı sanayi politikalarında, 
devletin altyapı desteği ve yol gösterici rolü, temelunsur olmuştur. Ancak, geçen yıl yapmış 
olduğumuz bir değişiklikle, küçük sanayi sitelerinin altyapıları için mutlak surette devletin ya
tırım yapma mükellefiyetini getirmiştik. Bu hususta, Bakanlığa, ihtiyaç duyduğu ödeneklerin 
verilmesinin şart olduğu inancındayım. Aksi takdirde, yapılan bütün küçük sanayi siteleri, be
lediyelerin insiyatifine ve insafına terk edilmekte ki, bu da, yapılan yatırımların akamete uğra
masını ortaya çıkarmaktadır. 

Konuşmamın son bölümüne gelirken KOSGEB'den bahsetmek istiyorum. Amerika Birle
şik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Almanya Hindistan, Kanada ve İngiltere gibi sanayileşme 
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problemlerini çözmüş olan ülkelerde, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine gereken öne
min nasıl verildiğinin tespiti incelendi ve bu konuda sizlerin oylarıyla, KOSGEB kuruldu. Ku
rulan KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere, önce teknoloji, sonra bilgi ve sonunda da 
finans yardımı yapacak şekilde teşkil olmuştur. Bu konuda, ümit ediyorum, Sayın Bakan, hu
zurunuzda daha geniş bilgi verecektir. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Satış Kooperatifleri konusuna geçmeden evvel, Ülkemizde 
geçmişte olan bankerlik faciasının bir benzerinin yaşanmaması için, kooperatifleri sıkı dene
tim altına alacak kanun, dönemimizde çıkartılmış; kooperatifler, ciddi kayıt altına alınmıştır. 
Pek çok sayıda kooperatif yöneticisi de mahkûm olmuştur ve Meclisin büyük bir tutarlılıkla, 
bir de kooperatif suçlarından dolayı müeyyidelendirilenlerin cezasının affedilemeyeceği veya
hut tecil edilemeyeceği hükmü, bayağı korkutucu ve caydırıcı olmuştur. Dolayısıyla, ülkemiz
de bugün bir kooperatif faciası yaşanmıyorsa, dönemimizde çıkartılan bu kanunun faydalı bir 
sonucudur. 

Tarım Satış Koperatifleri Birlikleri son derece önemli kuruluşlardır. Bu kuruluşların önemli 
olduğunu, Sayın Erdal İnönü, SHP kurultayında, bildiğiniz gibi, altını çizerek ifade etmişlerdir. 

Bu kuruluşlar, SHP için de çok önemlidir; Sayın tnönü bunu ifade etmişlerdir. SHP'nin 
bu konudaki önem anlayışı, birliklerde 1979 dönemindeki kadrolaşma girişimiyse, iktidarın 
diğer kanadı sınıfta kalır... 

Sayın milletvekilleri, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin önemi, haddizatında, gayet 
geniş bir kesime çok yönlü bir hizmet götürmesi ve faaliyetlerinde, bakanlık iradesine tabi ol
ma imkânından kaynaklanmaktadır. Bu noktada bir endişeyi huzurlarınızda, altını çizerek ifade 
etmek isterim. Geçmişte, 1980 öncesi, sol kadroların, birliklerden nasıl yararlandıkları, Ülke 
için hiç hayırla hatırlanmayacak örneklerle doludur. Bu dönemde birliklere, 24 bine yakın kadro 
doldurulmuştur, 1979 sonu itibariyle. Aradan geçen zaman içerisinde, Trakya ve Çukurova'da 
üç fabrika devreye sokularak, 4 bin ek işçi istihdamına imkân yaratılmış olmasına rağmen, 21 
Kasım 1991 günü benden sonra göreve gelen kıymetli bakan arkadaşım, Bakanlığı bugünkü 
Koalisyon Hükümetine devrederken, 17 025 personelle devretmiştir. 

Sekiz yıllık iktidar döneminde, ANAP milletvekillerini daima geri iterek, biz, işçi alma 
yerine, işçi çıkartma; emekli olanın, ayrılanın yerine doldurma yoluna gitmedik ve böylece 17 
025 kişiyle devrettiğimiz Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, tarihlerinde çok nadir olarak da, 
kâr payı dağıtır hale gelmişlerdi. Arzu ederseniz, akıllarda kalması için bu 17 025 kişilik perso
neli birliklere göre şöyle tanımlamak isterim : Tariş'te şu anda, bizim devrettiğimiz zaman 3 
625, Çukobirlik'te 5 564, Fiskobirlik'te 1 964, Trakya Birlik'te 2 355, Antbirlik'te 2 267, Kara
deniz Birlik'te 307, Marmara Birlik'te 377, Koza Birlik'te 119, Güneydoğu Birlik'te 165, Tas-
kobirlik'te 114, Gül Birlikte'te 79, Tiftik Birlik'te 78, Narenciye Birlik'te 11 olmak üzere 17 
025 işçiyle, benden sonraki sayın bakan arkadaşım, Koalisyon Hükümetine devretti. 

Bunu niçin söylüyorum?.. Gelecek yıl bu rakamların tekrar hesabını soracağız. Acaba bu 
rakamlar ileriye mi götürülmüş, yoksa çeşitli vesilelerle boşalmış mı? O zaman Sayın Bakanın 
gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Bakalım, gelecek seneye kalacaklar mı! 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sizden sonra bir bakan daha değişti... 
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ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Birlikler için taşıdığım partizanca istihdamı esas alan zih
niyet ve tasarrufu, Bakanlık yapısı için de taşımaktayım. Bu sebepledir ki, 21.11.1991 tarihi iti
bariyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 1 036 personel merkezde ve hizmetleri Anadolu'ya yay
maya çalıştığımız için, illere yetki verdiğimiz için, 1 373 personeIin.de taşrada olduğu meydan
dadır. Bunu bir şey için söylüyorum : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hizmeti milletin ayağına 
götürebilmek için, illeri teşkilatlandırmaktaydı. Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki konuşmasında bununla ilgili pasaj göremedim. Vatandaşı Ankara'ya taşımanın bir faydası 
yoktur. Her ilde teşkilatlanmanın sayısız faydaları vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, 1992 bütçesinin memleketimiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yürür, teşekkür ediyorum. 
ANAP Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Zaimoğlu. 
Sayın Zaimoğlu, konuşma süreniz 10 dakika kalmıştır. 
RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkanım, herhalde biraz müsaade ederseniz; 

biz tecrübesiziz, biraz konuşalım da açılalım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Yürür'ün ne kadar müsaade ettiği belli; ben de ancak o ka

dar ederim. , 
ANAP GRUBU ADINA RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi hakkında Anavatan Partisi 
Grubunun görüş, temenni ve eleştirilerini sunmak üzere söz alınış bulunuyorum. Hepinizi gru
bum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakan Tahir Köse'nin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında önemli gör
düğüm bir noktayı sizlere hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakan, konuşma
larının bir bölümünde aynen şöyle diyordu : "Hükümet Programınızda da ifade edildiği gibi, 
1980'Ii yıllarda Türkiye'de sanayileşme stratejisinden vazgeçilerek, sanayi politikaları, ekono
minin ana ekseni olmaktan çıkartılmıştır. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde esas olan, üre
tim ve ithalat yoluyla bazı yeni mallara sahip olmak değil, dünya pazarlarında sürekli yer tuta
bilmektir. Bu görüşe karşı çıkmak dünyada bugün sanayileşme stratejisine verilen anlamın ve 
çağın gerisinde kalmaktır. ' 

1990'lı yılların başında gelinen ortam, Türk ekonomisine yeni bir yön kazandıracak, yeni 
bir bakış verecek bir atılımı sağlayacak yeni bir sanayileşme stratejisini gerektirmektedir." 

Sayın milletvekilleri, bugün, dünyada, başta eski SSCB ve Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere, 
bağımsızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetleri ve diğer gelişmekte olan ülkelerin, bir prog
ram dahilinde özenle uygulamaya çalıştıkları bu serbest pazar ekonomi modelini ciddi olarak 
ele alıp, siyasî tercihini açıkça ve cesaretle bu yönde ortaya koyan ve uygulamaya başlayan ilk 
ülke, Anavatan Hükümetleri döneminin Türkiye'si olmuştur. İşte, dünyada giderek artan glo
balleşme eğilimleri ve ekonomik entegrasyondan söz edildiği bir dönemde, Sayın Köse ve sayın 
milletvekillerinin eleştirmekte olduğu politika, işte bu politikadır! 

Sanayileşme olmadan, bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığı, hemen hemen her
kes tarafından kabul edilmektedir. 1980 öncesi yıllarda yapılan, "tarım mı, yoksa sanayi mi?" 
tartışması, artık çok gerilerde kalmıştır. Zira, bir ülkenin, tarım ve sanayi sektörleri birbirlerini 
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motive eden, tamamlayan birer ana sektördür. Bugün hem tarım, hem de sanayide ileri bir 
teknoloji kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunu yapmadığınız zaman, çağın gerisinde kalırsınız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sanayileşmenin önemi konusunda yapılan bu tespitten sonra, 
bu sanayileşmenin, yukarıda bahsettiğimiz serbest pazar ekonomisinde nasıl uygulanacağı ko
nusunda önem kazanmaktadır. Bununla ilgili olarak size bir ifadede bulunmak istiyorum. 

Yine hatırlayacağımız üzere, sanayileşmenin devlet eliyle yapılamayacağını, ilk defa bu Yüce 
Mecliste dile getiren, 1950 yıllarında, Demokrat Parti olmuş ve o zaman büyük yankı uyandır
mıştı; ama, Anavatan Partisi 1983 yılında bu ilkeyi programına alıp, milletimizin önüne çıktığı 
zaman, çeşitli çevrelerin tepkisini çekmiş, çok daha büyük yankı uyandırmıştı. 

Bizim sanayileşme anlayışımıza göre, devlet, sanayi ve ticarete, prensip olarak, girmemeli
dir. Sanayileşmedeki altyapının devlet tarafından hazırlanması ve özel sektörün teşvik edilme
si esastır. Ancak, kalkınmada öncelikli yörelerde, devlet, geçici olarak sanayi tesisleri kurabilir. 

Anavatan Partisinin 1983 yılında ortaya koyduğu bu ekonomik sisteme, başta, SHP ol
mak üzere, koalisyon partilerinin şimdi daha olumlu bakması ve benzer bir programı, Hükü
met Programına almış olması bizim için oldukça anlamlı bir gelişmedir ve biz bundan ancak 
memnuniyet duyarız. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan hükümetleri, iddia edildiği gibi, gerçekten sanayii dışla
yan bir politika mı izlemiştir; bilgilerinize sunacağım. Rakamlar, bunun böyle olmadığını gös
termektedir. 

1. 1980 öncesi dönemde, görüldüğü gibi, altyapı hazırlanmadan yapılan yatırımlar, ya 
sık sık duraklamalara maruz kalır ya da verimli çalışamazdı. 

Biz bunu dikkate alarak, bir sanayi tesisi için arazi tahsisi, ulaştırma, haberleşme, enerji 
ve su gibi altyapı hizmetlerini süratle tamamladık; hatta on yıl sonraki sanayiin ihtiyaçlarına 
cevap verecek duruma getirdik. Bunun sonucunda, sanayimiz, klasik yörelerin dışına taşmaya 
başlamıştır. 

2. Yine geçmiş dönemlerde büyük sıkıntısı çekilen döviz darboğazı aşılmış, uygulanan 
serbest pazar ekonomi modeliyle dış rekabetle karşı karşıya bırakılan sanayi mallarımızın kali
telerinin yükseltilerek, ihracat imkânlarının elde edilmesi sayesinde sanayimizde yüzde 50-55 
civarında olan kapasite kullanım oranları, 10-15 puan artırılarak, yüzde 75'lere yükseltilmiştir. 
Sadece bu kapasite kullanım oranlarının yükseltilmesi, sanayi tesislerimizin sayısının bir an
lamda artırılması demektir. 

3. Bu çerçeve, 1983 yılına kadar yirmi iki yılda bitirilen organize sanayi bölgelerinin sa
yısı 6, son yedi yılda hizmete giren organize sanayi bölgelerinin sayısı 22'dir. Oransal olarak 
ifade edersek, organize sanayi bölgesi sayısında yüzde 200 artış, arazi büyüklüğünde ise yüzde 
400 artış olmuştur. Mevcut sanayi tesislerimizin kapasitelerini artıran tevsiat yatırımları, git
tikçe artan bir tempoyla sürdürülürken, yeni sanayi tesislerimiz de hızla kurulmuştur. Son se
kiz yıl içinde Anavatan Partisi İktidarı dönemindeki fabrika sayısını şöyle özetlemek istiyo
rum : Faaliyete geçen 928, inşa halinde 1 100, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalar dahil 
olmak üzere, üretime geçen 2 000, revize edilen 44. 

Bunların tamamı büyük ölçekli fabrikalar olup, bu meyanda, küçük ve orta ölçekli bin
lerce işyerinin faaliyetlerinin sanayimize ve ekonomimize olan müspet katkılarının ayrıca iza
ha gerek yoktur. 
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4. Alınan rasyonel tedbirler sonucunda, on yıldan bu yana, sanayimizde yıldan yıla yüzde 
5 ile yüzde 10a varan gelişmelere erişilmiştir. Nitekim, 1990 yılı sanayi gelişmesi, yüzde 9'un 
üzerindedir. Bu gelişmede, enerji ve otomotiv sektöründe yüzde 100'ün üzerinde bir gelişme 
sağlanmıştır. Bu çerçevede, önemli sanayi mamullerimizin 1980-1991 yılları arasındaki üretim
lerini karşılaştırmalı olarak rakamlarla vermek istiyorum : Çelik 2,5 milyon ton - 9,5 milyon 
ton; çimento, 13 milyon ton - 5 milyon ton; cam, 244 bin ton - 800 bin ton; televizyon, 390 
bin adet - 2,3 milyon adet; şeker, 863 bin ton - 1,7 milyon ton; otomotiv 68 bin adet - 240 
bin adet; enerji, 23 milyar kilovat saat - 57 milyar kilovat saat. 

5. Teşvikli yatırımlarda imalat, sanayiinin payı yüzde 37'Ierden yüzde 68'Iere çıkmıştır. 
Ayrıca, son dört yıl içinde, teşvikli yatırımlardaki Doğu Anadolu'nun payı, yüzde 1,4'ten yüz
de HPe ve Güneydoğu Anadolu'nun payı ise, yüzde 5'4'ten, yüzde 22,7'ye yükselmiştir. 

6. Yabancı sermaye izinlerindeki yükseliş de olumlu bir şekilde artış göstermektedir. 1980 
yılma kadar verilen yabancı sermaye izinlerinin toplamı 228 milyon dolar iken, bu rakam, 1990 
yılında 6 milyar 417 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Halen ülkemizde 1 879 adet, yabancı 
sermaye iştiraki olan firma faaliyet göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, sekiz yıllık Anavatan hükümetleri döneminde, sana
yi, iddia edildiği gibi, ihmal edilmemiştir; tam tersine, öngörülen serbest pazar ekonomik sis
teminde, Türk sanayii geliştirilerek, sağlam ve dış pazarlarla rekabet edebilir bir duruma geti
rilmeye çalışılmıştır. 

Sözlerimin bu bölümünde, 1992 yılı bütçesi üzerinde, müsaadelerinizle bazı endişelerimi 
dile getirmek istiyorum. Bu bütçeyle yatırım yapılacağını düşünmek, biraz fazla iyimserlik olur. 
Çünkü, "Denk bütçe yapacağız" diyenler, bütçeyi, daha kâğıt üzerinde, kendi ifadeleriyle, 32 
trilyon açıkla getiriyorlar. Kamu finansman açıklarının kapatılacağı söylenmekte; ancak, bu
na dair olumlu işaret bulunmamaktadır. 

Çok eleştirdikleri 1991 yılı bütçesinde yatırımlar 19 trilyon, oransal olarak yüzde 14,5 idi; 
1992 yılı bütçesi 207 trilyon, yatırım ise 27 trilyon; oransal olarak yüzde 13'tür. Demek ki, Ana
vatan Partisi Hükümeti, 1991 yılında yatırıma bu hükümetten daha fazla kaynak ayırmıştır. 

özel sektör yatırımlarını buna ilave olarak düşünsek bile, bu durumda 1992 yılı bütçesin
de bir yatırım ve hizmet bütçesi diyebilmek mümkün görülmemektedir. 

Ayrıca, korumacılık eğilimleri yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu da, dünyayla eko
nomik entegrasyona gidilmesi görüşüyle tam bir çelişkidir. 

Türkiye'de, sanayinin yüksek gümrük duvarları ve özel koruma önlemleriyle geliştirilebi
leceğinin düşünülmesi yanlıştır. Biz, yalnızca serbest rekabetde sanayii geliştirip, dünya stan
dartlarına yükseltilebileceğine inanıyoruz. 

Hükümetin son uygulamasıyla, ithalatta korumacılık yapılarak 80 kalem malın fonları
nın, dolayısıyla gümrük yüzdelerinin yükseltilmesi, serbest piyasa ekonomisine ters düşmekte
dir ve Türkiye'nin geleceği açısından da son derece yanlış bir karardır. 

1980'li yıllarda ANAP'in dışa açık büyüme modelinin ve kambiyo rejiminin liberalleştiril-
mesinde en büyük amaçlarından birisi, gerekli yüksek sanayi standartlarını yakalayarak, At'a 
entegrasyonda en büyük engeli ortadan kaldırmak idi. 

Halbuki şimdi ne yapılıyor? Yukarıda da değinildiği gibi, gümrük duvarlarının yükseltil
mesi ve fonlar konulması suretiyle, Türk sanayiinin ikame ithalat yoluyla körlenmesine, dışa 
açılamamasına neden olunuyor. Bu bir geriye gidiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış 
olduğu sunuş konuşmasından, Kamu hizmeti ağırlıklı alanlar dışındaki bütün KİT'Ierdeki ka
mu payının küçültülüp, KİT'lerin daha etkin hale getirilerek, ekonomide verimlilik ve rekabe
tin artırılmasının amaçlandığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu ifade, çok genel olmakla birlikte, yetersizdir, özelleştirme konusunda ne yapılacaktır? 
Bütün KİT'ler, kamu hizmeti için kurulmuş olduğuna göre, kamu hizmeti ağırlıklı olmayan 
hangi KİT'ler özelleştirilebilecektir? Biz, Sayın Bakanın bu önemli konudaki ifadelerini çok 
yuvarlak ve heyecansız görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu... 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, bugünkü problemleri çözmek için gerekli tedbirlerin alınması yeterli 

değil, sanayinin bir yörünge atlaması, guantum-jump yapması lazım. 

Anavatan hükümetleri döneminde beş, altı sene içinde 3 milyar dolardan, 12 milyar dola
ra çıkan ihracatımız, tıkanmıştır. 1991 senesi rakamı 13,6 milyar dolar, 1992 yılı için beklenen 
ihracat seviyesi 16 milyar dolardır. Bu durumda, sanayicinin ve ihracatçının soluğu kesilmiştir. 
Halbuki, dünya piyasalarında biraz olsun söz sahibi olmak için, eleştirdiğiniz Anavatan İkti
darı döneminde sadece ihracattaki trendi muhafaza etmeniz halinde, ihracatı 30-35 milyar do
lara çıkarmanız mümkündür; bunu da sizden bekliyoruz. Güney Kore bunu başardı, Türkiye 
de bunu yapabilir. Bundan başka, bu işi kısa sürede gerçekleştirmek lazım. Herhalde bunu 
İktidarınız döneminde gerçekleştirirsiniz. 

Koalisyon Hükümetinin düşünce tarzı ve takip edilen politikalarla bunu gerçekleştirmek 
imkânsız. Yani, enflasyonu ve faizleri aşağı çekip, ekonomik istikrarı sağlamaktan öte, başka 
şeyler yapmalıyız. 

örnek olarak, nükleer fizikte bir elektronun, bulunduğu yörüngeden, bir üst yörüngeye 
çıkabilmesi için gerekli enerji miktarına "quantum", bu olayada "quantum atlaması" diyo
ruz. Bu tabir, işletmecilikte, büyük değişiklikler, reformlar ve yeniden yapılanma için kullanılı
yor. İşte, Türk sanayii için böyle bir quantum atlaması gerekli. 

Neler yapılması lazım? Her zaman dışa açık olmak kaydıyla yapılacak en önemli üç şey; 
kendi teknolojimizi kendimiz üretmeye başlamamız, globalizm ve dünya pazarlarıyla ciddi bir 
şekilde bütünleşme ve yüksek teknolojili mamullerin üretimi için yeni sanayiler kurma. Tabia
tıyla, ürettiğimiz her mamulün teknolojisini de bizim geliştirmemiz gerekli diye bir zorunluluk 
yok. Bir takım teknolojileri dışarıdan almaya devam edebiliriz. Mamafih, bugün Türkiye'de 
belirli bir seviyeye gelmiş tekstil, konfeksiyon, makine imalatı, demir-çelik, elektrikli ev aletle
ri, cam, kâğit ve bunun gibi sanayi kollarında teknoloji üretmeye başlayabiliriz; bu potansiye
limiz vardır. Dış pazarlara açılmak, ikinci mühim meselemizdir. Ancak dünya pazarlarında 
rekabet edebilirsek kâlkınabiliriz. Bunun için, sanayicimiz, iç piyasanın rahatlığı ve kolaylığın
dan kurtulup, gözlerini dışa çevirmek mecburiyetindedir. Bir kere, halen ihraç ettiğimiz klasik 
sanayi mamullerinde dış pazar paylarımızı artırıp, piyasalara yerleşmeli ve birazcık olsun söz 
sahibi olmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu... 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
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tkinci olarak, biraz daha fazla teknoloji ihtiva eden, beyaz eşya, elektronik ev aletleri ma
mullerin ihracatına ağırlık vermeliyiz. Mamafih, ihracat potansiyeli fazla, yükte hafif pahada 
ağır olan yüksek teknolojili mamullerde Güney Kore, Taivvan, Hong Kong, Singapur gibi ülke
ler ihracat patlamalarım bu ürünlerle gerçekleştirdiler. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda da değinildiği üzere, ANAP hükümetlerinin uyguladığı sa
nayileşme politikası, tutarlı ve dengeli olup, dünya ekonomik konjonktürüyle entegredir. Bu 
politikaların belirlenmesinde ilgili her kesim, devlet, sanayici, işçiler, sendikalar, üniversiteler 

- ve diğer araştırma kuruluşları katkıda bulunmalı ve bu politika üzerinde millî fikir birliği, ya
ni konsensüs sağlanmalıdır. Bu suretle, politik iktidarların değişmesi halinde, belirlenen politi
kalardan sapmaların önüne geçilmelidir; yani, sanayi ve ticarette Anavatan Partisinin uygula
dığı politikalar aynen izlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, seçim bölgemle ilgili önemli bir iki 
noktaya değineceğim. KEÎB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) Projesini, Doğu Karadeniz Silah 
Üretim Projesini ve Doğu Karadeniz Bölgesi Yatırım Alanlarının Tespiti Projesini destekliyo
ruz. Ancak, Doğu Karadeniz denince hemen akla gelen fındık konusunda Bakanlığın yeterin
ce duyarlı olmadığını görüyoruz. 

Bilindiği gibi, fındık, dünyanın pek belirli yerlerinde yetiştirilebilen bir üründür. Ülkemi
zin fındık yetiştirebilen ender ülkelerden biri olması büyük bir şanstır. Ayrıca, fındık üreticisi 
olan İspanya veİtalya, AT ülkesi olmaları dolayısıyla, gümrük vergisinden bağışıktır ve bu ül
kelerin, en büyük tüketici ülkelerin bulunduğu Avrupa'nın içinde olmaları da, ülkemiz fındığı
nın pazarlanmasında, rekabetini zorlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, fındık üzerindeki bu sözlerimi, bölgesel bir sorun şeklinde görüp, 
sözümü uzattığımı düşünmeyeceğinizi ümit ediyorum. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, süre bitti. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Sizin yöreniz olduğu için, biraz konuşmamda fayda var. 
BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu, lütfen toparlayınız. 
RASÎM ZAİMOĞLU (Devamla) — İki cümlem kaldı Sayın Başkan. 
Çünkü, Sayın milletvekilleri de aynı yöreden; dinlenmesinde fayda var. Belki ilham alırlar... 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Biz tatbikata geçiyoruz. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla) — Fındık için önerdiğim çözümler : Giresun, Ordu, Trab

zon gibi, fındık üreticisi illerdeki, başta tarım olanaklarının kısıtlılığı da dikkate alınarak, standart 
üretim bölgesi dışında kalan fındık üretim alanlarının, daha uygun üretimlere kaydırılması ve 
üretim planlamasının yapılması; birim alanındaki verimin kalitenin yükseltilmesi, çarelerinin 
araştırılması; yurt dışına işlenmiş fındık satışı çarelerinin artırılması, yeni pazarlar araştırıl
ması. Bu suretle, ham pamuk yerine, iplik ihracında olduğu gibi, ülkemiz, hem işgücü, hem 
de ekonomik yönden daha kârlı olacaktır. 

En önemlisi, dünya pazarında yüzde 70 piyasa payına sahip olduğumuz fındık ihracında 
gerekli reformun sağlanarak, dolar bazında dış satım fiyatının yükseltilmesi gerekmektedir. 
Bunun için, fındık satış stratejisinde, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin önemle reor-
ganize edilmesi lazımdır. Fiskobirlik'in bünyesini ve fındığın ne olduğunu iyi bilen bir genel 
müdürle, yapısından gelme bir genel müdürle yönetilmesinde büyük fayda vardır. 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçe için sözlerimi, Sayın Başbakanın sözleriyle bitiriyorum. Sayın 
Başbakan, "Bir bütçede gayri safî millî hâsılanın yüzde 2.5'undan fazla bir açığı olursa, o büt
çe enflasyonist bir bütçedir" demişti, 207 trilyonluk bütçede 37 trilyon açık, yüzde 4.4 eder; 
yani, Sayın Başbakanın ifadesiyle, 1992 bütçesi, enflasyonist bir bütçedir. 

Sözlerime burada son verirken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin 
ülkemize, devletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Değerli milletvekilleri, gruplar adına konuşan arkadaşlarımız, eğer zamanı aralarında taksim 

edemiyorlarsa, işaret buyursunlar, ilk konuşan arkadaş konuşma süresinin yarısına yaklaştı
ğında arkadaşımızı uyarayım; ama, böyle yapmayı istemiyorum, içimden geliyor. Bundan do
layı şimdi konuşan grup 50 dakika konuşmuş oldu. 

Teşekkür ediyorum. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Azimet Köylüoğlu, buyurun efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Köylüoğlu, çok şeyi, çok kısa sürede ifade edebilen bir arkadaşımızdır. 
SHP GRUBU ADINA AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi 

üzerinde görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz etmeden önce, şahsım ve Grubum adına hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin Yüce Türk Ulusuna hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yorum. Sayın Sanayi Bakanı ve değerli Bakanlık mensuplarının, Türkiye insanının göz nuru 
ve alın teri olan 1992 yılı bütçesini en iyi bir şekilde kullanarak, Türkiye'nin sanayileşmesine 
katkıda bulunacaklarına inanıyor, bu onurlu görevde kendilerine başarılar diliyorum. 

' Müessif Erzincan depreminde yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor; acı
larını, şahsım ve Grubum adına paylaşıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime, ünlü yazar Karlos Funtes'in, Terra Nostra 
adlı bir kitabından, yani Bizim Ülkemiz, Bizim Dünyamız adlı yapıtından aldığım iki cümleyle 
başlamak istiyorum : 

"Buraya gülmeye mi gelmiştik, ağlamaya mı? ölüyor muyuz, yoksa doğuyor mu?" 
Evet, bu dünyaya gülmeye mi gelmiştik, ağlamaya mı? ölüyor muyuz, yoksa doğuyor mu? 
Türkiye'nin yepyeni bir uzlaşma "dönemine girdiği şu sıralarda, sofrasında çocuklarına 

zeytin ekmek bekleyen 3 milyon 800 bin işsizin, umutlarını Yüce Parlamentoya bağladığı bir 
dönemde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. 

Türkiye'de zor geçen, acılarla dolu, insan haklarının ayaklar altına alındığı, tüm değer 
yargılarının altüst edildiği, demokrasi çiçeğinin soldurulduğu 1980'li yılları geride bıraktık. Yeni 
bir döneme, yeni bir ümit dönemine başladığımız bir ortamda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bütçesini konuşuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; insan hakları ve demokrasi değerlendirmesinde, dün
yada 66 ncı sıraya düşmüş bir Türkiye'yi, 24 OECD ülkesi içinde en pahalı, en fakir, işsizi en 
çok, elektriği en az kullanan, demir-çeliği en az sarf eden, en az demiryolu bulunan, kişi başı
na en az otomobil kullanan, en az telefonu, en az televizyonu, en az beyaz eşyası olan bir Türkiye'yi; 
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ulusal bütçesinde 32 trilyon lira açık bulunan bir Türkiye'yi; dış borcu 45,7 milyar dolar olan, 
iç ve dış borç toplamı 470 trilyon liraya ulaşan, iç ve dış borç toplamı gayri safı millî hâsılayı 
ipotek altına almış olan bir Türkiye'yi; borçlarının sadece yıllık faizi 42 trilyon lira olan bir 
Türkiye'yi; bir çivinin 3 bin liraya çakıldığı bir ortamdaki Türkiye'yi sanayileştirmek elbette 
zordur. 

Ulusal gelirde, tepede bulunan yüzde 20'nin, gelirin yüzde 55'ini; tabanda bulunan yüzde 
20 fakirin de, gelirin yüzde 4'ünü paylaştığı bir Türkiye'yi sanayileştirmek, böyle bir Türkiye'
de sanayi tesisi kurmak, elbette zordur. Zor da olsa, dar da olsa Türkiye bu yollardan geçecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetin ilk yıllarından beri, sanayileşmek ye 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hepimizin özlemi olmuştur. Bugüne kadar çeşitli gelişme
ler olmasına karşın, bu hedefi, yani çağdaş uygarlık seviyesini yakaladığımızı söylemek müm
kün değildir. Gerçi, gelişmişlik kavramı, göreceli bir kavramdır; nereden baktığınıza bağlıdır. 
Eğer bizen ileri 55 ülke yerine, bizden az gelişmiş yüzlerce ülkeye bakarsak, çok geliştiğimizi 
varsayabiliriz. Oysa bizim hedefimiz, en önde olana yetişmektir, önde olanlarla aynı düzeyi 
yakalamaktır. 

Ulusal sanayileşme stratejisini ve bu strateji içinde yan sanayii, orta ve küçük ölçekli sa
nayilerin nasıl organize edileceğinin ana ilkelerini belirleyerek, teknolojik düzeyi yüksek, kali
teli mal Üreten, ülke insanının refahını yükselten bir sanayi yapısının oluşmasıyla çağdaş ileri 
toplumlar düzeyine ulaşmamız mümkündür. Belli koşullar altında, belli koşullar sağlandığın
da, Türkiye'nin sıçrayış yaparak, çağdaş ileri toplumların arasına geçmesi mümkündür. Çağı 
yakalamanın en önemli koşullarından biri, bilim ve teknoloji üretme becerisine sahip olabil
mektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada, insanlık, klasik demokrasiyi, sosyal demok
rasiyi, ekonomik demokrasiyi ve sanayi demokrasisi süreçlerini yaşadı. Şimdi 2000'li yıllarda 
çağdaş ve evrensel bir kavram olan medya demokrasisini yaşıyoruz. Dünya yaşıyor Türkiye 
insanı da bunu yaşayacaktır. 

Biz, ülkenin koşullarına dayanan, ülke kaynaklarını akılcı kullanan, insana değer veren, 
istikrarlı bir kalkınma içinde yeniden sanayileşme ile Türkiye'nin sorunlarının çözüleceğine, 
Türkiye insanının mutluluğunun artacağına, böyle bir politika ile Türkiye'nin 2000'li yıllara 
götürülebileceğine inanıyoruz. Bu nedenlerle, 2000'li yıllara şimdiden sahip çıkmalıyız. Gele
ceğimizi, seçeneklerin değil, kaçınılmazlıkların belirleyeceğini düşünüyorum. Ama, kararlıyı^; 
yılmayacağız, çalışacağız ve hayatın çıkaracağı zorlukları yeneceğiz. Dünyada hep yeni sanayi
lerin kurulduğu bir dönemde, sanayi yatırımı yapmadan Türkiye'yi çağdaşlaştırmak mümkün 
değildir. 

Türkiye, üretim solculuğu politikası ile önce demokratikleşecek, sonra da sanayileşecek- / 
tir. Çağı yakalamanın, çağdaşlaşmanın, dünya insanlık ailesi içerisinde saygın bir yer almanın 
başka bir yolu yoktur. 

Dünya ekonomisi ile entegre olmaya çalışacağız. Türkiye'yi sanayileştireceğiz. Türkiye'de 
kentleşme sorununu çözeceğiz. Köylüyü kalkındırmak için tarıma dayalı bir sanayi kuracağız. 
Böylece, Türkiye sanayileşerek, kişi başına millî geliri artacak, işsizliği azalacaktır. Refahı ar
tacaktır. Türkiye ve Türkiye toplumu değişecektir, çağdaşlaşacaktır, moderni esecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayide son yıllardaki gelişmeler, yapının, giderek, 
hammadde esasına dayalı üretimden, "teknoloji yoğun" bir üretime hızla dönüştüğünü gös
termektedir. Hammadde esasına dayalı standart üretim teknolojileri kullanan, kişi başına 
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katma değeri düşük üretim faaliyetleri, giderek, ücretin oldukça düşük olduğu ülkelere kay
mıştır. 1970'Ierin sonlarından itibaren, finans sistemlerinin uluslararası bir yapı kazanması, 
hızlı teknolojik gelişme ve globalleşmeyle birlikte, dünya piyasalarında rekabet, hızla artmıştır. 

tleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerin yanı sıra, yeni sanayileşmekte olan ekonomiler olarak 
adlandırılan ülkeler grubu da, hızla, esnek üretim teknolojilerine geçmişlerdir. 

Bu sanayilerde üretim süreci standartlaşmamıştır. Gerek üretim ve gerekse talep miktarı 
olarak azdır; buna karşılık, üretimin gerektirdiği bilgi ve beceri yüksektir, özellikle 1980'Ii yıl
larda enformasyon sanayileri, kimya sanayileri gibi bilim ve bilgi ağırlıklı sanayilerin hızla ge
liştiğini görüyoruz. Bu alanlardaki teknoloji hızla gelişmekte ve üretim uyarlanmaktadır. 

Bu teknolojileri geliştiren ülkelerin başında ABD, Japonya ve Almanya gelmektedir. Bu
gün, artık, uluslararası mukayesede üstünlüğün ölçüsü olarak, doğal kaynakların bolluğun
dan çok, sahip olunan teknoloji esas alınmaktadır. Artık, ölçek ekonomileri, yerini, kapsam 
ekonomilerine bırakmıştır- Kapsam ekonomileri, firmaların değişen talep ve üretim koşulları
na göre, üretim sürecinde esnek bir biçimde ayarlama yapabilme yeteneklerini ifade etmekte
dir. Bugün, artık, globalleşmeyle birlikte, firmalar, bütün dünyayı tek bir pazar olarak gör
mekte ve rekabet stratejilerini buna göre belirlemektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk ekonomisi 1991 yılının sonunda ve 1992 yılının 
başında çok çeşitli problemlerle karşı karşıyadır. Bunların başlıcaları, giderek yükselen enflas
yon oranı, buna önemli ölçüde katkıda bulunan kamu kesimi açıkları, oldukça gerileyen büyü
me hızı, sanayileşme politikalarının terkedilmesinden ötürü duraklayan imalat sanayii yatırımları, 
işsizlik, bozulan gelir dağılımı, eğitim ve sağlığa yetersiz kaynak ayrılmasıdır. 

Türkiye'de 1980'Ii yıllarda en çok ihmal edilen konu, sanayileşme politikasıdır. Bunun baş
lıca iki nedeni vardır. Sanayileşme politikalarının 1980'Ii yıllarda ihmal edilmesinin ilk nedeni, 
ekonomide 1980'li yılların ilk yarısında gösterilen performansın doğru değerlendirilmemesin-
dendir. Türkiye, sanayi sektörüne, 1980'Ii yıllara belirli bir kapasiteyle girmiştir. Alınan tedbir
lerle üretimdeki darboğazlar giderilmiş, nispi fiyatlar değiştirilerek ihracat mümkün hale geti
rilmiştir. Bununla bir müddet, önemli ölçüde yeni yatırıma girişilmeden hem ihracat ve hem 
de büyüme artırılabilmiştir. Bu sonuç, bazı kesimleri "sanayie yatınm yapmadan, alınacak bazı 
tedbirlerle üretim, ihracat ve büyüme artırılabilir" gibi yanlış bir değerlendirmeye götürmüş
tür. Sanayileşme politikaları ve sanayi sektörüne yatırım, bu nedenlerle ikinci plana itilmiştir. 
Ancak, Türk ekonomisinde, 1990'lı yıllara girerken, 1980'li yılların başında olduğu gibi, kul
lanılmayan çok önemli kapasiteler artık.söz konusu değildir. 

Sanayileşme politikalarının ihmal edilmesinin ikinci nedeni ise şudur : 1980'lerin ikinci 
yarısında, ekonomide istikrarsızlık artmıştır. Bunu önlemek için, sürekli, istikrar programı tar
tışmaları yapılmış ya da belirli programlar uygulanmıştır; ancak bu çabalar neticesiz kalmıştır. 
Sonuç olarak, sürekli, istikrarın tartışılması; ama, istikrarın bir türlü sağlanmaması, sanayi 
politikalarım devamlı ikinci plana itmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne değin ülkemizde çağdaş bir sanayi politika- .. 
sı, tutarlı bir sanayi politikası ve teknolojik üstünlüğe dayanan bir sanayi politikası uygulandı
ğım söylemek mümkün değildir. 

Türkiye'de sanayi politikasında teknoloji boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dü
şünüyoruz. Sanayi politikalarıyla, ulusal bilim ve teknoloji politikaları arasında bağ kurulma
sının gerekliliğine inanıyoruz. 

Türkiye'nin sanayileşmesinde uzun dönemde başarının, uzman yetiştirilmesine, insan gü
cü eğitimine ve teknolojide elde edilecek gelişmelere bağlı olduğuna inanıyoruz. Çağımızda 
uzmanlaşmanın giderek önem kazandığını biliyoruz. Türkiye'nin koşullarıyla uyumlu, çağdaş, 
tutarlı bir sanayi politikasının, dünya pazarlarının, dünya teknolojilerinin, dünya ürünlerinin 
özelliklerini bilen ve rekabet gerçeklerini yaşayan sanayici ve yöneticilerin yetiştirilmesiyle müm
kün olduğuna inanıyoruz. Çağı bu insanlarla yakalayacağız, çağın fethine bu insanlarla çıkacağız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, işsizliği, hayat pahalılığım, terörü ve ulusal 
bütünlüğünü, daha çok sanayileşerek, daha çok özgürleşerek ve daha çok demokratikleşerek 
aşabilir. Geleceğin sanayileşmiş Türkiye'sini inşa etmek için, geleceğe yönelik politikalarda şu 
hususların göz önünde bulundurulması gerekir diye düşünüyoruz : 

1. Dünya ekonomisi, giderek daha büyük ülke ve ülke bloklarından oluşan birimler ha
linde örgütlenmektedir. Türkiye'nin de büyük bir pazar içinde yer alarak, dünya ekonomik iş-
bölümünden yararlanması için Avrupa Topluluğuna üyelik konusu ciddî bir alternatiftir. 

2. Emek-yoğun sanayilerde, Çin, Hindistan ve Endenozya gibi ucuz emek ülkeleri, daha 
büyük rekabet gücüne sahip olup, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay almaktadırlar. 
Türkiye, bu faktörü dikkate alarak, bir taraftan, hammade ve emek-yoğun geleneksel sanayi
lerini sürdürürken, diğer taraftan, esnek üretim modeline sahip, bilgi ve beceri yoğunluğu yük
sek sanayilerde belirli bir seviyeye erişebilmelidir. 

3. Teknoloji transferi ve adepte kapasitesi yeterli değildir Türkiye'nin. Teknoloji üretme 
kapasitesine erişmek gereklidir. Bunun için, insan gücünün eğitimi, araştırma-geliştirme ve tek
nolojinin bir bütün içinde ele alındığı etkili bir teknoloji politikası geliştirilmelidir. 

4. Daha dengeli bir sanayi yapısına ulaşmak üzere, küçük ve orta ölçekli sanayiler daha 
etkin bir şekilde desteklenmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayileşmede teşvik çok önem kazanmaktadır. Teş
vik, üretene mi yapılmalı, yoksa pazarlayana niı?.. 

İhracatın teşviki kadar önemli iki husus daha var : 1 - Üretimin teşviki, 2 - İthalatın plan
lanması. 

Üretim olmadan ne ihraç edeceksiniz? Savurgan bir ithalata dövizi nereden bulacaksınız? 
Üretim ve sanayici teşvik edilmeden, ihracatın teşvikinden iyi sonuç alınamaz diye düşünüyo
ruz. Bizce, sanayinin, üretim aşamasında teşviki daha sağlıklı bir yoldur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, 2000'li yılların başında, Güney Kore, Sin
gapur, Tayvan gibi ülkelere göre belli bir üstünlük sağlamak; Fransa, İngiltere gibi ülkelerle 
mukayese edilebilir gelişmişlik düzeyine erişebilmek için, dünya bilim ve teknolojisinin yenilik 
ve gelişmeleriyle entegre olmak zorundadır. Türkiye'nin, her geçen gün geri kaldığı bilim ve 
teknoloji yarışında çağdaş dünyayla arasındaki mesafeyi kapatabilmesi için, fizik, kimya ve 
teknoloji alanlarında birer AR-GE merkezi ve odağı oluşturarak, özellikle yeni ve ileri tekno
lojilerin ülkemize kazandırılması şarttır. 

Dünya ticaretinde geri kalmamak, daha yüksek refah ve gelişmeye varabilmek, Avrupa 
Topluluğuna girebilmek için, Türkiye'de yeni ve halen mevcut olmayan, sanayi ağırlıklı tekno
loji ve fizik enstitülerinin en kısa zamanda kurulması şarttır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'yi 21 inci Yüzyıla onurlu bir şekilde taşıya
bilmenin önkoşulu, geleneksel sanayiler yanında, çağı yeniden biçimlendiren elektronik sana
yiinde, savunma sanayiinde ve mikroelektronik teknolojilerinde iddia sahibi olmasına bağlı
dır. Türkiye'de demokrasi ve sanayileşme olgusu, Türkiye insanının ve tarihin bir istemidir; 
hiçbir kişi, kuruluş ve güç tarafından bu istem engellenemez. 
*~ Ulusal ve evrensel sorunlarını çözmüş, demokrasi ve insan hakları gibi, dünya insanlığı
nın evrensel değer yargılarıyla zenginleşmiş, ulusal bütünlüğünü sağlamış, sanayileşmiş, ulusal 
zenginliklerin hakça bölüşüldüğü, yasaklar ayıbından kurtulmuş, tabuları yıkılmış, özgürce dü
şünen, özgürce yaratan, üzerinde keyifli yaşanan bir Türkiye, bir dünya dileğiyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —' Çok teşekkür ediyorum Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Ender Karagül, buyurun efendim. 
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SHP.GRUBU ADINA ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklamak için söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin sanayideki temel felsefesi, bireyin yaratcılığına karşı di
kilen bütün engelleri ortadan kaldırmak olduğu gibi, hedefi de, Osmanlı toplumundan demok
ratik sanayi toplumuna giden sancılı geçiş döneminin engellerini de aşarak, Türkiye'yi çağdaş 
dünya uygarlığının üretken bir üyesi yapmaktır. Huzurunuza gelen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bütçesi Koalisyon Hükümetinin, sanayide, ticarette, son on yılın ANAP hükümetleri tarafın
dan transformasyon amacıyla uygulanan yapı değişikliği politikasının tahribatını onarma ve 
yeni atılımları kapsayan bir onarım, atılım ağırlıklı sanayi programıdır. 

ANAP ve 12 Eylül hükümetlerinin, ülkede, ticareti kolay kazancı, vurgunu kayıran tu
tumları sonucu, sanayi politikaları, ekonomimizin ana ekseni olmaktan çıkarılmıştır. Böylece, 
1980 öncesinde büyük çabalar sonucu elde edilen birikimler tüketilmiş, kazanılmış beceriler 
yitirilmiştir. Bu uygulamalar sonucu, 1960'lı yıllarda yüzde 28 olan, 1970'li yıllarda yüzde 32 
olan imalat sanayii yatırımlarının, toplam yatırımlar içerisindeki payı, 1980'li yıllarda yüzde 
21'e, 1990'h yıllarda da yüzde 15'e düşmüştür. Bunun sonucu olarak, ülkemizin imalat sanayi 
net sermaye stokunda 1970'li yıllarda toplam yüzde 25 artış sağlamış olduğu halde, 1980'li yıl
lardaki toplam artış yüzde 2 ile sınırlı kalmıştır. Üstelik, Türkiye, sanayileşmesindeki ve kal
kınmasındaki bu zayıf noktaya, cumhuriyet tarihinde görülmemiş düzeyde dış borçlanma eşi
ğinde gelmiştir. 

özetle, ANAP ve 12 Eylül hükümetlerinin 11 yıllık anti sanayileşme politikaları sonucu 
gelinen yer, ağır dış borçlanmaya rağmen, bazı katma değeri düşük sektörlerde uzlaşma çizgi
sidir. Türkiye, bu yapısıyla, dokuma ve deri dışında tüm sanayi malları bazında, açık veren 
bir ülke konumundadır. Bu nedenle, Koalisyon Hükümetimiz de, 1980'li yıllarda Türkiye'nin 
sanayide kaybettiği ivmeyi tekrar kazanabilmek için, dünya pazarlarında sürekli yer tutabil
mek için, sanayileşmenin doğru yönde ve doğru zamanlamayla yapılmasını, esnek üretim sis
temlerini hedeflemiştir. 

Hükümetimizin yeni sanayi stratejisi, sadece üretimle sınırlı olmayacaktır. Teknolojik de
ğişimi, ticarete açık mallara yatırımı, rekabeti, bölüşümü, çalışma yaşamını, sosyal alandaki 
değişim politikalarını ve çözümlerini de kapsamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza gelen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin uygulan
masıyla, ülkenin doğal kaynakları, teknolojisi ve insan gücü potansiyeli tam değerlendirilecek, 
1980'li yılların 12 Eylül hukukuna sığınmış ANAP hükümetlerinin amaçsız sanayileşme poli
tikalarının, esnafa, işçiye, emekliye getirdiği sıkıntılar azaltılarak, sanayileşmenin meyveleri her 
kesim tarafından hakça bölüşülecektir. 

Koalisyon Hükümetimiz bu amaçları gerçekleştirebilmek için, Anavatan İktidarında içi 
boşaltılan ve bir devlet bakanlığı kadar ciddî görülmeyen Sanayi ve Ticaret Bakanlığını yeni
den toparlayarak, gerçekten yatırımcı bir bakanlık bünyesine kavuşturmayı hedef almıştır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bugün tekstilde, konfeksiyon sanayiinde, otomotiv sanayiinde 
sorunlar varsa, bu sorunların temelinde, ulusal çapta bir bilim teknoloji politikasının olma
ması yatmaktadır, tşte bu bütçenin ardında böyle bir anlayış yatmaktadır. Şimdiye kadar 
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bir türlü becerilemeyen, kazanılan bilgiler, çağın bilim ve teknoloji birikimleri, bu sanayi büt
çesinin uygulanmaya konulmasıyla toplumun bütün katmanlarına ulaştırılacaktır. Ülke içeri
sinde araştırma, geliştirme ağı kurulacaktır. Bu ağın bir ucu üniversitelere, bilimsel ve teknolo
jik araştırma kurumlarına, öteki ucu sanayi kurumlarına bağlanacaktır. Bu ağın işlevinde dev
let etkin olarak düzenleyicilik görevi yapacaktır. Bu ağın geliştirilmesindeki esas amaç, büyük 
veya küçük, özel veya kurumsal bütün sanayi kunuluşlarına, var olmalarını ve varlıklarını sür
dürebilmeleri için, kendi araştırma-geliştirme birimlerini kurmak zorunda olduklarını kavrat
mak, güçlerini de birleştirerek, bu tür birimlerin ve teknoparkların oluşmasını kolaylaştırmaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler;' Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Türkiye için hedeflediği, 
2000'H yıllarda üretim sınırlarını değiştirecek olan sanayileşme stratejisini ve buna bağlı ola
rak sektör politikalarının izlerini bu bütçede görmek, Grubumuzun duyarlılığını ve kararlılığı
nı artırmaktadır. Gene bu bağlamda, bizleri memnun eden bir husus da, küçük ve orta ölçekli 
sanayi politikasının, teknolojideki gelişmelere paralel olarak, değiştirildiğinin, geliştirildiğinin 
izlerini görmektir. 

BAŞKAN — Sayın Karagül, 3 dakikanız var efendim. 
ENDER KARAGÜL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, birkaç söz de KİT'ler hakkında 

söylemek istiyorum. ANAP Hükümetlerinin on yıllık uygulama döneminde bu kuruluşlar ta
mamen sahipsiz kalmış, batmaları için, adeta her türlü önlem alınmıştır. KİT'ler, buna rağ
men, bugüne kadar batmamış; ancak, batma noktasına yaklaşmışlardır. Türkiye'nin 500 bü
yük kuruluşundan 91'i kamu kuruluşudur; KİT'ler, bu kuruluşlar içerisindeki net aktiflerin 
yüzde 57'sini, katma değerin ise yüzde 48'ini temsil etmektedirler. KİT'ler, bugün bir çıkmaz
da ise, bunun en önemli sebebi, bu kuruluşlara yapılan politik müdahale ve kötü yönetimdir. 
Ülkenin 500 büyük firması arasında yer alan KİT'lerin satış kârlılığı, 1985 yılında yüzde 10'larda 
iken, 1990 yılında yüzde Fe düşmüştür. KİT'lerin özelleştirilmesini sekiz yıl boyunca sürekli 

•* olarak gündeme getiren ANAP'ın, elde ettiği sonuçlar ortadadır, özelleştirme macerasının Türk 
. toplumuna bedeli çok ağır olmuştur. Bu vesileyle, Sosyaldemokrat Halçı Partinin, çoğu za
man diğer partiler tarafından ideolojik baza indirilerek saptırılmak istenen, KİT'lerle ilgili gö
rüşlerini bir defa daha açıklamak isterim. 

• • ' • . ' o • • ' ^ ' 

Sosyaldemokrat Palkçı Parti, özde, özelleştirmeye karşı değildir; misyonunu tamamlamış, 
eskimiş, verimliliğini yitirmiş olan KİT'lerin özelleştirilmesi, hatta kapatılması düşünülebilir; 
ancak, partimiz, KİT'lerin, salt, bütçe açıklarının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla özel-
liştirilmesine karşıdır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, stratejik sektörlerin, kamu yararının, özel 
yarardan fazla olduğu ve araştırma - geliştirme ağırlıklı yeni teknolojik alanların satılmasına 
karşıdır. Ayrıca, ANAP hükümetlerinin batırmak için özel gayret sarf edip, sonra da yok pa
hasına elden çıkarmak istedikleri verimsiz KİT'lerin de, katılımcı, özerk yönetimlerce, önce 
ciddî bir şekilde rebabilite edildikten sonra satılmasından yanadır. 

Bu vesileyle, Türkiye Şeker Fabrikalarından bir nebze bahsetmek istiyorum. 1983 'Ierde yüzde 
10'Iar civarında kâr eden Şeker Sanayii, on senede, yanlış politikalar, beceriksiz idareciler sa
yesinde, bugün kurtulmak için 6-7 trilyona ihtiyaç duyar hale getirilmiştir, "önce batır, sonra 
yok pahasına sat" politikasının en güzel örneğini bu sektörde görmek mümkündür. 

"Kurtarma" adı altında, şirketin iştiraklerinden olan Merzifon (Meray) Ayçiçeği Fabrika
sı, o günkü değeri 15 milyar lira iken, 3 milyar liraya -zamanın Sanayi Bakanının seçim bölge
sindeki bir kuruluşa- yok pahasına satılarak, sözde kurtarma maskesi altında, iyice batağa 
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sokulmuştur; bir daha da kurtulmaması için, şirketin elinde yeteri kadar stok olmasına rağ
men, sırf birilerini zengin etmek uğruna, hiç gereği yokken, 600 bin ton şeker ithali, Şeker Şir
ketinin 2,5 trilyonluk zararına neden olmuştur. Şimdiki iflasın gerçek nedeni budur. 

Bu bütçenin uygulama döneminde, savunma sanayii alanında en büyük ve en önemli ku
ruluşumuz olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun, silah ve mühimmat üretimini esas alan 
yeni bir master planı hazırlanacaktır. Ancak, bu master planın uygulanmasıyla, şu anda sa
vunma sanayiine, potansiyelinin çok gerisinde katkısı bulunan kurum, daha etkin ve daha ve
rimli bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Değerli üyeler, bilindiği gibi, Türk sanayiinin gelişmesinde bugüne kadar önemli katkılar 
sağlayan sektörlerin başında gelen tekstil sanayii, günümüz koşullarında belirli sıkıntılar içeri
sine girmiş durumdadır* Eğer ileriye dönük programlar uygalanmaya konulmazsa, sadece ge
çici birtakım tedbirlerle bu sıkıntıları atlatmak mümkün olmayacaktır. Nüfusun büyük bir bö
lümünün istihdam edildiği bu sektörde eski canlılığı yakalayabilmek için, dışarıdan ham bez 
ithali yasaklanarak, şu anda, Uşak'ta, Denizli'de, Bursa'da tamamen kapanmış olan dokuma 
tezgâhlarının tekrar çalışır duruma getirilmesi şarttır. 

Ayrıca, atölyeler görünümündeki tesislerin, yeni teknolojiyle donatılmış işletmeler şekli
ne dönüştürme çalışmalarını, Sanayi Bakanlığı acilen başlatmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Karagül, süreniz çok geçti efendim. 
ENDER KARAGÜL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Kullanılmış ve teknolojisi eskimiş makine ithaline yasak getirilmelidir. Yöresel farklılık 

gözetilmeden, organize sanayi bölgeleri, her türlü teşvikten yararlandırılmalıdır. Sanayi yatı
rımlarına verilen kredi faiz oranları makul bir düzeye indirilmelidir. 

Değerli üyeler, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, ekonominin bölgesel ağırlıklı can da
marlarıdır. Kooperatiflerin sosyal ve ekonomik işlevlerinin bilincinde olan Hükümetimiz, ko
operatifçiliğin devletçe desteklenmesini ve geliştirilmesini hedef alarak, Türkiye Millî Koope
ratifler Birliğini oluşturmuştur. Bu girişimleri başlatan Sayın Bakanımızdan, Tarım Satış Koo
peratifleri Birliklerinin yönetimlerinin de demokratik bir yapıya kavuşturmasını arzulamakta
yız. Kurulduğu günden beri layıkıyla görevini yapmayan Kalite Kontrol Genel Müdürlüğüne,* 
Sayın Bakanımız tarafından yeniden yapılanma ve işlerlik kazandırma gayretlerini de takdirle 
karşılıyoruz. 

Tüketicinin korunması ve toptancı halleriyle ilgili yasaların da çabuklaştırılmasını arzu 
ediyoruz. 

Koalisyon Hükümetimizin, yeni bağımsızlığına kavuşan çevre devletlerle sanayideki bü
tünleşme girişimlerini de destekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ANAP'Iı yıllarda, kendine bağlı olan kuruluşların başka ba
kanlıklara dağıtılmasıyla fonksiyonunu kaybederi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tekrar eski ku
ruluşlarına kavuşmasıyla, bir nebze olsun canlanmıştır; fakat, itici güç olmaktan hâlâ uzaktır. 
İtici olabilmek için, etkin olabilmek için, ufukları geniş, çağdaş yapıda, her devrin adamı ol
mayan bürokratlara ihtiyaç vardır. 

Sayın Bakanım, pancar bölgesinin bir milletvekili olarak, üreticilerimizin sıkıntılarını size 
iletriıek istiyorum. Pancar üreticileri son derece zor durumdadırlar. Mağduriyetlerinin asıl se
bebi, eski hükümetlerdir. Bölgemizdeki pancar üreticilerinin büyük baskısı altındayız. Bölge 
milletvekili olarak, pancar üreticilerine, alacaklarının Ramazan Bayramında ödenmesi sure
tiyle çifte bayram yaptırılmasını Hükümetimizden bekliyoruz. 
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Bilindiği gibi, 1980'li yıllarda uygulanan politikaların tahribatı sonucu, özellikle küçük 
ve orta boy sanayi kuruluşları, bugün çok ciddî düzeyde, işletme sermayesinin sıkıntısını çek
mektedirler. 

Ayrıca, Koalisyon Hükümetimiz, risk sermayesi uygulamasını programına almış bulun
maktadır. Bu uygulamanın, çağdaş bir sanayici kuşağının ortaya çıkmasına önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz. 

Gerek işletme sermayesinin gerekse risk sermayesinin veya genel anlamda imalat sektö
ründe yatırım kredi ihtiyacının karşılanabilmesi için bir yatırım bankasının, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı olarak görev yapmasının faydalı olacağına inanıyoruz. 

1992 yılı bütçesinin tüm ulusumuza hayırlı uğurlu olması dileğiyle, hepinize saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Karagül. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler, Muhterem Bakan ve kıymetli Bakanlık yöneticileri; Sanayi Bakanlığı bütçesinin görüşül
düğü bu oturumda, Refah Partisi Sakarya Milletvekili olarak, Partimin görüşlerini Yüce Mec
lise arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem üyeler, Sanayi Bakanlığı, aslında Türkiye'nin sanayileşme meselesinin mimarı 
olması gereken bir bakanlıktır. Nitekim, ilk kuruluşundan itibaren, Türkiye'nin çağdaşlaşma
sı, muasır medeniyet seviyesine ulaşması, sanayi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi hedef
lerine dönük olarak çalışmıştır. Bakanlık bünyesinden, tarihi içinde, birçok yeni bakanlıklar 
teşekkül etmiş; ama, Sanayi Bakanlığı, Türkiye'nin geleceği yönünden ehemmiyetini de hiçbir 
zaman kaybetmemiştir. 

Bugün, 500 milyar liralık bütçesi itibariyle her ne kadar giderek küçülen bir bakanlık ha
line gelmişse de; birtakım KİT'ler bünyesinden alınarak daha küçük görünümlü bir bakanlık 
haline gelmişse de; aslında, Türkiye'nin kalkınma hedefleri bakımından, bu Bakanlığın, gele
cekte tekrar -geçmişte olduğu gibi- daha geniş imkânlar içinde, daha geniş hizmetler içinde 
büyüyeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. Zira, Türkiye'nin sanayileşme ihtiyacı, insanımızın 
kalkınması, gelişmesi, refah seviyesinin yükselmesi, yani herkese iş, istihdam imkânları, gelir 
artışı, daha iyi bir hayat, ev, eğitim ve sağlık hizmetleri için kaçınılmaz hedeflerdendir. İşbaşı
na gelen hükümetlerin de, öncelikle önündeki temel meseleler bunlardır. Milletimiz, 150 yıl
dan beri, çağdaş nimetlerden, imkânlardan faydalanmak için bir mücadele vermektedir. Tan-
zimattan beri geçilen bu dönem, aslında bunun tarihidir; ancak, bugün geldiğimiz noktaya 
baktığımız zaman, Türkiye'nin, bu 154 yıllık çağdaşlaşma tarihi içinde, yeterince başarılı bir 
netice alamadığını görüyoruz. Şüphesiz, hükümetler, burada, kendi dönemlerinde, artan üre
tim rakamlarıyla, değişen rakamlarla birtakım değişikliklerin olduğunu Yüce Meclis huzurun
da ifade etmektedirler, bunlar doğrudur; ancak, ülkelerin durumunu, diğer ülkelerle mukaye
se ettiğiniz zaman daha iyi görmek mümkündür. 

Bakınız, bugün nüfusu 55-60 milyona varan Türkiye'de toplam millî gelir 110 milyar do
lardır. Bu rakam İspanya için 487 milyar dolardır. İspanya'nın nüfusu 39 milyondur ve biliyor
sunuz, büyük bir iç harp geçirmiş, İkinci Dünya Savaşının bütün tahribatını üzerinde yaşamış 
olan bir ülkedir. Güney Kore'nin, parçalanan bir ulusun, 1950'li yıllarda büyük bir savaş yaşa
yan bir ülkenin bugün geldiği nokta 238 milyar dolardır. Nüfusu Türkiye kadar olan (62 mil--
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yon nüfuslu) Batı Almanya'nın 1 trilyon 513 milyar dolar; Japonya 2 trilyon 963 milyar dolar; 
yani aşağı yukarı 3 trilyon. Japonya, Osmanlılardan çok daha sonra, 1850'Ierde, meşhur mecî-
dî reformlarıyla kalkınma ve çağdaşlaşma reformunu başlatan bir ülkedir; başarılı olmuştur. 
Bugün geldiği nokta, dünyanın, gerek toknoloji gerek iktisadî güç itibariyle lideri olan üç blo-
kundan biridir. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, ortada -takriben 350 milyon nüfusuyla-
Avrupa Topluluğu, doğuda da Japonya olmak üzere üç büyük iktisadî güç merkezi vardır. 

Türkiye, bunda neden başarılı olamamıştır? Tabiî, yine ihracat rakamlarına baktığımız
da, son on yılda Türkiye ihracatta epey bir hamle yapmıştır; bu gayretleri de takdirle anmak 
lazım; ancak, istenen noktanın çok çok ötesindedir. Türkiye'nin ihracatı 13 milyar dolardır... 
İspanya'nın, 54 milyar dolardır, Güney Kore'nin 63 milyar dolardır. 1950'lerde bizim bir tuga
yımızın gidip, savaş verdiği işgal altındaki Güney Kore'nin manzarası böyledir. Batı Almanya 
392 milyar dolar, Japonya 280 milyar dolardır. Yani, mukayese ettiğiniz zaman, bütün gelişme
lere rağmen, "Az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol gittik" demekten kendimizi alamıyoruz. 

Türkiye neden geri kalmış, teknolojiyi geliştirememiş, sanayileşmemiş bir ülke olmak ka
derini yenememiştir? Burada hatalarımız çoktur. İstikrarlı politikalar uygulayamıyoruz. Hü
kümetlerle beraber her şeyi altüst eden yepyeni icatlarla ortaya çıkıyoruz. Yani, âdeta, bu den
gesiz politikalar içinde oyuncak oynayan çocuklar gibiyiz. Biri yapıyor, biri bozuyor ve netice
de, Türkiye'de yerinde sayıyor!.. Birtakım saplantılarla hareket ediyoruz. 

Kalkınma tarihimize şöyle bir baktığımız zaman; cumhuriyetten sonra yıkılan Osmanlı 
Devletinin enkazından kurulan Türkiye Cumhuriyeti -sanayileşmemiş olmanın sıkıntısını en 
çok yaşayan Osmanlı Devleti olduğu için- Cumhuriyetin kurucuları, özel sektörün de gelişme 
imkânı olmadığı için, o dönemde birikimi olmadığı için, bütün imkânları zorlayarak, KİT'ler
le, Türkiye'yi sanayileşmeye yöneltmişlerdir. Tabiî, bu çerçevede devletçilik politikası ortaya çık
mıştır. 1930'ların, 1920'lerin hâkim görüş ve politikası buydu ve bununla birtakım KİT'ler ku
rulmuştur. 

1950 yılından sonra, 1946'dan sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrası karma ekonomi politi
kalarının hâkim olduğu dönemi yaşadık ve bugün de, on senedir, sekiz senedir piyasa ekono
misini deniyoruz. 

Ben, bunların aralarındaki ayırımların, yani, birini mutlaka terk edip, öbürüne geçme
nin, Türkiye gibi ülkeler için fevkalade hatalı olduğunu ifade etmek isterim. Nitekim, bakın, 
bir misal arz edeyim : Bugün burada güneydoğu meselesini konuştuk; apayrı bir konudur ve 
güneydoğu meselesinin ben sadece şu noktasını arz etmek istiyorum : Bugün güneydoğu'daki 
temel meselelerden biri de, oradaki fukaralığın, Türkiye ortalamasının çok çok altında olması
dır, çok daha kötü şartlarda olmasıdır. 

Değerli ANAP yöneticileri, yıllarca, "Biz, serbest pazar ekonomisi uyguluyoruz, devlet 
sanayi kurmaz" demişlerdir. 

"Peki, güneydoğuya ne yapıyorsunuz?" dediğimiz zaman, "çok yatırım yapıyoruz" diye, 
nitekim buraya da gelip, yığınla, birçok rakamlar ifade etmektedirler. Bu rakamlar doğrudur. 
Ne yapıyorsunuz? Karakaya Barajını, Atatürk Barajını, Kralkızı Barajını yapıyorsunuz... Bun
lar da doğrudur; ama, barajlar bu bölgeye üretim ve istihdam imkânlarını, gelir artışı imkân
larını götürmemektedir. Sadece yatırım yaptığınız yıllarda bölgedeki birtakım harcamalardır; 
ama, onun dışında, bölge insanına, refahı, kalkınmayı, gelişmeyi ve istihdamı götüren, imkân
lar değildir. 
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Bunu niçin söylüyorum?.. Nitekim, Sayın Başbakan da bunu bir vesileyle burada Yüce 
Heyetinize ifade buyurmuşlardır; "Bizim için artık bu bölgede karma ekonomi, piyasa ekono
misi, devletçilik diye bir ayırım yoktur; bölgenin ihtiyacı neyse onu yapacağız" demişlerdir ki, 
bu ifade de doğrudur; katılırım. Yani, bizim, birtakım modalara uyarak, "Bu devirde bu hâ
kimdir, bunu esas alalım, diğerini inkâr edelim" meselesini değil, ülkenin gerçeklerine göre, 
Türkiye'yi» bölgeleri ve zümreleri ihmal etmeden, dengeli bir şekilde kalkındıracak temel bir 
politikayı, iktidarlara göre fazla değişmeyen bir anlayış içinde, bir sosyal mutabakat'halinde 
icra etmemiz lazım. 

Nasıl ki Türkiye'nin savunmasındaki temel politikayı her gelen hükümet veya her gelen 
bakan kendi keyfince değiştirmeye kalkamazsa, çok uzun tartışma ve müzakerelerden, yeni mu
tabakatlardan sonra bu dengeler belli ölçüde değişirse; nasıl ki dış politikada belli dengeler, 
ancak çok uzun ve gerçekçi değerlendirmelerle değişebilirse, sanayileşme meselesinde de bu 
şekilde, istikrarlı, bir millî misak halinde temel bir politikanın oluşturulması lazım. İşte, bizim 
kaybettiğimiz mesele budur. • • ' - . • " 

Bakın, size misal arz edeyim. Sene 1925, ve biz uçak sanayii imalatına başlamışız... 1930'lu 
yılların sonunda, 1940'lı yılların başında Türkiye'de uçak imal edilmektedir. Ankara'da, Ma
kine Kimya tesisleri bünyesinde uçak imal eden tesis kurulmuştur ve bu tesis uçak imal etmiş
tir. Kayseri'de bir tesis kurulmuştur ve uçak imal etmiştir, istanbul'da Nuri Demirağ isimli bir 
işadamı, müteşebbis, uçak imal eden tesis kurmuştur, bu uçaklar imal edilmiş, uçmuş, hatta 
ihraç da edilmiştir. 

Ama, maalesef, bizim, sanayileşme konusundaki temel devlet politikamızda, yanar-döner 
ve gününe göre değişen, dönem dönem değişen politikalar esas olduğu için, bu tesisler, 1940'lı 
yıllarda sipariş alamamaktan kapanmışlardır. 1970'li yıllarda, biz, Kıbrıs Barış Harekâtını yap
tıktan sonra, savunma sanayimizin halipürmelalini gördüğümüz için, Amerikan ambargosu 
ve Batı ambargosu karşısında, derhal Silahlı Kuvvetlerimizin her birinde vakıflar kurulmuş ve 
devletin bütün güceyle savunma sanayiinde yeni birtakım hamleler yapması istenmiştir. O dö
nemde başlayan projelerin bir tanesi belirli bir mesafe almış, bugüne başarıyla gelmiş, diğerle
ri yine ihmal edilmiştir 1980'li yılların, 1990'Iı yılların başında yine Türkiye savunma sanayii 
büyük bir ihmal içindedir. 

Geçenlerde bir vesileyle size burada arz etmiştim; NATO ülkelerinde savunma sanayiinin 
durumunu tetkik eden bir makale var önümde, "Weekly Jane Defence" diye; bu konuda uz
man olan bir derginin yayınında, NATO ülkelerinin bazıları savunma ihtiyaçlarını kendi imal 
etmekte, bazıları da ithal etmekte" diyor. Fransa yüzde 98'ini kendi imal etmekte, ingiltere 
yüzde 92'sini kendi imal etmekte, Türkiye de yüzde 8'ini kendi imal etmekte, yüzde 92'sini 
ithal etmekte... Bunları, bizim, geçmişten kaynaklanan, aşağı yukarı 60-70 yıllık bu dönemde
ki istikrarsız politikalarımızın örneği olarak ortaya koyuyorum. 

Tabiî, bu istikrarsız politikalarla Türkiye'nin bir yere gitmesi mümkün değildir. 

KİT'ler durumu önümüzde hazin bir tablodur, ama, kim bunları bu hale getirdi; Ruslar 
mı geldi bpzdu bunları, Amerikalılar mı geldi bozdu, Yahudiler mi geldi bozdu?... Biz kendi 
kendimize bozduk. Türkçede, "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep yapmaz" diye bir söz, bir 
tekerleme vardır; bu durumu ifade etmek için bu tekerlemeyi kullanıyorum. Yani, biz bu mües
seseleri, Türkiye'nin hiç imkânlarının olmadığı bir dönemde, Türkiye kalkınsın ve gelişsin 
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diye kurduk. Tarımdan kaynak aktardık... Tarımdan elde ettiğimiz millî gelirin bir kısmını KİT'
lere aktardık, yatırım olarak; ama, bugün KtT'Ieri, atalım mı, satalım mı, yıkalım mı diye, 
âdeta önüne geçip ağlanacak müesseseler haline getirdik. 

Aslında, KİT'lerin, Türkiye'de, teknoloji üretim merkezleri olması gerekirdi. Bakın, bu
gün Batı ülkelerinde de KİT'ler var... Fransa'da birtakım kuruluşlar var, en güzel otomobilleri 
imal ediyorlar, bize de lisans satıyorlar, teknoloji satıyorlar... Batı ülkelerindeki KİT'ler fevka
lade başarılı çalışıyor. 

Ben size Türkiye'den de başarılı bir KİT örneği vereyim. Bakın, 1974 Kıbrıs Barış Hare
kâtından sonra, Türkiye'de, savunma sanayiini geliştirmek için ASELSAN diye bir kuruluş 
kuruldu. Biz, Millî Savunma Komisyonu olarak takriben bundan bir ay kadar önce bu tesise 
gittik, gezdik. Değerli Genel Müdürünün verdiği bilgiler ve gezerek gördüklerimizle, dünyanın 
kendi sahasındaki bütün rakipleriyle boy ölçüşecek seviyede, fevkalade gelişmiş bir KİT oldu
ğunu gördük. 2 000 kişinin çalıştığı bu kuruluşta 500 mühendis çalışıyor ve aşağı yukarı 120 
mühendis de, sadece araştırma ve geliştirme projeleriyle de uğraşıyor. Bunlar bugün ordumu
zun bütün haberleşme cihazlarını, elektronik harp ccihazlarını, hatta bir NATO projesi çerçe
vesinde stinger füzelerinin de bazı parçalarını başarılı bir şekilde imal ediyorlar. 

İşte, demek ki, KİT'ler başarılı da olabilir. Maalesef, tabiî, bu duruma getirdiğimiz KİT'
lerin sorumluluğu, öncelikle biz siyasilere ve hükümetlere aittir. Zira, onların başına genel mü
dürleri biz getiriyoruz, onları biz değiştiriyoruz, biz yönlendiriyoruz... Maalesef bugün bu ha
le getirmiş durumdayız. 

Şimdi Sümerbanka bakıyorum... 40-50 tane fabrikasıyla bütün Türkiye'ye dağılmış du
rumdadır Sümerbank. 

Demir-Çelik'e bakıyorum, kâğıda bakıyorum, petrole bakıyorum... 
Bu KİT'ler devletin sırtına yük olmuş diye ağlıyoruz. Aslında bu KİT'lerin hepsi verimli 

bir şekilde çalışır, üretim yapar ve bunlar, kârlarıyla ekonomiye yeni fonlar biriktirip, yeni ya
tırımların veyahut da devletin gelirlerinin kaynağını oluşturabilirlerdi; ama maalesef, bizim yö
netimimizin, yani Türkiye'deki kamu yönetiminin, bu KİT'leri getirdiği nokta budur. 

Makine Kimya bugün, Türkiye'nin makine imal eden en büyük kuruluşlarından biridir. 
Birçok işletmesi, 8 tane fabrikası, 13 tane bağlı kuruluşuyla Makine Kimya bugün, silah, mü
himmat, ve malzeme imal etmektedir; ama, maalesef, yetkililerin ifadesine göre, birçok tesisi 
yüzde 8-10 kapasiteyle çalışmakta, bu tesisler atıl vaziyette durmakta, biz de ordumuzun sa
vunma ihtiyaçlarını Batılı tesislerden milyarlarca dolar ödeyerek karşılamaktayız! İşte bunlar 
yanlış politikalardır. 

Bir dönemde TÜMOSAN tesisleri diye fevkalade büyük dev tesisler kurulmuştur; motor, 
traktör, aktarma organları imalatı için. Bu tesisler aşağı yukarı 14 seneden beri atıl vaziyette 
durmaktadır. 

öbür taraftan, Kayseri'de, Ortadoğu'nun, Balkanların ve Avrupa'nın sayılı fabrikaların-. 
dan olabilecek olan TEMSAN tesisleri vardır. Bu tesisler fevkalade iyi teknolojiyle kurulmuş 
büyük tesislerdir; ama, maalesef işletilmemektedir, atıl vaziyette bekletilmektedir; Türkiye ise 
dışarıdan, yüzmilyonlarca dolar ödeyerek, devamlı çeşitli makineler, takım tezgâhları ithal et
mektedir. Bugün Türkiye 17 milyar dolarlık imalat sanayii mamulü ithal etmektedir. Merak 
ederseniz, bunların neler olduğu konusunda sizlere birkaç rakam vereyim,-
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Bugün bilgisayara geçiyoruz Türkiye'de; bürolarımız yeni makinelerle teçhiz ediliyor. Yıl
lık büro makineleri ithalatının tutarı, 557 milyon dolardır, 1991 yılı itibariyle. 

Aslında, ekonomik meselelerini akılcı politikalarla götüren ülkelerde, bu ihtiyaçlar yıllar 
öncesinden görülür, ona göre teknoloji satın alınır, lisans satın alınır, yerli üretim projeleri ge
liştirilir ve ortaya konulur. 

Aslında, bilgisayar meselesinde, büroların ve bütün iş hayatının bu yeni teknolojiye uyum 
ihtiyacı, bundan yirmi otuz sene önce çıkmış, Batı'da giderek yayılmış ve 1980'Ii yılların başın
da da bütün dünyayı adeta sarmıştı; ama biz, 1991'e, 1992'ye geldiğimizde, 557 milyon dolar 
çeşitli büro makineleri ithalatı için dışarıya para ödüyoruz. 

Kimya sanayii dış ticaretine bakıyorum : 1990 da kimya sanayii ithalatımız 2,5 milyar dolar... 
Otomotiv sanayii dış ticaretinde bakıyorum; ithalatımız, 1990 da, 1 milyar 378 milyon 

dolar. Bu sektörde bir de acayiplik yaşıyoruz. 1988 de 573 milyon dolar, 1989 da 512 milyon 
dolar, 1990 da bir milyar 378 milyon dolar... Ne hikmetse, birdenbire fonlar düşürüldü, doğu 
blokunun, batı blokunun envai çeşit arabaları Türkiye piyasasına yağdırıldı ve bu sektörde âdeta 
bir krizin içine itildi. 

Bu sektörde imalat yapan bazı kuruluşlar var; bunlardan birisi dişli fabrikalarıdır. Bende
niz, 1968 ve 1969 da DPT'de ve 1974'te Sanayi Bakanlığında çalıştığım dönemde, dişlinin teş
vikinin bizzat içinde bulunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, 1970'Ii yılların başında, Türk
iye'de dişli imalatı Manike ve Kimya tarafından yapılacak diye yıllık programlara maddeler 
koymuştuk; Burada tek tek okuyup vaktinizi almak istemiyorum. 1972, 1973, 1974 ve 1975 
programlarında vardır. 1973 ve 1974'te bu, bu şekilde devam etmiş, Makine Kimya, bu proje
nin içine girip, projeyi ayağa kaldıramadığı için, proje, Millî Savunma Bakanlığının katılması, 
dışarıdan işçilerin ve içeriden de, -üçüncü sektör denilen- özel sektörün ve bazı kesimlerin ka
tılmasıyla yapılmak istendiği halde, gerçekleşmeyince, 1974'te bir özel sektör firması, Türki
ye'nin en büyük dişli fabrikasını teşvik alarak kurmuştur; ama -ben biliyorum ki-1 500 işçinin 
çalışacağı bu fabrika, bugün 300-300 olmak üzere iki partide 600 işçiyi işten çıkarmış, şimdi 
de 600 işçiyi çıkarma durumundadır; belki de bir iki ay sonra tamamen kapatılacaktır... 

1970'li yıllarda, otomotiv sanayiinin ve hatta savunma sanayiinin temeli olan, dövme de
diğimiz makine parçalarını imal edecek tesis Türkiye'de yoktu; iki tane tesis kuruldu. Bunlar
dan en büyüğü, bugün kapanma noktasındadır. Nedendir bu? Yine bizim istikrarsız politika
larımızdandır. Günübirlik indirdiğimiz, bindirdiğimiz fonlar, memleketin kurulmuş olan sa
nayiini kapanma noktasına doğru götürmektedir. 

muhterem kardeşlerim, şüphesiz, fonlarla ve duvarlarla desteklenen, rekabet şansı olma
yan bir sanayii hedef almıyoruz; ama şunu ifade edelim ki, her türlü korumayı kaldırdığınız 
takdirde, tedbir almadığınız takdirde, bugün mevcut olan hiçbir sanayinizin ayakta durması 
da mümkün değildir. Zira, dışarıdaki ülkeler, 5 milyon, 4 milyon, 9 milyon, 10 milyon otomo
bil imal eden ülkelerdir ve pazarlara hitap eden çok büyük tesislerle karşı karşıyasınız. Eğer 
siz, tesislerinizi ayakta tutacaksanız, onların girdilerini dünya şartlarına getirip, maliyetlerini 
düşürüp, ama onları da, yabancıların damping fiyatlarına karşı koruma durumundasınız. Bu
gün doğu blokundan, Brezilya'dan, birtakım Güney Amerika ülkelerinden Türkiye'ye dampingli 
mallar gelmekte ve makine imalat sanayimizin ve birçok sanayi kesimimizin âdeta bunlar kar
şısında iflas edip batmasına göz yummaktayız. Onun için, bu tedbirlerin de bir an evvel alın
ması gerekmektedir. 
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Şüphesiz, bu anlattığım hususların bir kısmı, bugün, Başbakanlığın ve onlara bağlı olan 
Hazinenin görev sahasındadır; ama Değerli Sanayi Bakanlığımızın ve erkânının, Türkiye'nin 
sanayiinden sorumlu bir bakanlık olarak bu meselelere de aktif olarak katılması gerekir; bun
ların uygulayıcısı olan makamlara da bu meseleleri hatırlatarak, birtakım düzeltici, tashih edi
ci kararların alınması ve uygulamaya konulması için gerekli teşebbüslerde bulunmaya mecbur
dur. Bakanlığın temel görevlerinden biri de, Türkiye'nin sanayileşmesini temin etmek ve mev
cut sanayiin korunup geliştirilmesi için gerekli hizmetleri yapmaktır. 

Bakın, ben size birtakım ithalat rakamları verdim. Yine, mesela; depolama Ve istif maki
nelerinde 1990 da ithalat 110 milyon dolardır. Elektrik malzemeleri ve ekipmanlarında 1990 
ithalatı 625 milyon dolardır. Takım tezgâhlarında, 1990 ithalatı 156 milyon dolardır. 

Bir tanesi Kayseri'deki TAKSAN tesisleri, öbürü de İstanbul'da bir özel sektör firması 
olmak üzere, kapanma noktasına gelmiştir. Bizim, takım tezgâhlarını geliştirmemiz, ileride sa
nayileşmemiz için temel esaslardan biridir. Bugün dışarıdan makine ithal ederek kurduğumuz 
sanayileri biteviye modern tesis halinde muhafaza edemeyiz. 

Bugün tekstil, yıllık ihracatımızın 3-4 milyar dolarlık kısmını teşkil eden bir sektördür; 
ancak, bugün, tekstil sektöründe bütün makine ve teçhizat da ithal edilmektedir. Geçmişte ba
zı yıllarda 300-400 milyon dolarlık tekstil makineleri ithalatı vardır. Sümerbank kurulurken 
ve 1960 ve 1970'li yıllarda da özel sektörde tekstil sanayii gelişirken, bu sektörün temel ihtiyacı 
olan tekstil makinelerini imal edecek olan sektörü de geliştirmemiz gerekiyordu. Tekstil sana
yiinde teknoloji bugün çok süratli gelişmekte, çok hızlı ve verimli çalışan yeni makinelere ge
çilmektedir. Siz, bu makineleri temin edemediğiniz takdirde, pamuğunuz yerli olsa dahi, dış 
piyasalarda rekabet şansını bir noktada kaybetme durumuyla karşılarsınız veya alternatif ola
rak tekrar milyarlarca dolar ödeyerek dışarıdan tekstil makineleri ithal etmeye mecbursunuz. 
Bunları arz etmemin nedeni, bu konuların süratle halledilmesi içindir. 

Maden sektöründe 1990'da 4 milyar 253 milyon dolarlık ithalatımız var. Sayın Bakanın 
ifadesiyle, daha maden rezervlerimizi ve imkânlarımızı bilmiyoruz, onbeş seneden beri belli 
olan soda tesislerini işletmiyoruz; ayrıca, işletmeye kalksak da, madenlerimizi işleyecek olan 
makine teçhizatı imal edemiyoruz... Bunları da dışarıdan getirmeye mecburuz. 

Muhterem kardeşlerim, Sanayi Bakanlığının, ülkenin bu boyutta olan temel meselelerinin 
çözümünde temel bakanlıklardan biri olması gerekmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde, 
Bakanlığt, bu mesuliyetleri yüklenmiş bir çerçevede görmekten bahtiyar oluruz. 

KİT'lerin durumu bu... 
Muhterem arkadaşlar, özel sektörün durumuna gelince; 
Özel sektör, 1978 yılından beri yüksek enflasyon, yüksek faiz ve dengesiz ithalat rejimi 

nedenleriyle âdeta bugün tıkanmış durumdadır. Buna ilişkin birkaç misali biraz evvel arz et-
* 

tim. Yüksek enflasyon, bugün, özel sektörün yatırım yapmasını mümkün kılmamakta ve özel 
sektörün gelirlerini ekstradan enflasyon vergisine tabi tutmaktadır, özel sektör, bugün, sabit 
değerlerini yeniden değerlendirmeyle değerlendirebilse bile, envanterini, mevcut döner serma
yesini, varlıklarını ve stoklarını değerlendiremediği için, ekstradan bunlar için enflasyon vergi
si ödemektedir, özel sektörün, bugün, yüzde 120'yi bulan kısa vadeli kredilerle, yüzde 60'ı 
bulan yatırım teşvik kredileriyle yatırım yapması ve işletmelerini ayakta tutması mümkün 
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değildir. Kendi seçim bölgemden biliyorum, 40-50 yıllık işletmeler, -üç nesilde ortaya çıkmış 
işletmelerdir- eğer ucundan kenarından küçük bir krediye bulaşmışsa, çok süratli şekilde yu
varlanmakta ve iflasa doğru gitmektedir. Hepinizin seçim bölgelerinde de durumun bu oldu
ğunu açık olarak ifade edebilirim. 

Dengesiz ithalata ilişkin misalleri biraz önce arz ettik. İmalat sanayii yatırımlarının, plan 
ve programlara baktığımızda, son on yılda devamlı gerilediğini görmekteyiz. Sabit sermaye ya
tırımlarında imalat sanayii payı, 1970'li bazı yıllarda yüzde 30'a kadar ulaştığı halde, bugün 
yüzde 13,5 mertebesine düşmüş bulunmaktadır. Bunun sebebi, devletin, imalat sanayiine yatı
rım yapmaması olduğu kadar, özel sektörün de, bu yüksek enflasyon, yüksek faiz ve istikrar
sız piyasalar karşısında yatırımdan caydırılması, daha çok spekülatif kazançlara; konuta, em
lake ve benzeri birtakım manipülasyonlara yatırım yapmasıdır. Aslında, bunları da planlarda 
görmek mümkündür, tşte, ülkemizdeki işsizliğin temel sebeplerinden biri budur. İmalat sana
yiine yatırım yapılmadan işsizliği çözmek mümkün değildir, imalat sanayiine yatırım yapılma
dan, millî geliri de artırmak mümkün değildir. Bugün tarım sektöründen elde edebileceğimiz 
gelir, belirli bir sınıra dayanmıştır. Tohumluk ıslahı ve benzeri birtakım teknolojik gelişmeler
le, belki bir miktar daha tarımda üretimi artırabilirsiniz; ama Türkiye'de asıl millî geliri artıra
cak olan sektör, imalat sanayiidir ki, bunun manası da, sanayileşmedir. Bunun da gereği, yatı
rımlarda en büyük payı süratle imalat sanayiine tahsis etmek, özel sektörü de, spekülatif ka
zançlardan, istikrarlı bir piyasayla yatırımlara yöneltecek olan teşvikleri yeni baştan düzene 
sokmaktır. 

Tabiî, teşvikler deyince hemen arz etmem gereken bir husus da, maalesef teşvik limitleri
dir. 1988-1990'da -teşvik belgesi vermek için- bir ara teşvik limitleri 5 milyar liraya kadar yük
seltilmiştir ve 1991'de 2,5 milyar liraya düşürülmüştür. İfade ediyorum ki, eğer Türkiye'de üre
timi artırmak istiyorsak, orta ve küçük sanayie de mutlaka teşvik mekanizmalarını getirmemiz 
gerekmektedir. Teşvik, 2,5 milyara ve 5 milyara çıkarken, orta ve küçük sanayi için doğrudan 
ithal edilebilir teşvikli makineler listesi çıkarılmış; ancak, yatırım indirimi uygulaması, üç yıl 
geçmesine rağmen, Maliye Bakanlığı ve ilgililer tarafından bir türlü uygulamaya konulmamıştır. 

Bu büyük bir eksikliktir. Eğer biz Türkiye'yi kalkındırmak istiyorsak, emeği, gayreti ve 
bilgisiyle imalat yapan orta ve küçük sanayie mutlaka öncelik vermemiz gerekmektedir. 

Bugün türkiye'de, orta ve küçük sanayinin kredilerden aldığı pay -ilgili bir kuruluşun ya
yınladığı bir bültenden veriyorum- yüzde 3-4 mertebesindedir. İtalya gibi bir ülkede bugün or
ta ve küçük sanayi, üretimin ve ihracatın aşağı yukarı yüzde 40'nı yapmaktadır. Bunlar 20 kişi
den az işçi çalıştıran işyerleridir. Bu işletmelerdeki patron, hem ustabaşıdır veya teknolojiyi 
bilen mühendistir hem de işletmeyi yönetir, satar, tahsil eder, işçiyi idare eder, imalatı yönetir. 
Fevkalade verimli işletmelerdir. Mutlaka büyük işletmelere özenip de, küçük ve orta işletmeleri 
ihmal etmemiz büyük bir hata olur. 

Bakanlığın geliştirmiş olduğu -daha önceki hükümet tarafından geliştirilen- şimdiki De
ğerli Bakan ve erkânı tarafından da samimiyetle benimsenip, geliştirileceğine inandığım KOS-
GEB, hiç gecikmeden, öncelikle, sanayileşmiş illerden başlayarak, küçük illere doğru süratle 
yayılmalıdır. Zira, orta ve küçük sanayinin, teknoloji, bilgi, standart bilgisi desteğine ihtiyacı 
vardır; finansman desteği kadar, bu hizmetlerin de, hatta birtakım testlerin, aparatların, alet
lerin, makinelerin bulunacağı sanayide merkezî birtakım laboratuvarlarıri kurulması gerek-
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mektedir ki, küçük ve orta sanayi, büyük sanayie parça üretebilsin, ihracat yapacak kalite ve 
seviyeye ulaşabilsin, standartları uygulayabilsin. Bu bilgi desteğinin de orta ve küçük sanayie 
verilebilmesi için, KOSGEB, vakit geçirmeden mutlaka bütün illere süratle yayılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sanayi Bakanlığının öncelikle değerlendirmesi gereken hu
suslardan biri de, mevcut KİT'lerin, biraz evvel arz ettiğim, özerkleştirilmesinin, özelleştiril
mesinin hepsi makuldür, hepsi yapılmalıdır. Zira -biraz evvel arz ettiğim gibi- devlet, maalesef 
KİT'ler için iyi bir yönetici olma imtihanını verememiştir, önümüzdeki dönemde, bunların, 
satılmadan önce mutlaka verimli hale getirilmesi gerekir. Bunlarda yer yer teknolojinin yeni
lenmesi, fazla işçi varsa, yasalaşmış olan Erken Emeklilik Yasasının getireceği imkânlarla be-' 
raber, birtakım destek teşvikleri de vererek çalışanlarının emekliye sevk edilip, kalanlârıyla mevcut 
tesislerin verimli bir şekilde kullanılması gerekir. Sümerbank ve benzeri birtakım kuruluşlar 
küçük küçük fabrikalar olduğu için daha kolay satılabilirler, ama PETKlM gibi, Demir-Çelik 
gibi birtakım tesisleri satmak mümkün değildir. Biz, eğer, trilyonlarca değerinde olan bu millî 
servetleri dozerlerle, dinamitle yıkmayacaksak, mutlaka, verimli, başarılı, çağdaş teknolojiye 
göre çalışan tesisler haline getirmeye mecburuz ve bunun sorumluluğunun da Sanayi Bakanlı
ğında olması gerekir. 

Son zamanlarda moda haline gelmiştir; her hükümet kuruldukça, KİT'ler bir bakanlık
tan alınıp öbür bakanlığa bağlanmaktadır. 

Bu da fevkalade yanlış bir politikadır. Zira, KİT'lerin bugüne kadar bağlı olduğu, mesela 
bir Sanayi Bakanlığı, bütün daire başkanlarıyla, müsteşarlık teşkilatıyla, bütün üniteleriyle, 
KİT'lerin meselelerine vakıf olan, KİT'lerin darboğazlarını bilen KİT'lerin problemlerini çöz
mekte hükümet nezdinde aktif olarak görev yapabilecek olan birtakım bürokratların toplan
dığı yerdir. Siz KİT'leri alıp da herhangi bir devlet bakanlığına bağladığınız takdirde, o erkânı, 
o uzmanları, o birimleri orada kuramayacağınız için, KİT'leri kendi başına ve sahipsiz bırak
mış olursunuz. Bu da yanlış bir politikadır. 

Koruma meselesi... Biraz evvel arz ettim, mutlaka koruma; ama, kontrollü bir korumayı; 
maliyetlerde, teknolojide çağdaş seviyede olacak kontrollü bir korumayı da mutlaka uygulama 
durumundayız. 

Yine Sanayi Bakanlığının, kendi mastır projeleri arasında, açık birtakım sahalarda, Tür
kiye'nin girmemiş olduğu sahalarda mutlaka özel projeler geliştirmesi gerekmektedir. Sanayi 
Bakanlığı bizzat kendisi yatırım yapmaz, KİT olarak yatırım yapması şart değil; ama, projeyi 
ortaya koymak, projenin ortaklarını bulmak ve projenin yürümesi için finansman desteği ver
mek, Sanayi Bakanlığının temel görevlerinden birisidir. ' 

Bakın, 1980'li yılların başında, Japonya'da, bilgisayar imalatında softvvare dediğimiz sis
tem dizaynı, teknolojisi ve bilgisi yoktu. Japonya gibi bu kadar liberal olan bir ülke, bu kadar 
büyük ticareti ve sanayisi olan bir ülke, derhal, Japon elektronik sanayiinde değerli birtakım 
tecrübeli mühendisleri bir araya getirdi, aşağı yukarı 800 milyon dolar da bir sermaye koydu; 
"Sizin işiniz, Japon bilgisayar ve elektronik sanayiinin gerektirdiği softvvare sistemi dizayn edecek 
olan çalışmaları yapmaktır. Böylece, Japon bilgisayar endüstrisini Avrupa ve Amerika'ya know-
how yönünden bağlı olmaktan kurtaracaksınız" dedi ve Japonya bunda muvaffak oldu. Bu 
araştırma ve geliştirmeyi Japon Endüstri ve Dış Ticaret Bakanlığı destekledi ve ondan sonra 
da bir noktada serbest bıraktı. Zira, bu neticeyi firmalar alıp süratle kullandılar, adapte oldu
lar ve araştırma ve geliştirmeye devam ederek, bugün dünyada o sahada da lider ülkelerden 
biri haline geldiler. . , - . ' . . 
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^ Yani Sanayi Bakanlığının, Türkiye'nin yeterince gelişmediği alt sektörleri görüp, gözleyip 
-ki bunlar ithalattan ve dünyadaki gelişmelerden bellidir- mutlaka o sahalarda özel projeler 
geliştirmesi lazımdır. 

Yine Sanayi Bakanlığının, il bazında imalat sanayiini geliştirecek olan birtakım projeleri 
ele alması gerek. Bazı gayretli valilerimiz falan ile gitmekte -duyuyoruz, görüyoruz- o ilin kal
kınması için ne yapmak lazımdır diye birtakım ekonomistleri bir araya getirmekte, hiç olmaz
sa ana hatlarıyla öncelikleri tespit eden, yatırım sahalarını tespit eden bir proje ortaya koy
maktadır. Bunu biz il il yapma durumundayız. 

Teşviklerde bir dengesiz durum vardır. Batı'da veya tç Anadolu'da olmasına rağmen, bazı 
ilçelerimiz fevkalade fakirdir, geri kalmıştır ve geri kalmış yöreleri tarif ederken de -teşviklerde, 
teşvik kararnamesinde- il bazında teşvik değil, mutlaka ilçe bazında teşviki esas almamız ge
rekmektedir. Bu ayrıca illerde fazla nüfusun yığılmasını önler ve böylelikle ilçeler ve çevresin
deki vatandaşların, kendi bölgelerinde kalıp, birtakım istihdam imkânlarına kavuşmasını sağ
lar. 1980'den önceki teşvik tebliğlerine bakılırsa, o dönemde ilçe bazında da teşvikler uygulan
mıştır. 

Sayın Başkan, ne kadar vaktim var? 
BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı efendim. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, yine Sanayi Bakanlığının öncelikle takip etmesi gereken konular

dan birisi de -tabiî yolunu yordamını, aletini, mekanizmasını geliştirmek ayrı bir teknik çalış 
madır, ben sadece satırbaşı olarak arz ediyorum- teknoloji yenilemeyi teşvik etmektir. Bugün 
orta ve küçük sanayide de mevcut olan tezgâhlar -bilhassa takım tezgâhlarından bahsediyorum-
10 sene, 20 sene, 30 sene Önceki teknolojiyle imal edilmiş tezgâhlardır. Bugün CNC tezgâhları 
vardır, nümerik kontrollü tezgâhlar vardır, bilgisayar kontrollü tezgâhlar vardır. Bu tezgâhlara 
geçişi teşvik eden, kolaylaştıran; bu tip tezgâhların ithalini kolaylaştıran ve teşvik eden -firma 
büyüklüğü aramadan- yeni mekanizmaların mutlaka getirilmesi gerekmektedir. Yani, burada
ki hedef, orta ve küçük sanayii, büyük sanayie'parça ikmal edebilecek ve dışarıya parça ihraç 
edebilecek olan bir güce ulaştırmaktır. Bugün Japon örneğini birçoklarınız bilir; büyük dev 
şirketlerin arkasında binlerce küçük ve orta sanayi şirketi vardır ve bunlar aynı firmaya parça 
imal ederler. O parçalar toplanır, dozer yapılır; komatsu olarak, gelir, traktör yapılır, Türkiye'
ye gelir, Amerika'ya gider; otomobil yapılır, dünya pazarlarına çıkar... Yani, gördüğünüz o bü
yük şirketlerin, Mıtsubışhı'nın, Marubeni'nin vesair büyük şirketlerin arkasında binlerce kü
çük şirket vardır. Bunlar, modern makinelerle, standartlara uygun, kaliteye uygun parçaları imal 
etmekte, ana şirketlere ikmal etmekte, ana şirketler de bunu nihaî mamul haline getirip, dünya 
pazarlarına arz etmektedir. Bu mekanizmanın iyi çalıştırılması, hem servetin tabana yayılma
sı, belirli holdinglerde birikmemesi için, hem de üretimin tabana ve ülkeye yayılması için fev
kalade müessir politikalar olacaktır. 

Bu, teknoloji yenileme konusuyla ilgili olarak, tkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere misa
lini de arz etmek isterim. Biliyorsunuz, Almanya, ikinci Dünya Savaşında yerle bir edildi, yı
kıldı ve bütün teknolojisini, makinelerini yeniledi. İngiltere böyle bir felakete uğramadığı için, 
mevcut tesislerini yenileme ihtiyacını duymadığı ve 1960'lı, 1970'li yıllarda İngiliz sanayii, Al
man ve İtalyan sanayiiyle rekabet edemez hale geldi. Âdeta, İngilizler, para verip mevcut maki
neleri balyozla kırın, yerine modern makineleri koyun tarzında bir mekanizmayı orada uygu
lamaya koymuşlardır. 
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Meclisin değerli üyeleri, Türkiye'de yatırım hedefleri seçilirken de, mutlaka, Türkiye'nin 
kendisine yeterli büyüklükler, Türkiye'nin bölgesine yeterli büyüklükler dikkate alınmalı. Bu
rada arz etmek istediğim husus şudur : Bakın, bugün Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetleri
nin -bu kardeşlerimizin bulunduğu bölgelerde Rusya'nın 50-60 yıldır uyguladığı politika 
neticesinde- hepsi, kendine yeterli olmaktan çok çok uzaktır, hiçbiri kendine yeterli değildir. 
Bu, Ruslar tarafından kasten böyle yapılmıştır ve bir ünitenin bir parçası şu ülkede, bir parçası 
şu ülkede, bir parçası şu ülkede yapılmaktadır. 

Bu kardeş ülkelerin Türkiye'den alacakları çok teçhizat vardır, çok parça vardır, çok ünite 
vardır. Biz, Türkiye'nin sanayileşme hedeflerine uygun olarak yeni projeler ortaya koyarken 
ve yeni projeleri teşvik ederken, 60 milyonluk Türkiye hudutlarını değil, bu kardeş ülkelerin 
ihtiyaçlarını da dikkate almak durumundayız. İnşallah, önümüzdeki dönemde, bu ülkelerle 
-ulaşım ve haberleşme, banka sistemleri, komünikasyon ve temel kanallar açıldığı takdirde- ti
caret gelişecek ve Türkiye'nin pazarı da çok daha genişleyecekti. Sanayi Bakanlığımızın da, 
bu kardeş ülkelere, yeni bir düzen Icuruluşunda, küçük sanayi sitelerinden organize sanayi site
lerine kadar, ticaret odalarından esnaf derneklerine kadar, özel teşebbüsü orada düzenleyecek 
bir istikamette rehberlik hizmetlerini yapması gerekmektedir. 

Yine Sanayi Bakanlığı için şunu söylemek istiyorum : İllerdeki organize sanayi bölgeleri 
mutlaka tamamlanmalıdır. Bakın, benim bölgem olan Sakarya'da, 1976'nın Haziran ayında 
kararnamesi çıkmış olan organize sanayi bölgesi var; aradan 16 yıl geçmesine rağmen, bugün 
daha organize sanayi bölgesi kurulmamıştır. Organize sanayi bölgelerinin kurulması, hem çev
reyi koruma ve hizmetlerin merkezileştirilmesi bakımından, hem de o ilin süratli sanayileşme
sini teşvik bakımından fevkalede faydalı bir hizmettir. 

Ben, bu bilgi ve düşünceleri tahtında, Bakanlığımızın bütçesinin, milletimize, devletimize 
hayırlı olmasını diler, hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Cebi; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar). 

DYP GRUBU ADINA MEHMET CEBİ (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım; gecenin ilerlemiş bu saatinde ülkemizin sorunlarını görüşmek üzere bir 
arada bulunmanın huzuru içindeyim, ama biraz da değilim; çünkü gönül isterdi ki, bulundu
ğumuz bu mukaddes yuvanın içinde, daha çok milletvekili arkadaşımız bu meseleleri bir arada 
tartışmaya zaman ayırsalardı. Bunu, konuşmama bir giriş olarak kabul buyurunuz. 

öncelikle, bir aydan bu yana, ülkemizin birtakım büyük sıkıntıları oldu ve bu sıkıntıların 
arkasından da, birçok insanımız hayatını kaybetti. Bunlar, hem yurt içinde, hem de yurt dışın
da büyük üzüntülere neden oldu. Biz bu üzüntülü günlerde mecburen yine meselemizi ve gö
rüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle ölülerimize rahmet, kalanlara'selamet 
dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımın görüşlerine, sunuşlarına saygı duyuyorum ve 
kendilerine, birçok konuda bizleri aydınlattıkları için teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'de sanayiin gelişmesi, büyümesi, 
elbette ki kısa zaman içerisinde olmamıştır. Geçmiş yıllardan bugüne kadar, bu dalda hizmet 
veren birçok sanayici birçok işadamı, çok büyük sıkıntılar geçirmek suretiyle ülkemizin bu
günkü çatısını meydana getirmeyi başarmışlardır. 
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Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde görüşülmekte olan bütçe, dört esas 
üzerine kurulmuştur. Bu esaslardan bir tanesi, millî eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü sanayi, 
dördüncüsü de tarımdır. Ancak, bu dar bütçe içinde, sanayi bütçemize ayrılmış olan meblağ 
gerçekten azdır. Bizim Doğru Yol Partisi olarak, sanayie çok gönül vermiş bir parti felsefemiz 
vardır. Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın birer delilidir. 

Geriye dönüp baktığımızda, eski Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı arkadaşımız, sanayiin 
kendi dönemlerinde fevkalade büyüdüğünü, çok büyük kârlar elde edildiğini iddia ettilerse de, 
bu iddialarına katılmak mümkün değildir. Çünkü, 1980'den sonra, adı geçen büyüklükte hiç
bir müessese kurulduğunu kimse iddia edemez, sanayinin büyüdüğünü de kimse iddia ede
mez. 1980'den önceki firmaları herkes, hatta çocuklar bile sayabilecek güçtedir. Örneğin, Oto-
marsan, Fiat, Renault, MAN, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Lassa, Arçelik, Profilo, 
Eczacıbaşı, AEG gibi kuruluşlar 1980'den sonra mı kurulmuştur? Hani Türkiye'de sanayi yoktu? 

Şimdi, 1980'den sonra olanları da söyleyeyim; mesela Toprak Seramik 1980'de iflas etmiş
tir; ama şu anda dev bir firma olmuştur. Böyle firmaları ürettiniz; o doğru; ama köklü ve kalı
cı firmaları göremiyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu bazı sıkıntılara eğilirken, şunları belirtmemiz gerekir 
: 1980'li yıllarda ülkemiz büyük badireler geçirmiştir; ama, bunun esas temeli 1960 ihtilaline 
dayanır; 1971 muhtırası takviyesidir, 1980 de katliamıdır. Bu ülkenin bugüne kadar geçirdiği. 
sıkıntıların en büyük sebebi sanayileşmemişlikten geliyor. Sanayi, demokrasinin teminatıdır. 
Biz bu inanç ile sanayie gönül vermiş bir parti felsefesini ortaya koymak istiyoruz. 

1980'de, ihtilallere rağmen, Türkiye'de enflasyon yüzde 20 ilâ 301ar seviyesinde seyretmek
teydi. 1983'lerde Türkiye'nin dış borcu 16 milyar dolar iken, ileriye doğru baktığımızda, 
1991-1992'de 50 milyar dolar civarına çıkmıştır, iç borcu da 100 trilyon lira mertebesindedir. 
Yine, enflasyon da, 1983'te yüzde 25 iken, 1991-1992 yıllarında, yani bizim Hükümeti devral
dığımız günlerde yüzde 70'in üzerinde seyretmekteydi. Oysa ki, banka faizlerine döndüğümüzde 
sanayiden bahsedemezsiniz... Sanayinin üç tane düşmanı vardır; birincisi faizdir, ikincisi eski
miş teknolojidir, üçüncüsü kur farklarıdır. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu şartlar altında, bu üç düşmana karşı mücadele veren sanayicimiz, hangi teşvik
ten, ne kadar yararlanmıştır? Hayali ihracattan aval para kazananlar, borsacılık yapanlar ve 
onları teşvik edenler sanayiden bahsedemezler. Sanayi, bir ülkenin, kendi başına bütün yapısı
nı ve çatısını kurtaracak olan tek nesnedir, tşte onun için, öncelikle faizleri geri çekmek mec
buriyetindeyiz. Benim felsefem, bunu gerektiriyor; partim de bunu düşünmektedir. 

Teknoloji yenilenmesinde değerlendirilecek birtakım hususlar da vardır. Bu hususları eğer 
gündeme alır da göz önünde tutarsak, olumlu sonuçlar alabiliriz. Faizin, dünyada uygulanma
dığı hiçbir ülke yoktur; ama dünya devletleri, faizi, faiz olarak kullanmamaktadır. Dünya dev
letleri faizi, hizmet karşılığı olarak kullanmaktadır, tsveç, İsviçre gibi ileri Batılı ülkeler, bunu, 
faiz namı altında değil, hizmet karşılığı namı altında yapmaktadırlar. Sayın Refah Partililerin 
de böyle bir bankası vardır; hizmet namı altında faiz... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, faizi kaldıralım derken, o hizmeti kaldıramazsınız; hizmetin yürümesi için, emek 
karşılığı birtakım bedellerin alınması gerekmektedir. Buna faiz demezsiniz de, hizmet karşılığı 
dersiniz. Boğaz Köprüsü hisse senetlerinin sene sonundaki kârı faiz midir değil midir; onu 
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da münakaşa ederiz; çünkü, ben hoca torunuyum... (SHP sıralarından alkışlar) Ama, ülke, 
bir karamsarlık içinden gelip geçmiştir; çember ve çerçeve daralmıştır; insanımız hadiseler kar
şısında fevkalade sıkıntılara girmiştir. Bir örnek verelim; Sayın eski Sanayi ve Ticaret Bakanı
mız ile, o zamanki idareciler, son üç senede ülkemize kırk marka otomobil soktular. Bu oto
mobiller üç sene sonra hurdaya çıkacak ve ülkemiz bir otomobil mezarlığı haline gelecek... Bun
ların parçaları nerede üretilecek? Siz bu ülkede kurulan fabrikaları görmediniz mi? Yenilerini 
kurmak için niye teşvik vermediniz?.. Rusya'dan Lada, Japonya'dan gada, Amerika'dan şada 
otomobilleri buraya getirinceye kadar... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, ölçülerimizi ortaya koyarken, şunu düşünün : Üç sene sonra eskiyecek bu otomo
billerin parçalarını vatandaş nereden bulacaktır?.. Vatandaş eskiyen bu otomobillerini denize 
atacak değildir; bir yerden mutlaka parçasını arayıp, bulup gene otomobilini yürütecektir. O 
zaman meydana "sanayii korumadınız, sanayii hatırdınız" mantığı çıkıyor. Eğer sanayii koru
mak isteseydiniz; kurulmuş olan, mevcut, Fiat, Renault, MAN, Ford, otomarsan gibi büyük 
otomobil kuruluşlarının karşısına, rekabet yapabilecek güçte yenilerini ortaya koyabilirdiniz; 
ama siz kendi bünyenizde, kendi kendinizle rekabet yaparsanız, bu rekabetle sizin sanayiiniz 
işte bu hale gelir... 

Şimdi, dileriz ki, koalisyon ortağımız SHP'ye mensup Sayın Sanayi Bakanımızın -ki, tica
retten gelme kişidir, meseleyi bilir, biz de meselenin içinde yaşayan ufak çapta sanayiden anla
yan kişilerdeniz- Türkiye'nin kurtuluşu sanayide olacağına göre, sanayii sadece bir dalda gör
memesi lazım; sanayiinin birçok dalı vardır. Sanayinin dallarından bazılarını sayarsak vaktini
zi de çok almış oluruz. Sanayi Bakanlığına bağlı 46 tane genel müdürlük var. Bu 46 genel mü
dürlüğün Türkiye meseleleriyle ilgili sürdürdüğü birçok iş var; genelde KİT'lere dayalı bir ba
kanlık Türkiye olmayan sanayiini, gayet tabiî ki, 1930'larda* bütçesi ve yapısı itibariyle devlet 
eliyle kurmak zorunluluğundaydı; kurdu; 1946 - 1950 yılları arasında karma ekonomiye dön
dü, 1950'de serbest piyasanın ilk düğümünü açtı; 1965 - 1970 arasında, serbest piyasa ile kar
ma ekonominin bağlantısını, şu andaki Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel çözdü. Geri 
dönüp de tarihine bakarsanız, 1965 - 1970 arasında enflasyon yüzde 7, banka faizi yüzde 11, 
kalkınma hızı yüzde 9... Kalkınmada, dünyanın 51 ülkesinin başında gelen Japonya'dan sonra 
Türkiye; ama ne var ki Batılılar rahat durmadı, 1971'de aynı meseleyi tekrar sahneye koydular; 
muhtıralar; 1971 - 1974 arası 6 tane başbakan, 1974 Kıbrıs Harekâtı, 1975'ten sonra birçok 
koalisyon, 1977'den sonra değişik bir siyasî tablo, 1980'de tekrar sahnede ihtilal... 

tşte bu hareketleri geçiren ülkemiz, sanayide bu kadar özveride bulunabilmişse, hakikî sa
nayicilerin elini öpmek lazım. 

Bugün sanayiciyi yalnız başına düşünmemek lazımdır; sanayii gerçekten kurtarabilmek 
için altyapısı da lazımdır. Siz Türkiye'de sanayi işçisi yetiştirdiniz mi; hayır. Bir bakıyorsunuz 
piramite, tepesinde 200 bin tane teknik adam, yüksek mühendis, hemen onun altına bakıyor
sunuz 45 bin tane tekniker, hemen arkasına bakıyorsunuz 5 bin tane okul mezunu kalifiye işçi, 
altına bakıyorsunuz 5 milyon vasıfsız işçi... Siz bunlarla sanayi yapabilir misiniz? O zaman 
sanayie bir altyapı getireceksiniz; yani, teknikokullara doğru yeniden bir yapılaşmaya gidecek
siniz. Liselerden bir şey çıkmaz artık. Türkiye sanayileşecekse, lise olayından vazgeçerek -bu, 
eğitimcileri ilgilendirir; ama tümüyle birbirine bağlıdır- eğitimde tekniğe doğru dönmesi la
zım, yani, her şehirde bir lise yahut iki lise kâfidir; ama, sanat okulları da biraz pahalı kuru
lur... Şimdi, bakıyoruz, kurabilir miyiz?.. Zor kurarız. Niye?, işte, bizden önceki Hükümetin 
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bıraktığı borç ortada; bütçede 32 trilyon açık var. Bu, geçen senenin borcu değil mi? O zaman, 
"Sanayie fazla para ayıramadınız, doktora bunu veremediniz" demeye kimsenin hakkı yok
tur. Ne doğradıysan çanağa, o gelir kaşığına!.. Çanakta bir şey yok; şimdi kemeri sıkacağız!.. 

Dönüyoruz başka bir konuya, sanayii de ilgilendiren... Türkiye'nin üç tarafı denizle çevri
lidir; bunun da ikisi, devlet kuruluşlarının ve KİT'lerin dinlenme ve eğitim kamplarıyla dolu
dur. Babanızın çiftliğinde mi yapıyorsunuz! Nereden buldunuz bu eğitim kamplarını? Kimin 
parasıyla?.. TEK idaresi bu sene 4,5 trilyon zararda; ama Gölbaşı'nda 950 tane lojman, orta
sında Hilton oteli, 10 liraya yemek ye, sabaha kadar yat; ahçısı, bağcısı, şoförü, devlet kesesin
den; ye babam ye!.. 

O zaman, Bir yere geleceğiz... Nereye geleceğiz? KİT'leri evvela sahilden başlayacağız çöz
meye. Sayın Sanayi Bakanım burada; eğer başlarsa, reformist olarak ilan edilir. Şu anda kendi
sine bağlı olan KİT'lerin Akdeniz sahilinde ne kadar dinlenme tesisi varsa kiraya versin; beda
va versin, satsın; devlet kazansın... örneğini Samsun'dan vereyim : Samsun'da Karayollarının 
ufak bir yeri vardır, dinlenme tesisleri; orada da dinlenen -özür dilerim- üst düzeydeki bürok
ratlardır, gariban işçilere Kasımın 15'inde sıra gelir, kar boğazdadır, ne denizi görür, ne bahçeyi!.. 

O zaman, bu çiftlikleri de kapatalım... Samsun'da bu yeri bana teslim etsinler, bu sene 
devlete 5 milyar kâr ettireyim. O şimdi 5 milyar harcayacak... İşte, mart geldi; başladı, boya, 
badana, aşçı, bekçi, bahçıvan... Hepsi kiraya; 5 milyar kâr... Bütün KİT'lerdeki olay budur, 
evvela buradan başlanılması lazım birinci derecede. 

Şu anda pancar söken bizim Fatma bacı, hayatında ne denizi gördü, ne eğitim kampını; 
ama onun söktüğü pancardan birtakım insanlarımız, biz, gidip eğleniyoruz. Hakkımız yoktur 
buna sayın milletvekilleri. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Millet, iradesini kullanmış, bizi, hak ve hukukunu korumak için bu büyük müesseseye 
üye göndermiştir. Şimdi, buradan söylüyorum; bize en yüksek maaşı veren bu güzel ve yüce 
millet adına yaptığımız icraatlarda, eğer vicdanen rahatsız olduğumuz halde bunu sürdürür
sek, Cenabı Allah, iki kat ceza verir insana; bilmeyerek sürdürürsek bir, bilerek sürdürürsek 
iki kat ceza verir. 

Şimdi, şurada Etibank'ın bir oteli daha var; yeşil mermerle döşeli; bugün, o mermerlerin 
metrekaresi 500 bin liradan aşağı değil. Kimin parası verildi buraya? 

KİT'lere bakıyorsunuz, 25 trilyon lira zararda, bir dahaki sene 50; iki sene sonra, Türkiye 
Yok; bütçeyi yedi... Ondan sonra, hangi sanayi, hangi yatırım, hangi kaldırım kalacak ortada? 

Şimdi, bu şekliyle, sanayiye bakış açımız ve Türkiye'ye bakış açımız, kesinlikle devlet cari 
harcamalarını... Zaten, Sayın Başbakanımız, bu talimatı vermişlerdi; ama, yine, devlet bürok
rasisi, ince çıkmalar yapıyor, kıyıda köşede bir şey bulmuş, yine bir şey alıyor onunla; bakıyo
rum, gene dosya dolapları gidiyor kamyonlarla, koltuklar moltuklar... Kendi paralarıyla olsa, 
sandalye almazlar; ama, nereye müdür olurlarsa, bakarsınız ki, ertesi gün eşyaların eskileri 
gider, yenileri gelir. Bu Mecliste de öyle olmuş biz gelmeden evvel. Tabiî, Meclisin bir Genel 
Sekreteri varmış, o da dümencinin biriymiş; yani, benim gözüme göre... 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Bir varmış, bir yokmuş... 
MEHMET CEBİ (Devamla) — Bir varmış, bir yokmuş... 
Değerli arkadaşlar, hülasa edelim, vaktinizi fazla almak istemiyorum. Ben, sizi, hazırla

dığım rakamlara da boğmadım, halk tipinde bir görüş sergiledim. Bu, halk tipinde görüş ser
gileyişimin nedeni, hem dinlerken uyumayın, hem de konuştuklarımız, bazı insanların kulak
larında çınlasın diyedir. 
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Sayın Şükrü Yürür, şu anda, sanıyorum, salonda yoksun. Karadenizli olmak sıfatıyla sa
na bir soru soruyorum : "Organize sanayileri" dedin. 

Ben, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının oniki yıl başkanlığını yaptım. 1980'de askerler 
bizi görevimizden aldı, yasak koydu; biz seçimsiz duramayız... Baktım orası boş, oraya seçil
dim. 1980'de ilk yaptığım iş, organize sanayiyi kurmak oldu. 1980'den 1991'e kadar, Sayın Şükrü 
Yürür'ün Bakanlığı döneminde ve önceki bakanların tümünden buraya alınan kredi 9,5 milyar 
liradır. Şimdi, eksik olmasın, Sayın Sanayi Bakanımız, 27 milyar lira koydu. Bakınız, ne garip 
iş... Onbir senede buraya vermişler 9,5 milyar lira; ama, bir bakıyorsunuz ki, Akdeniz'de mo
tele vermişler 15 milyar lira; koskoca sanayiye vermişler 9,5 milyar lira -bununla, 150 tane fab
rika kurulacak- otele vermişler 15 milyar lira!.. 

Turizm de iyi şeydir; ama, bu yaz başına doğru, Batılı gazeteciler, bir neşriyat yapar, der
lerse ki, Mersin'de kolera gözüktü, Antalya'da 9 kişi öldü, İzmir'de karantine var; öldü mü 
turizminiz; gitti mi paralar güme... Ama, bacanız tüterse, kimse durduramaz onu. Onun için, 
sanayiye önem vermek mecburiyitendiyiz. (DYP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) Turizm, bi
ze fazla bir şey getirecek değildir, geçicidir, hevestir. 

BAŞKAN — Sayın Cebi, 20 dakika oldu... 

MEHMET CEBİ (Devamla) — Kapatıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim ülkemizin gerçeklerinin dışına taşmadan, eğer, 

el ele verir, bütünlüğümüzü bozmaz, hedeflerimizi şaşırmaz, doğruyu bulur, hizmeti bu aşkla 
yola döker isek, çok kısa bir zamanda kalkınırız. Bizim ülkemizin insanı, güzeldir, çalışkandır, 
namusludur, diri diri ciddidir, milliyetçidir, Müslümandır, toprağına, bayrağına, milliyetine bağ
lıdır; onun için, üniter devletiz. 

Bu inanç içinde, ülkemize hizmet etmek üzere gelen bütün arkadaşlarımı yürekten selam
lıyor, beni sabırla dinlediğinizden dolayı da hepinize engin saygı ve sevgilerimi sunuyor, teşek
kür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebi. 
DYP Grubu adına, Sayın Halil ibrahim Artvinli; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının ve 1990 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısının Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla ilgili bölümünün görüşülmekte olduğu Genel Kuru
lun bu oturumunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla, bağlı kuruluşlarının çalışmaları hakkında 
Doğru Yol Partisi Grubu adına yapacağım konuşmama başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Ekonomideki büyüme temposunun, ANAP iktidarı döneminde uygulanan yanlış ekono
mik politikalar sonucu, 1988 yılından itibaren ciddî bir şekilde yavaşladığını görüyoruz, özel
likle sanayideki Büyüme hızının, 1988 ve 1989'da, önceki yıllarda ulaşılan yüzde 9'lar seviye
sinden yüzde 3'lere düştüğü, o günlerin yaşam şartlarının bozuluşunda görüldüğü gibi, devle
tin araştırma ve istatistik kuruluşu olan Devlet İstatistik Enstitüsünün dönemler için yaptığı 
verilerinden de anlaşılmaktadır. 

Gelişmiş veya gelişme yolunda olan her ülke ekonomisinin dinamosu sayılan sanayi sek
töründe büyüme temposunun düşüş göstermeye başlaması, uygulanan ekonomik politikaların 
yanlışlığı ve son derece ciddî olan bir ekenomik krizin belirtisi olarak kabul edilmektedir. 
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Ülkemizde son dörtyılın üç yılında ekonomik büyüme, nüfus artış hızının gerisinde kal
mıştır. Bu durum, bize, 1980'Ii yıllarda uygulanan yanlış politikalar sonucunda Türkiye'de sa
nayileşmenin, ekonominin ana ekseni olmaktan çıkarıldığını, yeni yatırımlara ve dolayısıyla, 
çağdaş teknolojiler kullanarak araç ve yatırım malları üretmek yerine, yalnızca ithalat yolunda 
veya mevcut yatırımlarla mal üreterek ihraç etmeye yönlendiğini göstermektedir. 

Bunun en güael örneği, yatırımlar açısından da aynı olumsuz durum, 1988, 1989 ve 1991 
yıllarında, toplam yatırımlar reel olarak gerilemiştir, öyle ki, bu gerileme, 1991 yılında eksi 
yüzde 15 gibi oranlara kadar düşmüştür. Bu düşüş, sadece kamu yatırımlarında değil, özel ya
tırımlarda ve imalat sanayiinde de görülmüştür. 

Bu bakımdan oluşturulan DYP-SHP ortak Hükümetimizin programında da belirtildiği 
gibi, ülkemizi 2000'li yıllara taşıyabilmek için, Türkiye ekonomisine yeni bir yön verecek, yeni 
bir bakış kazandıracak ve yeni bir atılım sağlayacak bir sanayileşme stratejisinin oluşturulması 
ve uygulanması gerekmektedir. 1980'li yıllarda, Türkiye'de uygulanan sanayileşme stratejisin
den vazgeçilip, sanayi politikaları, ekonominin ana ekseni olmaktan çıkarılmıştır. 

. Hükümetimizin yeni sanayi stratejisi, sadece üretimle sınırlı olmayarak, teknolojik deği
şim, ticarete açık mallara yatırım, rekabet, bölüşüm, çalışma yaşamı, kurumsallaşma ve sosyal 
alandaki değişim politikaları ve çözümlerini de kapsamaktadır. 

Sanayimiz, dış ticaretteki korumacılık yerine, üretimden başlayan teşviklerle, rekabet ve 
gelişmeyi artırıcı yönde, uzlaşmayla oluşturulup, açıklık, tutarlılık ve süreklilikle uygulanan 
Avrupa Topluluğu standartlarına paralel teşvik politikalarıyla desteklenecektir. Yine dünya öl
çülerinde anti-damping yasaları çıkarılarak, üreticimizin haksız rekabet altında ezilmesine mü
saade edilmeyecektir. 

Yeni sanayiler, yeni sanayici kuşağı ve üstün becerili emek dengesi hedeflenerek, bu yapı
lar arasındaki uzlaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yabancı sermaye, açık, yapıcı ve teşvik edici politikalarla özendirilecek ve desteklenecektir. 
Geçmişten çok farklı şartlarla karşı karşıya olan ve üçüncü sanayi devrimi aşamasındaki 

global gelişmeyle yarışan Türkiye için ihracat ya da ithal ikamesine dayalı büyüme stratejisi 
çelişkisi yerine, bu iki stratejinin de zaman içinde birbirini tamamlar bir yapı içinde, geleceğin 
dinamik, esnek sektör yapılaşması gerçekleştirilecektir. 

Hükümetimizin, bu sanayileşme stratejisini gerçekleştireceğine inanıyoruz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; DYP-SHP Koalisyon Hükümetinin göreve geldiği gün

den beri ilk 100 gün içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen faaliyetlere bir göz atıldı
ğında, azımsanmayacak bir seviyede olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki : • 

Bakanlığın kredi desteğiyle yapılmakta olan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi si
teleri inşaatları konusunda Bakanlığa intikal eden 209 adet hakedişten 169'u incelenmiş ve ödeme 
talimatları verilmiştir. Tahakkuka bağlanan 74 milyar 670 milyon liralık hakediş tutarının 74 
milyar 64 milyon liralık bölümü ilgililere ödenmiştir. 

Biten organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin 9 adedinin geçici, 4 adedinin 
de kesin kabulü yapılmıştır. 

İki Telli Organize Küçük Sanayi Bölgesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı, ilgili ko
misyonca kabul edilerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin gündemine alınması sağ
lanmıştır. 
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İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayii Bölgesinin 1992 yılında tam kapasiteyle üretime ge
çebilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet programımızda da ifadesi bulunan, hukukî 
düzenlemelerde açıklık ve şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak, tüketicinin korunması çerçeve
sinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yıllardan beridir sürüncemede bırakılıp bir türlü ciddî 
bir çalışmaya muhatap tutulmayan ye hemen hemen toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren 
bir dizi mevzuat çalışmasına da bu kısacık süre zarfında ya son şekli verilmiş, veya son şekli 
verilmek üzere kamuoyunun tartışmasına sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sanayi ve Ticaret Bakanının görevleri arasında, ta
rım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve üst kuruluşlara iliş
kin hizmetlerin de yer aldığı malumunuzdur. 

Bu kuruluşlardan tarım satış kooperatifleri birlikleri, çalışma konularına dahil ürünlerin 
büyük bir çiftçi ve tüketici Icesimini ilgilendirmesi, ihracatımızın ve tarımsal üretimin gelişme
sinde önemli bir paya sahip bulunmaları sebebiyle, sosyal ve ekonomik politikaların uygulan
masında etkin bir görev üstlenmiştir. 

Birlikler, 2384 sayılı Kanun uyarınca, ortak üreticilerin ekonomik yararlarını korumak ve 
ürünlerin daha iyi değerlendirmek amacıyla, özel hukuk alanında çalışacak şekilde kurulmuş
lardır. Bu arada, Hükümetçe görülecek lüzum üzerine, diğer üreticilerden alım yapmaları, is
tisnaî bir görev olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede alımlarını kendi nam ve hesaplarına yü
rütmüşler; fakat, ortaya çıkan zararların özel kanunlarla konsolidasyonu cihetine gidilmek su
retiyle, birliklere, Hazine kaynaklarından malî destek sağlanmıştır. 

Bu uygulama neticesinde, birlikler, kooperatifçilik ve işletmecilik ilkelerinden uzak bir uy
gulamaya mecbur bırakılmışlar, TC Ziraat Bankasına karşı ağır bir borç yükü altına sokul
muşlardır. Birliklerin anılan bankaya olan borçları, destekleme faaliyetlerinden 2 trilyon 698 
milyar lira, destekleme dışı faaliyetlerinden de 8 trilyon 134 milyar lira olmak üzere, toplam 
yaklaşık 10 trilyon 832 milyar liraya ulaşmıştır. 

tşte bu sebeple, Hükümet programımızda da yer aldığı üzere, tarım satış kooperatifleri 
birliklerinin üreticiye yönelik etkili ve verimli birer kuruluş olarak yeniden yapılandırılması ve 
gerçek sahipleri olan üreticiler tarafından yönetilmelerinin sağlanması hedeflenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bu sınırlı zaman zarfında daha çok ayrıntıya girme
den, konuşmamı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeciye 
hizmet vermek üzere kurulmuş bulunan, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle
me İdaresi Başkanlığının, 1992 yılında yürütmeyi hedeflediği 17 adet projenin yalnızca isimle
rini sayarak bitirmek istiyorum. Bu projeler : 

1. Yan Sanayi Geliştirme Projesi, 
2. Uluslararası Kuruluşlarla Koordinasyon Projesi, 
3. Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Türkçe Konuşulan Bağımsız Devletler Topluluğu Üyesi 

Cumhuriyetlerle ilgili projeler, 
4. Bilgi.İletişim Merkezleri Kurulması, Uygulama Yazımları Temini Projesi, 
5. Bilgi İletişim Merkezi Kurulması Sistem Modeli Projesi, 
6. Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Kesimine Hizmet Vermek Amacıyla Yerli ve Yabancı 

Sermayeli Şirketler Kurmak-veya İştirak Etmek Projesi, 
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7. Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Çalışmaları için Uzman Kul
lanımı Projesi, 

8. Denizli ve Yöresindeki Küçük ve Orta ölçekli Tekstil İşletmelerinin Rehabilitasyonu 
Projesi, ; 

9. Doğu Karadeniz Bölgesi Yatırım Alanlarının Tespiti Araştırma Projesi, 
10. Doğu Anadolu Bölgesi Yatırım Alanlarının Tespiti Araştırma Projesi, 

. 11. Küçük Sanayi Sitelerinin Atölye ve Genel Hizmet Binaları Projesi Standartlarının Re
vizyonu ve Tatbik Projelerinin Geliştirilmesi Projesi, 

12. Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulamalarının Değerlendiril
mesi ve Alternatif Politikaların Geliştirilmesi Projesi. 

Bu arada, Sayın Sanayi Bakanımızdan; sanayinin büyük bir merkezi olan Kocaelinde ku
rulmuş bulunan gebze Organize Sanayi Bölgesinden sonra, İzmit'te bir organize sanayi bölge
si ve ayrıca kalkınmada öncelikli bölgelere alınması gereken Kandıra'da da bir organize sanayi 
bölgesi kurulması konusunda yardım ve desteklerinizi beklediğimizi belirtmek istiyorum. 

13. Türkiye'de Uygulanan Müteşebbislik ortamının Yaratılması İçin Gerekli İdarî, Malî 
ve Hukukî Yapılanma Araştırma Projesi. 

14. Kalite Geliştirme Projesi, 
15. İhracatı Geliştirme Projesi, 
16. Doğu Karadeniz'de Silah Üretimi Projesi, 
17. Zonguldak Bölgesi Kalkınma Projesi. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1992 yılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçemizin, mil

letimize ve devletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepinizi saygıyla selamla
rım. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Artvinli. 
DYP GRUBU ADINA, Sayın İsmail Amasyalı; buyurun. 
Efendim, sadece 12 dakikanız olduğunu haber veriyorum. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL AMASYALI (Kocaeli) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini bildirmek üzere huzurunuzda söz almış bulunuyorum. Hepinizi, 
en derin saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Kıymetli arkadaşım Çebi'nin güzel sözlerinden sonra, bu saatte sizi fazla meşgul etmek 
istemiyorum; ancak, 33 yıllık iş hayatı içerisinde, Türkiye'de ve Almanya'da işçilik yapmış, tahsil 
hayatından sona sanayi kuruluşlarriçerisinde görev almış, -İstanbul Sanayi Odası Yönetim Ku
rulunda üç dönem çalışmış, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri olarak >' 
da iki dönem görev yapmış- sanayinin her kesiminde bulunmuş sanayici bir arkadışınız olarak, 
bazı sorunları, bilhassa özel sektör sorunlarını Parlamentoda dile getirmeden yapamayacağım. 

Son on yıldır ülke yönetiminde bulunanlar -Sayın Cebi arkadaşımın da ifade ettiği gibi-
milat gibi bir tarih koymuşlar; 12 Eylül öncesi - 12 Eylül sonrası tartışmaları yapıyorlar. On 
yıldır da, yanlış politikalarını, 12 Eylül öncesindeki faaliyetleri ve çalışmaları kötüleyerek gö
türebileceklerini zannettiler. 

Devlet sektörünün zarar ettiğini, iktisadî devlet teşekküllerinin de sıkıntıda ve çıkmazda 
olduğunu, bu kürsüye gelen herkes, imkânları ölçüsünde anlattığı için, ben, iktisadî devlet 
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teşekküllerinden ve devlet sektöründen bahsetmek istemiyorum; ancak, ülke sanayiini ve eko
nomisini balans eden, dengeleyen özel sektörden bir nebze bahsetmek istiyorum. 

özel sektörü meydana getiren, müteşebbistir. Müteşebbisin de tarifi yoktur; bazen, yük
sek tahsil yapan birisidir, bazen de hiç tahsil yapmamış bir insandır. Nitekim, Türkiye'de bü
yük şirketleri meydana getiren müteşebbislerin büyük bir bölümü, ortaokul, hatta lise mezu
nudurlar; ancak, meydana getirdikleri eserler, onlarda, tarifi mümkün olmayan bir kabiliyetin 
yattığını göstermektedir. 

özel teşebbüsü meydana getirenler, düşüncelerini de bazen tam izah edemezler; ama, yap
tıkları yatırımlar, ülke ekonomisinde meydana getirdikleri istihdamlar, çok büyük boyutlardadır. 

Yatırım yapmak isteyenler, öncelikle can ve mal güvenliğine dikkat ederler. Can ve mal 
güvenliğinin olmadığı bir yerde, müteşebbis, yatırım yapmaz, yapamaz; onun da parası mu
kaddes ve kıymetlidir. 

Şimdi, 12 Eylül öncesini kötüleyenlere, insafla burada bir.şeyi hatırlatmak isterim. Türki
ye'nin otomotiv sektörüne damgasını vuran Tofaş Fabrikaları, Rerio Fabrikaları, Man Kam
yon Fabrikaları, Mersedes Otobüs Fabrikaları ve iktisadî devlet teşekkülü olan PETKİM, TÜP-
RAŞ, ÎPRAŞ, ÎGSAŞ gibi kuruluşlar, 12 Eylül öncesinde kurulmamışlar mıdır?.. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yine, beyaz eşya sektörüne baktığımız zaman, iftihar vesilesi olan markalardan, Arçelik, 
AEG, Demirdöküm, Profilo ve sair markalar, 12 Eylül öncesinde piyasaya çıkmamış mıdır? 

12 Eylül sonrasına baktığımızda ise, otomotiv sektörünün durumu fevkalade hazindir. En
tegre bir tesis olan Man Kamyon Fabrikaları, 1990'lı senelerde iflasın eşiğine gelmiştir. Büyük 
bir istihdam, Man Kamyon Fabrikalarında kaybolmuştur. Almanlar, bu işe şaşmaktadır. Orta
doğu'ya otobüs ihraç eden Otomarsan Mersedes Otobüs fabrikalarının da darboğazda oldu
ğunu, herkes, çok yakinen bilmektedir. 

Peki, nasıl oldu da on yıldır bu memleketi idare edenler, 12 Eylül öncesini hep kötüleye 
kötüleye bu hale getirdiler? 

100 liranın, hiç çalışmadan, terlemeden, riske girmeden, bankaya verilmesi halinde yüzde 
100, dövize yatırılması halinde yüzde 70, tefeciye gönderilmesi halinde yüzde 200 prim yaptığı 
bir ülkede, önce arsa alacaksın, üzerine bina yapacaksın, makine ithal edeceksin ve üretime 
geçtikten sonra yüzde 20 kâr yapacaksın -dört sefer katladığınız zaman, yıl sonunda yüzde 
80 kâr yapar- bunu, Türkiye'de yapacak hangi enayi vardır acaba?.. 

Belinde silahı, arkasında güvenlik görevlisi olan ordu komutanı bir generalin katledildiği 
bir ülkede, güvenliğimizi sağlamaya çalışmak isteyen bir polis müdürünün öldürüldüğü bir ül
kede, "12 Eylül öncesine dönersiniz ha" deyip de, milleti tehdit edip, ondan sonra da ülke eko
nomisini felakete götürenleri, şu Yüce Meclis önünde kamuyonun takdirlerine arz ediyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) . . ' • • . 

Serbest piyasa ekonomisi uyguluyoruz derken, son on yılda sanayinin koruma dışı bıra
kıldığı, ülkemize ithal edilen her malın eskidikten sonraya hurda haline getirildiği, bir vakıadır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Japon teknolojisi, son derece kurnaz bir teknolo
jidir. Japonya'ya gittiğimiz zaman, bunu bize anlattılar, yakinen müşahede ettik. Bir otomobi
li alınız elinize; bu otomobil, Türkiye'de 50 milyon liraya satılıyor ise; gidiniz yedek parçacı 
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dükkânına, her yedek parçanın fiyatını ayrı ayrı tespit edip, bir kâğıda yazınız; göreceksiniz 
ki, üç otomobil fiyatıyla karşı karşıya kalacaksınız. Türkiye'ye her markadan yüzlerce otomo
bili ve teknolojisini getiren Japonlar, büyük bir pazar açmışlardır; ama, Türkiye'de, maalesef 
o parçalan üretecek teknoloji ve sanayi kurulmadığı için, çok kısa zamandan ülke dövizleri 
heba olacaktır. 

Şirket kuranlar, ticaret odasına kayıt yaptıranlar, sekiz on sene, yirmi sene gibi süreyle ül
ke ekonomisine hizmet edenler, dolandırıcı değildir arkadaşlarım; ama, son on yıldır Türkiye, 
hazin bir manzara^ yaşamaktadır. 

İşletme sermayesinde, yüksek faiz hadleri nedeniyle, darboğaza düşen sanayiciler, vadeli 
çek ve senet kullanmak mecburiyetinde kalmışlardır, işlerini döndürebilmek için. Netice ola
rak, bir ümittir diye, o çekleri ve senetleri, vadesi geldiği zaman ödemek düşüncesiyle plase 
etmişlerdir; ama, heyhat, görünüz ki, öyle bir çarkın içerisine girmişler ki ve o çark, onları 
öyle öğütmeye başlamış ki, çeklerini ödeyemeyen bu insanlar, cezaevi sanayiine dönmüşlerdir 
ve cezaevleri, Türkiye'de sanayi kuran insanlarla dolmaya başlamıştır. 

Bana yüzlerce, binlerce gönderilen mektuptan birinin yalnız bir paragrafını okuyayım si
ze, Türk sanayinin acı halini hep beraber görünüz : - ' / . . 

"Ben, Çukurova Gömlek Sanayiinin ve ayrıca, mobilya ticareti mağazaları olmak üzere, 
9 tane şirket kuruluşunun, müessesenin 25 yıldır sahibiyim. Kurulduğundan bu yana vergi mü
kellefi olan bir tüccarın hak ve hukukuna oldukça saygılı olan, itibarlı bir kişiyim. Geçmiş 
idarenin yanlış ekonomik politika uygulaması nedeniyle cezaevine düştüm. Ben hapsolunca, 
alacaklarımı tahsil edemez duruma girdim ve vadeli kullandığım birçok çekim vardı, şimdi ce-
zavinde yatan bir işadamıyım. Durumumu, lütfen, diğer işadamları adına Meclis kürsüsünden 
dile getirin" diyor. Size, bu şekilde binlerce mektup ibraz edebilirim. 

Nerede "Çağ atladık", nerede "Sanayiyi ve ekonomiyi düze getirdik" ifadeleri? O eko
nomistlerin şimdi burada olmaları gerekirdi; ama, biz burada, bu saatte memleket meseleleri
ni konuşurken, o ekonomistler, şu anda yataklarında, yatıyorlar. Bıraktıkları tahribat, onları 
rahat uyutabiliyorsa, ne mutlu onlara!.. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Amasyalı, süreniz bitti efendim. 
İSMAİL AMASYALI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. , 
Şu anda işbaşında olan Hükümetimiz deneyimlidir. Tarih, 12 Eylül 1970; ülke ekonomisi, 

bugünkünden farklı, ağır bunalımlar altındadır. İktidardaki Demirel ve arkadaşlarının aldığı 
ekonomik kararlar, bugün olduğu gibi, ülke genelinde tartışılmaktadır ve muhtıra meraklıları
nı iştahlandırmış olan bu hareket neticesinde, Demirel ve arkadaşları, ülke yönetiminden uzak
laştırılmış olmasına rağmen, yurt dışında ithal edilen beyin takımı, aynı kararları uygulamak 
mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Tarih, 12 Eylül 1979... 
Sayın Başkan, sözümü lütfen burada kesmeyin, istirham ediyorum, tam iki dakika sizi 

meşgul edeceğim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Amasyalı... Rica ediyorum... 
İSMAİL AMASYALI (Devamla) — Tarih, 12 Eylül 1979: Ülke ekonomisi, bugünden farklı 

darboğazdadır. Ülkede yağ yok, mazot yok. Devrin Başbakanı, Başbakanlık konutunda, fuel-
oil yokluğundan, paltoyla oturmaktadır. Benzin kuyruğunda, otomobiline sıra gelinceye'ka-
dar, örgü örenler, kitap okuyanlar bizler değil miydik? 
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Ekim 1979 : Ülkenin kaderi, bugün olduğu gibi, reyle değişiyor; azınlık Hükümeti kuran 
Demirel ve arkadaşları, ülkeyi,, önemli operasyona tabi tutuyorlar ve tarihe geçecek olan, tari
he mal olan 24 Ocak Kararlarını alıyorlar, uygulamaya koyuyorlar. Bu karar, değil muhalefet, 
Sayın Demirel'in kendi arkadaşları tarafından dahi grupta tartışma meselesi yapılıyor; ancak, 
alınan kararlar siyaset üstü olduğu için, Hükümet, tavizsiz, yoluna devam ediyor. 

Tarih, Nisan 1980: Ülkede kuyruklar son bulmuş, yokluklar kaldırılmıştır; enflasyon kontrol 
altına alınmış, ülke ekonomisi istikrara kavuşmaya başlamıştır, thtilal yapmaya arzulu olanlar, 
ekonominin biraz daha rayına oturmasını beklemiş ve tarihî 12 Eylül 1980 İhtilali gerçekleşti
rilmiştir. 

Burada biraz durup, bir gerçeği size hatırlatmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Amasyalı, rica ediyorum... 3 dakika geçti. 
İSMAİL AMASYALI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
12 Eylül 1980 Harekatını yapanlar, siyasilerle birlikte Sayın Demirel ve arkadaşlarını Zin-

cirbozan'a götürürken, 24 Ocak Kararlarını aynı otomobile koyup götürememişlerdir. 
Bu defa, DYP-SHP Koalisyonuyla aynı ekip huzurunuzdadır ve halkın büyük bir desteği

ni arkasına almış, ülke meselelerini yüklenmiş ve meseleleri halle koyulmuştur. Biraz sabredi
niz; mutlak surette netice istihsal edilecektir. 

Size şu son dakikada söylediğim sözlerle, hep 12 Eylül öncesini tartışanlara, 12 Eylül ön
cesinin yokluklarını ve kuyruklarını bize fatura edenlere cevap vermiş oldum. 

Bu vesileyle, bütçenin, hepimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar suna-
nm efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Amasyalı. 
Sayın Bakan, bu safhada mı söz almak istersiniz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI M. TAHİR KÖSE (Amasya) — Kişisel konuşmalardan 

sonra istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Peki. 
Sayın Seyit Osman Sevimli, bütçenin lehinde konuşacaklardır. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Sevimli; buyurun. 

S. OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 1992 bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmeden önce, bir defa daha, çığ fela
ketinde, grizu faciasında, Azerbaycan Karabağ katliamında ve Erzincanımızın depreminde ha-
yatlannı kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı di
liyor; böyle acıları bir daha tattırmamasını, Yüce Mevla'dan niyaz ediyor; hepinizi, saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; bugün bütçesini görüştüğümüz Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının asıl fonksiyonu, 1985 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak görev ve yetkile
ri yeniden belirlenirken, büyük ölçüde kaybolmuştur. Aslında, 12 Eylül ara rejimi sonrası ku
rulan hükümetlerce, bakanlıkların birleştirilmeleri ve aynlmalan, çeşitli birimlerin bakanlık
lardan aynlaşları ve bağlanışlan, sanırım ki, pek yakında, bilimsel araştırmacılara zengin bir 
kaynak teşkil edecektir. Bu ara rejimin gölgesindeki uygulamalarda, ana hedeflerle tali hedef
ler birbirine karışmış, bazen, reform adı altında, tali hedefler, ana hedeflerin üzerine çıkmış, 
bir değişik karmaşa yaşanmıştır. 
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Geçmiş dönemin bu yapılanma karmaşasından en çok etkilenen bakanlık da, maalesef, 
Sanayi Bakanlığı olmuştur. Bu bakanlık, bilhassa 1985 yılından sonra birçok problemi ortada 
bırakmıştır. Bunlara kısaca değinmek gerekirse, sadece noterlerce ve mahkemelerce yürütül
mesi mümkün olabilecek şirket kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aslî bir görevi ve 
iş ticareti düzenlemede en etkili bir unsur olarak ele alınmış, böylelikle, iç ticareti düzenleye
cek ve canlandıracak fonksiyonlar geride bırakılmıştır. 

Bir ülkenin iç ticaretini, sadece ekonomik olaylardan mürekkep kabul etmek, sanırım ek
sik bir değerlendirme olur. Artık, ekonomi, kültür ve sosyal değerler, genellikle birbirlerini et
kileyen kavramlar olmaktadır. Bunun içindir ki, iç ticareti belli kanunî kalıplarla yönetirken, 
ahlakî değerlere de yön vermek gerekmektedir. Bu noktada, meslek kuruluşlarının oluşumu, 
gelişimi ve işleyişinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının öncü ve yönlendirici faaliyetlerine ihtiya
cımız vardın 

Ticarî faaliyetlerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, şirket kuruluşları işlemleri yükünden 
de kurtulup, üretim ve pazarlama safhalarının rasyonel bir şekilde düzenlenmesini ve fertlerin 
girişimcilik ruhunun azamî ölçüde teşvik edilmesini sağlamak mecburiyeti vardır. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının, bu hususlarda Devlet Planlama Teşkilatıyla sıkı bir koordinazyona gir
mesi faydalı olacaktır. 

Bilindiği gibi, iç ticaretin temel amaçları, üretimin kaliteli ve kitlevî olması, standart ölçü
lerde yapılması, dağıtım kanallarının açık tutulması, arz-talep dengesinin en iyi şekilde korun
ması, tüketicinin korunması gibi temel konulardan oluşmaktadır. Bu noktada, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, kooperatif ve birliklerin, statüleri başta olmak üzere, işleyiş ve faaliyetlerini ye
niden gözden geçirmeli ve bugüne kadar süregelen klasik yapıları aşacak yeni yapılanmalar 
gerçekleştirmelidir. 

Teknoloji üretimine ağırlık verilmemiştir. Şu anda ülkemizde, teknoloji üretiminde, ciddî 
hiçbir kıpırdanma yoktur. Sanayileşme, bir anlamda, teknoloji üretimi demektir. 

Bunun yanı sıra, teknoloji transferleri ve alımları ise karmakarışıktır. Bu noktada, ciddî 
hiçbir plan, program ve strateji dahi yoktur. Ülkemizin, hangi teknolojilerden hangi ölçülerde 
transfer edeceği, hangi ülkelerden hangi markaları getireceği, bu konular açısından çok önem
li hususlardır. 

Bu hususlarda, Bakanlığın, yön verici çalışmalar yapması şarttır; çünkü, sanayileşme, bi
lim ve teknoloji üretimiyle paralel bir gelişme gösterecektir. Onun içindir ki, ciddî bir bilim 
ve teknoloji politikasının, millî bir strateji ortaya koyması gerekmektedir. Dünyadaki gelişme
leri önce yakalayan sonra da aşan bir stratejinin uygulanması, çağı yakalayıp geçebilmemiz için 
şarttır. 

Sırasında, herkes, her politikacı ve çok yukarlarda oturanlar, her fırsatta, bilim ve tekno
lojiyi dillerinden düşürmezlerken, hatta makamlarında bilgisayarlarla oynamayı bile bir pro
paganda aracı olarak kullanırlarken, bilim ve teknolojiye dayalı millî bir sanayileşme politika
mızın olmayışı, düşündürücüdür. 

} Dünya pazarlarına; ancak, yeni ürün ve yeni üretim metotlarıyla girilebilir. Dünya pasta
sından; ancak, bu şekilde pay almamız mümkündür. Aksi halde, bugün olduğu gibi, yüklü 
bir iç borç, ezici bir dış borç demek olacaktır. Bu manada, Bakanlığın, yeni sanayi stratejisini, 
müspet bir yaklaşım olarak kabul ediyor ve bu stratejiyi ve Bakanlığın hedeflerini, yeni bir 
umut olarak görüyoruz. 
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Sanayi yatırımlarından kaçan ve yatırımları riskli bulan müteşebbisleri tekrar sanayi sek
törüne çekmenin tedbirleri alınmış ve bu hususlarda Sanayi Bakanlığının görev ve yetkileri özel
likle azaltılmıştır. 

Kalkınmada temel unsur, sanayileşmeden geçer. Sanayileşmenin özel sektör tarafından ger
çekleştirilmesi fikri doğrultusunda, Bakanlık görev ve işlevi, 1986 sonrası değişmiş, hizmete 
yönelmiş, altyapı tesislerine ağırlık verilmiş; ancak, 1992 yılına kadar geçen süreye baktığımız
da, ciddî bir sanayileşmenin gerçekleşmediği görülmüştür. Bu sebeple, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının, sanayiye öncelik ve ağırlık verecek şekilde çalışmalar sürdürmesi gerektiğine ina
nıyoruz. 

Geçmiş dönemlerde, bölgelerarası gelişmişlik ve sanayileşme farklılaşmaları büyük ölçü
de artmıştır. Bu farklılıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin tedbir ve programların en kısa za
manda tespit ve tatbikini beklemekteyiz. 

Ayrıca, Bakanlığın, geçmiş dönemlerde kalkınmada öncelikli bölgelere yapılan teşvikle
rin kötüye kullanılmasının doğurduğu yolsuzluk ve usulsüzlükleri tespit etmesini istiyoruz. 

1970'Ii yıllarda, yurt dışındaki Türk işçilerinin ülkemizde yapmış oldukları yatırımların 
-sahipsizlikten ve gerekli destekten uzak bırakıldığından- maalesef çoğu üretime geçememiş 
ve şu anda atıl durumda kalmıştır. Binin üzerinde olan bu tesislerin durumu en kısa zamanda 
ele alınmalı ve tesisler, ekonomimize, en kısa zamanda kazandırılmalıdır. 

Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına geçebilmesi için, sanayileşmenin süratle tamamlan
ması gerektiğini, bir kere daha üzerine basa basa söylemek ihtiyacını hissediyoruz; ancak, bu
nun yanısıra, sanayileşmede çok ciddî problemlerin mevcut olduğunu da kabul ediyoruz. 

Bu problemlerin başında, geçen dönemlerde uygulanan politikalar sebebiyle, sermaye sa
hiplerinin, sanayi yatırımlarından kaçmaları gelmektedir ve bu, en başta gelen ve göze çarpan 
özelliktir. Sermaye sahipleri, genellikle hizmet sektörlerine kaymakta, bankalarla mevduat iliş
kileri kurmaktadırlar; çünkü, bugün, sanayi, özel sektör için, riski çok yüksek bir yatırım ol
muştur. 

Ülkemizde, para maliyetinin yüksek olduğu ve makine teçhizatında ve çoğu defa ham
maddede dışa bağımlılığımız devam ettiği için, bugün tespit edilen tesis maliyeti, yabancı para
lara karşı sürekli değer kaybeden paramız sebebiyle, hesap edilemeyecek seviyelere çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Sevimli, süreniz doldu, lütfen tamamlayın. 
S. OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Bu noktada, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, çok ciddî tedbirler almak mecburiyetindedir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, milletimize, Bakanlığımıza hayırlara ve

sile olmasını canı gönülden diliyorum ve bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum efendim. 
(MÇP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sevimli. 
Bütçenin aleyhinde, Sayın ökkeş Şendiller; buyurun. 
Sayın Şendiller, aleyhinde, değil mi efendim? 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Aleyhinde efendim. 
BAŞKAN — Peki; buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ve Bakan

lığımızın kıymetli bürokratları; sözlerime, hepinizi saygıyla selamlayarak başlıyorum. 
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Grizu faciasında, Erzincan depreminde ve çığ felaketinde ölen vatandaşlarımıza ve ayrıca 
Ermeni katiller tarafından Azerbaycan Karabağ'da şehit edilen soydaşlarımıza Allahtan Rah
met, milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan sordu : Bir önce konuşan arkadaşım lehinde konuştuğu için, "siz, aleyhin
de mi konuşuyorsunuz?" dedi. Başka çaremiz yoktur. Demokratikleşen Türkiye'de, bir eski 
Başbakan, konuşamadığı için Meclisi terk etmiştir ve grubu bulunmayan partilerin milletvekil
leri olarak, bütçe görüşmelerinde Plan ye Bütçe Komisyonu ile Yüce Mecliste 10 dakikalık ko
nuşma yapabilmek için 16 saat beklemek zorundayız; başka çaremiz olmadığı için, Meclis ka
pısında yatarak birimiz aleyhinde, birimiz lehinde söz almak zorundayız! 

BAŞKAN — Sayın Şendiller, bu, sayın üyelerin en tabiî hakkıdır efendim. Elbette, bir 
sayın üye lehinde konuşur, bir sayın üye aleyhinde konuşur, bir başka sayın üye de üzerinde 
konuşur. 

Buyurun. 

ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Onu hatırlatarak sözlerime başlıyorum efendim. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesiyle ilgili söz alan, gerek Anamuhalefet gerekse iktidar 

mensubu milletvekili arkadaşlarımızı dinledik. Hep eski alışkanlıklarla birbirini suçlayarak, 
birbirinin eksikliklerini ortaya koyarak, bütçeyi, tümü üzerindeki son görüşmelere yaklaştır
dık. Cenabı Allah, bütçeyi, memleketimize hayırlı eylesin. 

Şunu belirtmek gerekir ki, sanayideki millî hedefler, bu bütçede de belli değildir. Türki
ye'nin, öncelikle, çağı yakalama edebiyatında gerçeğe ulaşması için, Milliyetçi Hareketin yıl
lardan beri savunduğu, fabrika yapan fabrikalar inşası mutlaka gereklidir., 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) — Refah'ın görüşüdür o, bizden aldınız; ama, sizin olsunl 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Tamam; ikimizin olsun. 
Bu bütçemizde de millî hedefler tespit edilmemiştir. Bilhassa, sanayideki büyüme hızıyla 

ilgili rakamların, bütçeye ayrılan ödenekler bakımından inandırıcı olduğuna şahsen kanaat ge
tirmiyorum; şu bakımdan : Büyüme hızı hedefleri, tarımda, 1991 yılında 0,2 ve 1992 yılında 
0,3; sanayide, 1991 yılında 2,9 ve 1992 yılında 6,3; hizmetlerde, 1991 yılında 1,6 ve 1992 yılında 
5,2; gayri safî millî gelir hâsılasında hedef 5,5; ama, 32 trilyonluk açığı olan bir bütçeyle, inşal
lah bu gerçekleşir; bizim en büyük isteğimiz budur. 

Burada bazı milletvekili arkadaşlarımız, çiftçi alacakları konusuna değindiler; ama, te
menni olarak değindiler. Bugün, Erzincan depreminden dolayı, Erzincan'daki çitçilere olan 
borçların ödenmeye başlandığını duyduk. Sayın Bakana teşekkür ediyoruz; ama, diğer çiftçi
lerimizin de evinde deprem var Sayın Bakanım. Tarlaya tohum ekiliyor... Burada, Sayın Ba
kandan, çiftçi borçlarının ödeneceği tarihi istiyoruz; ne zaman ödeyeceksiniz? 

Bir arkadaşımız, "eski Hükümetten devralındı" dedi; ama, ne yapalım, Hükümet sizsi
niz... Seçimler sırasında, şekerpancarı teslim edildi; çiftçinin parasın» ödemeden, şekere de yüzde 
25 zam yaptınız! 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya)— Para bırakmamışlar, ne yapalım!.. 

ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Onu çiftçiye anlatalım, ödeyemiyorsunuz, haklısı
nız; ama, çiftçi ne yapacak, tohumunu nasıl ekecek? Onun cevabını da hep beraber vermek 
zorundayız. Çiftçi, bizim yakamızı tutuyor; biz de, size söyleyeceğiz bunu. 

Hükümet, "çiftçi borçlarının faizini affettik" diye bir sürü edebiyat yaptı. 
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Bu kürsüde söyledik ve "5 milyona kadar olan kısmını" diye önerge verdik; reddettiniz. 
Affettiğiniz borç faizinin toplamı yaklaşık olarak 825 milyar lira. Ancak, çiftçi alacakları altı 
yedi aydır bekliyor, bu da 2 trilyon 375 milyar liradır. Bunun faizini, günlük banka faizine göre 
hesaplarsanız; affettiğinizden çok, çiftçinin hakkını gasp ettiniz. 

Diğer taraftan, yine Parlamentomuz, 20 trilyonu bulan vergi affıyla ilgili olarak sahura 
kadar da çalışma yapıyor. Benim işçimin, benim köylümün de hesaba katılması lazım. 

Sanayi Bakanlığımızın yatırımlar konusunu da incelediğimiz zaman, yine bilhassa işsizlik 
hususu dikkate alınmamış. "Türkiye'de 3,5 milyon işsiz var" edebiyatını bir tarafa bırakalım; 
ayrıca Türkiye'de, evine ekmek götüremediği için ihtihar eden insanların olduğunu unutma
mak lazım. 

Son dönemde, bilhassa 12 Eylül sonrasında -bugün de devam ediyor- işçiye karşı, çok cid
dî manada baskı var, işten atılma var, hak gasp etme var; bilhassa, Hükümetin iki ortağının, 
belediyelerdeki bu uygulamaları da yanlıştır, tşçiye, bilhassa, sosyal demokratların ve Baha'
nın partisinin sahip çıkmasını bekliyoruz; inşallah... 

CEMALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) — Onu uydurdun, işte; o , doğru değil... 

ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Burada kısaca tekliflerde bulunacağım : 
1. Organize sanayi bölgelerine ağırlık verilmesini bekliyoruz. Demin bir arkadaşımız bu

radan, Samsun'a 37 milyar lira -rakam olarak tam bilmiyorum- verildiğini söyleyerek övündü; 
ama, diğer vilayetleri de düşünün biraz. 

2. Tarım alanlarının, sanayileşmeden kurtarılması lazım. Organize sanayi bölgeleri, o 
mümbit arazilerimizi inşallah kurtaracaktır. Sayın Bakandan bunu bekliyoruz. 

3. Hükümetten özellikle şunu istirham ediyoruz : Bu batık kredilerle ilgili hesaplaşma 
konusunu biraz ön plana çıkarın. Hangi vilayete giderseniz gidin -bilhassa bizim doğu 
vilayetlerimizde- şehire girişte yol boyu, birçoğunun temeli atılmış veya sübvansman seviyesine 
kadar çıkmış o bina görüntülerinin arkasında ne kadar milyar, kimin kesesine aktı, onun da 
hesabını sormanızı bekliyoruz. Siz sormazsanız, biz takip edeceğiz onu. 

4. İşsizliği önleme konusunda -daha kolay ve fazla para harcamadan tedbir alınabilecek 
bir konu : El sanatlarına ağırlık verilmesi lazım. Bu konuda hem Ortadoğu'da hem de yeni 
Türk cumhuriyetlerinde kolay pazar bulma imkânımız vardır; buna dikkat edilmesi gerekir. 

5. Lüks otomobil ithali konusuna da biraz dikkat edilmesi lazım; milyarlar, trilyonlar 
gidiyor. 

6. Kahramanmaraş Şeker Fabrikası konusunda Bakandan gayret bekliyoruz. Bu konuda 
1 milyar sermayeli bir şirket kuruldu -Kahramanmaraşlıların kendileri katılacak- imkânlar da 
müsaittir; şeker üretimi* Kahramanmaraş çiftçisini rahatlatacaktır. 

7. Her bakanlık bütçesinde Avrupa Topluluğuna göre hazırlık yapılıyor. Mutlaka bu Ba
kanlığımızda ve bütçesinde de yapılmıştır. Avrupa Topluluğuna ayak uydurmak için, çağı ya
kalamak için, teknoloji ve sanayileşmede de hızlı bir tempoya girmemiz lazım. Eğer, televiz
yondaki yayınlarla, ahlaksızlıkla, televizyonlarımız hanımlarımızın, ailelerimizin, bacılarımı
zın seyredemeyeceği duruma getirmekle Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmayı hedefliyor
sanız, bu yanlış. Sanayileşmede de bunu bekliyoruz. 

8. Avrupa'daki işçilerimizin tasarruflarını Türkiye'ye güven içerisinde aktarabilecekleri 
tedbirlerin, Bakanlığımız tarafından alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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9. Sanayimize ve diğer kuruluşlarımıza hep yük olan arpalıkların, Hükümetiniz tarafın
dan -eskilere özenerek- kullanılmamasını istiyoruz. Arpalıklarda, seçim kaybetmiş adamları
nıza imkân getirmek yerine, oradaki imkânlarımızı fakir fukara için, sanayimize bir vida tak
mak için kullanırsanız, daha iyi olur kanaatindeyiz. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Sayın Başkan ikaz etmeden, zamanımı iyi killanacağım 
bütçenizin, memleketimize, milletimize ve Hükümetinize hayırlı olmasını diliyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (MÇP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şendiller. 
Üzerinde, Sayın Mustafa Baş?.. Yok. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; gecenin bu saatinde, Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan arkadaşlarımın 
bazılarına cevap vermek, bazılarına teşekkür etmek üzere kürsüye çıktım. Konuşmamı fazla 
uzatmayacağım. 

Aslında, İçtüzük çalışmalarını biraz hızlandırmalıyız. Meclis Genel Kurulunda yaptığı
mız bu tartışmaların pek fazla faydalı olduğuna şahsen inanmıyorum. Komisyonda yapılan 
çalışmalar daha verimli geçiyor. Gecenin geç saatinde, çok az sayıdaki arkadaşlarımızla bu tar
tışmaları yapıyoruz. Tabiî ki faydalandığımız kısımlar oluyor; ama, burada, pek, istenilen fay
dayı temin ettiğimiz de söylenemez. 

Sayın milletvekilleri, 1980 sonrasında Türkiye'de ciddî bir sanayileşme olmadığını her plat
formda söylüyoruz. Devlet ciddî bir sanayi yatırımı yapmadığı gibi, yatırımlar içinde sanayi
nin payı küçülmüştür, özel sektörün de sanayi yatırımı yapmadığını, yatırımlarının üçte iki 
oranında gerilediğini görüyoruz. Bunun muhtelif sebepleri var. Bu sebeplerden, 1980 sonrası
nın faiz politikası hakikaten önemlidir. Çok yüksek bir kredi maliyetiyle, yatırım yapmak müm
kün olmamıştır. 

Bence, Türkiye'nin bu dönemde sanayileşmemesinin iki önemli sebebi var. Bunlardan bir 
diğeri de, ticaretin, imalattan daha cazip hale getirilmesidir. Benim bağlı kuruluşlarımdan, KİT'
lerden bir tanesi bile, büyük miktarlarda ithalat yapmıştır, imalatını geriletmiş, buna karşılık 
ticaretteki cazibeye kapılarak ithalat yapar hale gelmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum : Geçirdiğimiz 10 yılda, 1980-1990 arasında, Türkiye, sanayileş
me açısından vakit kaybetmiştir; bu, yitik 10 yıldır. Biz, 1990-2000 arasında sanayileşmeye da
ha fazla önem vermek ve çeşitli teşvik tedbirleriyle de sanayiyi canlandırmak istiyoruz. 

Devlet, yeni sanayi yatırımları yapmaya fazla hevesli değildir, özel sektörün sanayide ya
tırım yapmasını kendimize esas alıyoruz ve bu yöndeki tedbirlerimizi, geçtiğimiz üç ay içinde 
almaya başladık; yeterli olmadığına da inanıyoruz, daha fazlasını getirmek için elimizden ge
leni de yapacağız. 

Türkiye, 1990'Iara, sermayesi yıpranmış, teknolojisi eskimiş vaziyette girmektedir. Bakanlık 
olarak, sanayimizin teknolojisini geliştirmeye çok fazla önem veriyoruz. Yine Bakanlığımız bün
yesinde bir kuruluş olan KOSGEB vasıtasıyla da bu işleri yapmak arzusundayız, önümüzdeki 
ay, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde yeni bir teknoparkı hizmete sokacağız ve burada sanayi
cimize hizmet vereceğiz; 50'ye yakın sanayiciyi, buraya gelip araştırma yapması için davet ede
ceğiz; onlara çeşitli imkânlar sağlayacağız. 
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Yine Bakanlığımın temsilcisi olduğu EUREKA'da, teknik araştırmalar yapmak maksa
dıyla hizmetler sunacağız. Geçtiğimiz 4 aylık dönemde Bakanlığımda çeşitli yasa çalışmaları 
başlatılmıştır. Daha önce, bunlarla ilgili olarak bu Bakanlıkta çeşitli çalışmalar yapılmıştır; ama, 
hiçbirisi gerçekleşecek safhaya gelmemiştir. Bizim, önümüzdeki bir yıl içinde çıkaracağımız ka
nunları sizlere söylemek istiyorum. 

Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısını nisan ayında Meclise sevk edeceğiz. Bunun ya
nında, sermaye şirketlerinin kuruluşunun basitleştirilmesini, yine nisan ayında gerçekleştirece
ğiz. Bu konuyla ilgili olarak, Sayın Yazıcıoğlu arkadaşımızın söylediğini biz yapmaya başla
dık. Şirket kuruluşunu, Sanayi Bakanlığından alıp, ticaret odalarına vereceğiz. Yine, bunların 
banka blokajlarını kaldırıyoruz. Bir gün için ondan bundan borç bulup bunu bankaya yatır
masının bir anlamı yok. Yani, hatır için bir teminat mektubu alıp da blokaj yapmasının hiçbir 
anlamı yok. Bunu kaldırıyoruz. 

Yine, rekabeti sınırlayan uygulamalar ve anlaşmalar hakkındaki yasa üzerinde arkadaşla
rımızın çalışmaları devam etmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu üzerindeki çalışmalarda devam etmektedir. Kooperatifler Kanunun
da keza öyle. Odalar ve Borsalar Kanunu üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yine, uluslararası platformda karşımıza çıkan iki meseleden birisi, insan haklan meselesi, 
diğeri de, en az onun kadar önemli olan Patent Kanunudur. Bu Patent Kanunu ile ilgili çalış
malar da devam etmektedir. 

Sayın eski Sanayi Bakanımızın, sanıyorum, üç yıl önce bu kürsüden yaptığım konuşmayı 
alarak, bana atfen söylediklerini bugün de aynen söylüyorum : O günkü Sanayi Bakanlığına 
bütçeden ayrılan pay yeterli değildi, bugün de yeterli değil. Ben, Sanayi Bakanlığının bütçesi
nin bugün de yeterli olduğunu söylemiyorum; o gün de yeterli değildi, bugün de yeterli değil. 
Yeterli olması için de, yeni imkânlar araştırıyoruz. Hepinizin bildiği gibi, tek yatırımımız, or
ganize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleridir. Bunlara yeni kaynak bulmak için şöyle bir 
uygulama getirdik : örnek organize sanayi bölgelerini teşekkül ettiren esnaf veya sanayicimiz, 
ortak olarak müteselsilen birbirine kefil oluyordu. Bunlardan birisi işletmeye geçse bile, bir 
diğeri işletmeye geçemeyince, tapusunu alamıyordu. "Yeni kaynağı nasıl yaratabiliriz?" diye 
düşündük ve önümüzdeki günlerde çalışmaya geçen fabrikaya -şayet parasını yatırırsa- tapusu
nu verme imkânını getiriyoruz. Yani, bir organize sanayi bölgesinde 100 parsel varsa, bunların 
içinden 50 tanesi işletmeye geçmiş ve parasını yatırıp tapusunu almak istiyorsa, buna o imkânı 
veriyoruz. Daha evvel, fabrika çalışmaya geçse bile, diğerlerinin tümünün borcu bitmedikten 
sonra, faaliyete geçmedikten sonra, tapusunu alamıyordu. Bu, ne getirecek?.. Bu, bize kredile
rin geriye dönüş imkânını sağlayacak; dolayısıyla, daha fazla yatırım yapma imkânımız da ola
cak. Organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitelerine bugün bütçeden ayrılan pay, yakla
şık 400 milyar lira civarında; bunu getirince belki bir 400 milyar lira daha ek kaynağı bu sene 
kullanma imkânımız olacak. Organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitelerine çok fazla 
önem veriyoruz. 

Ben, şunu yaptın, bunu yaptına pek fazla girmek istemiyorum; ama, yöneltilen eleştiriler 
üzerinde de biraz durmak istiyorum. , 

Sayın Şükrü Yürür, tarım Satış Kooperatifleri birlikleriyle ilgili olarak, işçi sayısına daya
narak bazı şeyler söyledi ve "İnşallah, İktidarınız döneminde bunlar artmaz, 12 Eylül öncesi 
gibi siyasete atılmaz, atamalarınız iyi olur" dediler. 
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Şunu açıklıkla söylüyorum : Tarım Satış Kooperatifleri birliklerinin başına getireceğimiz 
arkadaşlar, en az, görevden alacaklarımız kadar uzman olacaktır; şayet alacaklarınız varsa. 
Görevini yapan hiç kimseye de dokunmak niyetinde değiliz. 

İşçiyle ilgili, doğru olmayan bir bilgiyi söylemek istiyorum : 13 tane Tarım Satış Koopera
tifleri birliğimiz var, Sayın eski Bakan, "Bunların, O zamanki işçisi 21 bin idi, bugün 16 binle
re düştü" dedi; fakat bir şeyi gözden kaçırıyor. 1980'lerde, bunlarda geçici işçi çalışmıyordu. 
Bugün, muvakkat işçiyi, geçici işçiye çevirme modası doğdu. Halen, tarım satış kooperatifleri 
birliklerinde 5 bin geçici işçi çalışıyor. Bunları, bugün çalışan 17 bin daimî işçinin üzerine ekle
diğimiz zaman, tarım satış kooperatiflerinde çalışan işçi sayısının, yine 22 bin, yani eski sevi
yesinde olduğu görülecektir, öyle, işçi sayısında 5 bin düşüş falan mümkün değildir. Aynca, 
bundan başka, sözleşmeli personel de çalışmaktadır.. Ama, bunun yanında, tarım satış koope
ratifleri birliklerinin borçlarına şöyle bir bakacak olursak; 1984'te ANAP Hükümeti devraldı
ğında, 13 tane tarım satış kooperatifi birliğinin 185 milyar lira borcu varmış, sadece 185 milyar 
lira. 4 trilyon lira borçları iki defa konsolide edilmiştir. Buna rağmen, bugün tarım satış koo
peratifleri birliklerinin toplam borcu 10 trilyon liradır, konsolide edilen 4 trilyon lirayı da ek
lerseniz, 14 trilyon lira eder. Yani, 1984 yılında 185 milyar lira borçla devraldıkları tarım satış 
kooperatiflerini, bugün 14 trilyon lira borçlu hale getirmişlerdir. 

Yine, buna bağlı olarak KİT'lere de bir bakacak olursak; benim Bakanlığıma bağlı olan 
Türkiye Şeker Fabrikaları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, SEKA, ÇİTOSAN, TÜö-
SAŞ, İGSAŞ, TÜMOSAN, TAKSAN ve Asil Çelik'i de, 1984 yılında toplam 345 milyar lira 
borçla devralmışlar, bugün getirdikleri yer 10 trilyon liradır. Yani, yine ANAP'lı arkadaşımızın 
fizikçi ifadeleriyle, "quantum jump" dediklerini, herhalde bu faiz atlamasını, faiz jumpunda 
yapmışlar. Yani KİT'lerin ve birliklerin o zamanki borçlarını toplayacak olursak, 539 milyar 
liradan 24 trilyon liraya çıkarmışlardır. 

Tabiî, bu alınan tarım satış kooperatifler indeki faiz oranının yüzde 70, KİT'lerin aldığı faiz
lerin de yüzde 130'larda olduğunu söyleyelim. Yani bu 10 trilyon liralık borcumuz, eğer bir 
formül bulamazsak, önümüzdeki yıl 25 trilyon lira olarak karşımıza gelecektir. Bunu nasıl te
mizleyeceğiz, nasıl yapacağız, bilemiyoruz. İnşallah çaresini bulacağız. 

Sayın Çebi'nin söylediği KİT'lerde israfın önlenmesine, biz, göreve geldikten sonra çok 
önem veriyoruz. Yazlıklarla ilgili bir düzenleme üzerinde de çalışmalarımızı başlatıyoruz; ben 
yazlıkların satılmasından yanayım. Eğer KİT'leri özelleştireceksek, bir an evvel satılabilir mal
larını elden çıkardıktan sonra bunları satmalıyız, örneğin, lojmanları gibi, yazlıkları gibi. Bu 
yönde de çalışmalarımız vardır. 

Yine, bu yazlıklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bana bağlı olan KİT'lerden birisinin 
bir yazlığı var. Burada çalışacak personel devamlı olarak istihdam edilmiş, daimi kadroyla, ama 
kış mevsimi gelince genel müdürlük binasını dolduruyorlar ve bunların gezeceği yer bile yok
tur. Bu yazlıklarda çalışacak personel, en azından, o deniz kenarındaki yöreden geçici olarak 
bile istihdam edilebilirdi; bu bile düşünülmemiştir. 

Sayın Sevimli'nin iç ticaretle ilgili söylediği değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. 

Sayın Şendiller'in, çiftçi alacakları üzerinde söylediklerine tüm kalbimle katılıyorum. Biz, 
çiftçinin alınterini derhal ödemek zorundayız. Maalesef, geçen gün Pankobirlik toplantısında 
da söyledim, bugün Şeker Şirketinin, 2,5 trilyon lirası üreticiye olmak üzere, 5 trilyon lira 
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borcu vardır. Yeni kaynağımızı araştırıyoruz. Bugünden itibaren Erzincan'dan başlamak üze
re, doğu bölgelerine -sadece Erzincan'da değil, diğerlerine de- ödemeye başladık. Hedefimiz, 
çiftçimize Ramazan Bayramına kadar, tamamı olmasa bile, böyle bir düzenleme yapıp bir miktar 
para vermek istiyoruz. . 

Çiftçinin alınterini derhal ödemekten yanayız; ama devletin imkânlarını da anlattım; bunlara 
da en kısa zamanda bir çare bulup, ödeyeceğiz. Geriye 2,5 trilyon lira pancar borcu ve 300 
milyar lira civarında 13 üretici birliğine olan az bir borcumuz kaldı. Üretici birliklerine olan 
borcumuzu önümüzdeki hafta bitireceğiz, pancar borcunu ödemeye de süratle devam edeceğiz. 

Sayın Ayhan'ın, Sakarya Organize Sanayii Bölgesiyle ilgili söyledikleri aynen doğrudur. 
1977'de bu iş başlatılmış; fakat Toprak ve Tarım Müsteşarlığı tarafından seçilen arsanın uygun 
olmadığı bana belirtildi. Şu anda arkadaşlarımız yeni yer seçimiyle ilgili çalışmalarını sürdür
mektedirler. İnşallah bu yıl içinde yer seçimini yapmak ve gene bu sene içinde Sakarya Organi
ze Sanayii Bölgesinin temelini atmak da .bize nasip olur. 

Sevgili arkadaşlar, iyi niyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepinizin önerilerine açığız. 
Burada yaptığınız konuşmalardan son derece faydalandık. Bakanlığımızla ilgili müspet, menfi 
her türlü eleştirilerinizi her platformda bekliyoruz. Bakanlıkta açıklık bizim için esastır. Gör
düğünüz, kafanıza takılan her şeyi, gelip, sorup bizde inceleyibilirsiniz. Sizlere ve ülkemize yar
dımcı olmak tek hedefimizdir. 

Bütçemiz hepimize hayırlı, uğurlu olsun. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Şahsı adına konuşmak üzere Sayın Mustafa Baş?.. Yoklar. 
Sayın Bakandan sonra söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Bölümlere geçilmesi hususunu .oylamadan önce, soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isim

leri kaydetmek istiyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız lütfen isimlerini kaydettirsinler efendim. 

Soru sormak isteyen arkadaşların isimleri okuyorum : Sayın Hatip, Sayın Bayrak, Sayın 
Erdal, Sayın Dinçerler, Sayın öztürk, Sayın Aksoy ve Sayın Bütün. 

Başka sorusu olan var mı efendim?.. Yok. 
Soru tespiti bitmiştir. 
Tüzüğümüze göre, çok iyi bildiğiniz veçhile, sorular kısa ve konuyla ilgili olmak üzere so

rulacaktın 
Sayın Hatip, buyurun efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Sayın Başkan, değerli Sanayi Bakanından, TÜMO-
SAN hakkında sorum var. TÜMOSAN, 5 büyük projeyi geliştirmek üzere kurulmuştur. Bun-

ı • • • 

lardan Aksaray ağır motor, ağır kamyon, dizel motor, Aksaray hafif dizel motor, Konya aktar
ma organları projeleri, lisans anlaşmaları yapılmış, ücretleri ödenmiş, arazileri satın alınmış, 
binaları yüzde 60 nispetinde bitmiş projeler olduğu halde, devletçe durdurulmuştur. Bu mil
yarlar harcanan projeler ne zaman tamamlanacaktır? Yarım kalan bu tesisleri millî ekonomiye 
kazandırmayı Hükümetimiz düşünüyorlar mı? 
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TÜMOSAN'ın diğer iki projesi, Aksaray kamyon motorları projesi, Konya traktör ve traktör 
motorları projesi, lisans anlaşmaları, yapılmış ve ödenmiş, arazileri alınmış, fabrika binaları 
yapılmış, tüm makine tezgâh ve tesisleri tamamlanmış, üretime geçmiştir, ama, krank mili, di
ğer kol yaptırımına ödenek verilmediği sürece, yüzde yüz yerli imalata geçilememektedir. Bu 
ödenek kendilerine verilecek midir? 

Yıllık kapasitesi, motor 50 bin, traktör 30 bin olduğu halde, TÜMOSAN'ın, bu oniki yıl 
zarfında motorun imalatı 110 bine, traktörün de 400'e varabilmiş, 1990 senesinde kaldırılan 
fonlar sebebiyle bu imalat durmuştur. Üretimi durduran bu faktör fonların kaldırılmasıdır. Bu 
sektörden kaldırılan fonları Sayın Hükümet, yeniden kurup, bu mühim imalat konusunu de
vam ettirmeyi düşünmekte midir? Büyük bir Pazar potansiyel vardır, bunu dikkate alacaklar 
mıdır? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum efendim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

bu soruya yazılı cevap verelim. 
BAŞKAN — Takdir sizin efendim. 
Sayın Hatip, Sayın Bakan yazılı cevap verecekler efendim. 
Sayın Bayrak, buyurun. 
Sayın Bayrak, gecenin bu saatinde, Sayın Bakana soru sorduğumuzun bilinciyle soralım 

lütfen. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — önümüzdeki günlerde, sanayiciler için çıkaracağınız ka

nunla, organize sanayicilere büyük kolaylık tanıyacağınız için teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Bu soru değil Sayın Bayrak; lütfen... 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Şimdiye kadar yürütülen çarpık sanayi politikalarıyla TAK

SAN, kapanma noktasına gelmiştir. Çin'den ithal edilen tezgahlarla TAKSAN, çalışamaz ve 
iflas eder duruma gelmiştir. Dolayısıyla, TAKSAN'ın üretmiş olduğu CNC tezgâhların elek
tronik malzemelerine yüzde 60, yüzde 70 gümrük alınmaktadır ve bundan dolayı da TAKSAN 
rekabet edemez durumdadır. TAKSAN'ın durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun açık
lanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruyu takip buyurdunuz efendim; buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — TAKSAN'ın 
ürettiği tezgâhlarla ilgili Hazineye yazı yazdık. Hakikaten, Uzakdoğu'dan dampingli tezgâhlar 
ithal edilmektedir ve bu da TAKSAN'ın gelişmesini önlemektedir. Bununla ilgili gümrük ve 
fonlarda, Uzakdoğu'dan ithal edilen tezgâhlara fon konulması için Hazineye yazıyı yazdık, ta
kip ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erdal, Buyurun efendim^ 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, benim de Sayın Bakana birinci sorum, Yoz

gat organize sanayi bölgesinin şimdiki... 
BAŞKAN — Efendim, ya sesinizi yükseltmek ya da biraz daha yaklaşmak imkânı var mı? 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakan duyuyor, siz duymuyorsunuz. * 
BAŞKAN — Efendim, stenografların takip etmesi lazım Sayın Erdal. 
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HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yozgat Organize Sanayii Bölgesinin şu andaki durumu 
nedir? Yani, "Şu olmuş, bu olmuş" diye bize izahat verebilirler mi? 

Bir de, Yozgat-Sorgun Şeker Fabrikasına bu sene ne kadar ödenek ayrıldı? Bu fabrikanın 
bitimi için ne kadar para lazım? Bu fabrika ne zaman bitirilip, üretime geçecek? 

Üçüncü sorum : Polatlı'da yapılmış olan iş ve kazı makineleri fabrikası Anavatan Hükü
meti tarafından kapatıldı ve hâlâ kapalı duruyor. Sayın Bakanlık, fabrikanın açılmasını düşü
nüyor mu? Düşünmüyorsa, bu fabrikanın akıbeti ne olacak? 

BAŞKAN— Sayın Bakan, soruları takip buyurdunuz. Buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Birinci soru, 

Yozgat Organize Sanayii Bölgesiyle ilgili. 
Yozgat Organize Sanayi Bölgesinin projesi yapıldı. Avrupa iskân Fonundan 2,3 milyon 

dolar kredisi de hazır. Bu sene içinde ihaleye çıkarmayı düşünüyoruz. 
Sorgun Şeker Fabrikasına ayrılan para bu sene 30 milyar liradır. 
Polatlı kazı makineleri fabrikası da, sadece binadan müteşekkil, şu anda hiçbir şey yok. 

Arkadaşlarımız, ne yapabiliriz diye inceleme yapıyorlar. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — İçinde makineler vardı, nereye gitti?.. (RP sıralarından 

"sattılar sattılar" sesleri) ' _ . '• 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Makine yok. 

Makinelerin nereye gittiğini de araştıralım, size yazılı cevap verelim. Kimin, makineleri nereye 
aldığını araştıralım. Şu anda orası şeker deposu olarak kullanılıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür Sayın Bakan. • . 
Sayın Dinçerler, buyurun efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Efendim, ben sorumu sonuncudan başlayarak so

racağım. Polatlı'daki iş ve kazı makineleri fabrikasında, bizim dönemimizde, çok namlulu ro
ketatar projesinin orada yapılması hakkında bazı çalışmalar vardı. Acaba bu konuda bir limit 
var mı? 

İkinci olarak; gübre ithalatında, ihracatında, iç satış fiyatındaki serbestlik veya liberallik 
devam edecek mi; Sayın Bakan bunları kaldırmayı düşünüyor mu? Bu konuda gazetelerde ha
berler çıktı, onları teyit ettirmek istiyorum veya görüşünüzü, mümkünse, öğrenmek istiyorum. 

Son olarak, bir de idarî bir soru var. Basit bir konu, ama işin özüyle ilgili; o da şu : İG-
SAŞ Genel Müdürüne, bir müsteşar muavininin imzasıyla görevden el çektirildiği; gerekçe ola
rak da, müfettişlere tahkikat yaptırıldığı ve tahkikatın selameti bakımından genel müdüre iş
ten el çektirildiği söyleniyor. Bu doğru mudur Sayın Bakanım? 

Bir konu var; yani, böyle bir teftiş var mıydı ki, İGSAŞ Genel Müdürünü teftişe bağlı 
olarak görevden alma yoluna gitmişlerdir? 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Gübre ithal 

ye ihracıyla, liberasyonla ilgili karar önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunun gündeminde, 
tartışıp karara bağlayacağız o konuyu. Tartışacağız, henüz karar vermedik. 

İGSAŞ'la ilgili şunu söyleyeyim : Bakanlığımıza Genel Müdürle ilgili bir sürü şikâyet mek
tupları geldi; bunun üzerine teftiş kurulunu görevlendirdik. Teftiş kurulu, teftişi başlattıktan 
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sonra, orada birtakım saptamaları da göz önüne alarak, soruşturmanın selameti açısından, 
teftiş kurulu raporuna dayanarak, Ankara'da başka bir işte görevlendirilmesi, benim onayım
la, sayın müsteşar yardımcısının da imzasıyla kendisine tebliğ edilmiştir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yani, teftiş tarihi ile görevden el çektirme arasında 
mı? . 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Daha sonra, 
teftiş başladıktan sonra. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, rica ediyorum... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Roketatarla ilgili soru vardı. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — M-114 çekili 

obüs modernizasyonu, 155 milimetre yeni çekili obüs üretimi ve M-113 zırhlı personel taşıyıcısı 
modernizasyonuyla ilgili incelemeler sürüyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın öztürk. 
SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Bakanım, Yozgat ve Kırşehir şeker fabrikalarının 

şu anda yapılmakta olan yerlerinden alınarak nakledilmek istendiği ve yapımlarının durduru
lacağı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Şayet devam edeceklerse ne zaman bitireceklerdir? 

Kütahya organize sanayi bölgesinin 1992 yılı ödeneği ne kadardır? Ne zaman bitirmeyi 
düşünüyorsunuz? 

3 üncü sorum : Bitirilince ülke ekonomisine çok büyük katkıları olacak İstanbul İki Telli 
sanayi bölgesine altyapı ve bitirme kredisi vermeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sorgun'Ia ilgi

li rakamı söylemiştim. Kırşehir'in ödeneği 30 milyar liradır. Kütahya organize sanayi bölgesi
nin de arazisi alındı, diğer işlemlerine devam ediliyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kütahyanın ödeneği var mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — DPT'dedir, öde

nekler daha belli olmadı; önermiş durumdayız. İki Telli'ye de, tabiî, kredi vermeyi düşünüyo
ruz; 1995 'te de bitirmeyi planlıyoruz. ' 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Ödenek var mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Henüz Öde

nekler DPT'den çıkmadı, bütçeden sonra çıkacaktır. Hepsi aynıdır. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Sayın Bakan, "1980'den sonra Türkiye'de sanayi dur

du, ticaret öldü" diye beyanda bulunuldu. İhracatımızda 3000 kalem sanayi ürünümüz vardır. 
1980'de 2.5 milyar dolardan bugün 14 milyar dolara geldi. İhracatımız ve sanayi ürünleri bu-

.nun yüzde 75'idir. Büyümeyen gelişmeyen bir sanayide bu ürünler nasıl ortaya çıkıyor? Bunu 
nasıl bağdaştırıyorsunuz? İ980'den itibaren küçük ve organize sanayi bugüne kadar ne olmuştur? 

» BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

benim söylediğim, ihracat değil; "İmalat sanayii yatırımı düştü" dedim. Mevcut olan imalat 
sanayiinin ihracatı artmıştır, ihracatın arttığı rakamlarla nasıl belliyse, imalat sanayiindeki ya
tırımın düştüğü de rakamlarıyla belli. Söylediğimiz budur. 
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1980'den sonra organize sanayi konusunda ise durum şudur: 216 tane küçük sanayi sitesi, 
18 tane de organize sanayi sitesi yapılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Bakanım, bağımsızlığına yeni kavuşan Türk 

Cumhuriyetleriyle sanayi ile ilgili ne gibi hazırlıklarınız vardır? Bilhassa Türkiye şeker fabrika
larını -ki, gözde bir kuruluşumuzdur- ve yine traktör fabrikalarını bu konuda değerlendirmeyi 
düşünüyor musunuz? ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bütün'ün sualini Başkanlığa tevcih edilmiş telakki 
ediyorum. 

Buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Yeni Bağımsız 

Devletler Topluluğuyla ilişkilere çok fazla önem veriyoruz. Bunlarla ilgili, Karadeniz Ekono
mik İşbirliği çerçevesinde, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ile Küçük ve Orta ölçekli Sanayii 
Geliştirme İdaresi Başkanlığının, bir birlik kurma çalışmalarını başlattık. Yine Şeker Fabrika
larının bu Türk cumhuriyetlerinde bir fabrika kurması çalışmalarına da devam ediyoruz; ora
da bu yatırımı yapmak için birkaç firma Şeker Şirketiyle birlikte burada şeker fabrikası kura
lım diye bize müracaat etti; arkadaşlarımız, önümüzdeki günlerde oraları ziyaret ederek, şeker 
fabrikası kurma çalışmalarını başlatacaklar. Bir ortaklık şeklinde düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerin ikma

linden sonra, vaki sorular da cevaplandırılmıştır. 
Şimdi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hu

susunu oylarınza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri birer birer okutup oylarınıza arz edeceğim : 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 30 732 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi Hizmetleri 344 780 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sanayi, İç Ticaret ve Teşkilatlandırma Hizmetleri 9 770 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Merkez Dışı Hizmetleri 60 928 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 17 830 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 66 140 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 530 180 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Mezkûr Bakanlığın, 1990 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesi hususu

nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
; Şimdi, bölümlerini ayrı ayrı okutup oylarınıza arz edeceğim : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

900 

999 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi tç Ticaret ve Teşkilatlandır
ma Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez Dışı Hizmetler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

12 074 821 000 

114 971 352 000 

3 433 307 000 

19 644 880 000 

2 662 180 000 

86 489 040 000 

Toplam 
harcama 

12 025 951 508 

97 489 251 590 

3 371 968 124 

21 476 158 646 

2 577 758 397 

İptal edilen 
ödenek 

48 869 492 

17 482 100 410 

61 338 876 

84 421 603 

86 489 040 000 

ödenek dışı 
harcama 

1 831278 646 

GENEL TOPLAM 239 275 580 000 136 941 088 265 104 165 770 381 1 831 278 646 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1990 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, gruplarımızın temayülünü, programımızdaki iki bakanlığın bütçe

sinin, yeni bir günü aşarak da olsa ikmal edilmiş olmasını ve ilaveten, bir olağanüstü hal tezke
resinin müzakere edilerek ikmal edilmiş olmasını da dikkate alacak olursak, galiba ara verme
yi hak ettik gibi geliyor. 

Teşekkür ediyorum. 
Programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 18 Mart 1992 

Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
(Kapanma Saati : 00.37) 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

, 1. •— istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, fakir olmayan hastaların hastanelerde ücretsiz teda
vi edilmesinin yaratacağı sorunlara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldıran Aktuna'mn yazdı cevabı (7/40) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı, Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : Hastenelerde fakirlik beyan edenlerin, çok büyük bir kısmının fakir olmadığı, ba
sında da yapılan haberlerde ortaya çıkmaktadır. 

Hastanelerde fakir olmayanların ücretsiz tedavi edilmesinin, sosyal adaleti bozucu ve ge
lir dağılımını zedeleyen bir unsur olduğunu kabul ediyormusunuz? Zaten, vergi Ödemediği id
dia edilen bir kesimi, sağlık hizmetlerinden de, ücretsiz yararlanması, gelir dağılımını bozmaz 
mı? Sağlık hizmetlerinin bedelini devlet bütçesinden yani, vergilerini ödeyenlerin kesesinden 
karşılanması, vergi ödeyenler açısından bir yük, bir haksızlık değil mi? Sağlık hizmetlerinin 
bütün yükünün vergisini namusuyla ödeyenlere yüklenmesi, sosyal adaleti bozmaz mı? Gelir 
dağılımını daha da kötüye götürmez mi? Ücretlilerin ve vergisini namusuyla ödeyenlerin vergi 
yükünü daha da artırmaz mı? 

Herkesin kendi sağlık hizmeti masrafını karşılaması, sosyal adalete daha uygun değil midir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Th. B100THG0740003 16.3.1992 

Konu : XIV. Dön. Ser. Merk. Müd. 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 6.2.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A. 01.0. GNS. 0.10.00.02.7/40.559/2612 sayılı yazıları, 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci tarafından Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen 

"fakir olmayan vatandaşların hastanelerde ücretsiz tedavi edilmesinin yaratacağı sorunlara" 
ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin "Fakir olmayan hastaların hastanelerde ücretsiz 
tedavi edilmelerinin yaratacağı sorunlara ilişkin" yazılı soru önergesine cevabımız : 

Cevap : önerge'de iddia edilenlerin aksine, Bakanlığımızca yayımlanan 1.12.1991 tarih ve 
8414 sayılı Genelge ile, malî ve idarî yönlerden disipline edilen ücretsiz tedavi kapsamına, sade
ce sağlık güvencesi olmayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız alınmıştır. 
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Hükümetimizce kararlaştırılmış ve programlanmış olan "yeşil kart" uygulamasına geçi-
linceye kadar sürecek ücretsiz tedavi kapsamına, hastane masraflarını ödeme gücü olanlar gir
memektedir. Beyanları doğru olmadığı tespit edilenlerden hastane masraflarının tahsili ciheti
ne gidileceği ise, aynı Genelge de açıkça belirtilmiştir. Bu bakından iddialar doğru değildir. 

Hasta olan veya hastalıktan şüphe eden vatandaşların hastanelerimize müracaatlarında 
beyanlarını yeterli görmek, "Sosyal Hukuk Devleti" anlayışının ye vatandaşın dürüstlüğüne 
inanmanın gereği olduğu gibi; iyi niyetli olmayan birkaç kişinin çıkabileceği şüphesi ile, bede
nen ve ruhî yönden zaten mağdur durumda olan hasta ve yaralıların günlerce sürecek formali
telere girişilerek hastane kapılarında bekletilmesini kabul etmek mümkün değildir. Böyle bir 
yol, bizim hükümet anlayışımıza da uymamaktadır. 

Esasen bu yöndeki uygulamalara daha önceki iktidarlar ve özellikle 20 Ekim 1991 tarihli 
Genel Seçimlerden hemen önce, belirli bir disipline bağlanmadan 29.8.1991 tarih ve 12900 sa
yılı Genelge ile başvurulduğu da bilinmektedir. 

Hastane masraflarını ödeme gücü olduğu ve vergi ödemediği iddia edilen kişilerin Devlet 
tarafından ücretsiz muayene ve tedavilerinin sağlanması gibi bir amaç ve uygulama söz konusu 
olmadığı gibi, Hükümetimiz ve Bakanlığımızca tasvip de edilmemektedir. 

Bizim asıl hedef ye amacımız, sosyal güvencesi ve hastane masraflarını ödeme gücü bu
lunmayanların tedavilerinin "yeşil kart" uygulaması sistemiyle çözümlenmesi, bunun en geç 
250 gün içinde sonuçlandırılması ve nihayet 500 gün içinde Genel Sağlık Sigortasına geçilmesidir. 

Devam ettirdiğimiz uygulama sayesinde fırsatçı ve çıkarcı bazı kişilerin haksız olarak üc
retsiz tedaviden yararlanmaları ihtimali olsa bile; hakikaten ödeme güçlüğü çektiği için tedavi 
imkânı bulamayan vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını korumak amacıyla başlattığımız uy
gulama daha insanî ve tercihe layıktır. 

Fırsatçı ve çıkarcı birkaç kişinin çıkabileceği endişesi ile, gerçekten Devlet yardımına muh
taç olanların sadece paralan olmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlandırılmamalarını ve 
hayatlarının riske atılmasını insanî bulmuyoruz. 

250 gün içinde "yeşil kart" uygulamasına geçilinceye kadar, 1.12.1991 tarihli ve 8414 sayılı 
Genelgemiz gereğince hiçbir sağlık güvencesi olmayan ve hastane masraflarını ödeme gücü bu
lunmayan vatandaşlarımızın hastanelerimizde ücretsiz tedavilerini en iyi şekilde sağlama gay
reti içinde olacağız. Bu, bizim hükümet programımızın bir gereğidir. 

e 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1991 Tarihli ve 144 Sayıh Kararı ile 19.11.1991 Günü Sa
at 17.00'dcn İtibaren 4 Ay Süreyle Uzatılması Onaylanan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Sürt, Şırnak, Tunceli ve Van İUerindc Devam Eden Olağanüstü Halin, 193.1992 
Günü Saat 17.00'den İtibaren 4 Ay Süreyle Yeniden Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi

ne Verilen Oyların Sonucu: 

* 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağh 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoğlu 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil tbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

(Kabul Edenler) 

AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
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Kanunlaşmıştır. 
450 
379 

• 316 
58 

1 
4 

71 

Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
TunçBilget . ; _•• 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Batyali 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BAYBURT 
Ülkü Güney 
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BİLECİK 
Mehmet Seven 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpı narlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan 

M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıaa Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
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Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin DurutÜrk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
İmren Aykut 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Eleettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
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Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğtu 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal inönü 
ilhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Kadademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 

B : 53 17 . 

Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
KOCAELİ 
ismail Amasyalı 
Halil ibrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
ismail Karakûyu 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
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MUĞLA 
trfettin Akar 
Muzaffer ilhan 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
ibrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaştoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 

ı Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
irfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ihsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
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SİVAS 
Muhsin Yazıeıoğlu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şİhanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 

ANKARA 
Ömer Ekinci 
Salman Kaya 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (I.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 

Güler İleri 
. İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Kârakaş 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Veli Aksoy 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
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VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 

MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
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ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 

ŞIRNAK 
Mahmut Almak 

Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 

(Çekinser) 

KONYA 
Mustafa Ünaldı 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

İSTANBUL 
Osman Ceylan 

(Geçersiz Oylar) 

KASTAMONU 
Münif tslamoğlu 
KONYA 
Musa Erarıcı 

KKKLARELİ 
irfan Gürpınar 

ADANA 
ibrahim özdiş 
ADIYAMAN 
Abuzer Tannverdi 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ali Dinçer 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
O. Mümtaz Soysal 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 

(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
BURSA 
Buytullah Mehmet Gazioglu 
ÇANKmi 
ismail Coşar 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 
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ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mehmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan (tz.) 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
ismail Cem 
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Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri öztttrk 
Mehmet Sevigen 

KARS 
Mehmet Alp 
KAYSERİ 
Aykut Edibali 

KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
MALATYA 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Mustafa Yılmaz 
MARDİN 
Ali Yiğit (tz.) 
ORDU 
Nabi Poyraz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 

ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver (İz.) 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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1 7 . 3 . 1992 Sah 

Saat : 10.00 

.1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On İldeki Olağanüstü Halin Dört Ay Süreyle Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tez
keresi (3/351) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . - 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı veıPlan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

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 


