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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
ıl'98l2 Mali Yılı Bültlçe Kanunu Tasarısı üzerimdeki 

görüşmelere devam olunarak; 
içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı, 

-Emriîyet Genel Müdürlüğü, 
, 'Bayındırlık Bakanlığı bütçeleri kabul edildi/ 

(Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının bölüm Ve maddeleri onaylan-
ıdı, -tümü laçık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucun
da kabul edildiği bildirİdl 

;lçişl!eri Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesinin ka
bulü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı men

suplarına ve Jandarma Genel Komutanına; îçîşleri 
Bakanlığı ve Emniyet mensuplarına, tçişleri Bakanına 
Danışma 'Meclisinin şükran, takdir ve güven duygu
larının iletilmesine dair önergeler oybirliği ile kabul 
edildi, gereğinin yapılacağı bildiri!di4 

22 Ocak 1982 Cuma günü saat lö.ÖO'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 118.401da son verildi, 

Sadi IRMAK 
IBaışkanı 

Mehmet PAMAK 
Kâtüp Üye 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Fenni İSLÎMYELİ 
Başkan 

Baişfcınvekıli 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Tasarı 
!l. — Genel Kadro Kanunu Tasarıfsı. (1/130) 

(Başkanlığa geliş flarihi : 20 . 1 , 1982) (Mali işler 
ve Bütçe - Plan komisyonlarına) (21 . 1 . 19&2) 

Tezkereler 

(l. — içişleri .Bakanlığı Sivil Savunma îdare Fon 
Saymanlığının 19713 yılı genel bilançosu hakkında 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi (3/713) (Danışma Meclisi Hesapla
rını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (21.11 Jl 982) 

3. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idare Fon 
Saymanlığının 19714 ykl genel 'bilançosu hakkında 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ((3/74) »(Danışma Meclisi Hesap
larını İnceleme ve Sayıştay Komisyonuma) 
(21 . 1 .1982) 

4. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma idare Fon 
Saymanlığının 1975 yılı gen'el bilançosu hakkında 
düzenlenen raporun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi. '(3/75) (Danışma Meclisi Hesapla
rım inceleme ve Sayıştay Komisyonuna) (21.1.1982) 

»>•••« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
(Danışma MecflMımlizıiın 41 nci Birleşimini açııyorum. 

Çoğunluğumuz vardıır, görüşmelere başlıyoruz. 

III, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Atom JEnerjisi Kanun Tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlı
ğının, Komisyonun görev bölümüne dair tezkere
si. (3/76) 

jHAISKIAN — Türkiye Atom Enerjisi Geçici Ko
misyonu Başkanlığının bir sunuşu vardır, okutuyo
rum. 
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Danışma Meclüsi Başkanlığına 
Komisyonumuzun 20 . 1 . 1982 tarihinde, saat 

lfl.OO'de 387 nolu topfaritı salonunda yaktığı idik Bir
leşimde, oybirliği ile; 

Adnan Ersöz Başkanlığa, 
'Paşa Sarıoğlu Başkanvdkiıll'iğine, 
A. Nddim Eray Sözcülüğe, 

(Muzaffer .Ender Kâtipliğe, 
Seçilmiş ve çalışmalara başlanmıştır, 
(Bingilerinize arz ederim. 

Komisyon Baışkam 
Adnan BRSOZ 

BAŞKAN — Billgiilerirtize arz öderim, 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7., — 795*2 Mali 'Vıh (Bütçe Kanunu ^Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) İS. )Sayısı: 4) 
(Dağıtma \tarihi: dUU 1982) (1) 

A) TİCARET 'BAKANLIĞI BÜTÇESİ (? 
(BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Ticaret Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazırlar., 
Bütçe üzerinde siöz isteyen sayın üyelerin isim

lerini arz ediyorum: Sayın Aydemir Aşkın, Dündar 
Soyer, Mahmut Akkılıç, Salih İnal, Mehmet Aydar, 
Turgut Yeğenağa. 

Sayın Aşkın, buyurun etfentlüm, 
AYDEMİİR AŞKÎN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclîsinin sayın üyeleri, Sayın Ticaret Bakanı ve Ti
caret Bakanlığının değerli mensupları; 

Türkiyenin ekonomik hayatında izlediği ekono
mik polliftikada <ve ekonomik konularla sorumlu Baş
bakan Yardımcısının buradaki ifadesi ile ekonomik 
programın uygulanmasında, Ticaret Bakanlığının ye
ri ve önemi her halde hepinizce malumdur, 

Bu nedenle, eğer müsaade ederseniz geçen defa 
yapmak istediğim; fakat sesimin kısıklığı dolayısıyla 
yapamadığım konuşmanın anahatlarını burada be-
lirttUkîten sonra, Ticaret Bakanlığı ile ilgili, Ticaret 
Bakanlığının çalışma alanına giren dört konuda ge
nel görüşlerimi açıklayacağım. 

Dikkat edilirse görülür ki, Türkiyenin izlemek
te olduğu ekbnomük programda, bu programı yürüt
mek için gerekli imkânlarda, 19'80 öncesi ile 1980 
sonrası arasında önemli bir fark yoktur. Tekrar edi
yorum, bu politikanın yürütülmesi için eldeki imkân
larda; fakat her iki politikanın aynı imkânlarla var
mış olduğu neticeler karşılaştırıldığında, gerçekten 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14 K 1 , 1982 tarihli 
33 ncü Birleşim, tutanağına eklidir. 

Türkiyenin dünya konjonktürü de gözönünde tutul
duğumda, çok önemli b'ir iyileşme ve gelişme döne
minde olduğu görülüyor. 

ıŞüphesiz, bu önemli gelişme, izlenen politikadaki 
tutarlılıkta, izlenen politikadaki devamlılıkta, izlenen 
politikada ve yürütülen programdaki gereğinde ra
hatlıkla yeni şartlara intibak etmesindedir. 

Ben, ©İde edilen baışarıların ı akamla ölçülme-
leri üzerinde durmayacağım. Yalnız, bir noktaya dik
katlerinizi çökeceğim, bir ekonomik proigramm ve 
ekonomik politikanın başarı şansı, konjonktüre! ge
lişmelerin yarattığı bazı olumsuz gelişmeleri gider
mek ve ekonomiyi gelecekteki bazı konjonktürlerin 
emrinde tutmak değil; bir ekonomik programın ve 
politikanın temel başarısı, yapısal değişiklklerdek.i 
yapısal çarpıklıkları giderme ve lyişleştirme yönü ile 
ölçülmelidir. Yani 24 Ocak Kararının genel adı bir 
«istikrar programı» olduğuna göre, acaba bu istik
rar, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren konularda ne de
recede sağlanmıştır, bunu beliftmek İstiyorum, ken
di ölçülerimle tabii Sayın Bakan cevaplarında her 
halde bu hususları daha ayrıntılı şekilde bizlere izah 
edeceklerdir. 

(Bilindiği üzere, Türkiyenin ekonomik kalkınma-
'sınlda ve gelişmesinde en önemîi darboğazı döviz 
yetersizliği teşkil etmiştir ve etmeye devam etmekte
dir. ıDöviz gelirlerimizin dayandığı temel ekonomik 
faaliyet ise ihracattır. Bildiğiniz üzere 1980'lerin Son 
6 ayında başlayan ve l'98irierde devam eden ekono
mik politikalar neticesinde, özellikle ihracata yöne
lik tedbirler neticesinde Türkiyenin İhracatında ula
şılan rakamsal başarıları, yön değiştirmeleri ve ya-
pı'sal değişmeleri daha önceden sizlere iletmek imkâ
nını bulmuştum. İBu defa 'ihracatımızda 'gözlenen 'baş
ka bir (gelişme üzerinde durmak istiyorum. 

Şimldİye kadar birbirini izleyen hükümetlerde de
vamlı olarak bir ihracat seferberliğinden bahsedil
mişti. Hatlta bu ihracat seferberliğinden o kadar sık 
fatisedtfrnMtF ki, arktık seferberlik, seferberlik ol-
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mak'tan çıkmıştır. Çünkü seferberlik, fevkalade hal
lerde ilan edilen, sıkı bir şekilde üzerine varılan, et
kin bir şekilde uygulanan bir yöntemidir ve bu yön
temde, ülken'in bütün imkânları aynı istikamette şe
lf erlber edilir. Halbuki daha önceki dönemlerde ihra
cat seferberliği maalesef sözde kalmıştır. Bu defa 
ise ihracat seferberliğine yönelinirken çok önlemli, 
daha önceden ihmal edilm'iş bir nokta gözönü'nde 
tutulmuş ve »onun üzerine gidifrriiş&r. O flokta da şu
dur :. 

Türkiye'de senelerce zannedilmiştir ki, eğer Dev-
let isterse ihracat olur, Devlet istemezse ihracat ol
maz. Bu tamamiyle yanlıştır. Hiç bir ülkede, iç pa
zarın çekidifiği, iç pazarın tüketim seviyesli, iç paza-
zarm talep seviyösii müsait iken, hiç bir firma ihra
cata yönelmez, İhracata yöneltodk için, ihracatta ba
şarılı olmayı isteyebilmlek için her şeyden önce sa-
nayidiriin, ihracatçının bunu istemesi, istemenin ölte-« 
s'inde kendisini buna zorunlu hissetmesi lazımldır. 

İşte, 1980*de başlayan ve 19*811de sürdürülen ve 
giderek tamamlanan ihracat seferberliğinde bu temel 
ilke gözönünde tutulmuştur ve dolayısıyla 'da bugün 
en küçük sanayidisinden en büyük ihracatçısına ka
dar şunu açık bir şekilde b'ilmektedirler ki, eğer bir 
işletme üretiminin % 10'unu ihraç etmeyi başarırsa, 
bugünkü talep darlığından, bugünkü ekonomik kriz
den kurtulabilecekt'ir; eğer üretimimin % 20 '̂ini ih
raç edebilirse, kâr ve zararı oldukça eşit gidecek
tir; % 30'unu ihraç eddbiliyorsa, bugünkü para sı-
IkinitıısMu dahii hiisısıeltmieıden bu dönıemıi atlatabilecektir.. 
IBunu, sSanayiciye, iş adamına ve ihracatçıya anlata
bilmek çok önemlidir, bu bir ihracat seferberliğinin 
temel taşıdır. 

İkincisi, 'ihracat seferberliği denilir, ilan edilir; 
tfaikat arkasından bakanlıklara gittiğinizde, özelEkle 
Ticaret Bakanlığına gittiğinizde, Ticaret Bakanlığın
da karşınızdakli bürokrata davranışları, bir lihnaı-
cat seferberliği değil, bir ihracat engellemesi şekfede 
olur id'i. Bu görüş de değişmiştir. 'Bu görüş sadece 
Ticaret Bakanlığının yerel teşkilatında, Ticaret Ba
kanlığının merkez teşkilatında değil, Ticaret Bakan
lığının ,yurt dışı teŞkilâltrnda da tamamen değ'işm'iştir. 
O halde bugünkü ihracattaki başarının nedenlerin
den önemlilerini bu iki nokta etrafında görmek lâ
zımı , 

lYine islimdi şöyle bir ihracatımıza bakalım; acaba 
ihracatımızda rakamsal gelişmeler, ilerlemeler, sıç
ramaların ötesinde ne gibi istikrar sağlanmıştır? 

iSayın Danışma Meclisli ü'yeleri; 
(Türkiye, <1 m'ilyar dolarlık ihracat rakamına 1973* 

de ulaşabilmek için 50 sene beklemiştÜr. 2 milyar do
lar ihracat rakamını aşabilmek için 10 sene bekle-
•miş'Sir; fakat 2 milyarı aştıktan sonra geçen sene 3 
milyar dolar seviyesline ulaşılmış, bu sene ise 4,5 mil
yar dolar. 4,5 milyar dolar demek, kişi başına 100 
dolar İhracat demektir ki, bu büyük bir başarıdır; 
ama tekrar ediyorum; 100 dolar Jc'işfi başına ihracat, 
eğer bize benzeyen Kuzey, Akdeniz ülkelerini ele 
alırsak, Yunanistan, Yugoslavya, italya, İspanya'nın! 
daha dörtte biri bile değildir. Bu da bize, ihracatta 
önlümüzde daha nasıl b'ir potansiyel olduğunu gös
terir. 

'Buna rağmen, ilk defa Türkiye'de ihracatımız ay
lık sıçramalarla gelişigüzel gelüşir bir durumdan çık
mış, mevsimlik olmaktan kurtulmuş; yıl içine dağıl
mış Ve muntazam b'ir şekilde gelişen b'ir Ekonomik 
(faaliyet şekline dönmüştür. 

(Mesela geçen sene lihracatıımıız aylar «itibariyle sa
dece bir tek ay 297 m'ilyon dolara düşmüş, onun dı
şında ' devamlı olarak 300 milyon doların üzerinde 
seyrederek 4,5 milyar dolara yaklaşmıştır. 

'Demek ki, istikrar den'iMiğinde, bir istikrarın ya
ni aysbergin görünmeyen kısımlarına da bakmak zo
rundayız, sadece elde edilen rakamlara değüL Bu biz
ce Çok önemıli bir gelişmedir., 

izlediğimiz gelişmeler, sadece iyi yönleriyle de
ğil, gdttirmiş olduğu sorunlarla da beraber göz/den ge
çirilmelidir. ŞüphesÜz ihracatımızda rakamsal geliş
meler, yön değişuirmıeler, yapısal değiştirmeler ve 
yıl içerisinde s'tabilizasyonlar >söz konusudur, bun
lar olumlu gelişmedir; ama beraberinde bazı prob
lemler de getirmiştir. Bu problemlere eğilmek zo
runluluğu vardır şu anda, 

IBurilardan birindisi : 
Sayın üyeler;' 
IB/ir ülkede ihracatın yön değiştirmesi çok önem

li ve o derecede de .tehlikeli bir sorundur. Son iki yıl-
da< özelikle sön bir yılda, ihracatımızın büyük kıs
mı, Ortadoğu ve Afrika .ülkelerine doğru kaymış
tır. Bu ülkelerin toplam ihracatımızdaki payları 
!% * 15'ler, ı% 20'ler civarında seyrederken, bu rakamı 
% 47'lere, % 48'lere doğru yükselmiş, bu yön değiş
tirme, OOBOD ülkelerine, Ortafk Pazar ülkelerine yö
nelen (ihracatımızın aleyhine olmuştur. Rakamsal ola
rak elde edilen neticeler başarılıdır; ama bu yön de-< 
ğiştîrme, yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. 
ıBu sorunları çöziümlemek, artık ihracatımızı çok da
ha yakından izlemek durumundayız, 
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(ElvVela, İhracatımızın yön .değiştirtmesi neticesin
de, ihracatımızda bu Ortadoğu Ve Afrika ülkelerinin 
payının artmış olması, bu ülkel'eride «konomıîk ilişki
lerin, ekbn'om'fk kurallardan çok, politik tercihlere 
tiayalı olması dolayısıyla, i'hracatımtzJda bazı tıkanık
lıklar, bazı kesilmeler, ödeme korlukları ortaya çık
ması ihtimali artmıştır. Nitekim, Libya !ile son gün-
ler'de ortaya çıkan ve 300 milyon dolarlık bir alaca-
cağtn ödenmemesi neticesiride, gerçekten bazı ihra
catçı ve sanayici firmalar, çok güç durumlara düş
müşlerdir. Bunu başka örnekler de izleyebilir. Do
layısıyla, ihracatımızın yön değiştlirmesiyle ortaya çı
kan bu sorunlara da cevap verecek yeni ve Çok daha 
geniş boyutlu tedbirlere İhtiyaç vardır., 

Bunlar içerisiride bir tanesi, kuşkusuz iîiracat si
gortasıdır, fakat bu konuyu beriden çok daha iyi bilen 
arkadaşlarımız m'evcult olduğu içtin o konuya ben bu
ramda değinmeyeceğim; ama onun dışında ihracatçının 
bu ülkelerle olan ilişkilerini 'devam ettirmek saldece 
^ihracatçının keridÜ istek ve arzularına bırakılmaya
cak, kemdi takanlarına 'terk ddilmeyecek kaidar önem
lidir. 

(Ayrıca Türktiyen'in 'ihfaçatınlda önemli Wir ;diğer 
ideğUşiktik 'ise, şimdiye ka'dar FOB olarak ihraç etti
ğimiz, yani ihraç ettüğimüz malları gemi bordosun-
Ida veyahütta vagorida teslim ederken, artık ihracatı
mız da O F 'ihracat, yani malı Türk ihracatçıları ta-
raifın'dan alıcının ütfkesiride teslim edilmesi şeklinldeki 
uygulama giderek artmaya başlamıştır. (Bunun tabii 
'Olumlu 'diğer bir neticesi de olmuş, burada geçen gün
ler İde belirtildiği gübi uluslararası taşımacılıkta artık 
300 milyon dolar gibi 1>ir döviz sağlamaya başlamışız-
»dır. Bu 'güzel, ama.. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, 'iki dakikanız Var. 

AYDEMİR AIŞKJIN — Teşekkür ederim sa'ym 
Başkan. 

Fakat bu 'ihracatın, CİF ihracatın gerektiği şekil'-
(de yapılabilmesi içiin bugün altyapı yetersizliği orta
ya çıkmıştır. Bu altyapı yetersizliği her ne ka'dar Ti
caret Bakanlığının görevleri içerisinde değilse de, 
bunu Ticaret Bakanlığı olarak sa'dece ilgililerin İstek
lerine terk ermemesi, Ticaret Bakanlığının 'da bu is
tekleri ışı'ddetli gerektiği şekilde izlemeii gereklidir. 

Dış ekonomik liM'şUcileniTnizlde gözlenen gelişmeler 
sadece ihracatta 'değildir, aynı stabilizasyon Ve \den-
geli gel'işme ithalatımızda !da gözlenmek'teklir. îthala-
tımızida geçen sene aylık ithallait rakamları munta
zam '600 bin doların üzeriride seyretmiş ve bunun 
altına 'düşmemiştir ve öngörülen 9 milyar Idolarlık 

ithalatın 8,8 milyar »dolarlık' böllÜmÜ gerçekleşftJî Jil,-
m'iştir. Bence önemli olan 'sa'dece bu 'değildir, itlhala-
trmızldaikji düzelme ve (iyileşme, ithalatta spekülatif 
Ve «İleride 'ithal edemezsem ne olur, transferler ne 
olur?» şeklinldekÜ 'düşüncelere 'dayalı olarak yapılanı 
aşırı 'ithalat talebinin artık ortaldan kalkmış olmasa 
tfır. 

Bunun ortadan kalkmış olmasının örneğini 'iki nok
tada 'gösterebiliriz. 'Birincüsi, 19811 yılına girerken it
halatçılarımızın Merkez Bankasıridaki 'ithalat teminat
ları ve karşılıkları hesabı 103 miyar lira 'iken, bu ra
kam H981 yılında bir taraftan 'dolar değerindeki Türk 
parası olarak artışlara rağmen, ıdiğar taraftan ithala
tımızın 7 milyar 'dolamdan '8,8 mlilıyar dolara yüksele 
meşine rağmen, -itihalat teminatları karşılıkları 'yıl so
nunda 70-75 milyar lira idolayma gerilemiştir. Böy
lece Ijthalatlıçalarm ve 'sanayici ithalâtçıların Merkez 
IBankasırida bağlı kalan fonlarının önemli bir bölü
mü tekrar inletmelere girmiştir., Daha da öneml'ısü, 
sayın Ticaret Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının faa
liyetleriyle ilgili olarak 'diğer Bakanlıklarla beraber 
neşretmiş oldukları kitabın bir riok'tasın'da - belkü Idik-
katierinüii çekmiştir - geçen sene ithalaıtçı belgeleıM 
yeniletmeyen firmaların sayısı 10 bin dolayındadır. 
Demekk'i daha önceki yıllarda 10 bin firma, 10 bin kişi 
acaba kaç dolarlık mal İthal öderim de bundan pa
ra kazanırım 'diye beklerken artık spekülatif ithalât, 
beklentili imalat son bulmuş ve ithalâtımız normal' 
dönemine girmiştir., 

Ben sadece 'zamanımın imkânları bakımından bu 
'iki nokta üzerimde duruyorum, ilgilerinize teşekkür 
ederim. '(ÎAlkıışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aşkın, 
Sayın Soyer, buyurun efendim, 

DÜNDAR SOYER — Sayın Başkan, değerli ar* 
kadaşhrım, sayın Ticaret Bakanlığı mensupları ve 
sayın Bakanım; 

Ticaret Bakanlığının Bütçesi görüşülürken daha 
önceden söz istemiştim, Pazar günkü Başbakanlık 
Bütçesi ve Planlama Bütçesinin müzakeresi sırasın
da Sayın özal, ekonomide durgunluk olmadığını da 
son bir aşama olarak kaydetmiş ve kendisine bir - iki 
soru sormak suretiyle konuya değinmek istemiştim. 
Böylelikle kendi verileri ve rakamlarına dayanarak 
Türkiye'de ekonomik duıgunluğun bütünüyle, yani 
resesyonun bütünüyle gözükmediği hakkındaki görü
şü bugün benim konuşmamı değiştirdi. Çünkü, ben 
Ticaret Bakanlığının taban fiyatlarının zamanından 
önce, üretSme geçilmeden önce ilan edilmesi huşun 
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sunu dile getirmek istiyordum. Stok müesseseleri > 
üzerinde bazı görüşlerim vardı, onları, uzun yıllar
dan beri takip ettiğimiz bir hususu açıklamak isti
yordum ve aynı zamanda da serbest piyasa ekonomi
sine girdiğimiz bu son yıllarda tüketicilerin durumu
nu, tüketici kuruluşlarının da artık Raıtı'da olduğu 
gibi örgüitleşip kendi kendilerini bu serbest piyasa 
düzeni içerisinde koruyacak bir hale gelmesi gibi ko
nuları ele almak istiyordum. Fakat, biraz evvel sa
yın Aşkın'ın ifade ettiği gibi, aysbergin altında, eko
nominin bir de alt tarafımda içeride tecrübeye daya
nan, doğrudan doğruya alt kaynaklarında olan gö
rüş ve izlenimleri de bu ekonominin içerisinde bura- I 
da dile getirmek bana düşüyor. 

Efendim, meseleye girebilmek için bir açıdan 24 
Ocak Kararlarının nasıl uygulanmaya başladığı ta
rihten bugüne kadar geçirmiş olduğu trendi kısaca I 
hatırlamakta fayda var< I 

1979^da Türkiye büyük bir enflasyon içerisin- I 
deydi, bildiğiniz şeyler; üretim yavaşlamış, gayri 
safi mıiMi hâsıla nakıza düşmüş ve 'sorunlar büyük I 
boyutlara ulaşarak, döviz darboğazı, fiyat beklenti- I 
teri, ithalat zorlukları, ihracat kısıtlamaları ve saire- I 
ler bir karanlık tablo halinde Türkiye'nin içindeydi. 
Bu tarihte 24 Ocak Kararları ilan edildi. 25 Ocakta. 

24 Ocak Kararları nedir?., 24 Ocak Kararları 
aslında, ilan edildiği zamanki görüntüsü ve muhte- I 
vasi bakımımdan birçok maltın resmli fiyatıyla pîya- I 
sa fiyatı arasındaki farkı bir dizi zamlarla ayarla- I 
mak, fiyatları yukarıya çekmek. Çünkü amaç, 24 I 
Ocak Kararlarıyla tamamen, yalnız ve yalnız enflas- I 
yonu indirmek amacıydı. Fiyatlar bir ara bir ölçüde I 
dürtülerek yukarıya çıkarıldı, sürekli aralıklarla ya- I 
pılan devalüasyonlar büyük bir devalüasyonla bağ- I 
lamdı. Dolar 47 liraydı, 70 liraya çıkarıldı ve kur I 
ayarlamaları daha sonraki dönem içerisinde birbiri- I 
ni takip eder şekilde günlük hale getirildi ve çok I 
önemli olarak da 24 Ocak Kararlarının önemli bir I 
ayağını teşkil eden faizlerin serbest bırakılması ko- I 
nu'su bu 24 Ocak Kararlarının esaslı unsurlarını teş- I 
kil ediyor ve bir de bildiğiniz gibi dış finansman kay- I 
nakları sağlanmak için yapılmış olan uğraşılar. I 

'Aklında anaçizgileriyle ilan edilen 24 Ocak İs- I 
tlkrar Programı, görüldüğü gibi ekonomimizin daha I 
çok monitör kesiminde düzenlemeler getirerek enff- I 
lasyonu yavaşlatmayı amaçlar. Ama, diğer kesimler I 
üzerinde ekionominin, mesela tarımda verimliliği ar- I 
tırmak, sanayi kesiminde rasyonel bir üretimi sağ- I 
Hamak, hizmet kesiminde kaynak yaratacak tedbirle- | 

< ri getirmek.*. Bu sıraladığımız hususlar, 24 Ocak ka
rarlarının dışarı bıraktığı konulardır, Nitekim, yavaş 
yavaş 1980 yılının ilk yansında bu konuların bazıla
rına tedbirler getirilmeye başlandığı görülüyor; fa
kat faiz oranlarımın serbest bırakılması konusunun, 
Türkiye^de istikrar tedbirlerinin bir tarafını olum-' 
ısuz yönde sonuçlara doğru sürüklediğini görmekte
yiz- Biliyorsunuz serbest bırakıldı; mevduat faizleri 
tabanı % 50, tavanı ı% 70 Jıere kadar, hatta zaman 
zaman % 120'ye kadar çıkan bir uygulama gördü.. 

Kredi faizleri de % 65 ilâ % 72 arasında dola
şan bir seyir takip etmeye başladı, 

I Dikkatlerinize sunmak işitiyorum, kredi faizleri 
% 72 faizle zaten geçirmiş olduğumuz yılların eroz
yonu ile tamamen işletme sermayesini kaybetmiş 
olan küçük ve orta işletmelerde Sermaye Piyasası 
Kanunu çıkarılmadan ilan edilmiş olan bu faizlerin 

I serbest bırakılması konusu yalnız, biraz sonra deği-
I neceğimiz gibi, bankerler konusunun yanı başında 
I üretimde büyük aksaklıklar doğurmaya başladı. Üre

tim artışının ne ölçüde olduğunu bugün rakamlarla 
I izlemek mümkün değil Türkiye'mizde, takip ede-
I miyoruz. Bazı verilere dayanmak suretiyle yetkililer 
I ifade ediyorlar, diyorlar k'i, «Enerji kullanımında sa-
I nayi biraz daha fazla enerji kullanıyor.» demek gi-
I bi izafi rakamlarla «üretim artışı vardır» deniyor. 

Simidi, % 70 faiz ile işletme sermayesi kullanıp 
I üretim yapmak, takdir edersiniz ki çok zor ve fiyat-
I farın yükselmiş olması dölayısı ile iç piyasadaki ta-
I lebin daralmış olması, işletmecileri böyle yüksek fa-
I izli bir parayı alıp kullanma imkânından mahrum 
I bırakacak bir niteliğe gelmiş oldu, 
I 1 Temmuzca ilan .edilmişti ve aslında Sermaye 
I Piyasası Kanunu çıkarılmadan, Ödünç Para verme 

Kanununda tadilât yapılmadan, faizleri serbest piya
sa ekonomisinin içerisinde arz ve talep dengesiyle 
düzenleyecektir, iddiası Türkiye'de geçerli olmadı. 
Nitekim, enflasyon düştüğü halde, enflasyon % 35'-
lere düştüğü halde, Türk'iyeMe faizler devamlı yuka
rıya çıktı, 

I IBu konuda, bir matematik denklem gibi bazı eko
nomik görüşleri olan müellifler, ekonomistler; gayet 
tabii enflasyonla faizler arasında organik bir bağ 
vardır, ama bu bağ yerleşmiş, gelişmiş, sağlam ze
min üzerinde oturan ekonomilerde taJhlvil, hisse se
netleri satılan, k'ote edilen ülkelerde yaygın küçük' 
tasarruf sahiplerinin hâkim olduğu bir ekonomik 
bünyede bu olabilirdi belki Yani bu orantı olurdu? 

I fakat bu ekonomik denklem1, yani, enflasyon düşer-
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fcen faizlerin de düşeceği matematik denklem Tür-
kiyeMe ters sonuç vermeye başladı ve hâlâ da ver
mektedir, ta ki, 1 TemmuzMan bugüne kadar geçen 
günlerde bankerlerle bankalar arasındaki yarış son 
olaylara kadar bütün hızı ile devam etti geldi ve ni
hayet, Yüksek Meclisinizden tedbirlerle bu konuyu 
bir ölçüde düzene almak zorunluluğu doğdu. 

©en, merakla 24 Ocak kararlarının ilân edildiği 
tarihten 12 Eylül'e kadar geçen devre içerisinde ne
reye gideceğini çok merak ederek izledim. İnanır mı
sınız, eğer V2 Eylül gelmesiydi, Türkiye'de vergi ka
nunlarını o dönemin iktMarları çıkarabilecekler miy
di? Eğer 12 Eylül gelmeseydi, Tüıkiye'de denk bir 
Ibültçe sağlama imkânı doğabilecek miydi? Eğer 12 
Eylül iktidarı ve Hükümeti gelmeseydi, Türkiye'de 
taban: fiyatlar milletlerarası rekabet düzeyinde siyasi 

Hem. 

arzuların hakim olamayacağı bir düzen içerisinde 
düzenlenebilecek miydi? Eğer 12 Eylül gelmesiydi, 
üretimde artış var, diye ortaya koyduğumuz mese
le, işçi ücretleriride belli bir tavanla durdürufmasay-
dı, acaba şimdi aysbergin üstünde gördüğümüz ve 
hakîkaten gerçekte ihracatta artış kaydedilebilir miy
di? Hakikaten gerçekte ihracat artırılmış, istikrar ted
birlerinin belli yönleri ümit verici ve iyi bir trend 
içerisinde ileriye doğru gidiyor; ama bunun yanı ba
şında eğer 24 Ocak kararları bir ti Eylül ile düğüm-
îenmeseydi, çok merak ediyordum, nasıl bir sonuçla 
karşı karşıya kalacaktık? 

'Bunu burada izah etmeye vaktimiz kâfi gelme
yecek; ama her halde çok dehşet verici bir tablo ile 
karşı karşıya kalacaktık, 

Çok değerli arkadaşlarım;' 
Gayet tabii, 47 lira olan doların 70i liraya çıkıp, 

bugün o 70 liranın da 140 liraya kadar yükseldiği bir 
dönemi yaşıyoruz. Dolardaki Türk parasının değeri 
üzerinde arkadaşlarım, bugüne kadar yetkililer de 
pek değinmiyorlar; ama ihracattaki artış biraz da ra
kamsal açıdan da içine inmek suretiyle değerlendi
rilmeye tabi tutulmalı, Dünyadaki konjonktürdeki 
yükselmeleri dikkate almadan, fiyat artışlarını dikka
te almadan, yalnız, rakamsal açıdan ihracatı bir de
ğerlendirmeye tabi tutmak, bizi biraz yanıltıcı so
runlara doğru götürebilir korkusundayım. 

Çok değerli arkadaşlarım;/ 
Vaktimin darlığı içerisinde, üretim konusunda 

yeni tedbirlere gitmek zarureti vardır. Biz diyoruz 
iki, Türkiye'de enflasyonu ve istikrar tedbirlerini sağ
lam zemin üzerine oturtmanın en önemli çarelerin
den bir tanesi, üretimi artırmaktır. Üretim artırılima-
dığı sürece, geçici olarak bizi memnun edecek olan 

sonuçlara aldanmamalryız. Üretim, bu istikrar tedbir-' 
lerinin en önemli bir ayağıdır. Üretimi artırmak için 
de mutlak surette normal döneme geçtiğimiz za-< 
man, normal ekonomik istikrar dönemine ulaştığı
mız zaman, ayakta kalmasını arzuladığımız sanayi 
kuruluşlarının bir envanterini yapmakta bir zorunlu
luk vardır. Yoksa, biraz evvel, birçok günler gaze
telerde gördüğünüz gibi büyük holdingler, bilhassa 
inşaat müteahhitliği yapan, dış ülkelerdeki büyük 
holdingler küçük ve orta işletmeleri satın almak için 
gazetelere ilan vermektedirler. Bunlar bizi dikkate 
seVk edecek işaretlerdir. Normal döneme geçtiğimiz 
zaman ayakta kalması icap eden sanayi bollarının) 
multîaka bir envanteri yapılıp, onlara sektörler bazın
da selektif kredi vermek mecburiyetindeyiz. Yalnız 
ihracata kredi vermek, bunu işletecek bir mekanizma 
değildir. Kaldı ki, birden bire yüz milyarın üzerin
de bir parayı defaten kredi, ihracat yapsın diye 
ihracatçılığı. yeni benimseyen firmalara verilmiş olan 
bu paraların aslmda üretimi arttırma yolunda se
lektif krediye bağlanması icap eden sanayi kollarına 
teksif edilmesi, belki de biraz gecikerek ihracatımı^ 
zı bu noktaya getirmeyebilirdi; ama sağlam bir esa
sın doğmasına imkân hazırlardı. 

Üretimde durgunluk meselesine aslında buradan 
girmek istliyordum. Üretimde iç piyasada durgunluk! 
var sayın üyeler. Bu iç piyasadaki durgunluğu ge
çen gün izah etmeye çalıştım, üretimde durgunluk! 
otomotiv sanayiinde var. Sayın özal dediler ki, «Oto
motiv sanayii yalnız Amerika'da ekonominin içeri
sinde sürükleyici bir sektördür.» Biz de çarpık sana
yileşmenin içerisinde. olduğumuz için, bizde de oto-1 

motiv sanayii tıpkı Amerika*daki kadar ekonomi-
mliz içerisinde ağırlığı olan bir sektördür. Yan sa* 
nayi, yüzlerce akümülatörden tutunuz da, cıvatasın* 
dan somununa kadar, camından bilmem nesine ka
dar geniş küçük sanayi kuruluşlarının meydana ge
tirdiği bir ağırlık taşır otomativ sanayii Türkiye'de 
ve burada durgunluk vardır, rakamlarını vermek is-< 
temîyorum şimdL 

Değerli üyeler; 
l200'ü aşkın dalları olan konut sektöründe ekono-r 

m'ik durgunluk olduğunu hepimiz görüyoruz, dur
dular bunlar. Birçokları normal döneme geçebil
mek için kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlar., 

Ekonomide durgunluk olduğunu söylemek gayet 
tab'iî. Niçin iyileri söylerken aysbergin altında kalan 
kısımlarını dile getirmeyelim?.. Bunları söylemekte 
fayda var. Ekonomiyi düzenleyecek olan kimselere 
bu komMa yardımcı olmamız icap eküyor* 
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24 Ocak kararları 12 Eylülle birlikte tamamlan
dığına göre, artık ona isterseniz 24 Ocak kararları 
diyelim, isterseniz 12 Eylül kararları diyelim, ondan 
sonra geçen dönem içerisinde alınan neticeler haki
katen ümit vericidir, ihracatlta vardığımız aşama mem
nun edicidir, durgunluğu gidermek kaydıyla piyasa
daki istikrar ümit vericidir. BültJün bu hususları dik
kate almak suretiyle otonomimize yeni boyutlar ka
zandıracak 1982 yılında artık biraz da makro görüş
lerden sıyrılıp, m'ifcro açıdan meselelere inmek sure
tiyle belirli tedbirleri almakta birbirimize yardımcı 
olmamız icap ediyor ve ümit ediyorum ki, bu ted
birler bu yıl alınacak ve Türk ekonomisi biraz evvel 
belirttiğim ratıaltsızlıMardan da arınarak sağlam bir 
ekonomi görüşü olarak Türkiye'ye hizmet getirecek
tir, 

(Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soyer., 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim, 
'MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri? 
Ticaret Bakanlığının Bütaçeslini görüşüyoruz. Sayın 

Aydemir Aşkın arkadaşımız gayet güzel, ekonomi 
nosyonuna yaraşır bir biçimde Türkiye ekonomisini 
inceledi ve sentezini yaptılar ve benim de iştirak et
tiğim gibi, Türkiye gerçekten son yrflda hamle yap
mak suretiyle ihracatım gerçekleştirmiştir, bu bakım
dan Ticaret Bakanlığını ve ilgili kuruluşları kutla
mak lâzımdır. 

Yalnız, Türkiye'nin maalesef ekonomisi durgun
dur. Durgunluğun nedeni, Maliye Bakanlığınca biz
lere verilen 1982 Mali Yılı Bültçe Gerekçesinin 79 
ncu sayfasında, «*Bültçe gelirleri artış yüzdeleri» di
yor ve cari fiyatlarla genel bütçe <% 80 - 90 artış gös
termiş, sabit fiyatlarla genel bütçe eksidedir efen
dim. Bakınız, 1980*de eksilerde; yani bu demektir ki, 
Türkiye ekonomisinde gerçek anlamda bir hamle 
yoktur ve çekltiiğimiz sıkıntılar da buna bağlıdır. 

iSabahîeyin çok müjdeli bir haber okuklum; 
«Emeklilere konut yaptırabilmeleri için % 12 faizle 
1,5 milyon lira kredi verilecek.» Bir hesap etltim, 1,5 
milyon liralık kredinin aylık faizi 18 bin lira ve bu 
emeklinin alacağı emeklilik maaşı 20 bin liradır. 18 
bin lira yalnız bunun kredi faizi, diğer masraflarını 
da hesap ederseniz 20 bin lira eder. Demekki, bu 
emekli, bir ev yaptırdığı takdirde sadece ve sadece 
evinin faizini ödeyebilecek takastadır, yemesi içme
si ydL 

Şimdi, çeşitli zorlamalarla, çeşitli teşviklerle ih
racatı bu sene aıteıdık; fakat Ibu neye benziyor MiIS-

yor musunuz sayın üyeler? Benim evime misafir gel
diği vakit, evimdeki tüm olanakları ikram ediyorum, 
ondan sonrası hakkında biraz endişe var. Şöyle; 

Gerek tarımda, gerek sanayide ihracatı artıra
bilmek için mutlaka ve mutlaka üretimi artırmamız 
lazım, buna Sayın Soyer de değindi. Üretimi artıra
bilmemiz için ne yapmamız lazım?.. Belirli teşvik ted
birleri vardır. Bu teşvik tedbirlerinin birincisi, işlet
melerin işlemesi için gerekli giderlerin belirli koşullar
da ve kolay bir şekilde sağlanması; ikincisi, kredi me
kanizması, kredinin yeterince sağlanması ve kredinin 
hem çabuk ve hem de düşük faizle sağlanmasıdır. 

Sayın Bakan bir beyanatında gayet samimi ola
rak ifade ediyorlar, <a% 21lik krediyi Türkiye tarı
mı taşıyamaz durumdadır, bu % 21 olduğu takdirde 
rantabl bir işletmecilik yapılamaz.» diyorlar, gerçek
tir, doğrudur; ama bugün Türkiye'deki faiz oranla
rı da çok çok yükseklerdedir, bunu düşürmemiz la
zım; ama düzdüğümüz zaman da, o kredinin mut
lak anlamda yerine sarf edildiğinin kontrol mekaniz
masını da çok mükemmel işletmek lâzımdır. Çünkü, 
butsun Türkîve'nin dış ülkelerle ihracatta rekabet 
edebilmesi için üretimi ucuza mal etmesi lazım.. He
men hemen büitüm sektörlerde, isttisnasız diyemıeye-' 
ceğim; ama % 70 sektörde biz yabancı ülkelere na
zaran pahalı mal üretiyoruz. Bunun çeşitli sebepleri 
varıdır. Bir kere işletme tam kapasiteyle çalışamıyor. 
İşletmede çeşitli girdiler çok pahalıya mal oluyor, 
gerek ithalat malı, gerek TürklyeMe üretilen mallar. 

Sayın Bakandan 22 Aralık günü (Bugün tam bir 
av oldu) Bütçe Komisyonunda soru sormuştum, 
lütfedip cevap göndermişler; fakat ben hâlâ tatmin 
olmadım. Şu bakımdan : Sayın Başbakan dün sinir
lenmiş, belki sizler de okudunuz gazetelerde. Biz yıl
lardır sinirliyiz. Çünkü, ben rica etmiştim, «Sayın 
Bakan, acaba TürkiyeMe gıda maddeleri neden te
mel mallar arasından çıkarılıyor?» Lütfedip cevap 
vermişler, bazı gerekçeler ileri sürmüşler. Sayın Baş
bakan da dün sinirlenmiş, «Nerede bu tüketiciyi 
koruma yasası?» diye, 

Efendim, gayet tabiî 24 Ocak kararlan muvace
hesinde serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor; ama 
bu hangi ülkelerde uygulanır?.. Almanya'da uygu
lanır, ekonomisi mükemmel işleyen ülkelerde uygu
lanır. Eğer bir Alman işçisi bir saatlik ücretiyle bir 
kilo et alabiliyorsa, işte bu ülkede uygulanır, ama 
benim işçim ancak bir günlük ücretiyle bir kilo et 
alabiliyor; ondan sonrası, ekmeği nereden alacak?.. 
İşte o bakım'dan ricamız, Türk halkının ve gelecek 

— 486 — 



Danışma Meclis! B : 41 22 < 1 . 1982 O : 1 

Türk nesillerinin (Geri zekâlı bir toplum yaratma
mak için) mutlaka dengeli beslenmesini sağlamak 
için gerekli tedbirlerin Devlet tarafından alınması 
lazımdır. Bu Anayasamızda da vardır. Hatırlarsınız, 
1980 yılının ilkbaharında «Uykudan önce» diye bir 
program vardı televizyonda. Bir bey çıkıp masal an
latıyordu, arkasından da bir bardak süt içerek «sü
tümüzü içelim» diyordu. Bu konu maalesef ailelerin, 
«efendim, biz çocuklarımıza süit içiremiyoruz, bizi 
çocuklarımız zorluyorlar, süt alamıyoruz, kaldırın 
bu programı» yolundaki şikâyetlerine yol açmıştı ve 
o zaman, 1980 yılının ilkbaharında, maalesef politi
kanın en üslt kademesinde olan bir kişi bunu Meclis 
'kürsüsüne getirerek, «Bu programdan bu süt içmeyi 
(kaldırın1» diyor. Sorun, o içilen süt bardağını oradan 
kaldırmakla çözülmez arkadaşlar. Sorun, «ben süt 
içemeyen Türk çocuklarına nasıl süt içirebilirim?» 
diye onun üzerine yürüyüp, onu çözmıefcle halledile
bilir. Üretimi artırabilir ve üretimi ucuza mal ede
bilirsek benim o çocuklarım da bir bardak sÜiltü içe
bilirler arkadaşlar* 

Biz, «her sorunu bu kürsüye getirmeyelim» diyo
ruz; üretimi artırmak için müracaat ediyoruz ilgili 
makamlara, maalesef verilen cevaplar bizi tatmin 
etmiyor ve kanunlarda da değişmesi gereken husus
lar vardır, örneğin; «tarımsal faaliyetlerde verilen 
kredilerden muamele vergisi, harç ve damga pulu 
alınmaz» diye bir kayıt vardır; Türkiye Cumhuri
yet Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesinde 
açıkça belli. Harçlar Kanununda da bellidir. Diğer 
kanunlar da, «özel kanunlarında muafiyet olan hu
suslarda kesilmez» diyor; ama bir başka kanun bunu 
engelliyor, «Eğer işletme şirket halindeyse bundan 
vergi alınır» diyor. Ben ilgili müdürle görüştüm, 
«Efendim, bunlar malı sattıklarına göre bu ticari bir 
faal'iyeitltir» diyor. Sorarım arkadaşlar size : Ben ta
rımsal üretim yapıyorum, malımı satmayacak mı
yım, toprağa mı gömeceğim?.. Gayet tabii sataca
ğım. Ben'îm tarladan ya da çiftlikten üretltliğim malı 
satmam bir ticari faaliyet olduğu için veya şirket ha
linde isem, münhasıran tarımsal üretim yapıyorsam, 
bunun tek kişi veya çok kişi tarafından yapılmasın
da ne sakınca vardır? Gayet taibii, malını satacak ki 
işletmeyi devam etftfirebilsin. Bu engeller olduğu süre
ce o kanunların mutlaka kaldırılması lazımdır. Mü
saadenizle Kanunu okuyorum efendim, 

İSULEYMAN SIRRI KIROALI —< Gelir Vergi
cinin 52 nci maddesi. 

IMAHMUT AKJKILIÇ — Evet, 52 nci madde. 
Bunun mutlaka değiştirilmesi lazımdır efendim. Mü

him olan, üretimi engelleyen kanunsa kanunu değiş
tirmemiz lazım, mevzua'tsa mevzuatı değiştirmemiz 
lazım. Aksi takdirde, bu üretimi artırmak sadece 
konuşmalarımızda katır ve ondan sonra, biraz evvel 
arz etltiğim gibi, ben evime gelen misafire ikramımı 
yaptıktan sonra, ertesi gün gelen misafire ikram et
me takatim kalmaz; yani kaynakları bir noktada 
tüketirsek, ondan sonra ihracatı da gerçekleştireme
yiz. Hiç arzu etmediğimiz şey; ama bu sene gerçek
leştirdiğimiz ihracat, bakarsınız seneye düşebilir. O 
bakımdan istirhamımız, mutlaka ve mutlaka mev
zuattaki tıkanıklıkları gidermek suretiyle ihracatı, 
üretimi artırmaya yönelmemiz lazımdır. Arkadaşı
mız «seferberlik» kelimesini kullandılar; evet, ger
çekten ihracat seferberliği, üretim seferberliği; ben 
bunu TRThin bir toplantısında da dile getirdim, 
TRT'nin gerçekten bu memlekette üretim seferber
liğine yönelik yayınlar yapması lazımdır, basınımız 
da aynı şekilde. Gayet tabii basın cazip haberleri yay
mak suretiyle okuyucu bulmak ister, ama bunun ya
nında memleketin üretiminin artırılmasına ve ihraca
tının geliştirilmesine yönelik (tek tüt değil) devamlı, 
etkili yayınlar yapması lazımdır. Çünkü, bir atasö
zü vardır; «Devamlı damlayan damlalar taşı oyar»., 
tşte biz o taşı oymak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

'Mevzuat tıkanıklığı ve bürokrasi konusuna ge
lince -î 

İhracatı geliştirmek için ihracatçı istanbul'dan, 
îzmirden ya da Mersin'den, işini bitirebilmek için 
(çünkü bütün merkez Ankara) on defa Ankara'ya 
germek mecburiyetinde kalıyor. Her geliş, biliyorsu
nuz, uçakla gelip gidiyor, burada otelde kalıyor bir
kaç gün, 50 bin, belki 80 bin liraya mal oluyor. Ay
nı şekilde, kredi almak isteyen bir üretici müracaa
tından çok zaman sonra ancak kredi alabilmektedir. 
Bir yıl önce müracaat edip de kredi alamayan kim
seler vardır, 15 defa Ankara'ya gelip gitmişlerdir, 
«Şu evrağmızın şu kısmı noksandır,..» 

Sayın Ticaret Bakanından rica ediyorum. Geçen 
gün samimi olarak Bütçe - Plan Komisyonunda açık
ladılar. Kendisi de mücadele ediyorlar. Daha çok 
mücadele edilmesi gereken elemanlarınız vardır efen
dim. Çok rica ediyorum, sizin faaliyetlerinizi köstek
leyecek, size intikal etmeyen bazı hususlar vardır ve 
lütfen bunları ayıklamak için gerekli tedbirleri alın 
Sayın Bakan, Çünkü, bütün bir daire, kredi almak 
için müracaat eden kişiye, «Senin bütün muamelen 
tamamdır, hiç bir eksiğin yoktur, sana başka soru so
rulamaz» diyor, Öbür daireye gittiğinde, «hayır efen* 
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din», acaba sen işletmene elektriğini sağdan mı çek
tin; bunu bildirmen lazım» deniyor. Gidiyor onu 
getiriyor; ondan sonra, «Acaba senin su durumun ne 
alenideydi?», bir de gidiyor suyu getiriyor. Ifazık, 
günah yani. O balkımdan istirhamımız, hep birlikte, 
bu memleket hepimizin, bu memlekette üretim ar
tarsa, bu memlekette ihracat artarsa o zaman «ohh» 
diyebiliriz. O emekli, tüm emekli maaşını ev edine
bilmek için faize vermek durumunda kalmaz sayın 
üyeler, 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, süreniz doluyor 
efendimi 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, te
şekkür ederim, hemen bitireceğim., 

IBazı müracaatlarımızda sayın ilgili genel müdür
ler, «Efendim, mevzuatımız böyledir, bunu bu şekil
de yürütmek mecburiyetindeyiz» dediği zaman ger
çekten saygı duyuyoruz ve zorlamıyoruz, kendileri
ne teşekkür ediyoruz. Devlet, gerçekten samimi olup, 
taviz vermediği sürece biz her zaman onun yanında 
olacağız ve onları destekleyeceğiz. İsmini vermek is
temiyorum, karşımızda oturuyor Sayın Genel Mü
dür, gecemde bir konu için müracaat ettik, (şahsi 
değil, bunlar hep memleketin sorunlarıdır) «Hocam, 
mevzuatımız budur, bu şekilde biz ancak başarıya 
ulaşabiliriz» dediler; kendilerini kutladım, teşekkür 
ettim ve şimdi de teşekkür ediyorum, Taviz verme
sinler, gerçeği uygulasınlar; ama eşit bir şekilde, her
kese aynı şekilde uyguladıkları takdirde bu memle
ket gerçekten salaha ulaşır. 

O bakımdan, tekrar ediyorum şimdi, Sayın Ba
kan yine lütfedip verdikleri cevapta, (Teferruata in
miyorum, gelen bir sürü cevaplar var müracaatlarımı
za, onlara inmeyeceğim; çünkü vakit kısıtlı, bir nok
taya daha değinip hemen bitireceğim) lütfedip de
mişler ki, «Hayvancılığa ayrılan krediler 28,5 milyar
dan 55,9 m'il'yara çıkarılmıştır». Sağolsunlar, teşekkür 
ederiz; ama işte bu bana verilen, yazılan yazıda çı
karılmıştır; özür dilerim. Çünkü, o bürokratın en
geli devam ettiği sürece bu 28,5 milyar da değildir, 
çok daha aşağılardadır. Üreticilere kullandıkları ta
birleri burada söylemek istemiyorum. Maalesef dev
let memurluğu samimiyet ve ciddiyetinden uzak şe
kilde üreticilere muamele ediliyor. Çok rica ediyo
rum, Sayın Bakanın yazılı ifadeleri gerçekleşsin, 
bu memlekette üretim arifisin ve bu memlekette ihra
cat artsın, bu millet biraz nefes alsın efendim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
{Buyurun Sayın Salih înal< 

/SALİH ÎNAL — Sayın Başkan, Danışma Mecli
sinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan ve değerli Ba
kanlık mensupları; hepinizi saygıyla selamliyorum. 

Ülkemizde üretimi büyük ölçüde yapılan başlıca 
tarımsal ürünlerin gereği gibi değerlendirilmesi yö
nlünden mühim görevler üslenmiş bulunan Ticaret 
Bakanlığı; ayçiçeği, pamuk, kuru üzüm, fıstık, fın
dık gibi ürünlere ait birçok kooperatif ve birlikleri 
büyük çalışmalar içersine sokmuş bulunmaktadır. 
Ancak, bazı sorunlar var ki, bunların millî gelire kat
kı ve üretici yönünden gereği gibi çözüme ulaştırıl
ması icap etmektedir. Bu sorunları birer birer dile 
getirmeye çalışacağım, 

Birlikler, çiftçilerimizin1 ürünlerini zamanında 
mubayaa ediyorlar; fakat mubayaa edilen ürünlerin 
bedelleri zamanında hiç bir şekilde ödenememektedir. 
Çiftçi bu ülkenin enflasyon sıkıntısını çekmek duru
muyla karşı karşıya bırakılmakta, 

Şu hususu açıkça belirtmek gerekir ki, Ülkemizin 
enflasyonunun tek taşıyıcısı Türk çiftçisi olmaya
caktır ve olmamalıdır. Bunu dengelemek icap eder. 
Biz bu yönde diyoruz ki, çiftçimizden mubayaa edi
len ürünlerin zamanında çiftçimize bedeli ödenmek 
suretiyle onu gelecek yarınların çalışmalarına düzen
li bir şekilde sokrnak imkânını yaratalım. Bizim gö
rüşümüz budur. Bugüne kadar vukua gelmiş bulunan 
şu darboğazın nedenlerinin Sayın Bakanımız tarafın
dan açıklığa kavuşturulmasını istirham ediyorum. 

İkinci konu : Müstahsilden değerlendirme yönün
de mubayaa edilen ürünlere ait destekleme alım fi
yatları, her yıl hasattan az önce Hükümetimüz tara
fından ilan edilmektedir. Biz, tarım mensupları ola
rak üreticinin, üretiminde bir denge unsuru olması
nı istiyorsak, üretimde dengeli bir üretim planlaması
nı yaratmak istiyorsak, mutlak suretle üretim için 
gerekli olan önseziyi mutlaka çiftçimize intikal ettir
memiz lazım gelecek. Bu da ancak, ona alım fiyatını, 
yani destekleme alım fiyatını bir yıl öncesinden, da
ha doğrusu ekimden önce ilan etmenin çok yararlı 
olacağı kanısındayım. (Alkışlar) 

Üçüncü bir husus : Toprak Mahsulleri Ofisi, Ül
kemizde bilhassa buğday ürününü muhtelif bölgeler
den mubayaa etmektedir. Mubayaa ettiği ürünlerin 
çoğunu hepimiz biliyoruz. Toprağın altına gömü
yor. tnanır mısınız ve hepinizce de malumdur; bu 
uygulanan metot, çok iptidai metot, belki Milattan 
önce uygulanan metodu, biz 20 nci asırda uygulama
ya devam etmekteyiz arkadaşlar. Biz diyoruz ki, bu 
mdtödu lütfen artık modernize edelim. Naylon örtü 
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altında, biranda altında, örtün metodunu da biraz 
modelinize etmiş oluyoruz, naylonu ve dolayısıyla 
brandayı örtmekle, fakat yine iptidailikten kurtula
mamışızdır. îsti'yoruz ki, bu üretilen ürün, gereği gibi 
değerlendirilsin diye belirli yatırımlara öncelik veril
mek suretiyle o ürünümüz iyi bir şekilde muhafaza 
edilme imkânına sahip olsun. 

Sayın Bakanımdan şu hususu sormak istiyorum; 
her yıl naylon ve branda için harcanan para ne mik
tardadır?.. Bu paranın harcanacağı yerde, belirli ya
tırımlara öncelik vermek sureitiyie, onlara mulhafaza 
ortamlarını dalha iyi bir şekilde yaratmak mümkün 
olamaz mı?.. Harcanan miktar nedir?.. 

Diğer bir husus : Tarım ve Orman Bakanlığı Ül
kemiz için çok yararlı bir hizmet alanına girmiş bu
lunmaktadır. O şudur; ikinci ürün konusudur. İnşal
lah gelecek birkaç yıl içerisinde Tarım ve Orman 
Bakanlığı ikinci ürünü devreye sokmakla, Ül'ketoin 
milli gelirine en azından yüzbinlerce milyar lira pa
rayı dahil edecektir, o ikinci ürünle ve ayrıca diğer 
yapacağı çalışmalarla, o konuları Tarım ve Orman 
Bakanlığının Bütçesi görüşülürken de detaylı olarak 
arz etmeye çalışacağım. 

İşte, ikinci ürün diye mütalaa etmiş olduğumuz 
soya ve mısır gibi ürünlerin münhasıran bizim Tica
ret Bakanlığımıza bağlı olan Toprak Mahsulleri Ofi
since iyi bir şekilde öncelikle mubayaa edilmesine 
ve bunlara özendirici bir fiyat politikasının belirlen
mesine gerek görüyoruz. Bunun bilhassa uygulan
ması çok yararlı olacaktır. Bu hususta Sayın Bakanı
mızın görüşlerini de istirham etmekteyim. 

Üretimden itibaren değerlendirme ve tüketim ko
nuları her ürün için maalesef çeşitli ellerde bulun
makta, (A) konusu Tarım Bakanlığında, (B) konu
su filan bakanlıkta, diğer konu da başka bir bakanlı
ğın elindedir. Acaba mümkün olamaz mı; Toprak 
Mahsulleri Ofisi üretimi üstlenmiş bulunan Tarım 
Bakanlığının bünyesine ithal edilse, yani ona bağlan
sa, bana öyle geliyor ki, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Ticaret Bakanlığına değil, Tarım ve Orman Bakan
lığına bağlanırsa, bu söylemiş olduğumuz sorunlar 
gereği gibi çözüme ulaştırılacak ve daha başarılı so
nuçlar elde edilecektir kanısındayım. Sayın Bakanı
mın, bu hususta da görüşlerini istirham ediyorum. 

Son olarak İGEME konusuna değineceğim. Sayın 
Raportör Bahtiyar Uzunoğlu, 1982 Yılı Bütçesi üze
rinde hazırladığı Raporda aynen şöyle söylüyorlar; 

ı«lhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (lGEME)'nin 
İhracatımızın geliştirilmesini sağlama yönünden ha
lihazır faaliyetleri yetersiz bulunmaktadır. Bu kuru

luşun bünyesinin ilgili ihracatçılara veya kuruluşlara 
gerekli bilgi akımını verecek ve sağlayacak şekilde, 
yasal yönden ve personel bakımından yeni bir or
ganizasyona kavuşturulması gerekli bulunmaktadır.» 
demektedirler ki, bu sözlerine aynen katılıyorum. 

İGEME dediğimiz İhracatı Geliştirme Etüt Mer
kezi, çok güzel bir idealle kurulmuş, fakat hizmeti 
arzulanan düzeyde değildir. Biz istiyoruz ki, bu 

• İGEME Teşkilatı, bu Ülkenin ürünlerinin dış pazar
larda en iyi bir şekilde değerlendirilmesi için gerekli 
deneme ihracatlarını yapsın, ihracatçımıza daha gü
zel imkânlar yaratsın. Böylece, Ülkemizin mutlu ya
rınları daha iyi bir şekilde, daha çabuk gelmiş ola
caktır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Buyurun Sayın Mehmet Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Ticaret Bakanlığımızın Bütçesinin görüşülmesi 

sırasında değinilecek çok sayıda sorun vardır, spesi
fik sorunlar vardır, ülke dkönomıisinlin temel sorun
ları vardır. Ben bunlara yüzeysel dokunarak hatırlat
mak istiyorum. 

Ancak, önce Türkiye'nin ekonomik yapısına bağlı 
bir ticaret politikasının doğuşunu sağlayan, Türkiye* 
nin dönem dönem siyasal yapısını da hemen kısaca1 

özetlemek istiyorum. 
1950 öncesi Türkiye'sindeki siyasal olgu, Ticaret 

Bakanlığı, özelikle geleneksel tarım ürünlerimizin 
dış piyasalarda değerlendirilmesini üstlenmiş idi. Bu
gün karşımızda bulunan örgüt yapısıyla bir Ticaret 
Bakanlığı mevcut değildi. Çeşitlenmiş ülke sorunla
rına bağlı olarak Ticaret Bakanlığının da kendisine 
bağlı birtakım yeni kuruluşları Türkiye'nin ekonomi
sine hizmet bakımından devreye sokmuş olması ger
çekten sevindiricidir. 

Yalınız, hayvanı ahırda, çeltiği depoda, balı pe
tekte kalmış üreticinin ihracatla, iç ticaretle pek ya
kın ilgisi bulunmadığını da hemen vurgulamak isti
yorum. 

İthalatımızın seviyesini biliyoruz, ihracatımızı da 
biliyoruz. Aradaki açığı kapatalbiillmenin savaşını ve
riyoruz. İthalatımızın büyük bölümünü, hepinizin de 
bildiği gibi petrol ürünleri teşkil ediyor; ama tarım 
sektöründen sağladığımız ihraç mallarımızın getirdi
ğini biz ülke ekonomisinin hangi sektörlerine veriyo
ruz, bu fevkalade önemli bir konudur. Onun gelirleri
nin, dönüşte tarım sektörünün girdileri içerisinde yer 
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almadığı gerçeği karşısında tarımı da dışladığımızı, 
'boyadığımızı hemen belirtmek isterim. 

Türkiye'de bir olgu vardr. İhracatı İstanbul ya
par, İzmir yapar, bir ölçüde ihracatı Mersin yapar. 
Neden?.. Limanlarımız buradadır; ama üreten kim
dir?.. Üreten Anadolu'dur. Anadolu üreticisidir. 

Bugün bir darboğaz vardır. Bu bir kesin durum
dur, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Ankara'da ki
taplara çok renkli, çok özendirici bilgiler koysa da, 
Türkiye'tom ihracat gerçeğini görmezlikten gelemeyiz. 
Bulgun bir malı ihraç etmek isterseniz, bir ihracaltçı 
firma durumuna gelmek isterseniz, yapmak zorunda 
olduğunuz 35 tane işlem vardır. Bu engeli aşabilme
niz zamana bağlıdır, sabıra bağlıdır, paraya bağlı
dır. 

İhracat yapmak için kolaylıkların mutlak surette 
getirilmesi lazımdır. 

Bingöl'de hayvan potansiyeli vardır, Kars'ta hay
van potansiyeli vardır, Erzurum'da hayvan potansi
yeli vardır; Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin hay
van potan'siyeîine sahip tek üreticisi durumundadır. 

Et 'kombinalarımızın çalışma biçimine bakıyoruz, 
vatandaşımızı, üreticimizi perişan hale getirmiştir. 
İhracata bakıyoruz, vatandaşımız perişan durumda
dır. Artık canlı hayvan ihracaitı durdurulmuş, kesil
miş hayvanın et olarak ihracatı ön plana alınmıştır. 
Neden?.. Çünkü canlı hayvan ihracatındaki göğüsle-
nemeyen sorunların kalay yönü seçilmiştir. 

Bugün Et ve Balık Kurumuna hayvanını teslim 
edip, parasını almayan üretici vardır. O, o parayı 
almadığı zaman yeni besi imkânlarına yönetememek
te, hayvanın yem ihtiyacını karşılayamadığı için de 
meralarda ciddi bir şekilde, meraları aşındıracak öl
çüde ve Türk meralarının elden çıkabilecek şekilde 
otlatılması gibi çok ciddi bir sorun da karsımıza böy
lece getiriümiş ölüyor. 

Ülke ekonomisini bir yandan ihracatımızla dü
zeltmek isterken, öte yandan birtakım tedbirsizlikler 
yüzünden sahip olduğumuz kaynakları da kaybedi
yoruz. 

Bunlara böylece değindikten sonra, bazı ufak te
fek sayamayacağımız, ciddi telakki edebileceğimiz 
hususları da hemen vurgulayarak geçmek istiyorum. 

Bugün Et ve Balık Kurumu serbest bırakılmış fi
yatlar anlayışı esprisi içerisinde, vatandaşın tükete
bileceği etin fiyatlarını sürekli olarak aritirmaktadır. 
Artık 500 liradan aşağı yiyebileceğiniz, sofranıza, 
aşınıza katabileceğiniz et bulamamaktasınız. Çünkü, 
satınalma gücünüzü aşmıştır. Fakir fukaranın artık 

görebileceği et, Kurban Bayramlarında dahi aşına 
girmemektedir. Çünkü, vatandaşın satınalma gücü 
düştüğü için, bu dini vecibeyi dahi çok kısıtlı şekilde 
yaptığı için fakir fukaraya bu dahi intikal etmemek
tedir. 

ıTürkiyerde et pazaflamasıoın ön'derltiğini, öncü
lüğünü yapması gereken Et ive Balık Kurumu, maa
lesef piyasa üzerinde olum'suız etkileriyle fiyatlarını 
süratle yukarıya çıkmasına Ve bunun da sanki Tür-
k'iyenin genel ekonomiisi 'içerisinde, demin Sayın So-
yer'in ifade ettiği ıglJbi, fiyatları yukarıya dürtme gibi 
bir politikanın sonucu ısaym'ak hatası'ndan da geldi
ğini hemen vifad'e etmek fs'ttiyorum. 

,Siz, demin Sayım Hocamın da belirttiği gibi, öt pro
teinlini sağlayamadığımız bir nesli, gelecek nesiUıer içlin 
cılız bir üre'tıiım vasıtası olarak görmek zorundasınız. 
Hakkımız 'yoktur gelecek kuşakları cılız bir halde or
taya çıkarmaya, bize verilmiş oİr hak değildir. Bli-ı 
zim görevimiz, 'onlara (gerçekten her yönüyle des
tek olabilecek bir nesîi ortaya çıkarmaktır. 

Ben Z'iraat ''Bankasının, Halk Bankasının, özellik
le Halk (Bankasının son toplantılarda küçük esnaf 
Ve sanatkârlarımız lehine faiz (hadlerini geriye çek'işi-
n/i şükranla karşılarım; fakat 'bu yeterli değildir. Kü
çük esnaf ve (sanatkârımız bu ülkenin esas dokusunu 
'teşkil ,eder. iBu dokuda mieydana gelecek ihtfilatlar bü-
•yük sanayi kollarını dahi ciddi şekilde etkileyecek
tir. Bu 'bakımdan daha teşvik edici, küçük 'sanatkâr 
've esnafımıza daha dest'ek olucu, daha şefkatle on
lara yaklaşıcı politikaların süratle takibi lazım gel-
dliği hususundakli kanaatlimi beyan etmek 'istiyorum. 

Şu andan itibaren de bazı soranlarımın Sayın 'Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını istirham edece
ğim. 

ÖİMA Genel Müdürlüğünün rantabl olmadığı 
gerekçesiyle kapatılması düşünüldüğü halde, sıkıyö
netim komutanlıklarının müsaadesi alınamadığı için 
faalî'yetlerini devam ettiren Van, Hakkâri, Mardin, 
Tuncel'i, Şereflikoçhisar, Keskin, Battalgazi mağa
zalarının bu 'durumuna rağmen, 19&1 yılı sonlarında 
•hangi gerekçeyle Bingöl'de GİMA mağazası açılîmış-
tır? 

Yabancı ülkelerle müşterek tlicaret odaları kurul
ması konusundaki Bakanlık çalışmalarına 5590 sayılı 
(Kanunun engel olduğu bilinmek'tedir. Bu konudia 
yeni bir düzenleme düşünülmüş müdür? 

Yıllarca Ankaralıların gördüğü bazı ifrilgorilfik 
kamyonlar vardı, bunlar Sümerbank Genel Müdür
lüğünün arkasında bir mezarlık dediğimiz oto ame-
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zarlığı haline gelmişti, iFRllNTAiŞ'a ait 'bazı kamyon-
Iar, bazı taşıyıcı araçlardı, 'bunlar ele alınldı. Bunlar 
için ne kadar para ödendi? Miktar nedir? Bakım 
ve onarımları için harcaman tnliktıar satın alınan be
delden fazla mildir ve İhalen ne tür bir hizmet içeri
sinde kullanılmaktadır? 

198İ1 yılında m'illi 'bankaların yurt düzeyinde kaç 
sulbe açma talebi olmuştur, kaç tane açılmıştır? Ya
bancı 'bankaların sulbe açma taleibi olmuş muldür, ol
muş liste kaç adettir, gerçekleşen kaç adettir? 

198İ1 yılında antepfıstığı için destekleme alımı ya
pılmadı. IBunun nedenini öğrenmek ''istiyorum, \19S2* 
•de İde 'bu destekleme yapılmayacak midir? 

Teşekkür ederim, saygılar 'sunarım. (Alkışlar). 
iBAŞKAİN — Teşekkür öderim Sayın lAydar. 
iSa'yın Yeğenağa, buyurun ef endim, 
TUİRGUT YEĞEINAGA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım, İSayın Bakan, Sayın Ticaret Ba
kanlığı temsilcileri;! 

Efendini, 'istikrar tedbirlerinin başarı şartlarından 
bir tanesi, üretimin artırılması meselesidir. Bilhassa 
tarım Üretiminin artırılması, bol miktarda gübre kul
lanmaya vabestedir. Bu yıl gübre fiyatlarının yüksel
mesi dolayısıyla, müstahsilin eline alacakları zama
nında yetişmemesi hasebiyle, gübre kullanımı geçen 
yıla nazaran '% 25 civarında daha az olduğu. Çift
çinin mubayaa kabiliyeti yoktu zamanında bu gübre
yi alıp kullanmaya^ 

Arkadaşlarımla birlikte Sayın Bakana 'gittik rica 
ettik, Sayın Tarım Bakanına rica etttik, makul gör
düler, dediler kî, «Ziraat IBankası bir ek kredi vere
cek, bununla müstahsil bu gübreyi alıp kullanacak.» 
Bizim g'öı'ülşümüz şu i'di: Zirai Donatım deposunda 
bu kadar gübre 'durur 'iken ve hiç bir 'işe yaramaz 
iken, depoda duracağına, çüıftiçiııin tarlasında dursun 
bu gübre ve gerekürse ek kredi veriMn. Mutabık ka
lındı, beyanat verildi; 'Ziraat Bankası Umum Müdür
lüğü beyanalt verdi ve ek kredi ile, çiftliye yen'Men 
gdbre tahsisi yapılacağı bildirildi; fakat bu beyanat
ları hiç bir zaman Ziraat Bankasının tabanına eriş
medi. 

Anadoluda bugün ek krediyle gübre alıp, tarlası
nı ekmiş bir çüffçi göremezsiniz. Zaman geçmiş de
ğil, daha vakit var. Mart'a kadar buğdayın bilhassa 
'gübrelenme devridir. Çok rica edfiybrum. Sayın Ba
kanlık Ziraat Bankası nezdihde teşebbüse geçsinler, 
Ziraat Bankasının tabanı harekete geçsin. Yalnız be
yanatla bu iş yürümüyor. Bilhassa 'ikaz etaıek iste
rim efend'im-

Saygılarımla. ((lAîkıışlar)., 

BAİŞKlAfN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Sayın Dinçer, buyurun efendim. 
RECAÎ DİNÇER — Sayın Babanım, Danışma 

Meclislinin muhterem Üyeleri, Sayın Bakanımız ve 
değerli arkadaşları; 

'Ben konuşmacı arkadaşlarımın bazı konulara .de
ğinmediğim görerek, elk olarak Söz istedim ve kföaca 
görüşlerimi afz edeceğim, 

(Bugün Türkiye, dünya haritası üzerinde ö kadar 
şanslı, toprağı ile, suyu ile ve ekblojik Özellikleriyle 
o kadar güzel bir coğrafya üzerinde durmaktadır 
ki, yüce Tanrı*ya. her zaman şükretimeliyiz. 

'Ancak, ekonomiler, herkes 'için değişik göriilmek-
te ve ekonomiler her bakanlıkça ayrı ayrı değerlen-
d'irilmek'tddir. Bugün Bütçesini görüştüğümüz Tica
ret iBakanillığı, hakikaten bizim için Türkiye'min 
ekonömûsinıin lokomotifi 'derecesinde önemli bir Ba
kanlıktır. Her bakanlık olduğu gibi, bugün Ticaret 
Bakanlığı, görevleriyle, yapması gerekenleriyle Tür-
kîyenin bahtıma büyük yedilik getirecektir. 

Ticaret »Bakanhğı bir ihracat bakanlığı mesabesin
dedir. ihracat d'iyoruz. Hayatımız, bugün ekonomıi-
miz, her şey İhracata bağlıdır. Bfe üretim yapıyoruz, 
fabrikalar çalışıyor, tarım çalışıyor. Fazla Üretmek 
için, ancak ihraç etmek fâzım gelir- Bu bakımdan, 
Ticaret Bakanlığının bu konuyu çok daha iyi ele al
ması gerekir. 

Sayın Bakanlığın 'Müsteşarını, Dış Ticaret Genel 
Müdürünü ve diğer arkadaşlarını zaman zaman ta
nıma şansını elde ettim ve birlikte bazı çalışmaları
mız oldu. Kendilerine müteşekkiriz, emsali olma
yan arkadaşlarımızdır, ama bir alt kademeye g'iri-< 
niz, genel müdürlük seviyesinden bir aşağıya inliniz, 
'ihracatçıların son derece 'işlerinin ağırlaştığını, «Bu
gün ışu belgeyi getir», ertesi 'gün getirirsiniz, 'ikinciyi 
'isterler, götürürsünüz üçüncüyü isterler. Bu bakım
dan çok daha pratik bir çarenin, çok daha pratik bir 
çalışmanın, bugün Türiciyetye uyan modern bir ça
lışmaya girmelerini öneririm. 

Bir de Ticaret Bakanlığının şansızlığı, veyahut da 
Türkiyenin şansızlığı şu. Şimdi Ticaret Bakanlığı 
derken, dem'in bir ifademle, «thıracat bakanlığı» gibi 
'ifade ettim. ıBir taraftan Devlet Planlama Teşkilatı, 
öbür taraJftan Merkez Bankası. Bunlar ayrı ayrı ba
kanlıklara bağlı, Maliye ıBakanlığına, Başbakanlığa, 
Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Gümrük Ba
kanlığı. Yani, bugün ticaret erbabı, ihraç yapmıak İs
teyen bir 'tüccar 'geldiği zaman, beş alü tane bakan
lığa gitmenin şaşkınlığı içerisinde, bir yılda yapaca-
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ğı 'ihracatın çok azını yapabilme şanssızlığına eriş
mektedir. 

10 'balkımdan, her zaman 'öneriyoruz, acaba Tica
ret Bakanlığı 'bu işi ele alarak, 'ihracat yapacak olan 
bir tüccar 'bir kapıdan glrsün, bir kapıdan çıksın. 
Celbine hatta pasaportunu koyarak, (kredisini koya
rak, her türlü müSaa'des'inıi alarak, fazla dağıtmadan 
bir noktada toplansın. Bunu Devlet Planlama Teşki
lâtına atfötmüşüik, ses çıkmadı, ş'iimdi Ticaret /Bakan
lığıma, ki asıl her halde bu işin yakışanı odur. Tica
ret Bakanlığı öyle bir bünye kurmalıdır ki, bir banka 
gibi, İhracatla Ülgİ'i her konu, o Ticaret Bakanlığı 
iç'inde oluşmalıdır.. 

'Bir de ateşelliklıer mesellesin© dokunmak isıtiylo-
ruım Sayın 'Başkanım 'müsaade ederseniz. 

Hapim'iz aşağı yukarı dürtya görüşü olan insan
larız. Aynı zamanda da tabandan gelerek, tabanı bi
len insanlarız. Ticaret ataşeleri olsun, hatta tarım ata
şeleri olsun, diğer ataşeler olsun, biz bunların Av
rupa'da, Amerika'da vitrin seyretmekten ileriyle *bir 
görev yaptıklarını az görmekteyiz. Biz bir çantayla 
gittik, bir çantayla geldik, hıer halde onum 'için bura
dayız ve burada yine 'de b'ü'tlün sıkıntılarla, yarın öre
ceğimizi 'bilsek yiine Ibu görevi sürdürmek ve terimi
zi dökmek için buraya geldik. Ancak, dış ülkeye gi
den ataşeler, (müşavirler. (Varın her halde Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinde de bunu görüşeceğiz) Onlar da 
bir araya, bir masanın etrafına toplanmalıdır. 

ıBir gün (Münih haline güttük, adamlar kafalarına 
telsizleri geçinmişler, 'önlerinde makineleri, teleksle
ri. 'Sordum, «Nedir bunlar, ne yapıyorlar?» (Genç 
yaşımızda gitmiştik o zaman). ı«Elfendim, bunlar Bul
gar, (Bunlar Yugoslav, 'Bunlar İtalyan.» «Ne yapı
yorlar?» «Memleketleriyle konuşuyorlar.» «ffCim'dlir? 
Resmi daife mensuplarıdır, bakanlığın memurlarıdır». 

.ıBizım miemurlanmız, demin söylediğimin önüne 
geçememişlerdir. 10 bakımdan Sayın Bakanım, ((Di
ğer Sayın 'Bakanımızla, Tarım Bakanımızla 1da bu ko
nuyu ıgföriiştük, her zaman mutabıkız) bütün ataşe" 
İlkler aynı çatı altında oturup beraberce bu ihracat 
meselesini halletmelidirler. 'İhracatı halledelîm ki, biz 
de burada üretelim. Üreterek, İhracata bağlı bir me
sele olarak kalmaktadır. 

IBir de, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
değinmek İstiyorum. Bunun geniş acıları, 'geniş biri
kimleri ıvar; ama bugün sadece kendisiyle şimdi ta
nıştığını, telefonla defalarca görüştüğüm; ama bu
gün Türkiye için büyük üm'i't Veren bir Genel Müdür 

gelmıştiir, kendisine müteşekkirim, İnşallah, bugüne 
kadar politikanın dışında çalışmamış olan Ziraat 
Bankasını 'bundan böyle ıslah eder bir duruma gele
cektir; ama 'ben iki noktayı arz etmek istiyorum Sa
yın Gen'el Mtüdüre Ve Sayın Bakanımıza. 

Genel Müdürlük içerisinde tabii bir yönetmelik 
vardır. Adı Ziraat İBankaSı, çiftçiye hizmet öden; 
ama ç'ilffçiye hizmet ederi bir bankanın 'içerisinde, yö^ 
netimde her halde tarımcı elemanın da o yönetmelik 
içerisinde yerini alması lazım gel'ir. Bir bunu ii's'tür-
ha'm Ediyoruz. 

(İkincisi, geçen yıl Ziraat Bankasının Nazmı Heye
tinde yapmış: olduğumuz toplantıda Tarım Bakanı
mızla 'vaat etmiştik. Ziraat Bankası, kadrosuzluk çek
tiğini söylemişti. B'Mkn elirmizdeki ziraat mühendis
lerinden, ziraat teknisyenlerinden her ilçeye bir ta
ne, bir tane Ziraat 'Bankasına oturtmak, hatta maaşı-
nt, yan ödemesini 'de Tarım Bakanlığı olarak ödeme 
vaadinde bulunmuştuk. (Bu vaadi herhalde Sayın Ba
kanımız tekrarlıyor; ben de aynı ölçüde size bunu 
tekrar arz ediyorum. 

Plasman durumumuz malum. Bugüne kadar mil
yarları verdik; Verildi; ama bulgun bir çiftçi ailesine 
(böldüğümüz zaman, .3 bin, 5 bin l'ira kadar bir para 
yapıyor ki, bu milyarlar bir ölçüde çarçur edilmişi 
oluyor., 

Zannediyorduk ki biz, 'bütün bu işler Nazım He
yetinden çıkar. Halbuki, Genel Müdür yeni bir an
layışla yeni b'ir dinamizmle, Sayın Bakanımızın Ve 
'benıden'izin, bir telefonu ile 'Bakanıyla görüşmüştür 
Ve gübre kredisini '270 bin liraya çıkartmıştır. Arka
sından % '10 peşinatı kaldırmıştır. Arkasından çok 
daha iyileştirmeler yapmış Ve biraz da kredide faiz 
indirimi yapmıştır. IBiz, artık 'bundan sonra Ziraat 
Bankasının hakikaten Türk'iye çiftçisine hizmet eder 
ölçüde yeni b'ir plan içerisinde çalışacağı inancını 
taşımakla bir ümit içerisine girmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu açı içerisinden Ticaret 
Bakanını Ve sayın mensuplarını, sayın üyelerimizi, 
Sayın Başkanı saygıyla selamlayarak sözlerimi bi
tiriyorum.. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 
/BAŞKAN — Teşekkür .ederini Sayın Dİnçer. 
Sayın Akaydın, buyurun efendini. 
HALİL AKAMIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclislinin değerH üyeleri, Sayın 'Bakan; 
Efendim, ben bir konuya 'dokunmak ist'iyorum: 

Tariş. Eg'e Bölgesinde, Aydinlda pamuk alır, 'incir 
aHır, üzüm alır, zeytin, zıeytlinyağı alır. EylüFün iüküın-
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c'i hafltasında almaya başladığı pamuk parasını 'Ocak 
ayının sonuna kadar ödeyemez. Üretici borçtadır, 
"borçlarını ödeyememekltedir. Hükümetten bir tebliğ, 
/Bakanlıktan, «Üreticinin 'borçları ertelenmiştir.» Er
telenmiş; ama faiz işliyor. Kendi parası, kendi eme
ği, alın teni faizsiz Tarişte yatıyor. Bu bir. 

İkincisi, Efendim, üretici pamuk parasını taksit 
takteit alacaktır, çerez parası gibi. 'Bu parayı almak 
için Ziraat 'Bankası şubelerine gidecektir. Halbuki, 
üreticiye en yakın, üreticinin kendi kooperatifleri 
vardır. Kendi kooperatiflerinden, para Tarım Kredi 
(Kooperatiflerinden ödenmiş olsa, ya bucakta ya köy
dedir; üreticiye yakınldir. Yol parası masrafı olma
yacaktır, vasıta parası masrafı, otel parası, yemek 
parası masrafı olmayacaktır. Sayın Bakanımızın bu
nun için bir önlem almasını lütfen istirham Sç'in söz 
almış bulunuyorum., 

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞ/KAN — Teşekkür edenim Sayın Akaydın. 
Sayın üyeler; 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki glörülşme-

ler tamamlanmıştır. 
Sayın komisyonumuzun söz isteği var inidir?.. 

Yoktur. 
iSayın Bakan, rica ediyorum; buyurun efendini. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜ1RİK — 
Sayın 'Başkan, sayın üyeler;: 

Hepinize saygılarımı sunuyorum t 

Ticaret Bakanlığının Bütçesi dolayısıyla burada 
•yapılan müzakerelerde görüşlerini, düşüncelerini ve 
tenkitlerini sunmuş olan arkadaşlarıma teker teker 
teşekkür ediyorum. Yapılan tenkitler, ileri sürülen 
»düşünceler temelde jşu anlayışa dayandığı için, bu 
Hususta ben de aynıj .şeyi düşündüğümü ifade etmek 
Merim. Temelde Ibıi düşüncelerin, buradaki tartış
maların dayandığı .şudur: Yüce Ulusumuza hizmet et
mek. Sizler; yasama görevi için ve denetim için bu
radasınız ve bütün gayeniz Türk Ulusuna hizmet et-
mektir. Biz de Hükümet olarak, icra fonksiyonunu 
yaparak Aziz Milİetimlize hizmet götürmekteyiz. Bi
naenaleyh, aynı yüce varlığa hepimiz hizmet götür
mekteyiz:. Her yönüyle Atatürkçü çizgi üzerinde Olan 
hepimizin bu durumda, bu anlayış içerisinde olduğu
muzdan dolayı, yapılan bütün görüşleri 'belirten ifa
deler, düşünceleri bizlere resmeden sözler hep mem
leketin yüce menfaati için sarf edilmiştir ve biz böy
le anladığımız için bunların her birini teker teker de
ğerlendireceğiz ve çıkarılması gereken dersleri çıka
racağız ve böylece, zannediyorum ki, bu müzakere

lerden bu şekilde ekonomik konular hakkında büyük 
bir yarar sağlamış olacağız. Bu imkânı yarattığınız 
için hepinize ayrıca teşekkür etmek istiyorum., 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi demek, 
tıpkı diğer bütçelerde olduğu gibi gayet tabii, (bir 
manada Ticaret Bakanlığının önümüzdeki yıl neler 
yapacağının araştırılması, bilinmesi demektir; ama 
yapılacak işleri «Ne şekilde yapılacak?» diye düşün
meden evvel, 'geride bırakılan bir yıl içerisinde ne
ler yapılmış olduğunun da şüphesiz 'bilinmesi gere
kir. Binaenaleyh, bendeniz evvela bunun 'üzerinde 
duracağım ve Yüce Heyete neler yapıldığını arz et
meye çalışacağım. Yalnız, neler yapıldığını sizlerin, 
Yüce Heyetlin iyi değerlendirebilmesi 'için, neler yap
mamız gerektiğinin de ayrıca 'ifade edilmesi lazım-< 
dır; çünkü sadece, şunların yapılmış veya yapılma
mış olduğunun önemi şüphesiz olmakla beraber, 
kâfi değildir. Ayrıca, neler 'görev olarak vardı; Onun 
bilinm'esıi de lazımdır. IBu itibarla, çok kısa şekilde, 
bir-'iki ananok'tayı belirterek, «Ticaret Bakanlığının 
faaliyetli nedir?». «Fonkısıiyonu nedir?», «Görevllleıri 
nedir?»; arza çalışacağım, 

Bilindiği gibi, toplumlarda ekonomik hayatın te
melinde üretim vardır ve tüketim Vardır. Ekonomik 
hayattı yaratan bu iki olay, teker teker, eğer arada 
bir irtibat yoksa hiç bir şey ifade etmez. Daha doğ
rusu o iki fonksiyon yapılamaz. Fabrika ürettir, sata
mazsa ne olur? Herhangi bir kişi İhitiyacını karşıla
mak için ken'di kendine beklese ne olur? Binaenaleyh, 
bu iki unsur arasında bir köprü gerekir, o köprü de 
mübadeledir. İşte Ticaret Bakanlığının alanı bu mü
badeleye dayanmaktadır; bu mübadeleyi içermek
tedir., 

Böyle olunca, Ticaret Bakanlığının faaliyeti mü
badele olaylarını 'düzenlemek olunca, Ticaret Bakan
lığının Teşkilâtının ve görevlerinin ne olduğunu 'ifa
de etimek gayet kolay olacaktır. 

Hemen arz edeyim; Ticaret Bakanlığı, kendine ve
rilen bu görevleri yaparken iki ana unsura dayanıl-
nuıştır: Birincisi; iç ticaretin 'düzenlenmesi. İkincisi 
de, dış ticaretin düzenlenmesi. 

'İç ticaretin düzenlenmesinde İç Ticaret Umum 
Müdürlüğümüz görev yapmaktadır. Teşkilatlandır
ma Dairemiz görev yapmaktadır. Bunların 'görevleri
nin temelinde arz ettiğim mübadele yatmaktadır ve 
bu mübadele olaylarının detayında da şunlar Var
dır:1 

Evvela 'bir sigorta faaliyetleri vardır iç ticaretin 
içerisinde, İşte iç ticarette bir bölümümüz sigOrta tfaa-
liyeüeririin denetimi ile, 'düzenlenmesi ile uğraşır. 
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fYüne Bakanlığımız, ticaretin içerisinde olan bir 
Bakanlık olduğuna göre, ticareti yapanlarla uğraşır. 
Bu uğraşmanın anlamı 'da, ticaret faaliyetlerini ya
pacakların bir 'kısmının müsaadesini, başlangıç nokta
sında Ticaret Bakanlığı 'düzenler, o «da şirketlerin 'ku
rulması olayıdır. Binaenaleyh, bir Şirketler Şubesi 
(vardır. 

Onun dışında, tüketicinin herhangi bir şekilde ih
tiyacının karşılanmasında 'bir yanlışlık, bir ölçü nok
sanlığı olmasın 'diye ölçü Ayarlar Şubesi Vardır. Bu, 
TürkiyeMeki ölçü aletlerinin kontrolü ile ımeşgui 
olur. 

Onun ötesinde birtakım (faaliyetlerin yürütülme
si için kurulmuş organlar 'başında bildiğimiz 'gibi ti
caret odaları gelir, !bunîarrn teşkil ettiği Birlük gelir., 
Bunların murakabesi de vardır. Binaenaleyh, Tica
ret Bakanlığı bunlarla 'da meşgul olur* 

Genellikle iç ticarete dönük olarak yapılan faali
yetlerin femefindıs !bu arz ettiğiin unlsurlar yatar ve 
bunların mekanizmasını yürten birimler vardır. 

Onun ötesinde, yine bildiğin'iz gibi, Türk toplu
munun üretüm faaliyeti sırasında kendi kendini «des
teklemeye yönelik kooperatif faaliyetleri vardır. Bu 
(faaliyetler ide, bilhassa tarım alanında yoğunlaşmış
tır. 'işte, Ticaret Bakanlığı bu tarım kooperatiflerinin, 
tarım satış kooperatiflerinin ve aynı zamanda üre
ticiye kredi veren tarım kredi 'kooperatiflerinin 'de •dü
zenlenmesi içerisindeki 'bütün olayların içindedir ve 
'bunların kontrolünü 'sağlar, bunların, 'bir manada 
nâzım rolünü oynar. O halde Ticaret Bakanlığı, bü
tün bildiğimiz tarım-kredi kooperatifleri olayı ile di
rekt 'irtibatlıdır ve 'bu işleri de görür. 

Bu iç faaliyetlerin mukabili dış faaliyetlerdir, dış 
ticarettir. 'Ülkemizdeki dışarıya dönük ticari faa
liyetlerin düzenlenmesinde Bakanlığımıız önemli bir 
glöreV 'yüklenmiştir. Yani, ithalat ve 'ihracat konula
rında elinden 'gelen gayreti göstermenin yanında, 
bu olayları düzenleyen mekanizmaları da idare eder 
olmuştur ve idare -etmektedir. Yani, fonksiyonun bir 
tanesi i'tfhal'at işlerinin düzenlenmesi, diğeri de 'ihra
cat işlerinin düzenlenıraesli oluyor. 

Bu şekilde, Türk ekonomisine yararlı olacak faa
liyetleri göstermek yönünden kısaca Ticaret Bakan
lığımızın yapmakta oldukları işler bunlar oluyor., 

iŞiımdi, !bu arz ettiklerime göre durum nedîr? Ge
çen yıl yapılan faaliyetlerimiz nelerdir? Bunları, 
müsaademde arz edeceğim. Ondam Sonra da sorulan 
suallerle ilgili düşüncelerimi arza çalışacağım., 

Evfvela dış ticaretle ve üç ticaretle alakalı kanun
lar, mevzuat çalışmaları hakkında b'ilgi sunmak isti
yorum, Bu arada Türkiye'mizin yasalarında değişik
liklerin en çok 'önem kazandığı bu dönemde birçok 
kanun tasarıları üzerinde çalışılmıştır. Geçen yıl bu 
tasarıların lönemli bir kısmını Bakanlar Kurulundan 
geçirip, Yüce Konseye sunmuş bulunmaktayız. Bu 
kanun tasarılarını işu şekilde sıralamak mümkündür: 

Tüketicinin Korunması 'ile Alakalı Yasa tasarı
sı : 

Odalar Birliğinin; ticaret ddaları, sanayi oda
ları ve borsalarının teşkil ettiği Birliğin alakalı ol
duğu bir (Kanun vardır. Bunların fonksiyonunu da
ha iyi ihale getirmeye yönelik bir tasarı hazırlammıştı 
ki; kesinleşti, Kanun haline ıgeldii; o hazırlanmıştır., 

-ihracat Sigortası Kanunu tasarısı hazırlanmıştır., 
Birliklerin düzenlenımıesi ile i'lgiîi çok önem taşı

yan bir kanun tasarısı sevk edilmiştir, 
Bunun ötesinde, bilhassa bu birliklerin denetimi 

dolayısıyla ortaya çıkan çok 'önemli bir olay var 
olmuştu, TarımJKredi (Kooperatifleri Birliği ile ala
kalı. Bu Birliğin düzene kavuşmasını sağlayan b!ir 
İKanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Buna benzer, lölçü ve ayarların yeniden düzen-
lemmesli, bu fonksiyonun yeni başitan düzenlenmesi 
için diğer bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

IBöylece sıraladığım, esaslı olanlarını belirttiğim) 
bu kanun tasarıları, yasal 'düzenlemelerimiz yönün
den bir faaliyet unsuru dimuşlardir. Geçen yıl yap
tığımız işlerin bir kısmı, yasama ile alakalı kısımlar 
bunlardır.: 

iDaha Çdk iç ticarete dlönük bu faaliyetümliz ya
nında, duş ticarete dönük olarak da, her yıl yapılma
sı 'gereken talimatnameler ve rejim kararları hazır
lanmıştır. Yani, ihracat rejim kararı hazırlanmıştır, 
ithalat rejim kararı hazırlanmıştır. Onlarla irtibatlı 
olarak yönetmelikler yürürlüğe konmuştur.. 

Binaenaleyh, yapılan yasal, yasama ile alakalı bü
tün işler bunlardır., 

Bunların yanında esas; Bakanlığın, mevcut yasalara 
ve yürürlüğe konan yasalara uygun şekilde yaptığı 
faaliyetler de gayet tabiidir M önem taşımaktadır. 
ESsas değerlendirilmesi gereken unsurlar gayet tabii
dir ki bunlardır Ve bunlar ekonomik hayatımızla ala
kalı olduğu için şimdi o noktaya geçeceğim., 

Yalnız, geçmeden evvel, mademki konu ekono
mik hayatımızın düzenlenmesi ile ilgili olarak Tica
ret Bakanlığının yaptığı işlerdir, o takdirde müsaa
demizle, çok kısa şekilde geçen yıl ekonomik duru-
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Imumuzun Bakanlığımız açısından görüntüsünü de 'bu
rada arz letmek istiyorum. 

ıBizim kanaatimiz o ki; istikrar tedbirlerin'in alın
masından itibaren 'başlayan enflasyon yangınını sön
dürme olayı, 'geçen sene daha belirli şekilde fonk
siyon 'olarak 'görevini yapmış ve .enflasyon yangını 
dönmüştür. 'Bu yangın sönme olayını, gayet tabii al
datıcı bir durum diye de, ıher an biz, tehlike yaratır 
mı, yaraftnaz mı 'şeklindeki bir murakabe, kontrol 
havası ilerisinde 'izliyoruz. Yani, her 'şey olmuş bit
miştir 'demek kesinlikle yanlıştır. Sadece yangın sön
müştür, 'dumanları tü'frnektedir. Bu yangının tam 
Söndürülmesi daha birkaç ısene sürebilecektir; ama 
önemli 'olan, yangının sönme haline gelmiş olmasıdır. 
Bunu nasıl kanıtlıyoruz?,. Fiyat artışlarındaki % '100'e 
yakın artışlar isimdi azalmış ve geçen yılın başında 
hedef olarak belirtıtiğîmiz % 40'ın da altına düşülmüş-
tür. Bu çok önemdi bir olaydır; çünkü bir hükümet 
diyor ki, bir yıl evvel; «ıBen fiyat artışını ışuna in
direceğim.» Hakikaten, bakıyoruz ki o rakama in
miş, Coptan ,eşya (fiyatları 'nitekim % 37 civarında 
bir artış lolarak görülmektedir bir yıl içerisinde. Aynı 
şekilde, kesin rakamlar şu anda daha hertüiz alimde 
olmadığı İçin arz edemiyorum; ama servisten aldığım 
bilgilerin .sonucunda ortaya çıkan rakam budur. 
'Binaenaleyh, geçen, seneki faaliyetlerin ekonomiye ge
tirdiği bir iyileşme olayı budur. 

'İkinci iyileşme olayı, ihracatın artırılmasıdır. İh
racatın ..artırılması aslında Türk Ulusu için çok 
önemli bir olaydır. Çünkü, Türk Ulusunun kendi ya
şantısını kendi kaynaklarına dayandırarak devam et
tirebilmesi için şüphesiz iç finansmana ve dış finans
mana ihtiyacı vardır. 'İç ve dış finansmana ihtiyacı 
Oluşu söylendiği zaman ba'sit bir olay gibi ıgörünür; 
ama aslında Türkiye'nin kaderi ile alakalıdır. 

'Bilhassa petrol krizinin çıktığı andan itibaren ken
di dış gelirleri'mizin petrol almaya imkân bırakmadı
ğı dönemlerde bu daha iyi hissediliyordu. Şimdi Al-
laha şükür durumumuz düzelme yolunda olduğu 
için çok ıstıraplı dönemler unutuldu ve kendi kayna
ğımızın ne kadar önemli olduğu hususunun arz ettiği 
önem biraz unutulma haline dönüştü. 

Oysaki en önemli un'sur, bu dış .gelirlerimizin 
arfimaisı unsurudur, işte ihracaitımızdıa geçen yılkı tüm' 
mekanizmanın gayretleri sonucu artış çok sevindirici 
b'ir olay olm'uştur, % i65''e varan bir artış gerçekleş-
m'i'ştir ve meselâ bizim şu andaki tahminlerimize gö
re 'ihracatımızın bu yıl 4,6 milyar civarında gerçekle
şeceği .anlaşılmaktadır. Yani, .1981 yılındaki ihra

catın 4,6 milyar dolar civarında gerçekleşeceği anla
şılmıştır. ıBu ekonomik olay bir yerde rakamsal ola
rak çok önemlidir, fakat daha önemli yönü, Türki'ye" 
mizin İhracaat bünyesindeki değişikliktir. O (değişik
lik de şudur : 

Daha evVel belli bir zihniyet vardı ve deniyordu 
ki, «Ne malımız var, ne satacağız?.. Sadece ürün sa
tarız, sınai mallar bir yerde çok yoktur ki bunları 
satalım..» derdik; fakat bu seneki tablo çok d'eğişüfc 
olmuştur. Sanayi mallarımızın ihracattaki yeri '% 47 -
% 48'e yükselmiştir, ıKesin rakam olmadığı için 
% 47 - |% 48 diyorum. Daha rakamları alamadık; 
ama '% 48 civarında olacaktır. IBu 1980'lerde !% 36 
civarın daydı. 

Tarım ürünlerinin payı da bir yerde % 57den % 47' 
ye inmiş görünmektedir. Yalnız şunu vurgulayayım: 
ki, bu ihracattaki yerin ifadesidir. Yoksa, miktar 
olarak tarım ürünlerinde de artış vardır, diğer sana
yinin dışındakilerde de artış vardır. Tarımdaki artış 
% 40 - % 50 civarında 'görünmektedir. iŞu anda nor
mal ihracatın içerisindeki yerinin dışında miktar ola-» 
rak ıgeçen seneye nazaran artıştan bahsediyorum, 
tekraren arz ederim, 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiyenin bünyesin
de ihracatta Çok iyiye giden bir iyileşme vardır, ama 
esas olan bu iyileşmenin devamıdır. Bizim 'zaten yap
mak istediğimiz de bu devamı sağlamaktır ve bunun 
da ifade ettiği anlam, 'sanayileşmede belli bir iyileş
me, belli bir iyiye dotğru gitme olayı vardır. Geçen
lerde bir gazetede okumuştum. «(Böyle ifade edilin
ce sanki Türkiye tamiamen sanayileşmiş bir ülke hali
ne geldiği intibaı veriliyor, 'gerçek bu değildir,» de
niyordu. Halbuki, bu bizim vaktiyle yapamadığımızı 
yapmamız bir kere önemli bir olaydır. Sanayinin de 
bir şekilde ihracat konusu olması çok önemli bir olay
dır ve aynı zamianda 'sanayinin bu şekilde önem taşı
ması onun kaynağı olan sanayide de bir gelişmeyi, 
düzelmeyi göstermektedif. Gayet tabiidir, hemen şu 
kadar artışla bir senede isanayileştik deme iddiası söz 
konusu değil; ama gerçek olan ışu ki, bizim ihracatı
mız .sanayideki gelişmeye paralel olarak bu şekilde 
bir bünye değişikliği göstermektedir. 

İhracatımızda diğer önemli bir husus da şu ol
muştur: Her zaman söylenen, «Dış ticaret açığı şöy
le bir rakama; 5,5 - 6 milyar dolara çıkmıştır. İBun-
lar iyiye alamet değildir» denir ve b'ir alarm işareti 
olarak 'ifade edilir. Doğrudur, bu yükseklikler alarm 
işareti anlamına 'gelir; ama dış ticaret açığımızda ih
racat ve ithalatın iyi idare edilmesi ısonucu şöyle bir 
iyileşme olmuştur •: 
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Geçen sene 'bizim ilân ettiğimiz kotalar ve aynı 
zamanda ihracat tahminleri sırasında, 5,5 milyarlık 
bir dış ticaret açığı ortaya 'çıkıyordu. Diyorduk ki, 
9 milyarlık ithalat olacak, 3,5 milyarlık ihracat ola
cak, arada |5,5 milyarlık ifark vardır. Binaenaleyh, 
'dış ticaret açığımız 5,5 milyar olacak, Halbuki bu 
4,3 oldu. Bu, öngörülenden daha iyi bir sonuç alma 
demektir. Bununda bir yer'de iyi tahminlerimizin ger
çekleşmesi yönünden çok önemli bir yönü vardır. 
Diğer taralftan 'da, olaylara 'ihtiyatlı baktığımızı gös
teren ıbir delil vasifı Vardır. Çünkü, 5,5 olacak, ona 
göre 'kendimizi idare edelim derken 'bu açık 4,3 olu
yor. ıBunun mıaması rezervlerde öngörülen daha yu
karı Ibir artma olayı oluyor, 

iBü'tün 'bunlar iyi şeylerdir 'diye düşündüğüm için 
ve hepimiz memleketimizin 'bu ihlalinin özlemi içeririn
de olduğumuz için Yüksek Heyetinize bunları sun
mak 'İşitiyorum. 

ıftlh'alat'ta da 'belli 'bir iyileşme yapılmıştır geçen 
yıl. Sistem değiştirilmiştir, Burada, «Sistem değişti
rilmiştir» in anlamı, geçen seneki ithalât rejimimiz
de bilindiği 'gibi «Liberasyon listesi 1-2» diye isimlen-* 
dirdiğimiz iki liste vardı. .Bunların dışında da kota
lar vardı. O kota, yani tahsisli ithal listesini tim 'lis
tesini kaldırdık. |Bu kaldırma sırasında büyük tered
dütler hâsıl olmuştur. [«'Nasıl olur da bunlar kaldırı
lır?.. Paranız var mı?.. IBunu nasıl idare edeceksiniz, 
Spekülasyon olmaz mı?.,» dediler. Biz bütün bunlara 
'göğüs gerdik ve Allah'a şükür bugün vâsıl olduğu
muz Inetice, 'bizim orada yaptığımız değişikliğin ger
çekten iyi bir şekilde sonuç verdiğidir. ıBÖylece, it
halatta da geçen sene yaptığımız işler arasında bel
li bir iyileştirirle olayı olmuştur. 

Mevzuat çalışmaları dışındaki faaliyetlerimize ge
lince; İhracatın bu şekildeki görüntüsünün yanında 
'ekonomik olarak bizim iyi tablo diye resmettiğimiz 
ithalatta da belli bir iyileşme olayı oldu. İO olay da 
ekonomide 'şudur: Daha çok yatırım 'maddeleri it
hal eder olduk, daha ıço'k hammadde ithal eder olduk, 
ara malı az ithal ettik, tüketim maddesini az ithal 
ettik, nihai ürünü az imal ettik. Tipik bir misial güb
redir; eskiden gübre ithal ederken, ıgübre ithal etmek 
•yerine h'ammadeSini İthal etmek suretiyle gübreyi ni
hai madde olarak '1İ9İ8İ1 yılında ithal etmedik. Bu, 
çok önemli bir olaydır ekonomik açıdan. 

iîşte, böylece kısaca ithalat, ihracat ve fiyat hare
ketlerindeki İyileştirmeyi arz ettikten sonra, İBunların 
•sonucu milli gelirde ne olduğu?» sorusudur şüphe
siz. 'Bu da bildiğiniz gibi bu sene 4,4 nispetinde ger

çekleşecek. Hatta geriye doğru iki yıl içerisinde azal
ma gösteren bu milli gelirdeki durum çok şükür iyi
leşme haline getirilmiştir. 'Bu, gayet tabii ekonomik 
faaliyetlerdeki iyi hareketlerin sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. 

'Bütün bu iyi tablonun yanında her şey güllük, 
gülistanlıktır demek -istemiyorum kesinlikle. ıBu enf
lasyon yangınının ortaya koyduğu tablodan ülkenin 
kurtulması ve ekonomik yönden mamur hale gele
bilmesi için yapılacak çok şey vardır ve bunların el
de 'edilmesinde de şüphesiz birçok sıkıcı tedbirler 
alındığı için oldukça sıkıntılı durumlar Vardır. Örne
ğin bazı kesimlerde üretim düşüşü vardır. Çünkü, ko
nut, otomotiv sektöründe sürüm imkânı yoktur, 'do
layısıyla demİr-çelik sektörünün inşaatla alakalı.kıs
mında sıkıntılar vardır. Faiz hadlerinin yükseldiği bir 
yerde maliyet yüksekliği şeklinde göründüğü için ba
zı sıkıntılar vardır. İBinaenaleyh, bunlar önümüzde 
problem olarak durmaktadır. Onun dışında enflasyo
nun bilhassa eaniianıp, hbrilamaması için gene de
min arz ettiğim gribi hazırlıklı olmak yönünden bek
leyişimizin ortaya koyduğu birtakım sıkıcı kaideler 
vardır. ılşte 'bunun sonucu üreticiye zamanında para 
0'Jc.nememekte, 'müteahhitler zamanında parayı ala-
mamak'ta, Oysaki biz bunları hemen Merkez »Banka
cından alıp, versek o sıkıntı olmaz; ama enlflaisyon 
tekrar alevlenir, o sıkıntı da başka bir şekilde tekrar 
ortaya çıkmış olur. 

iBinaenaleyh, şu günkü durumda biz bu sıkıntıla
rın mevcudiyetini gayet tabii görmezlikten (gelemeyiz; 
ama bütün çabamız bunları ortadan kaldırmak ve ik-
rta etmek'tir., 

«Bu, İthalât ve 'ihracattaki iyileştirme hareketleri 
olan görüntülerin yapılması, oluşmasındaki faaliyet-
leriımiz melerdir?» i de şimdi arz edeceğim. Demin 

arz ettiğim gibi Balkanilığımın faaliyetleri ışunlardır, 
yasama, budur dedim ve onun yanında «icraatımız 
nedir?»' i artlatmaya yönelmiştim, Genel durumu arz: 
ettikten sonra şimdi ekonomik faaliyetlerimizi de 
ne gibi içeride düzenlemeler yapıyoruz, gayretler 
gösteriyoruz orayı arza çalışacağını. 

Evvela, ihracatın artırılması yönünden Bakanlığı
mız, şüphesiz tek başına Ibir gayretin sahibi olarak 
hepsini ben yaptım diyecek durumda değildir. Bil
diğimiz gibi, ihracat birçok çarıkların dönüşü sonun
da ortaya çıkar. O çarklar, üretim çarkı; o çarklar, 
Ticaret 'Bakanlığının çarkları; o çarklar, Gümrük, 
Merkez İBankası, diğer bankalar, kambiyo kontrolü; 
bütün bunların yanında ulaşım. Demek istediğim şu: 
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Türkiye'nin ihracatında bütün bu organların (hissesi 
vardır. Binaenaleyh, ihracat 4,6 milyar dolar oldu 
denken ben, bunları Ticaret Bakanlığı yaptı demi
yorum, ke&inlMe böyle değil, bunda bir payımız 
vardır demek istiyorum. Diğer bakanlıklar, organlar 
da aynı şekilde bir gayret içerisindedir. Demin unut 
tum, Teşvik ve uygulama da bilhassa burada itici 
güç olarak; görev yapmaktadır. Bütün bu organlar 
elbirliğiyle bir dayanışma içinde çalıştığı içindir ki, 
'ihracat arttı ve bizim fonksiyonumuz da bu ih
racatta birtakım faaliyetler göstermek suretiyle oldu. 
Biz neler yaptılk?.. Biz evvelâ ihracatın en azından 
'Bakanlığımız dallında cereyan eden formaliteleri çok 
asgariye indirime 'gayretine girdik. Bu 'gayretler so
nunda, bir yerde artık neredeyse Bakanlıkla ihra
catın alâkası kesildi denecek kadar az işlem kaldı 
Bakanlığımızın bünyesinde. Bunları daha çök azalt-
ımalk mümkün değil, 'Bir otobüse binerken bile dört 
tane hareket yapar insan; yani bütün formaliteleri 
(kaldırmak mümkün değil. Ticaret Bakanlığında ya
pılan işler; bu bir otobüse binip-inmek sırasında ya
pılan bilet alma, ayağını atma, inme, 'kapıyı açma 
'faaliyetleri ne ise, bizdekiler de 'formalite olarak 
değil, halkikaten ızaruri olan şeylerdir. 

lOnun yanında 'sistemde diğer bakanlıkları ve or
ganları ilgilendiren birta'kım muameleler de Var
dır, Bunların da onlar tarafından giderek azaltıldığı 
bir gerçektir. Binaenaleyh, bakanlığımın yaptığı iş
lerden bir tanesi, bu yönü ile Ticaret Bakanlığını 
formailıite 'yönünden devreden mümkün olduğu kadar 
çıkarmaya çalışmak. Ne ile?.. Usulleri genelleştirerek 
ve Bakanlığa indirmeden kaynağında işleri gördür-
meye imkân vererek. 

İBakanlığım bunun yanında dış ticaret kolumuzun 
[müşavirlik bölümünün çalışmasını yeni bir düzene 
'kavuşturmuştur. ıBu düzene kavuşturmanın temelin
de yatan şey 'şudur: Onlara verilen talimat, «Tama
men ihracatçımın emrindesiniz» olmuştur. Binaen
aleyh, dışarda, yurt dışındaki mevcut kadromuz 
'şu anda ıteleksleriyle, 'kendi gayretleriyle, telefonla-' 
rıyla ihracatçıımıza muhataptırlar ve onların yapma
ları gereken işlere kesinlikle yardımcı olmaktadır
lar. Bunlar üç yıl evvel düşünülmeyecek şeylerdi. 
'Esikiden müşavirin görevi, bir yerde yıllık raporun 
yazılması, Bakanlıktan sual sorulup, cevap verilmesi 
idi. Şimdi bu tamamen ortadan kalkmıştır. Kalk-
mışltır derken, İhalen bu bava ihâsıl olmakla beraber, 

aksi harekette bulunan yoktur da demek istemiyorum, 
bunlar da vardır. (Bunların da doğru şekilde çalışma
ları, istediğimiz şekilde çalışmaları gayet tabii sal
lanmak üzeredir. Binaenaleyh, yapılan işler, bu faa
liyetlerde müşavirlerimizin bilhassa katkılarının ol
ması ile ifade edilir işler olmuştur. 

(Bunun dışında biz ayrıca birtakım gayretlere 
.girdik, nedir onlar?.. 

1. Dışarıya kendimizi ihracat yönünden tanıta
bilmek için eVvelâ ihracatçılarımızın kim olduğunun 
dışardan bilinmesi lazımdır. Ona yardımcı olacak bir 
bülten hazırladık. Türkiye'de gruplar itibariyle kim
ler, neler ihraç eder, adresleri nedir, telefonları ne
dir?.. Bütün bunları çıkardık, bir kitap halinde top
ladık, dağıttık, dağıltıyoruz. 

Onun 'ötesinde çok önemli ve benim için de bir 
tecrübe mahiyetinde bir iş yaptılk. O da şu: Türkiye' 
den mal alan beş bin karışı taraftaki ithalâtçıyı tes
pit ettik. Bunu, gümrük beyannamelerini kompüter-
den geçirip, adresleri tespit etmek suretiyle yaptılk. 
Binaenaleyh, şimdi elimizde Türkiye'den ithalât yal
pan o beş bin kişilik 'grup içerisinde şu kadar Al
man, şu 'kadar Suudi Arabistan'lı, şu kadar Iraklı di
ye ithalâtçı isimleri var. Bunları müşavirliklere yol
ladık, müşavirler onlarla temas edecelk yazılı, sözlü, 
telefonla ve diyecekler ki, «Biz size mal sattık bir 
'kere, bizden daha çok alın, bizden şikâyetiniz var-
'sa lütfen bildirin biz bunlara göre Ikendimizi ayar
layalım, Hükümete bunları itelkin edelim.» Binaen
aleyh, böyle bir organik faaliyet içerisine girdik. 
Zannediyorum bunun etkisi görülecek ve kısmen de 
bazı 'noktalar da münferit olaylar içerisinde görül-
ımüştür. 

Diğer taraftan bir itGM var biliyorsunuz, İhra
catı Geliştirme Merkezi. Vaktiyle 19'57'lerde temeli 
atılmıştı, 1961'de kanunlaştı. Bunun faaliyetlerini ta
kip ediyorduk, daha iyileştirme için birtakım plan
larımız vardı, şimdi onu gerçekleştirecek hale 
.geldik. Belki gören arkadaşlarımız vardır, ga
zetelerde adresini bildiriyoruz, yaptığı işleri 
bildiriyoruz, ilanlar çıkartıyoruz ve kendilerini 
zaman zaman kontrol ediyoruz. Ben meselâ 
ne yapıyorum?.. Açıyorum telefonu, ismimi söyle
meden, sanki bir ihracatçıymışım gibi kontrol edi
yorum, bakıyorum bana doğru dürüst cevap da ve
riyorlar «Gelin ışunu verelim falan»; ama beni ta
nımıyor tabii telefonda 'söylüyorum; yani böyle bir 
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kontrolü da 'kendi kendime yaptım birkaç defa; an
ladım ki, (belli bir düzenleme içerisine girmiş; ama 
(bunlar kesinlikle kâfi değldir, 'bunlar tamamen baş-
llanıgıçtır. Bunlar yüz üzerimden ancak ön - on beş 
ile Üfade edilecek hir seviyededir; ama bu hız baş
lamıştır, bu anlayış başlamıştır. Bu a)tm!öslfer içerisin
de arkadaşlar da tabii alışmadıkları Iha'va içerisinden 
(buna İntibakta (güçlük çekmektedirler; ama bir süre 
sonra inşallah, hemen de (olacağını iddia •etmiyorum; 
ıama ıgelecek senenin sonunda zannediyorum bu faa
liyetlerimiz müspet sonuç vermiş hale gelecektir. 

IBizim yaptığımız faaliyetleri Ibu şenilde s ırala r-
iken, bu sene ithalatta da ayrı ibir değişik hava ya
ratmaya çalıştık. Bu hava şu: 

Gazetelerde 'görmüşsünüzdür, 'kahve ithali bir 
yerde tamamen serbest 'bırakıldı ve onun içinde bu
lunduğu bir liste (var. Listenin amacı, doğrudan doğ
ruya Türkiye'deki fiyat hareketlerini ekonomik 
olarak iönlemıek, nerede ibir fiyat yangını varsa onu 
söndürmek; yani hangi malın fiyatı artıyorsa, o 
imalı serbestçe Türkiye'ye ithal ettirip, spekülatif 
amaçlı hareket edenlerin bir yerde heveslerini orta
dan kaldırmak. Bumun için yağ -konusunda, demirle 
alakalı; ama Türkiye'de imal edilmeyen yahut az 
imal edilen maddelerde ve hayvancılığa yardımı ol
sun diye mısırda (belli bir serbestlik getirdik. İste
yen gidiyor, Merkez Bankasına müracaat ediyor, 
ithalatı yapabiliyor. Bu, büyük bir aşamadır. 

IBurada hemen akla şu sual gelebiliri: Türkiye'de
ki fiyatlar çok yüksek olur, getirilen mal ucuz oldu 
;ğu için aradaki kâr marjı büyük spekülatif kâr ha
lline dönüşür, fişte bunu önlemek için fon mekaniz-
ıması işletiliyor; yani eğer böyle fazla kâr almaya 
müncer olacak durum hâsıl olursa onu fonlarla he
men eriterek ortadan kaldırmayı sağlıyoruz. 'İşte ya
pılan işlerden 'biri de, fiyat hareketlerini yaptırma
yacak tarzda elde silah ıbulundurmak. 

(Ayrıca 'bilindiği gibi, Türkiye'mizde yapılan sı
nai 'ihracatın 40 milyon dolardan az partilerinin dö
vizi dışarda kalabiliyor kendi ihtiyaçları İçin, ya da 
'% 5 nispetinde veya on bin doları geçmeyecek mik
tarda ihracat dövizi kalabiliyor. (O kalan dövizlerle 
Türkiye'ye ithalât yapmayı mümkün kulan bir geliş
ime yaratılmıştır, bir sistem kurulmuştur. (Demek olu
yor ki, 'bu yılki fiyat hareketi erini ve ekonomiyi dü
zeltmeye matuf olarak ithalat hususunda da hu şe
kilde bir düzenleme yaptık, İşte Bakanlığımızın faa

liyetlerini arz ederken önemli alarak üzerinde dura
cağım hususlar bunlardır. 

Bunun yanında Bakanlığıma bağlı teşekküller de 
vardır. Bu teşekküller, bildiğiniz gibi Ziraat Ban
kamız, 'Halk Bankamız, Toprak (Mahsulleri Ofisi 
ve ıBt ive Balık. Onun yanında Yurttaş gibi Ülfet Sa
nayi gibi ufak 2 unsur da var. Bunların da faaliyet
lerinde belli iyiye gidiş demeyeceğim; çünkü hana 
ıgöre iyi çalışıyorlardı; ama ekonomiye katkılarını 
daha çok artırmaya yönelik birtakım faaliyetler ol
muştur. Onlar hakkında da 'bilgi vermek istiyorum. 

(Evvela, mesela Ziraat Bankamız hakkında ifadede 
bulunmak istiyorum. Ziraat Bankamız (bilindiği gibi, 
tarım kesiminin kredi yönünden desteklenmesine yar
dım eden, onun için var olan bir ibankamızdır. Ban
ka hakikaten büyük bir (gayret içerisindedir. Bu gay
retini şu Takamla ifade edebilirim: Geçen sene 
400 milyar civarında (gelişen kredi plasman sevi
yesi, önümüzdeki yıl; yani içinde bulunduğumuz 
yıl 600 milyar liraya çıkartılacaktır. Bunun manası, 
ıgeçmiş yıllarda da 200'den 300'e, 400'e artırma gay
retine (girmiş ve onda başarılı olmuş olan Banka, 
hir yerde gelecek sene daha çok hizmet eder hale 
gelecektir. 

!Bu arada Bakanlık, demin İbir sayın arkadaşı
mın da ifade ettiği gibi, (birtakım yeni* düzenleme
ler yaparak, Türk ekonomisine daha fazla yardımcı 
»almak için bazı iyi işler yapmıştır. Bunlardan bir 
tanesi, mesela; orta ve uzun vadeli yatırım ve işlet
ime kredilerinde 10 milyon liraya ıkadar .fizibilite 
raporu aranmaması kolaylığı getirilmiştir. Bunun 
manası, tarımla ilgili olarak yapılacak yatırımlarda 
kendisi 10 milyon liradan az olanlarda daha rahat 
hareket edecek, bunlarım gelişmesinde büyük yar
dımcı olacaktır. 

Ürün çeşitlerine göre ikraz (birimlerinde ve şahıs 
limitlerinde de >% 50 ile ı% 300 arasında artışlar ya
pılmıştır. Bu da, (kredi isteyenlere daha fazla kredi 
vermeyi mümkün 'kılan bir sistem demektir. 

'Gübre uygulaması, demin arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, gübre fiyatları artınca gayet ta'bii büyük 
bir tereddüt hasıl oldu, «Gübre kullanılır mı, kulla-
nılimaz mı?... Bunun ' maiyete etkisi nedir, ne 
değildir?..» bunlar tartışıldı. Aslında bir parentez 
açayım, (gübre fiyatlarının artırılması olayı önemli 
'bir olaydır. Tabii memnun olunacak bir tarafı yok
tur üretici yönünden; ama aslında ekonomi yönün
den gerekli olduğu için bu lazımdı 've ekonomiye 
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çok yararlı bir olaydı. Zaıten ekonominin de nan
körlüğü buradadır, 'bu yapılmasa 'büyük zararlar do-
iasıyla ekonomi yeniden Merkez Bankası kanalla
rından gelecek paralarla yanığının körüklenmesine 
şahit olacaktı. iBu olmasın diye bunlar yapıldı. Bun
lar .görünmediği için gayet tabii, ilk görünen zarar 
nazarı itibare alınıyor. Halbuki mukayese ettiğiniz 
zaman, aslında 'bu maliyet artışı kilo ıbaşına pancar
da .bellidir, 100 - 120 kuruş zannediyorum; buğday
da yine artışın etkisi 'bellidir. 

iBütün 'bunlardan söylemek istediğim şey, 'bu güb
re artışı ibir yerde zaruriydi ve dolaylı olarak çift
çinin lehine 'bir olay olacaktır. Bunu, zamanı ge
lince hepimiz müşahade edeceğiz. İşte Ziraaıt Ban
kamız bu gübre olayında da müdahi'l olmuş ve çok 
önemli bir iş yapmıştır. Yaptığı iş de şudur; evvela 
çiftçi kredi alacağı zaman ıgübre için 'belli bir peşi
nat (% 20'dir zannediyorum) ödemesi gerekiyor
du; yani H00 liralık alacaksa 80 liralık kredi alıyor
du, bir kere o 20'yi kaldırdılar, tamamını veriyor
lar ve onun dışında da limit 16 milyara kadar yük-
iseltiıkrıiş. Aynı zamanda kredi limitlerinin yüksel
tilmesi dolayısıyla sağlanan menfaatin yanında, on
lardan kesilmesi gereken eski borç taksitleri de güb
re kredisi verilirken aranmamıştır. Aranmaması da, 
onların faada kredi almalarına sebep olmuştur. 

Bütün bunlar, Ziraat Bankamızın bu konularda 
yaptığı iyileştirme olayı olmuştur. (Uzun olduğu için 
zamanınızı almayayım diye hepsini arz etmiyorum). 
Aynı zamanda zirai kredilerde .2'şer puanlık indi
rimler olmuştur. O daha yeni 'Merkez Bankası rees
kontlarına (Geçen günkü Resmi Gazetede görmüs-
sünüzdür) yansıdı. Binaenaleyh, şu anda artık Ziraat 
Bankası bir faiz indirme faaliyetine 'başlamış bu
lunmaktadır. 

©ankadan başlamışken Halk Bankasının da du
rumundan ıbalhsedeyim. ©ildiğiniz gi'bi Halk Ban
kamız, Türkiye'nin temel direklerinden 'birini teş
kil eden zümrenin kredi vericisidir; sanatkârların, 
küçük esnafın ve küçük sanayicinin. Tabii bu ke
simin bir yerde en iyi şekilde kredilendirilmesi la
zımdır. Bunun için bu sene 100 milyarlık bir plas
man ayrılmıştır program olarak. Geçen senekine na
zaran yükseklik arz eden bu 'plasman, bankanın 
faaliyetlerinin sonucudur. Kendisi mevduat artır
mada gayret sarf etmiştir, kaynak bulmada gayret 
sarf etmiştir; dolayısıyla önümüzdeki yıl 100 milya
ra yakın 'kredi verecek hale .gelmiştir. Bu, kendi 
faaliyetlerinin çok ufak ifadelerle ne olduğunu be

lirtmemde yararlı olacak bir rakamdır zannediyo
rum. 

Halk Bankasının dışında, bağlı kuruluşlarımız
dan bir tanesi Et-ıBalık Kurumudur. Et-Balık 'Kuru
mu bildiğiniz gibi, Türkiye'de daha ziyade et fiyat
larının dengelenmesi için kurulmuş bir müesseseydi 
've Milli Koruma Kanununa dayanılarak kurul
muştur; fakat bunu yapması mümkün değildir. Tür
kiye'deki et tüketiminin ı% 10 - .15'ini ancak kendisinin 
ürettiği ©tler karşılayabilmektedir. Bu itibarla, ken
disinin burada büyük bir faaliyeti vardır denilemez; 
çünkü kendi sermaye yapısı buna müsait değildir; 
ama kendisi ihracata yönelik olarak büyük bir 
gayret İçerisindedir. Bu sene 15 milyon dolarlık 
bir ihracat sağlamıştır canlı ve cansız olarak. 

Binaenaleyh, Et-Balık Kurumunun ihracata yö
nelme ihususunda bir gayretin içinde olduğunu ifade 
ötmek istiyorum ve o arada kendisinin belki kaba
hati olmadığı halde kabahatli görüldüğü bir du
ruma da değinmek istiyorum. O da şudur: 

«Et-Balık besicilikle İlgilenmiyor» deniyor; hal
buki 24 Ocak kararlarında besicilik yapmaması ken
disine bildirilmiş, o Kararnamenin gereği o; onun 
için besicilikle irtibatı yok; ama besiciye yardımı, 
mümkün lolduğu kadar tüketiciyi de düşünerek belli 
bir fiyattan et almak olmaktadır. Bunun için Et-Ba
lık Kurumu kesinlikle besiciliğe, Hükümet emir ve
rir, onu devreye sokarsa o zaman kendisi gayet 
tabii bu fonksiyonu da yapar; yani Et-Balık Kuru
munun faaliyetleri hakkındaki (Bakanlığıma bağlı 
olduğu için gayet tabii bundan bahsediyorum) du
rum budur. 

Diğer taraftan, diğer önemli husus, Toprak Mah
sulleri Ofisimizin durumudur; yani Bakanlığıma 
bağlı kuruluşların faaliyetlerini arz ettiğime göre, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin de yapmış olduğu faali
yetlerden bahsetmek istiyorum. 

Toprak Mahsulleri Ofisi bilindiği gibi, kuruluş 
nedeni olarak, dalha geriye doğru baktığımızda, 
1930'ların buhranlarını görürüz. Orada hububat üre
ticisi müşkül durumda kalıyordu, sersefil oluyordu, 
'onu bu şekilde mahkûm etme yerine, desteklemeyi 
mümkün kılacak bu teşekkül kuruldu. Amacı, mah
sulün ortaya, pazara konduğu zaman üreticinin 
layık olduğu fiyaittan malı almasıydı, amaç oydu. 
Bunun için kurulan bu müessese fonksiyonunu yap
maya çalışmakta; yani buğday alımıyla meşgul ol
maktadır; fakat giderek kendi fonksiyonu Türk eko
nomisinde önemli bir yer teşkil edecek hale gel
miştir. 

— 499 — 



Danışma Mecltei B : 41 22 , 1 . 1982 O : 1 

Bilindiği gibi, ekmek temel 'bir unsurdur gıda 
maddesi olması itibariyle. Bu temel unsurda, ellemek 
gıdasının fiyatında önemli şekilde yükselme olma
ması esastır. İşte (kendisine ekonomik görev olarak 
ıbu verilmiştir. Bu verildiği için de, kurulan ser
best piyasa nizamı anlayışı içerisinde ekonomik ted
birler demetinde 'bir kısım olarak kendisi buğday 
'ithaline tevessül etmiştir gayet tabii Hükümetin 
'kararıyla arzusuyla ve emriyle. Böylece yaptığı 
ithalat dolayısıyla bu yıl ekmek fiyatlarında arzu 
edilmeyen yükselmeler kesinlikle önlenmiştir. 

Buğday ithali : Bu sene 560 bin ton kadar buğ
day ithal dttik, Diğer taraftan ihraç edeceğimizi vaat 
ettiğimiz Irak, İran, Libya gibi ülkeler varidi, onla
ra yeni bağlantılar da yaptık. Yani, bir yandan ke
sinlikle buğday fiyatlarının yükselmesine engel olduk, 
bir yandan o ülkelere verdiğimiz ihracat sözünde 
durduk. Aslında bu seneki üretimimiz ihracat yap
maya müsait değildi; fakat «Türk sözünün eridir»i, 
ticaret alanında da diğer alanlarda olduğu gibi ispat 
etmek için, bu ihracatı gerçekleştirmek için bir yan
dan ithalâta tevessül ettik, bir yandan da fiyatları) 
demin arz ettiğim gibi uygun düzeyde tuttuk. 

Düşününüz ki, Haziran'ın 22'sinde, 23'ünde 25, 
26, 27 liraya fırlamıştı buğday fiyatları. Biz bu it
halât kararını verince fiyatlar çekildi çekildi, şu an
da Allaha şükür kimsenin şikâyet etmeyeceği bir dü
zeyde oldu, Doslt ülkeler de bize karşı, sözümüzde 
durduğumuz için gayet tabiîdir ki, tenkit yerine te
şekkürlerini sundular, 

IBinanenaleyih, şu noktayı Ofis ve Hükümetin al
dığı tedbirin süratinin önemli yönünden arz ediyo
rum. Düşünebiliyor musunuz? Haziran'da biz itha
lât kararı aldık ve Temmuz'da gerçekleştirmek için 
ameliyelere başladık. Halbuki, bunu yaparken birçok 
mahallide «Ne oluyor yani? Türkiye tarım ülkesi, 
niçin buna tevessül olunuyor?» deniliyordu. Bu ace-
leciliğimıizin m'ükâfatı da şu oldu : (Tabiî tenkitleri 
de mükâfat diye kabul ediyorum.) Eğer geç kalın--
Saydı 10 milyon dolar daha fazla ödeyerek o kadar 
buğdayı alacaktık, o önlenmiş oldu. Yani acele etme-' 
miz dolayısıyle bir yerde 10 milyon dolar daha az 
döviz Ödedik; bu önemli bir faktör, 

ikincisi, hiç itihal etmeseydik buğday fiyatları 
kesinlikle 50 liraya çıkacaktı, bu her zaman ispat edi
lecek bir olaydır. Bu olmadı. Böylece ekmek fiyatın
da olacak artışların diğer malların fiyatlarına yapa
cağı menfi etkiler de ortadan kalktu. Binaenaleyh, 
Ofis bu yıl çok başarılı bir iş yapmış oldu.. Ofis hak
kında arz edeceğim hususlar da bunlardır, 

İBuraya kadarki maruzatımla bizim faaliyetleri
mizin neler olduğuna yönelik durumları arza çalış
tım. Şimdi, demin konuşan çok değerli arkadaşları
mın düşüncelerine paralel hususları arz etmeye çalı
şacağım» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı sorulara cevap 
değil, konuşan arkadaşlarımıza cevap... 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Muhterem arkadaşlarımızın şifahî olarak buyurduk

ları hususlar var, onlara değineceğim izin verirseniz. 
BAŞKAN —• Buyurunuz efendim, 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Evvela' sayın konuşmacı arkadaşlarımın hepsine tek
rar teşekkürlerimi ifade etmek isterim, 

(Sayın Aşkın, Türk ekonomisinin bilhassa ithalât -
ihracatla alâkalı olan tarafında hakikaten çok ufak 
çizgilerle çok büyük bir tablo çizdiler. Bu husustaki 
•göstermiş oldukları tablonun bir yerde ben de aynen 
iştirakç'isİyim. Bilhassa ithalâtın maliyeti hususunda 
ifade buyurdukları hususlara ben büyük bir önem 
verdim ve bu arada, «İthalât maliyetinin azaltılması 
için neler yapılabilir»i de zımnen ifade buyurdular. 

Tabiî ithalâtın ucuzlatılmasının en önemli yolu, 
ithalâtın süratle yapılmasıdır. Çünkü, ithalât için pa
rayı bağlayan kişi faiz verir. O faizden onu kurtar
mak lâzımdır. Binaenaleyh Mıalâltı süratlendirmek. 
Bu yapılıyor, zamanında tahsisler yapılıyor. 

Teminatlarda azaltma yapamadık; şu manada 
yapamadık, ekonomik yönden zararı olur diye; ama 
ona mukabil (teferruata girmeyeyim) onların maliye
tini azaltıcı birtakım tedbirler getirdik, ithalât sü
resi uzatımlarını daha az maliyetle yapılır hale ge
tirdik^ 
- Onun yanında en önemli bir diğer unsur da, it

hal sürelerini uzattık. İthal sürelerini uzatmak, o 
ithalât sürelerini elde etmek için yapılacak birtakım 
munzam ödemeler vardı, onları kaldırmak anlamı-' 
na geldi. Ayrıca, ithalâtın süraltlendirilmesi, o sürat
lendirilme olmasaydı ithalât daha çok gecikeceği için, 
daha fazla zaman paraSı bağlanmış olacaktı, O fazla 
para bağlama olayını da önlemek suretiyle yine ma
liyet azaltıcı bir durum yarattık. 

Onun ötesinde de bir güven ortamı yarattık. Ya
rattığımız güiven ortamı da şu : İthalât her an yapı
labilir... Her an yapılabilir olunca fazla ithalâtçı ta-
h'accümü ortadan kaldırıldı. Binaenaleyh, gereksiz 
sıra beklemeler ortadan kaldırıldı. Netice itibariyle 
ithalatın maliyetinin azaltılması için böyle bir gay
retlin içerisine girildi., 
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Tekrar ifade ediyorum : Bilhassa kendilerinin de
ğindikleri hususlar beni çok etkiledi. Şu manada et
kiledi : Bize yol gösteren bir un'suru bilhassa dile 
getirdiler. Bu unsur, bilhassa «Ulaşımda, altyapıda 
ne gibi değişiklikler, ne gibi iyileştirmeler yapıyorsu
nuz?» sualinden doğmadır. Türkiye'nin ihracatında 
yapısal olarak bugünkü seviyeye uygun olmayan bir 
ulaşım şebekesi vardır, imkânı vardır. Bu imkânın 
gelişmesi zaman alacaktır. Binaenaleyh, işte kargo
muz yok, gemimiz yok; doğrudur, ama Türk ihra
catına uygun bir kadro ve imkân vardı. Iîhracat yüz
de yüze yakın, yüzde 65'in üzerinde artınca o kad
royu, o enfrastrüktürü artırmak mümkün olmadı
ğından dolayı bir aksama var gibi göründü. Bunun 
telafisi için yabancı TIR getirtmek, yabancı uçak ki
ralanması, yabancı gemilerden istifade edilmesi fa
lan... Bütün bunların hepsi yapıldı. Yapıldığı için 
de, (kendileri müsterih olsunlar diye şunu arz etmek 
istiyorum) bu konuda elden gelen bütün gayretler 
gösterilmiştir. 

'Sayın Soyer'in konuşmaları da çok istifadeli ol
du. «Bir durgunluk var mı?» sualinden hareketle stok 
müessesesine intikal ettiler ve üreticilerin kendilerini 
fiyat artışlarından korumaları için bir örgütlenme 
konusuna değindiler. Onlara derken, tüketicilerin ör
gütlenmesi hususuna aynen iştirak ediyorum, fakat 
bu Türkiye'de derhal olacak bir olay değil. OECD 
de zaten «tüketicilerin korunması için her OECD ül
kesinde neler yapılıyor?» un bizde dokümanı var. 
Orada her memleket neler yapmış gayet iyi biliyo
ruz. Bizim şartlarımızla onlarınki arasındaki farktan 
dolayı gayet tabii onlara ayak uydurmakta sıkıntı
mız var, o modelleri almakta; ama hemen ifade de
yim ki, tüketicinin korunması kanunu bir süre son
ra Yüksek Heyetinizde görüşülecek hale mutlaka ge
lecektir. Her halde zamanını bekliyor. 

(Bu arada durgunluk meselesi üzerinde de ifade^ 
de bulunmak isterim. Türkiye'de üretimde bir dur
gunluk, tabiî durgunluk olunca bunun temelinde 
üretimdeki durgunluk akla gelir, «Üretimde bir dur-
igunu.uk, tabii durgurtluk olunca bunun temiellinde 
dik. Bunu 100 madde üzerinde yapmıştık. Nihaî ra
kamları almadık, fakat daha evvelki rakamlara g_ö-
re arz ediyorum1. 100 anamal alındı, 73'ünde üretim' 
artışı, aynı kalan 8 mal var, mal grubu var daha doğ
rusu, üretimi azalan 19. ©uınüiar daha çok özel 
kesimlin dayanıklı tüketim mallarıyla alakalı tarafı 
teşkil etmektedir. Burada da ekonominin canlanma
sı, gelişmesi, daha doğrusu evvela yangından kurtu
lup tekrar düzelmesi için ortaya konan sistemin so

nucudur, Bu süre sonra gelecek gelir artışları, ger
çek gelir artışları çoğalacağı ve henüz o maliyetten! 
mal alamayanların da çoğalacağı bir dönem gelecek. 
Geldiği zaman o üretimi azalan maddelerde de üre
tim çoğalması olacaktır, 

Yalnız bu arada, Sayın Soyer aynı zamanda faiz 
konusuna da değindiler. Faiz konusundaki tartışma
lar tabii her zaman yapılıyor, yapılması da gayet 
normaldir; ama önemli olan faiz konusunda faiz art
tırılmasının Türkiye'ye ne kazandırdığıdır. Ne gibi 
sıkıntıları vardır, onun ikisini alıp ölçmek. Bu ya
pıldığı zaman zannediyorum şimdiki durumdan şi
kâyet edenlerin yanında, şikâyet etmeyenler daha 
çoktur. Bir de «Bu yapılmasaydı ne olacaktı?» lan 
düşünmediğimiz için, o olacakları da düşünseydik bu 
faiz artışının şu andaki durumunu bir yerde tenkili 
etmemek lazım; ama hedef azaltmaya doğru ortam 
yaratmaktır, o ortamda demin arz ettiğim gibi, tarım
da oldu. Demin söylemeyi unuttum, Halk Bankasın
da da bu sene iki puan azalttık. Bunlar bir başlan-1 

gıç; ama giderek zannediyorum ekonomi rayına otur
dukça olacak iyi olaylar< 

Diğer taraftan Sayın Akkılıç da ekonomideki 
durgunluğa zannediyorum değindiler ve üretimde fa
iz yüksekliğine yine kendileri değindiler ve o arada 
selektif kredi üzerinde durdular. 

Şimdi selektif kredi; ben müfettişliği bırakıp sa
bit vazifeye geçtiğim 1954'lerdc selekltif kredi keli
mesiyle ilk defa karşılaşîtım, yani meslek hayatımın 
içerisinde. O zaman bana söylenilen, «Türkiye*de se
lektif kredi yapılamaz.» Niye?.. «Türkiye'nin ekono
mik organizasyonu buna müsait değildir, belli bir 
gelişme olmadan bu sağlanamaz. Demek ki, 1954, 
1981, 27 sene geçmiş, yine belli gelişmeye tam ula
şamadığımız için selektif krediyi tam yapacak hal
de değiliz. 

'Basit bir şey söyleyeyim; mesela biz geçen sene 
ne yaptık?.. Buğday spekülatörleriyle mücadele için, 
«Buğday alımı sırasında onlara kredi vermeyin» de
dik. Gitti başkası aldı, ona verdi, yani bunu kont
rol etmeye imkân yok'. O itibarla, selekltif kredi çok 
lazım, hiç bir itirazım yok; ama lazım olan şeyi 
yapmak bazen imkânlar oluşmadığı için kabil olmu
yor. Bunu bilmemizde yarar var, «Bu konuda neler 
yapılabilir?»; gayet tabii hep düşünüyoruz; ama he
nüz başarılı bir sonuca varmış değiliz; ama bunlar 
bir zaman gelecek ki gerçekleşecek. 

Bu arada gıda maddeleriyle alâkalı olarak Sayın 
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Konuşmacının ifade ettiği hususlara da gayet tabii 
değinmekte yarar var : 

Gıda maddelerini temel madde olarak ilan etmek 
falan, çok iyi şeyler 'bunlar; fakat bizim gücümüzü 
aşıyor. Şu manada aşıyor; bu imkânımız yok, bu ka
dar krediyi verip, bunların, gıda maddelerinin fiyatı
nı hatta durduracak, sübvansfyone edecek imkânımız 
beriliz yok. Niye?., Ekonomik gelişmemiz daha ge
lişme yolunda da onun için. Geliştiğimiz zaman, ge
lir artışımız olduğu zaman böyle birtakım sübvansi
yonlar yapıp durumu düzeltmemiz gayet tabii müm
kün olabilecektir, 

Diğer taraftan, bu arada arkadaşımız çok önemli 
bir noktaya bürokrasiden şikâyete geldiler : 

Bürokrasi; ben de tabii oradan gelme bir kişi
yim, bir yerde koalisyonlar döneminde mevcut kai
delerin, terfi kaidelerinin objektif olmamasından do
layı bozuldu., Niye bozuldu?.. Terfide objektif esas
lar yerine, bir yere dayanma rol oynar oldu. Bir par
tiye dayanma, öyle olunca, hangi parti iktidarday-
sa, onun yanlısı gibi görünen bürokratlar türedi 
maalesef. Türed'iği için böyle bir gelişme oldu, so
nunda (A) partisinin partizanları, (B) partisinin yan
lısı (C) partisinin sevenleri, (D) partisinin düşmanı 
olmayanları diye gruplar. Gittiğiniz zaman kesin ke-
«Merini çıkarttım bürokratların, bu dört kategoriye 
girer* 

Bir de ideolojik durumlar hâsıl oldu. Şimdi, o ide
olojik durumların esiri olanlarla başa çıkmak, yani 
beyinleri yıkanmışla herhanlgi bir şekilde- mücadele
nin anlamı yok, onlar çok azıdır. Gerisi, objektif esas
ları getirdiğiniz zaman terfi, tefeyyüz için, hiç kork-
mayınız derhal eski durum hâsıl olacaktır. Böylece 
inanıyorum ki, o da yapılmak üzere, bu sistlpmler ge
tirilmek üzere, terifiler, normal ücret almalar, ücret
lerin seviyeleri norma! hale getirilince bütün bunlar 
düzelecek ve ben bunun mutlak surette olacağına ina
nıyorum. Çünkü, kendim yaşıyorum olayları, Geçen 
sene Bakanlığa başladığım ile şu an arasında o ka
dar fark var ki, burada fazla detaya girmek istemi
yorum; ama sevmesiniz, memnun olasınız ve hiç 
kimse bedbinliğe kapılmasın diye bu noktayı da bu 
şekilde açıklamış oluyorum* 

Sayın Inal'ın, birliklerin zamanında para alama
maları gibi, yani üretici verdiği, teslim ettiği malla
rın bedelini zamanında alamıyor şeklinde bir şikâ
yeti oldu. Çok haklıdır, yürekten katılıyorum, böyle 
durumlar olmuştur, 

(Böyle durumlar 'olmuştur, ama bunlar tekrar 
tekrar arz ediyorum, memleketin bir yerde yüksek ı 

menfaati için ol'ımıştur.. Yalnız, olmayanlar da var-
dır onu hemen arz edeyim. Nedir o?.. Buğday üreti
cisi. Buğday üreticisi gününde parasını almıştır. Ni
ye?., Onu yapmasak; (Ne yaptık ettik bunu yaptık, 
büyük zorluklarla) üretici Ofise hiç malını götürme
yecekti ve düşük fiyatla hatta, evvelki sene oldu, dü
şük fiyatla mal satacaktı., Kime?., Alıcılara, Devlete 
vermeyecekti; çünkü Devlet zamanında parasını ve
remiyordu., 

İşte biz bu sene Ofise kesinlikle para verdik, her 
riski göze aldık, başka yerden kilstik daha açığı. On
dan sonra neticede Ofis zamanında alımını yaptı, 
1 milyon 40 bin ton kadar bu sene aldı., 

(Bir de çok güzel bir sistem geliştirdik, bir kısım 
arkadaşlar Komisyonda onu tenkit ettiler haklı ola
rak, Çünkü, görünüşü öyle; ama olayı anlatınca hak 
verdiler. O da şu; yeni bir sistem geliştirmeyi düşün
müştük onu yaptık. Yaptığımız sistem; değişikliği şu
dur; sene başında, yani alim başında kendilerine 
avans para vereceğiz hububat satıcısına. Mevsim so
nunda, (Yani alım sionu demektir o) Eylül başında 
nedir durum?.,. Eğer fark vermek gerekiyorsa onu 
vereceğiz. Böylece kesinlikle üreticinin kaybı olmaya
cak Ofise mal verdiği için ve aynı zamanda speküla
tif bir konu olmaktan da çıkacak, 

İBir parantez açayım, müsâadenizle arz edeyim; 
bugün bankaya para yatırır gibi buğdaya yatırılan 
paralar var, Niye?.. îşte spekülatif kazanç faiz nis
petinin çok Ötesinde oluyor. Duşlunun, 20 liradan al
dığı 40'a çıkarsa, 3 ay sonra bunu satarsa % 5öö'e 
yakın bir faizli mevduat yatırma anlamına gelir, iş
te bütün bunlar bu sistemle gelecek senelerde kesin
likle önlenmiş olacak. Yaptığımız muamele odur. 
Hiç bir zaman üreticiye az para verdik de, onun için 
bunu verdik anlamı çıkartılmamalıdır. Hiç kimse 
«Bunu verdiniz de, fazla mı mal aldınız?» diye sual 
sormamalıdır. Çünkü, verdik de fazla mal almadık, 
almayacağımızı da biliyorduk; ama bilinçli şekilde 
üreticimizi tamamen bundan sonra korumak için 
bunları yaptık ve bunu Ofisin aldığı nohut için de 
yaptık, mercimek için de yaptık, pirinç için de yapa
cağız, her şey için yapacağız. Neticede Türk üreti
cisini devamlı şekilde destekleme gayretimizin bir 
konusu olacaktır* 

Destekleme fiyatlarının önceden ilan edilmesi : 
Bu çok söylenen ve haklı gibi görünen bir olaydır. 
Haklı olduğu taraflar da vardır. Bunun temelinde 
ne yatmaktadır?.. Şu yatmaktadır; üretici ne mahsul 
ekeceğini, dikeceğini, biçeceğini bilmeli düşünce bu. 
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Şimdi ben size hemen mahzurunu arz edeyim : 
Bugün ben desem kî, yahut Hükümet dese ki, şu fi
yattan buğdayı alacağız, gelecek sene 30 liradan ala
cağız. Ne olur?.. Şu andaki 23 liralık buğday fiyatı 
çıkar 30 liraya. E, bunu niye yapalım?.. Desek ki, 
ayçiçeğini şuna alacağız; derhal ayçiçeği fiyatları ar
tar, yağ meselesi yine ortaya çıkar., 

IS/imdi Bakanlığın faaliyetleri diye müsaadenizle 
ışunu arz edeyim, yağdan açıldı : 

Geçen sene kimsenin haberi olmadan, ne neşri
yat, ne hiç bir şey; yağ ithal ettik 100 bin tona ya
kın, ham yağ, kimse duymadı. Yani, korkudan değil, 
ihtiyaç hissetmedi. Niye etmedi?,. Yağ bulundu da 
onun için, hatta ithal ediliyor diye tenkitler yapıldı, 
«Niye ithal ediliyor?» dendi. Amaç, spekülatif fiya
tın verdiği kazançtan mahrum kalınmasının tekrar 
önlenmesi, yeniden fiyat artışından istifade edip yağ
da aşırı kazanç temin etmek. Buna mani olur. 

'Pirinç, ne yaptık?.. 40 bin ton ithalat yaptık. Ne
reden?.,. Pakistan'dan, dost ülkedir diye ihale de yap
madık, sırf onlardan almak için, yapmamız lazım, 
bize en dost olan ülkelerden biri. Kokusu şöyley-
miş diye tenkitler geliyor. Olsun; ama mideye git
tiği zaman pirinç, pirinç oluyor. Binaenaleyh, ne
ticede pirinçte, dikkat ederseniz çeltik fiyatı düşük 
olduğu halde fiyat artışı büyük olmadı, şimdi de nor
mal bir düizeylde; ama bu o demek değildir ki, çeltik 
üreticisini bir yerde mahkum ediyoruz. Kesinlikle 
değildir, üreticiyi de koruyacağız, tüketiciyi de koru
yacağız, İşte, yapılan işlerin bir yerde görüntüsünü 
ifade ötmek için arz etmek istiyorum, buna destekle
me fiyatından dolayı geldik. 

Şimdi Ofisin sera, branda meselesini arz edeyim. 
Arkadaşımız çok doğru şekilde ve haklı olarak, «Sa
bit tesislere, depio tesislerine falan yönelinsin» di
yor. Bunlar gayet doğru. Kredi alındı 85 milyon do
lar Dünya Bankasından, kolay yürümüyor prosedü
rü. Ondan sonra efendim, kendimiz döviz vererek, 
45 milyon mu, arkadaşlar rakam vermişti, onunla 
netice itibariyle 3 milyon tona yakın yeni imkanlar 
yaratılmak üzere. Bu branda meselesi, yani naylon 
bezlerle yapılma meselesi şu; e, olmayınca ne yapa
caksınız?.. Aldığınızı muhafaza edeceksiniz, Muha
faza etmek için ne yapıyoruz?.. Bu naylon örtüler
den alıyoruz, bir tona bir kilo hesabını yapacaksınız, 
ona göre sayın arkadaşım hesabını yapsın, ne mas
raf yapıldığı çıkar. Kilosu 200 lira; ama diğer kaz
ma -gibi ek masrafları da var, diyelim 500 - 600 lira, 
işte tonu şuna mal oluyor. Her sene değişiyor bu 

miktar, onun için şu kadar para sarfetmek yerine 
ben anahtarı verdim, arkadaşımız kendileri bunun 
hesabını yaparlar., 

Iftcinci ürün meselesi de çok önemli. Bu bir yer
de çiftçimizin gelirini artırmaya yönelik bir olaydır. 
Buğday artı hemen soya efceblMn. Bunun için geçen 
sene 3 500 tonluk soya tohumu getirdik. ÇUKO -
BÎRLİIK'e verdik, İlk sene olduğu için dağıtım za
manında tabii olamadı, neticede i 500 ton kadar 
ekildi. E, bundan alınacak herhalde bilmiyorum; 
ama 10 bin tona yakın ham yağ olur mu, olmaz 
mı?., öyle bir netice olması lazım, daha çünkü eki
mini de çok iyi bilmiyoruz. Ziraat mühendisinin de
diği ile kanşı tarafın dediği arasmda farklar oldu, 
deneme yoluyla bulunanlar farklı oldu. Meselâ, Edir-
neMeki Birlik bir başka ekim tarzı söyledi, orada 
verim yüksek oldu; ama henüz daha bu sene dene
medir. Gelecek sene bu düzenli hale gelecektir. Bun
dan dolayı durum her halde iyi olacak demektir. 

IDiğer taraftan, destekleme fiyatlarının özendirici 
olması, mesela mısırın bilhassa fazla ekimi için diye 
ifade buyurulan konuya da aynen' iştirak ediyorum. 
Bu özendirici olma olayı tabii kolay olmuyor, fikir 
güzel; ama bunun yürürlüğe konulmasında güçlük
ler var. 

'İGEMiE hakkında söylenilen hususlarda; ben de
min bir şekilde İGEMEMe belli bir düzenleme yap
tığımızı ifade etmiştim. Sanıyorum, o ifade buyuru
lan hususları ve endişeleri karşılayacak durumdadır. 

Sayın Aydar arkadaşımız da lGEME'den bahset
tiler, formalitelerden bahsettiler. Konuşmamda ona 
değindim. Yani bu formalite kbnusu hakkında bir 
parantez açayım, 1955MB bana görev olarak verilmiş
ti, Hazine Genel Müdür Muavini idim, 108 tane mu
amele vardı, envanter yaptık, işte şimdi her halde 
26*ya falan indi. Kaç senede?., 30 senede. İste her 
sene 3 - 4 tanesi ancak inebiliyor, yani burada bir 
yerde formaliteyi böyle büyütüp bir köstek şeklin
de düşünmemek lazım. 'Bankaya bile gitseniz veya 
demin arz ettiğim otobüs misalindeki gibi cebiniz
den cüzdanı falan çıkartırsanız. Yani, şimdi yeni ye
ni icatlar yapılıyor, «Süper Vezne» hep gelişme, yani 
bütün dünya gelişme içerisinde. Biz de ihracatta for
maliteleri azaltma yönünden gayet tabii elden gelen 
bütün gayretleri göstermekteyiz; ama işte 1954 yılın
dan 1981 yılma kadar Hazine Umum Müdür Mua
vini, bilmem Ticaret Bakanı aynı adam, işte bu bu 
kadalr oluyor ve bunun manası şu diyeyim, kesinlik
le devamlı bir araştırma yapılıyor ve meseleyi bir 
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formalite diye allmamak lazım. Bankayı düşünün, ban
kanın formalitesini azallıtoakla, kamlbliyoınıunfciıni azaült-
'mak arasında o kadar fark var ki, çarklar arasındaki 
irtibat dolayısıyla bunlar hemen mümkün olmuyor, 

Binaenaleyh, bunları hep iyi şekilde değerlendi
riyoruz ve arkadaşlarımın da, sayın üyelerin de bu 
şekilde değerlendirmelerini bilhassa rica ediyorum. 

GÎMA hususunda arkadaşım, sayın üyemiz ifade
de bulundular. Parantez açayım, arkadaşım diyorum, 
çünkü hepimiz bu ülkenin bir yerde saadeti için gö-> 
revliyiz demin arz ettiğimi gibi, hepimiz bütünüz. 
Onun için eğer bir protokol hatası yapıyorsam özür 
dilerim., Sayın üyeler demem gerektiğini biliyorum; 
ama bunu bir bütlün olduğumuzu kabul ettiğim için 
mazur görmenizi rica ediyorum» 

ıDemin sayın üyenin «GÎMA'da raritlbl olmayan' 
yerler varanıdır?..» şeklindeki ifadelerine dokunmak 
işitiyorum. GtMA bilindiği gibi Türkiye'de tüketici
yi korumak için kurulmuş bir müessesedir. O itibar
la, birçok yerlerde örfi idarenin kesinlikle alakası 
yok, toen kendim resen emir verdim. «Hakkâri'die 
müesseseyi kaldırmayacaksınız» dedim. Niye?., Za
ten tabiat şartlarımın mahkûm ettiği bir yer, onllara 
yardım etmeyip de kime edelim? Zarar ederiz, öne
mi yok; ama başka yerlerden aldığımız kâr bize o 
Zararı karşılar, elide sıfır kalır. Kalsın, kâr etmesin; 
ama görevi, ki bu idi, kurulduğu zaman 1956'larda 
1957'lerde görevi bu olduğu için bunu yapmalıdır. 

|Binıg!öl*e niye yaptık?.. Vali bana telefon telefon 
üstlüne, diyor ki, «Efendimi burada mala muhtaç 
olanlar, tüketiciler bir yerde birkaç bakkalın yahut 
müessesenin esiri gibiler. Onların fiyat empozeleri 
bir yerde halkta huzursuzluk yapıyor. Karşıda da 
birlik var, onların kanitini var. Oradan ilgililer ga
yet tabii ucuza alıyorlar; ama halkın oradan alma
sına imkân yok'.* Bir yerde güvenlik yönünden, sos
yal bakımdan gerekli, biri yer biri bakar gibi bir 
durum oluyor. Bunu önleyin» dedi,, 

Ben de derhal bunu önledim, yani hatta her tür
lü tenkitten de korkmadığım için bu konuda resen 
emir Verdim. Hükümetimize de bilgi verdim., Hükü
metimiz de ayrıca bunu tabii kabul çitti, yani Bin
göl meselesi budur ve ileride göreceksiniz Bingöl 
mağazası hatta kâr edecek. Gayet tabiidir ki oradaki 
bazı esnafın sıkıntılı durumu olabilir. Ben Valiye 
şimdi bu söylenen husus dolayısıyla gereken itima-
mı göstermesini, onların bir yerde, o esnafın da ko
runması için ne yapılması gerekiyorsa onu da yap
ması hususunu kendisine bildireceğim. Bunun mana

sı, bazı maları GtMA satmaz, onların işine mani 
olmaz, bir dengeleme yapılır, yani ne esnafın ne de 
tüketicinin hiç bir şekilde burnunun kanamasına ke
sinlikle karşıyız^ 

Bu arada FİRÎNTAŞ'la ilgili suale hemen cevap 
vereyim. O da şu; FİRİNTAŞ uzun bir mesele, ta 
19'66'da alınan TIR'ların hikayesi. Burada anlatsam 
vakit çok geçecek ve çok tipik, Türk toplumuna za
rar veren insanların neler yapabileceğini gösteren bir 
olay, yani kazanç hırsı ile, yani dışarıdaki memur-1 

lardan bahsetmiyorum, bu TIR'ları elde etmek iste
yenler vardı, birtakım böyle mekanizmalarla bun
ları elde etmek çabasına girdiler. Bunları sattırmak 
istediler. Biz sattırmadık, Devlet Demiryollarına 
verdirdik daha evvel. Şimdi de baktık Devletdemir-
yolları onu yapamıyor, Elt - Balık 'Kurumuna verdik, 
Et - Balık Kururnu bunları tamir ediyor. 129 adet
tir, dağıttık birçok yerlere, çalışamayan 65 tane var, 
çalışamayacak durumda. Onların da çalışaMinte^i 
için gerekenler yapılıyor, yani nihai bir maliyet çı
kartmak mümkün değil, şu kadara mal oldu veya 
olacak dememiz mümkün değil., 

Bankalar hakkında sorulan soruların cevaplarını 
bulamadık, Çünkü benim işim değil, Maliyede Hazi
ne Genel Sekreterliği bu müsaadeleri verdiği için o 
rakamlar bende yok. O itibarla, bunu ifade, edeme
yeceğim, Keza yabancı bankalarla alakalı husus. 

Aritepfıstığının destekleme yapılması konusu ise, 
Antepfıstığı zaten destekleme konusu olmaması ge
rekendi, Benim anlayışıma göre. Bu rahmetli Kâmil 
Ocak'ın, rahmetle anıyorum, O'nun desteği ile vak
tiyle konulmuş idi. Ben o zaman Hazine Genel Sek
reteriydim', oradan biliyorum. «Bu genel ekonomik 
politika içerisinde onu üretenlere kredi verilsin, fa
kat desteklemeye alınmasın» denildi. Burada herhan
gi bir yanlış işlem' yokitur, kesinlikle kredi verilmeli 
ve veriliyor, Eksiklik varsa ona bir diyeceğim yok; 
ama desteklemeye alınması, alınmaması hiç bir şeyi 
farkettirmez. Onlar normal olarak krediyi alırlar, 
uygun fiyatla satarlarsa hiç bir problem kalmaz. 
Sayın üyeler, o yönüyle zannediyorum ki sorulan su
ale cevap vermiş gibi oluyorum, 

(Sayın Yeğenağa'nın gübrelerle alakalı olarak, söy
lediklerine değinmek istiyorum. Kendileri, «Gübre 
depoda bekleyeceğine çiftçinin toprağında beklesin» 
dediler, bunu benimsiyorum1. Buna yönelik bir yeni 
tedbirimiz oldu. Tarım - Kredi Kooperatifleri de
polarını, Zirai Donatım Kurumu deposunun yerine 
kaim kıldık, yani şimdi Zirai Donatım Kurumundan 
Tarım - Kredi Kooperatiflerine doğru dağıtılıyor 
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veya dağıtılmaya başlanmak üzere. Orada da dur
mayacak, tabii çiftçiye intikal edecek. Bir mekaniz
ma içerisinde Ziraat Bankasından alınan kredinin de 
yardımı ile bu işin üstesinden geleceğiz., Zannediyo
rum, burada da meseleyi iyiye götüreceğimizden 
eminim, 

ISayın Dinçer'de ihracat formaliteleri ile ilgili ola
rak ifade ettiler. Demin burada arz ettiğim için şim
di ona değinmiyorum ̂  

«Ataşelikler iyi çalışmalıdır» denildi. İşte arz et
tiğim gibi çaligsın dîye elden gelen gayreti göster
meye çalışıyorum, 

,Son olarak Sayın Akaydın, «TARİŞ para ver
medi, üreticinin taksitlerini geriye attınız; ama faiz 
alıyorsunuz» dediler. Doğru, alındığı doğru; «Alın
maması gerekir mi, gerekmez mi?» yi soracağım. Sis
tem olarak benim de aklım yatıyor, madem devlet 
parasını vermemiş, o verilmeyen kişiden faiz alınma
ması lazım. Mümkünce, bakacağım, kanunda bir ak
saklık ydk'sa, mani hüküm yoksa onu yaptıracağım. 
Zaten bu olay bana intikâl ettiği gün, «Taksitlendi
rin» dendiği gün, tesadüfen Ziraat Bankasının tdare 
Meclisi toplantısı vardı, orada rica ettim, akşam ka
rar çık'tı, o akşam da radyoda ilan ettik. Yani hepsi 
bir gün'de oldu. Binaenaleyh, bu tedbirin de değer
lendirilmesini şimdi duydu Ziraat Bankası Umum 
Müdürümüz, hemen yapacak, 

Sayın Üyeler; 
(HALİL AKAYDIN — Sayın Bakan, kredi koo

peratiflerinde paranın ödenmesi çok mühim efen
dim; o sorunun ikinci kısmı çok mühim efendim. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Onların hepsini, ben bir bütün olarak aldım mesele
yi* 

ıSayın Başkan, sayın üyeler; 
'Aslında, bu konulardaki faaliyetlerimizi biz bir 

şekilde iyi ifade edemiyoruz. Sadece, burada konuş
ma bahtiyarlığına eriştiğimiz için bazı şeyleri anla
tabiliyoruz. Bu konuda, Tarım Kredi Kooperatifi ile 
Ziraat Bankası arasındaki armoniyi temin edene ka
dar akla karayı seçtim; öyle ifade edeyim. Çünkü, 
bürokrasi çok değişiktir. Tarım Kredi Kooperatifin-
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dekiler Ziraat Bankasının mensuplarıdır, aralarında 
belli noktalarda görüş ayrılığı olabiliyor. Onları bir 
araya getirmek, görüş ayrılığı olduğu için hakikaten 
zor oluyor. Toplantı toplantı üstüne; toplantı toplan
tı üstüne, devreye Sayın Tarım Bakanımızı koyduk. 
Yani, demek istediğim sayın üyeler; meselelerin çö
züme götürülmesi, zannedildiği gibi, düğmeye basıp 
hemen ibir şeklin çıkması şeklinde ölmüyor; ama şu 
andaki vardığımız netice mesela, arz ettiğim' gibi, 
gübre konusu bu şekle sokulmuştur. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin kredi mekanizmasındaki fonksiyo
nunu Ziraat Bankasınınki ile senkopize edecek duru
ma geldik. Bu hemen görülmez; ama bir süre sonra 
eminim ki, görülecektir., 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
'Buraya kadar arz ettiğim hususlar, demin de ko

nuşmamın başlangıcında olduğu gibi, görevlerimiz 
nedir, neler yaptık, bunları arz etmek oldu. Ayrıca 
bu konuşmalar içerisinde, çok değerleri görüşlere 
de elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım^ 

lUmıuyorum ki, sizlerin burada tevcih buyurduğu
muz sualler, izhar buyurduğunuz görüşler ve değer-' 
lendirmeler, hakikaten bizim için çok yararlı olmuş
tur. Bu yararlı oluşun, buradaki müzakerelerden son
ra görüleceğini en azından bu görüşleri ileri süren
ler tarafından mutlaka müşahade ed'ilecektıir. Kaldı 
ki, Komisyondaki görüşmeler sırasında izhar edilen 
görüşleri teker teker değerlendirdik, onlardan ilham 
alıp, yaptığımız birçok yenilemeler, yeni düzenlemeler 
oldu. O itibarla, «Bu değerli fikirleri istifade ile kar
şıladık» şeklindeki sözlerimi samimi olarak ileride 
gerçekleştireceğim sözler olarak kabul etmenizi rica 
eder, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISayın üyeler; lO'dan fazla yazılı soru var, ay

rıca sözlü soru isteği var, son sözü almak isteyen 
sayın üye var. O itibarla, programla tespit ettiğimiz 
saat 13.00'e kadar olan zaman dolmuştur. Görüşme
yi öğleden sonraya bırakmak zaruretindeyiz., 

Saat 14.00'de toplanmak üzere Oturumu kapatı-
yorum< 

Kapanma Saati : 12.55 

K ^ • < -
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İKİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkmvekili Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisi
nin 41 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmele
re devam ediyoruz. 

Birinci Oturumda Sayın Bakan Ticaret Bakanlı
ğının politikası üzerinde geniş açıklamalarda bulun
dular. Bunu takiben sayın üyelerimizin sorularına 
geçiyoruz. 

Sayın Bakan, teşrif edin lütfen. 
Soruların yazılı veya sözlü cevaplanması müm

kündür. Takdirinize bırakıyoruz. 

Sayın Gürtan, sözlü bir sorunuz var, onu lütfe
din eferid'im. 

HAYATİ GÜRTAN — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Bakandan sormak istediğim, bir kaç gün 
önce basında yer alan bir konuyla ilgilidir. Yalnız 
bu soruya geçmeden evvel yüksek müsadelerinizle 
2Q yıl önce başımdan geçen bir anımı arz etmek is
tiyorum. 

1962 yılında Ortadoğu ülkelerinden birisinde bu
lunduğumuz sırada semtin bakkalına - şimdi süper-
market diyoruz - Türkiye'den üzüm gelmişti. Bu 
üzümden ben de aldım ve ondan sonra müteaddit 
defalar aradım; fakat o üziümü bir kez daha orada 
bulmak kısmet olmadı. Sorduğumda şöyle söylendi : 
«Üst sırası çok iyi çıkan üzüm sandığının altı çürük 
çıktı, onun için getirıtmiyöruz.» 

Efendim, bundan sonra izin verirseniz soruma 
geçeyim. Sorun satsuma konusunda, olacaktır. Basın
da birkaç gün evvel bilindiği gibi satsumaların ihraç 
edildiği, sandık altlarının çürük çıktığı, dolayısıyla 
geri gönderildiği ve yeniden talep edilmediği söyle
niyor. Sayın Bakandan rica edeceğim, bu haber doğ
ru mudur?.. Doğruysa boyutları nedir?.. Eğer boyut
lu bir olaysa bunda sorumlular var mıdır?.. Bunları 
rica edeceğim efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
ıBüyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Sayın arkadaşımızın buyurdukları hususu biz de 
gazetede okumuştuk. Bir yerde onun soruşturması
nı yapıyorum. Fakat, bildiğiniz gibi satsuma daha 
ziyade Gümüldür bölgesinde ve o civardaki balhçe: 
terden elde edilir ve bir kooperatifin meşgul olduğu, 
satıcılarının çoğunun kooperatif teşkil ettiği bir ürün
dür. Bunun başlatılması da vaktiyle tGEME'nl'n gay
retiyle olmuştu. 

Genel olarak yapılan ihracatın vasfa uygun ola
rak gerçekleşmesi esastır. Bu, şüphesiz en başta bir 
vatan görevidir; ama onun altında da şansın men
faatinin gereğidir. Sattığı mal çürük çıkarsa bir daha 
kimse ondan almaz. Şu yeni ortamda, bir senelik or
tamda, ihracat ortamında herkes bilinçli şekilde ih
racat yapmaktadır ya da bunun zaruretini hissetmek
tir. Öyle olunca kimse, ileride kendisinin bu ihracat
tan alıkonulmasına imkân verecek bir davranışa gir
mek istemez. Binaenaleyh, normal olarak herkes hi
lesiz ve şartlara uygun mal ihraç etmek arzusunda ve 
durumundadır. Buna rağmen, bir defa bu işe gireyim, 
ne vurursam vurayım diyenler de olabilir, onları bil
miyorum. Onlar müstesna, onun dışındakiler kesin
likle kötü mal satmayı düşünmemektedirler. Kötü 
mal satmaktan elde edecekler'i geçici kârı tercih edip 
istikballerini yok etmek istememektedirler. Bu, uzun 
zamandır bizim yaptığımız incelemelerin sonucudur 
ve genellikle bu şekildeki iyi davranışta olanlar artık 
çoğunluktadır ve ihracatın bilincine varmışlardır. 
Bu itibarla, Bakanlık olarak bizini yapmakta oldu
ğumuz, ihracatçılarla, devamlı bir işbirliği halinde 
iyi ihracat yapmalarını sağlamaktır, onlara gereken 
her türlü bilgiyi vermektir. Bu itibarla, bu olayda 
eğer yanlışlık, kötü bir durum varsa doğrudan doğ
ruya tesadüfen olmuştur, bu sellerin ve sairenin yap
mış olduğu acele hareketlerle olmuştur zannederim, 
olduysa, olduğunu bilmiyorum, öğrenirim, eğer ha
kikaten öyleyse gereken bilgiyi de yazilı alarak arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın üyelerimizin yazılı sorunlarına geçiyoruz. 

'Buyurun, okuyun efendim. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına t 
Aşağıdaki suallerin cevaplandırılmak üzere Tica- I 

ret Bakanı Sayın Kema!l Cantürk'e sorulmasını mü- I 
saıadelerinize arz ederim. I 

Yavuz ALTOP 

1. Dışsatım yapanlar arasında belli kotaları I 
doldurarak daha fazla vergi iadesi alabilmek veya I 
bdİirli süreler içinde ihracat yapma zorunluluğundan I 
kaynaklanan sebeplere istinaden suni olarak ihraç I 
mallarımızın fiyatları düşürülerek ihracatçılar ara- I 
sında lüzumsuz rekabete yol açılmaktadır. Bu konu- 1 
da önleyici tedbirlerin alınması düşünülmekte midir? I 

2. Libya'ya ihracat yapan birçok firmalar ihra- i 
ca't bedellerini tahsil edemedikleri için mali sıkıntıya I 
düşmüşlerdir. Ayrıca, bu ülkeden devam eden dışsa- I 
tim taleplerini satış imkânları olmasına rağmen kar- I 
şılanmakıta tereddütler hâsıl olmakta, dolayısıyla bu I 
durum, bu ülkeye ihracatımızın azalmasına yol aça- I 
ca'k boyuta ulaşmıştır. Bakanlıkça bu sorunun çözü- I 
mü için girişimler olmuş mudur? I 

3. 1982 ithalat rejimi, 1 No. lu liberasyon liste
sinin çoğaltılmasından öteye, ithalat maliyetlerinin I 
düşürülmesinde ne gibi yenilikler getirmiştir. I 

4. Madenler ve hammaddeler bakımından zen- I 
gin bir ülke olmamıza karşın, üre'tirn ve ihracat düze- I 
yimizin ne kadar düşük olduğunu 1981 ihracat ra- I 
kanıları ortaya koymaktadır. I 

Özellikle maden ihracatımızın artırılması için teş- I 
vik tedbirlerin'in çoğaltılması Bakanlıkça düşünül- I 
mekte midir? I 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. I 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; I 
Dışsatım yapabilmek için, daha doğrusu dışsa- I 

tim sırasında vergi iadesinden fazla istifade edebil- I 
mek için belli miktarlarda ihracat yapmak gerekir; I 
10 milyon dolar, 15 milyon dolar gibi. O rakama va- I 
sil olunca daha fazla vergi iadesi alınır. Binaenaleyh, 
diyelim ki, bir kişi 7 - 8 milyonda kaldı, daha fazla I 
vergi iadesi almak için o 15'e varmak ister. 15'e var- I 
ma'k istediği zaman da, «Ne bulursam satayım» de- I 
ğü, fakat o rakam ne ise, hangi malsa, o mala göre 
ayarlıdır, fakat süratle satabilmek için normal fiya
tın altında sattığı da oluyor. Bu olgu, şüphesiz kötü 
gibi görünüyor; neden?.. Çünkü, ucuza satılma du- I 
rumu ve fiyatı aşağı çekme durumu hâsıl oluyor. Bu I 
bir sakıncadır belki, ama Öbür taraftan da Türkiye' 
ye giren döviz miktarında yükseklik oluyor. Binaena- I 
leyh, şu atılım sırasında, «Şurası eğri, burası eğri» | 
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diye biz meselenin üzerine gideceğimize, artışı sağ
layacak her türlü kolaylığı yapmayı düşünüyoruz. 
Binaenaleyh, biz öyle yapmasak 7 milyon dolarlık 
daha az ihraç edilecek. Şimdi, 7 milyon Dolardık da
ha az ihraç mı edilsin, yoksa bu yılki ihraç fiyatına 
nazaran, mesela 100 Dolarlık mal, 95'mi olsun, 80'mi 
olsun?.. Herhalde 7 milyar daha fazla satılmasını he
pimiz tercih ederiz. O itibarla, şu anda «©öyle olay
lar vardım tespit ediyoruz, fakat üstüne gidip her
hangi bir tedbir almıyoruz. Ürkütmenin fayda değil, 
zarar vereceğine kani bulunmaktayız. 

İkinci; Libya'ya yapılan ihracattan doğan bedel
lerin alınmadığı hususunda yahut geç alındığı yahut 
birtakım riskli durumlar olduğu hususunda, ki du
rum hepimizin malumudur, fakat burada, Sayın 
Özal'ın yaptığı son geziden sonra belli bir düzelme 
olmuştur, daha da olacaktır. Bu iş, Hükümetimizin 
devamlı surette, dost Libya ile yaptığı temasların ko
nusu olmaktadır ve endişe edilecek bir durum oldu
ğunu zannetmiyorum, düzelmenin olacağından da 
emin bulunmaktayım. 

İthalat maliyetlerinin azaltılması konusunu ko
nuşmamda arz etmiştim. İzin verirseniz, sualler çok 
olduğu için, zamanınızı almamak için onu ayrıca 
zikrettim, tekrar olmasın diye. 

Madenler ve hammaddeler bakımından zengin 
ülke, daha fazla ihracat yapsın diye bir tavsiye var. 
Gayet tabiidir ki, bu talvsiye çok yerindedir, ama 
diğer yerinde olan bir husus vardır, o da şudur : 
Bunları ham olarak mı, yoksa işleyip mi ihraç ede
lim? Mağneziti, mağnezit olarak mı, yoksa işleyip mî 
ihraç edelim? Kromu işleydim mi, yoksa ferrokrotm 
mu yapalım? Bütün bu suallerin cevabını kendi ken
dimize verdiğimizde, hep işleyerek olanları tercih 
etmemiz lazım. Binaenaleyh, sa'nayü geliştirelim der
ken, aslında sanayiin hammaddesi madenleri teşvik 
etmiş ölüyoruz bir anlamda. Binaenaleyh, bu fikrin 
temelindeki espriyle mutabıkız, fakat dalha çok mal
ların, madenlerin ham olarak değil, en azından yarı 
işlenmiş olarak ihracını tercih ediyoruz. 

Arz ederim. 

.BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Şengün'ün sorusuna geçiyorum. 

Danışma1 Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığı 1982 Bütçesi görüşmelerinde 
ekteki soruların Sayını Ticaret Balkanı Itarafından 
cevaplandırılmasını izninizi saygılarımla arz ederim. 

İsmail ŞENGÜN 



Danışma Meclisi B : 41 22 . 1 . 1982 O : 2 

1. Daha 3 hafta kadar önce, bu Mecliste Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliklerinin de görev zararla
rıyla ilgili bir Hükümet tasarısı görüşülmüştür. Yurt 
sathında sayıları 20'yi geçen kooperatif birlikleri; ve 
'bunlara bağlı 860 kadar kooperatifleri kapsayacak 
yeni bir düzenlemenin ve tasarının Söz konusu oldu
ğunu öğrendim. Bu yeni düzenlemede gözönünd'e 
'bulundurulan hareket noktaları nelerdir? Koopera
tif ortaklarının menfaatleri ne şekilde korunabile
cek ve gözetilecektir? 

2,- Ülkem'izde ihracat 'konusunda Ticaret Bakan
lığı yanı sıra diğer bazı bakanlık- ve kuruluşlar da 
ilgili ve görevlidir. 1981 yılında önemli bir atılım 
yapılmış olmakla birlikte, kişi Ibaşına ihracatıımız 
henüz ancak .100 doları bulabilmiştir. Bu durumda 
ilgili kuruluşların ve dolayısıyla mevzuatın bir araya 
getirilmesini mümkün görür ve ihracat hamlemiz yö
nünde yararlı buluyor musunuz? 

3. İhracatımızın 1981 'de büyük artış gösterdiği, 
dış ülkelerde bir tüccar gibi çaba içimde olan, çalış
malarını 9-12 ve T5 - 1'8 saatleriyle sınırlamayan 
Bakanlık mensuplarınız taltif ve teşvik edilmişler 
midir? Böyle bir mekanizma 1982 için daha etkin 
kullanılablir mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI KEMAL CA^ITÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
TARİŞ, ÇUKOB'ÎRLJİK gibi kooperatif birliklerii-

nin statülerinin daha işler şekilde ve memleket yara
rına olacak tarzda değiştirilmesi faaliyeti içerisinde 
bulunmaktayız. Bilindiği üzere, bu kooperatif birilik
leri politikanın etkisiyle çeşitli yönlerden ülkeye fay
da sağlamanın yanında zararlı durumlara da düşmüş 
idiler. Şimdi, kesinlikle Allaha şükür böyle bir du
rum yok, fakat bunların ta 1930lara, 193'8'lere, 1934 
lere dayanan esas .dayandıkları Kanunun o günün 
şartlarına göre hazırlanmış Kanun olduğu hesap edi
lerek düşünülerek yeni baştan ele alındığını ifaidei 
edebilirim. Buradaki esas prenSd'birniz, kesinlikle üre
ticimizin haklarının korunması; bir. 

İki; bu korunmanın kooperatiflerin bünyelerinin 
ıslahı sekilinde olması ve gene bu kooperatiflerin teş
kil erikleri birliklerin en iyi şekilde çalışır halde bu
lunması suretiyle olacaktır. Binaenaleyh, yapılan ça
lışmaların istikameti budur, zannediyorum kanun ta
sarısını üç ay içerisinde tamamlayacağız. Tamam
layacağız derken, bütün yetkililerin mutabakatı alı
nıp nihai metin ortaya çıkacak, bunu kastediyorum, 
yoksa, hazırlığımız yapılmıştır. 

Diğer konu, ihracatta mevzuat tevhidi. Deminki 
konuşmamda da arz ettiğim üzere, çok çarkın teşkil1 

ettiği bir bütündür ihracat. Böyle olunca, kambiyo 
mevzuatı, bankalar mevzuatı, teşvik uygulama mev
zuatı ve de ulaşım mevzuatı; hepsi devreye girmiştir. 
Ona ilaveten bizim ihracat rejimimiz. Bütün bunla
rın hepsinin birbiriyle hemahenk halinde işler du
rumda bulduğumuz şu anda yapacağımız değişiklik
ler, hepsinde aynı şekilde değişiklik yapmak suretiy
le tesirini gösterecek niteliktedir. Onun için bu ça
lışmalar devamlı olarak yapılmakta ve Birleşmiş Mil
letlerden de yararlanılan bir proje üzerinde vaktiyle 
durulmuştu, o geliştirilemedi, şimdi yeni bir proje 
üzerinde de çalışıyoruz. Arzım şu özetle; bu kbnuda 
elden gelen yeni girişimler yapılmış ve düzenleme ha
line getirilmesi sürdürülmektediır, ama tek bir kapı
dan girip, öbür kapıdan ihracat yaparak çıkmak mef
humu, demin arz ettiğim çarklar dolayısıyla kabil 
değil; ama böyle bir ortam yaratacağız ki, bir kapı
dan girip, bir kapıdan çıkmış gibi bir durum hâsıl 
Olacak; ama bunu hani yarın veya öbürgün olacak 
diye değil, zannederim yine ideal noktaya bir sene 
geçmeden, varamayız; ama varacağımızdan da yüzde 
yüz eminim. 

Ticaret müşavirliklerinim ihracat hususundaki 
gayretlerini müşahade ettikleri için çok teşekkür ede
rim. Yalnız, arkadaşlarım hakikaten büyük bir vatan
severlik duygusu içerisinde ve hiç bir şey bekleme
den, hatta hiç bir mükâfat da beklemeden bunları 
yapmaktadırlar, bunların bilinci içerisindedirler. 
Kendilerini taltif için ben de bir mekanizma düşün
müştüm; fakat bir süre bunu sakıncalı gördüm. Se
bebi de, belki o arkadaşların cesareti kırılır diye. 
Çünkü, bir anda birisi başarılı, öteki tesadüfen az 
başarılı olacak. Zannediyorum ki, cesaretlerini kır
mamak için bekleyip, sonuç alındığı zaman layık 
olanların hepsine birden gereken şekilde mükâfatlan
dırma yapılacaktır, tabii manevi mükâfattan bahse
diyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal'ın sorusunu okutuyorum. 

Sayın 'Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
İsa VARDAU 

1. Ticari Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Tüketi
cinin Korunması Hususundaki Kanun Taisarısı ılö yılı 
aşkındır çıkmamaktadır. Bu Yasanın çıkması için 
Bakanlıkça ne yapılmaktadır? 
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2. Pamuk ve tütünde olduğu gibi fındıkta da ka
liteye göre fiyat uygulanması cihetine gidilmesi ve 
dikim alanlarının sınırlandırılması 'konusunda ne 
düşünülmektedir? 

3. Bakanlığın personel kalitösini yükseltmek için 
dış temsilciliklere atamalarda iç ticaret - dış ticaret 
'ayrımının kaldırılmasının daha yararlı olup, olma
yacağı? 

i4. Hem işlemlere sürat kazandırmak, hem de 
bölge ticaret müdürlüklerine hayatiyet kazandırmak 
bakımından, Bakanlık merkez teşkilatınca ifa edil
mekte olan bazı işlemlerin bölge ticaret müdürlükle
rine bırakılması ve bu nedenle bölge müdürlüklerinin 
personel yönünden takviye edilmesinin yararlı olup, 
olmayacağı? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Konuşmamda Tüketicinin Korunması Kanunu 
tasarısı hakkında bilgi arz etmiştim, binaenaleyh 
tekrar olmasın diye o hususa değinmiyorum. 

Fındıkta da, mesela pamuk ve buğdayda olduğu 
gibi kalite farkının nazarı itibara alınması hususu 
öneriliyor. Bu çok değerli bir fikirdir, mantıklıdır 
ve gerekçesini kendi bünyesinde taşıyan bir teklif
tir. Bunun üzerinde durduk. Bu fındık işi çok kolay 
görülür; fakat öyle komplike bir iştir ki, doğru diye 
(bilip yapacağınız şey ekseriya yanlış çıkmakitadır. Bi
naenaleyh, bu işin bir yerde profesörü olan satıcılar 
ve üreticilerden bu konuda çok objektif olanlarıyla 
görüştüm. Onlar pek rıza göstermediler, sakıncalarını 
söylesdiler. Bilhassa bu Giresun, Ordu'da bazı bölge
lerde söz konusu. Bu olayın birtakım sosyal bozuk
luklara kadar gidebilecek noktaları var. Burada ifa
de buyurulah kalitedeki maksadı anlıyorum; iyi fın
dık var, kötü fındık var, belli bir ta'bana göre onlar 
değerlendiriliyor, o değil de, esas falan bölgenin fın
dığı, filan bölgenin fındığı hususudur bu sualim al
tında yatan, ki doğru bir sual; fakat sakıncaları ol
duğu için tatbikatta yaratacğı iyi olmayan sonuçlar 
dolayısıyla şimdilik bu konuyu bıraktık, o şekilde 
bölgevi fiyat vermeyi yapmıyoruz pamukta olduğu 
gibi. 

Dikim alanlarının tahdidi konusunda, şüphesiz 
dikilmiş olanları sökme söz konusu değildir; fakat 
bizzat üreticilerin kendi dilekleri, fındık sahalarının 
genişlemesini durdurmakbr. Çünkü, fındık fındığın 
düşmanı olur hale geldi üretim yüksekliği dolayısıy
la. Nitekim bu sene 360 bin ton civarında oldu bu, 
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aslında 280 bin ton normaldir. 300 bin tona geçti 
miydi, arz fazlalığı dolayısıyla dışardan baskı gelir, 
talepte bulunanlar fiyat düşürücü olaylara tevessül 
ederler, ki bu sene de öyle oldu. Onu önlemek bakı
mından gayet tabiidir ki, fındık sahalarının azaltıl
ması. gereklidir. Bu daha çok Bolu civarında; yani 
Batı Karadeniz bölgesindeki alan genişlemesini dur
durmak suretiyle bir tahdit (Gayet tabii tahdit anla
mına gelecek bir olaydır bu genişlemeyi durdurmay 
yapılacaktır mutlak surette. Kesinlikle dikilmişi sök
mek söz konusu değildir, herhangi bir yanlış anla
ma olmaması için bunu arz etmek ist'iyorum. 

Yalnız, bir fikir de, taban arazideki iyi toprağı 
fındıkla işgal etmenin anlamsızlığı söyleniyor; fakat 
fıntığın o kadar çok marifeti var ki, erozyonu önle
mekten tutun, bölgede belli bir hayatiyeti sağlamaya 
•kadar varan bir unsur. Bü itibarla, zannediyorum şu 
andaki mevcut alanlarda herhangi bir tahdit söz ko
nusu olmayacak, genişleme durdurulacakbr muhak
kak.' 

Bölge/ ticaret müdürlüklerine yetki verilmesi me
selesi gayet talbii çok güzel bir fikir. İhracat ve itha
latta birtakım işleri merkezden değil mahallinde hal
letmek kabil diye düşünülelbilir. Yalnız, biz öyle bir 
sistem geliştiriyoruz ki, kimse Bakanlığa gelsin iste
miyoruz. Bunun manası, gelip rahatsız olsun istemi
yoruz; çünkü İstanbul'dan yahut bir başka yerden 
Ankara'ya gelmek zor bir olay. Bunun yerine, me
seleyi Bakanlığa gelmeden halletmek, yaptığımız da 
odur. Mesela, ithal süresinin uzatılması hususunda 
genel müsaade veriyoruz, herkes istifade ediyor bun
dan. Eskiden ne ölüyordu?.. Herkes kendi dufumuna 
göre gidip geliyordu, gidip geliyordu. Bunları kesin
likle önledik. Yapmakta olduğumuz şeyler, bunları 
mümkün dlduğu kadar azaltmak. Tabii Bakanlığa 
hiç gelinmeyecek diye bir durum yok; çünkü istisnai 
olaylar oluyor. Bu itibarla, bu fikrin doğruluğunu ka-
'bül ediyorum; fakat bu fikrin doğruluğunu gerçek
leştirecek yahut onun gerçekleşmesi halinde hâsıl 
olacak sonucu yaratacak sistemi kuruyoruz, geliştiri
yoruz, onu böyle arz etmek istiyorum. 

Personelin iç ticaret - dış ticaret ayrımı yapılmak
sızın harice tayinleri konusu. Aslölan dışarıda görev 
yapacak vasıfta olmaktır. Bugünkü fiili durumda ele
manların alınmasında, Dış Ticaret Dairesine girme 
şeklinde olanlarda dil bilme yönünden büyük bir 
avantajlı durum var. Dil bilmeden de dışarıya gidile
mez gayet tabii. Önün için gidenler fiili olarak Dış 
Ticaret Genel Sekreterliğinde temerküz etmiş olu-
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yor; ama mesela diğer dairelerden İç Ticaret Daire
sinde bir arkadaşımız dil biliyorsa, o işi yapacak du-
rumdaysa, gayet tabii o da gidebilir, orada bir prob
lem olduğunu sanmıyorum. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sa'yın Bayazit'm sorusuna geçiyoruz. 

Oanışma Meclisi IBaşk'anlığına 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi nede

niyle aşağıdaki hususlar hakkında Sayın Ticaret Ba
kanının bilgi vermesini saygılarımla arz ederim. 

Rıfat BAYAZIT 

1. Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Mura-
kalbesi ve Korunması Hakkındaki 1705 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ihracatta yapılan: murakabe ve 
kontrol sonunda bu Kanuna aykırı hareket edenler 
'hakkımda ne gibi işlemler yapılmıştır? İhraç edilen 
ülkelerden geri çevrilen ihraç malları var mıdır, mev
cut ise ihracatı kontrol edenler hakkında ne gibi iş
lemden yapılmıştır? Bu geri çevrilen ihraç malların
dan dolayı navlun ve saire dahil döviz ziyanımız var 
mıdır? 

2. Yüksek Bakanlığın dış ülkelerdeki teşkilatı
nın, ihracata dönük bir devreye girmiş olan memle
ketimizin ihraç mallarını dış memleketlere tanıtma
ya kâfi gelmekte midir? Görevlendirilenler tanıtabi
lecek kabiliyette midir? Şimdiki teşkilat ne durum
dadır, gıönişleti'limesi düşünülüyor mu? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Demin siorulan suali dolayısıyla ihracatçılardan 

iyi niyetli olmayanlara değinilmişti, o sırada da arz 
ettim, herkes artık bilinçlendi, hile yapmak yerine, 
en iyisini yapmak durumunda olduklarını biliyorlar 
ve «Buna rağmen iyi niyette olmayanlar da çıkabi
lir» demiştim. Olay olarak bir tane öldü. Gazeteler
den duyduk, «Çanakkale'de bir gemide bakliyatta 
salkat, kötü mallar çıkmış» diye. Vali Beye telefon 
ettik, Savcılıkla irtibat kurduk. Sonra anlaşıldı ki, 
hakikaten böyle bir mal söz konusu olmuş ve vilâ
yet kendi prosedürü içerisinde konuyla ilgilendi, 
fakat zannediyorum forada da kötü niyetli bir ihracat
çı söz konusu değildi, malın elde olmayan nedenler
le o şekle gelmesi (taştan galiba, karışık olması) söz 
konusuydu, yani o olayda üzerine gidildi, sonucu 
bilmiyorum, bir mahkeme olayı olduğu için üzerinde 
durmadık. Önemli olan intikal ettirmekti; onu yap
tık. 
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Onun dışında yeni olay olarak; mesela geçenlerde 
gazetelerde cılktı, «Cezayir'e iplikler kalın gidiyormuş, 
makineleri kırmış...» Aslı yok. Türkiye'deki durumu 
öğrendikten iki gün sonra Cezayir'e teleksle sorduk; 
cevap geldi, «Yok, biz sizin mallarınızdan memnu
nuz, almakta da devam ediyoruz, edeceğiz» diye. Bu 
itibarla, bu tür haberler çek edilmeden neşrediliyor. 
Malum, gazetecilikte atlamamak var. Enteresan bir 
haber, hemen vermek durumunda kalıyorlar; ama 
doğrusu anlaşılınca da gazeteler en iyi şekilde yanlış 
olduğunu ifade ediyorlar. Geçen gün olduğu gilbi, 
Cezayir ollayım gazete kendisi en iyi şekilde, düşüne
mediğimiz derecede iyi şekilde düzeltti. O İtibarla, 
basının yardımına çok müteşekkiriz; böyle haberler 
gelince bizi derhal olayların üstüne ittikleri için ve 
gene müteşekkiriz ki, yanlış haberler çıktığı zaman 
da onları hemen düzelttikleri için. 

'Dış teşkilatımızla alakalı olarak hemen arz ede
yim : Dış ticaret teşkilatımızın bugünkü bünyesinin 
her şeye uyacak şekilde olduğunu söylemem çok yan
lış olur. Çünkü, bir kere elemanımızın miktaren az
lığı söz konusudur. Ruhen alışkın olmadıkları bir ko
nudur. «Ruhen» diyorum çünlkü bürokrat, (yani Iben 
de öyleydim) bir yerde iş sahibi geldiği zaman, onun 
emrinde' gibi, memuru gibi görünmek çeşitli yerler
de yanlış intibalar verir diye sakınılan bir durumdur. 
Halbuki, şimdi o tamamen ayrı bir zihniyet içerisin
de; sakınılacak bir durum yoktur, onun emrindedir; 
çünkü ihracatçının yaptığı iş kamu hizmetidir bana 
göre. Onun sağladığı döviz Türkiye'nin yükselmesi 
için gereken dövizdir. Binaenaleyh, Türkiye'ye hiz
mettir. O hizmeti yapanlara biz de hizmet edeceğiz. 
Bu zihni yet doğunca bir rahatlama oldu, hakikaten 
öyle. İlgili arkadaşlar hakkında yığınla teşekkür mek
tubu alıyorum; ama aldığım o mektupları da kendi
lerine bildiriyorum. Demin Sayın üyenin söylemiş 
olduğu mükâfatlandırma fiilen bu şekilde cereyan et
mektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

Sayın Tülay Öney'in sorusunu okutuyorum. 

Başkanlık; Divanına 
1981 yılında gerçekleştirilen 9 milyar dolarlık 

ithalat için ne kadar transfer yapılmıştır? 

4,5 milyar dolarlık ihracattan da ne kadar döviz, 
yani raritre sağlanmıştır? 

Sayın Bakanın bu sorularıma cevap vermelerini 
istirham ederim. 

Tülay ÖNEY 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu konuda Merkez Bankasından bilgi aldık. Al

dığımız bilgiye gföre, 310 Kasım itibariyle ithalata öde
nilen 5,2 milyar dolar, ihracatan elde edilen de 3,4 
milyar dolardır. Binaenaleyh, bu iyi bir rantredir. 
Niçin sorduklarım iyi anladım; anlaşmalara mı gidi
yor, köş mi igeliyor, birtakım (ihracat dövizlerinin dı
şarıda bulunması olayı var; etkisi var mı, yok mu; 
onu haklı olarak öğrenmek için sordular. Yalnız, bu 
rakamlar Kasım sonu itibariyi© verilmiştir; aldatıcı
dır. Ranitrenin çoğallima zamanı şimdidir. Binaenaleyh, 
«4, 8'in ne kadarı keş dövizidir?»^ eevalbını aramak 
için biraz daha beklememizde yarar vardır. 8,8 mil
yara mukabil 5,2 döviz gelmesi aldatıcı bir durum 
gibi görünür; ama aslında gelen malların çoğunun 
transferi yapılmıştır. Binaenaleyh, 5,2 milyar dolar 
şimdi taze para olarak bu sene ödenilen; ama 8,8 
milyar doların, arada 3,6 milyar dolar fark var, o 
da geçen senelerde ödenen döviz mukabilinde gelen 
mallardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayık'ın sorusunu okutuyorum. 

Danışma' Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıdaki sualimin Ticaret Bakanı Sayın Kemal 
Cantürk tarafından cevaplandırılmasına tavassut Du
yurulmasını arz ederim. 

Erdoğan BAYIK 

Soru ; Milyarlar sarfıyla inşa edilen Afyon - Bol
vadin Alkaloit Fabrikasının mefluç halde olduğu, 
birçok ünitelerinin çalışmadığı, üretim pazarlaması
nın yapılamadığı, inşaat bozukluklarının olduğu, 
İdari sistemin sağlam temellere oturtulmadığı, vatan
daşlarımıza ve Türkiye'de haşhaş ziraatıyla uğraşan 
çiftçilerimizin büyük üzüntü kaynağı olmaktadır. 

Dünyada bir eşi daha bulunmayan bu büyük te
sisin istiklbalİ hakkında ne düşünüldüğü ve Bakanlı
ğınızca ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek bizlere 
mutluluk verecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Alkaloit Fabrikası hakikaten Türkiye'mizin yüzü

nü ağartacak bir tesistir. Çünkü, senelerdir haşhaşı 
çizip sakızını ihraç ediyorduk ve bir olanı beş yapa
rak, hatta on yaparak satma yerine, bir olarak satı
yorduk. Binaenaleyh, bu fabrikanın kurulması Türk 
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ekonomisi için büyük bir iyilik olmuştur, inşaatı ge
cikmiştir. Gecikmesi de, inşaatın devaimı sırasında 
döviz darlığının başlamış olmasıdır. 1980 yılında bü
yük bir döviz tahsisi suretiyle işlerin bitirilmesine 
çalışirnıştır. Göreve başladığım 1980 yılı Eylül ayı 
sonundan itibaren hemen ilk işim bu olmuştur. Çün
kü, vaktiyle Planlama Müsteşarıyken imza ettiğim 
bir karar olduğu ve olayın da ne olduğunu bildiğim 
için bilhassa üzerine düştüm, tesadüfen bana bağlı 
bir yerin, ofisin işi olduğundan dolayı. Aşağı yukarı 
her hafta bunun takibini yapıyordum. 

Bu 'alkaloit, morfin meselesi, bildiğiniz gibi dün
yada çok önem taşıyan bir olay. Harplerle dahi ala
kası var. Çünkü, bir harpte yaralılar için en önemli 
maddedir morfin. Bu itibarla, stratejik, ekonomik 
bir maddedir aynı zamanda. Dolayısıyla mesele tıbbi 
bir meseledir; çünkü diğer ilaçlarla alakalıdır. 

)Bu itibarla, Hükümet büyük bir dikkatle bu fab
rikayı izlemektedir. Bu fabrikanın yapılmasından 
mutazarrır olan dışarıda bazı fabrikalar vardır. On
ların, bu rakip müessese karşısında belki bizim işleri 
güçlendirici bazı tutumları vardır. Teferruata girer
sem bir saat sürer de; ben sadece çiziyorum tabloyu 
ve çok önemli bir durum olduğunu ifade etmek isti
yorum. 

Şu andaki durumu şudur : 1 Haziranda deneme1-
ye başlandı, devam ediyor. Alınanlar, yani bunu ya
pan Knıofll Müessesesinin mühendisleri bu denemeyi 
yaptırıyorlar. Beş ay sürecek; fakat arada bir iki arı
za çıktı. Onların sorumluluğunda olduğu için, o arı
zanın giderilmesini onlar yaptılar. Büyük aletlerin 
tayyareyle gelmesi sağlandı ve şunu ifade edeyim ki, 
bu fabrikanın çizimi ve patenti bu firmanın yepyeni 
bir patenti. Böyle önemli bir iş bizilm için; yani bu
rada bir aksaklık olsa, bir başkasına gidip «al bunu 
idüzeft» diyecek durumumuz yok; çünkü kendi pa-
tenltimin gereği olan bir tesis; fakat Alman Firması 
büyük hüsnüniyetle bu işi yapıyor, her türlü kolay
lığı gösteriyor. Zannediyorum bu ayın sonunda ya
hut Şubata da sarkabilir, bir aksaklık olmazsa, inşal
lah olmayacak, fiili üretime geçebileceğiz. 

iBu, kurulduğu yer itibariyle (Bolvadin) gitmek 
isteyen az, barem belli, fazla para veremiyoruz, böy
le sıkıntılar da var; ama Hükümet kararlı, gerekirse 
fazla para verip kullanma durumu hâsıl olursa^ (ki 
şu anda öyle bir durum yok), eleman arıyoruz, bula
cağız. «Bulacağız» derken, bulduk da, daha fazla 
arıyoruz, yedeklerini arıyoruz ve pazarlama konusu 
diye bir şey yok. Amerika'nın ne alacağını biliyoruz. 
Bize rakip olan Hindistan'ın durumunu biliyoruz. 
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Avustralya hâkim «olacak bir duruım yaraitomak lisltü-
yor, onun durumunu biliyoruz. Bizden mal almak 
isteyen Macarlar var, diğerleri var, onları biliyoruz. 
Pazarlamada da endişe edecek bir durum ydk. Konu
yu biliyoruz. Bildiğimizin Ötesinde, bu çok yükseik 
düzeylerde de ayrıca takip ediliyor. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
•Sayın Âyanoğlu'nun sorusunu okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırı'lmasına aracılığınızı saygılarımla arz 
ederim. 

-Nurettin ÂYANOĞLU 
1. Balıkçı barınaklarının sayı ve kapasitesi ile 

•kaç tanesinde ne kadar kapasiteli buzhane vardır? 
!Bu barınaklar ve buzhaneler için yeni projeler 

var mıdır? Nerelerde ne kadar yapılması düşünülü
yor? 

2J 'Balıkçılığımız için yeni bir poltiika düşünü-
llüyor mu?.. 

3. Yeni et kombinaları düşünülüyor mu?.. Ne 
kadar kapasite'li, nerelerde ve ne kadar süre içinde 
tamamlanacaktır?.. 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım, Sayın Üye Nurettin 
Âyanıoğlu şu anda burada yoklar, kendisine lütfen 
yazılı olarak cevap vermenizi rica ediyorum. 

TtCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Hay hay Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Eşref Akıncı'nın sorusunu 
okutuyorum. 

Danışma1 Meclisi Yüce 'Başkanlığıma 
Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı Sayın Kemal 

Canıtürik tarafından cevaplandırıllımıaı&ıını deJalıetfllertini-
ze saygılarımla arz ederim. 

Eşref AKINCI 

1. Bugün Devlet ve özel sektör olarak, canlı ve 
kesilmiş olarak et ihracatımız ne kadardır?.. 

2. Bu ihracatın ne miktarı Et - Balık Kurumu, 
ne miktarı özel sektör tarafından gerçekleştirilmek
tedir?.. Bunlların döviz olarak miktarları ne kadar
dır?.. 

3. Kesilmiş e!t ihracı için Et - Balık Kurumu em
rinde ne kadar soğuk hava tertibatlı nakil aracı var
dır?.. 

4. Memleket sathındaki mevcut et kombinaları 
arzu edilen ihracat için yeter sayıda mıdır, değilse 
ne düşünülmektedir?.. 

Teşekkür ederim. 

| TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Hemen arz edeyim. Yuvarlak rakam olacak, çünkü 
doğrusunu daha almamız mümkün değil, ay sonu
nun rakamları henüz çıkmadı; fakat 300 ımilyon do
lara yakın bu sene hayvan (canlı ve et) ihraratımız 
-var. Bunun '51 milyon doları üttür, gerisi canlıdır. Et 
ve Balık Kurumunun 'bu sene büyük gayreti olmuş
tur. Demin rakamı [Söylerken, bazen aklımdaki ra
kamlar da yer değiştiriyor; Et 've IBahk Kurumunun 
15 değil dalha fazladır, ı21'dir. 21 milyon dolarlık 
et ve canlı koyun ihraç etmiştir, Et ve iBalık Ku
rumu, (gerisini de bu yıl diğerleri ihraç etmiştir. 

I Et ve Balık Kurumunun halen 19 kombinası var, 12 
tane müstakil deposu ıvar, 1 tane tatvuk kombinası 
var, 2 tane de halik unu fabrikası var, 11 tane de 

I halen inışaaJt halindedir, iînşaat halinde olanlarda bu 
yıl yatırımlarda belli bir kaynak sınırlaması yapıl
dığı için aksama olabilir; ama zannediyorum ki, ge
lecek yıllarda, en azından 2 sene veyahut 3 ncü 
sene sonundan itibaren bu ıll'i de ıtamaımlanmış ola
bilir. 'Bunlar yeterli midir, yetersiz midir?.. Gayet 

I tabii canlı ihracatta ısoz konusu değil, et ihracatında 
I söz kounusudur, bu soğuk hava tesisatı. Demin de 
I arz ettiğim gibi, bizim 'ilhracatnmızda 'kendi aUtyapı-

mıız, bu şekilddki artış nazarı itibare hiç bir zaman 
I alınmadığı için yeterli değil. (Binaenaleyh, sorun 
I her yerde olduğu (gibi burada da var; ama bu soru-
I nun giderilmesi için ıözel kesim de devreye girebiliyor. 

Et - Balık Kurumunun da durumu arz ettiğim gibi 
I ve yeni yapılanları da arz ettim, il il tane. Böylece 

bir süre sonra belli bir düzeye, iyi bir düzeye ge
linmiş olacaktır; ama hemen şunu ifade edeyim; 

I 'önemli olan, mevcut kapasiteyi en iyi şekilde kullan-
I mak, Et - Balık Kurumu onu kullanmaya çalışıyor, 
I ihracatçıya yardımcı olmaya çalışıyor. Nasıl oluyor?.. 
I Kendi kombinalarını veriyor, onlar kesim yapıyor, 
I Ankara hariç olarak. Ankara'nın hariç olması da, 
I Ankara'nın et ihtiyacı bir, artı 'kendi yapacağı ihra-
I cat. Geçenlerde oldu, istediler ille Ankara diye, 
I veremedik, Konya'yı gösterdik. Belki ı«iHem ihracat 

seferberliği, hem nasıl 'bu iş?» diye sorulacak; ama 
I bir yerde Et - Balık Kurumu da ihracat yapıyor, 

binaenaleyh kendi ihracatı dolayısıyla ve Ankara'nın 
I durumu Mbariyle oraya maalesef veremiyor. 

I Şunu da ifade etmek isterim ki deminki konuş-
I mamı tamamlamaya yönelik olarak, Et - Balık de

yince, hani et ıfiyatı artar, ıBt - Balık sorumlu tu'tu-
I lur. Onun bir günahı yoktur, bu üretimdir. Onun 
I bilakis fiyatın dengelenmesinde büyük faydası ol-
1 maktadır. Bu itibarla bu hususu da net olarak arz 
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etmek benim için bir görevdir, onu da arz etmiş 
oluyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
ıSayın Sırrı Kırcalı'nın sorusunu okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
•Sayın Ticaret Bakamınızdan aşağıdaki hususla

rın cevaplandırılmasını müsaadelerinizi arz ederim. 
Süleyman Sırrı KTRCALI 

«Sayın Soyer'in 'beyan ettikleri gibi Türkiye'de 
enflasyon düşerken faiz hadleri yükselmiş midir, 
yükselecek imidir?.. 

Halkın parasının, ücretlinin mevduatlarının son 
'değişikliklerden önce yapıldığı gibi yüzde yüze va
ran enflasyon döneminde yüzde 3 veya yüzde 6'lık 
faizlerle 'bankalarda 'kalması uygun 'görülüyor mu?.. 

IBU 'hâl, (halkın sanayiciyi, tüccarı sübvansiyonu 
anlamını taşıyor mu?... 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Baikan. 
TİCARET BAKANI IKIBMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Faiz konusunda genel olarak yapılan tenkitler 

faizlerin nispetinin yüksekliğidir. Yalnız meselenin 
içine girildiğinde, o ilk görüntü şekil değiştirir. Şöy
le iki; faiz niye pahalıdır?.. Çünkü, arz-talep 'kaidesi, 
yani kredi almak isteyenler çok, mevduat sınırlı, ya
ni kaynak sınırlı. O zaman mevduat arz kredi talebi 
'talep, arada dengesizlik olunca faiz gayet tabii yük
seliyor. «Bunu Hükümet bir ikarar alsım düşürsün.» 
O zaman da karşımıza ışu olay çıkıyor, mevduat 
azalması olayı. Niye?.. S/u anda mevduata verilen 
faizler belli, '% 50 've daha aylar itibariyle deği
şen miktarlarda. 

.'Binaenaleyh, bugünkü fiili dunum, arz - talep 
'kaidesinin gereğidir. «IBöyle yapmayın da, 'Devlet 
subvansiyone etsin, yani mevduata verilen faiz do
layısıyla, (harikaların zararı azaltılsın, ona mukabil 
kredi faizi de düşürülsün!..» Olmaz. Çünkü, Dev
letin vereceği para yok sübvansiyon için. 'Niye?.. 
Çünkü, gelirleri mahdut, o kadar çok gelir sarfı 
için gerekli iş var ki, harikalara sübvansiyon için 
verilecek para yok, yani Devletin kendi kaynakla
rından yok. Öyle olunca, sübvansiyonu Merkez 
Bankası kaynağından yapacaksınız. O zaman da enf
lasyon haşlayacak, daha fazla fiyat artışı olacak. 

'Binaenaleyh mesele, ekonomik olaydır. Ekonomik 
olay olduğu için de hu arz - talep dengesi yavaş 
yavaş kendine göre düzenlendikçe faiz çekimi baş
layacaktır. Meselâ, geçen, dönemde, tahditli zaman
da «Şundan fazla faiz verilmez» deniyordu. Hepi

miz 'biliyoruz 'ki, kredi faizleri 'kâğıt üzerindeki yüz
de 17 - 18 yerine, yüzde 30'u buluyordu. Bu ban
kaların bir şekilde sıkıştırması, yani kredi isteyen
leri sıkıştırması, zor durumdalar, «işte şu kadar para 
yatırırsanıız mevduat olarak, size 'kredi veririz» di
yorlardı ve ayrıca kredi faizini yükseltmiş oluyor
lardı. 

IBir de şu var; 'bu hiç bunu yapmasa bile, ben 
ucuz kredi aldığım zaman daha pahalı ve mecburen 
'kredi alacak durumda olan olursa, gelip bana diyor
du ki, «Sen yüzde 30'dan bunu aldın; ama bana 
yüzde 40'dan vermez misin?» Yine o tarafa kayı
yordu. Yani, 'bu 'bir denge meselesidir. İstediğimiz 
kadar kendimizi zorlayalım, bu dengeyi bozamayız, 
bu ekonominin kuralı, rüzgârı tersine çeviremezsiniz 
gibi bir olay. Onun için durumu bu şekilde arz et
mekle zannediyorum Sayın Üyenin düşüncelerine, 
sorusuna cevap vermiş oluyorum; çünkü enflasyonun 
bir yerde hızı azalmaya başlayınca, kredinin talebi 
de kendiliğinden azalacaktır. Niye?.. Eskiden 100 
liralık mal alacağı zaman, 100 liralık krediye ihti
yacı varsa, teorik olarak, 100 liralık krediye değil, 
80 liralık krediye 'ihtiyaç olacaktır, yani sabit fiyat
lara göre söylemek istiyorum. Binaenaleyh, kendili
ğinden kredi talebinde hir azalma olacaktır. Biraz 
ekonomik bir izah oldu; ama başka türlü izah etmem 
de mümkün değil. O yönüyle şu enflasyon hızının 
azalmaya başlamasıyla, faizlerde de belli bir azalma 
'kendiliğinden olacaktır. 

ıBankalardaki faiz oranı da, sadece vadesizler 
içindir bu. Bunlar da çok azdır. Merkez şimdi vadeli 
yatırıyor ve normal olarak istediği kadar faizi, ken
dine göre istediği faizi alabiliyor. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Barangil'in 
sorusunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını müsadelerioize arz ederim. 
İbrahim BARANGİL 

IBütçe Genel Görüşmeleri sırasında Başbakan 
Yardımcısı Sayın Turgut Özel: «Türkiye hem 'buğ
day ithal eder, hem de ihraç eder» dediler. 

1981 - 19812 Üretim Yılında kaç ton buğday it
hal edilmiş, ya da edilmesi kararlaştırılmıştır?.. 

IKaç ton ihraç edilmiştir?. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sanıyorum ki, konuşmalarımda buna Ofis'le il-

i gili cevap verirken, malumat arz etmiştim. Vaktinizi 
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almamak için izin verirseniz; oraya atıfta buluna
yım. Ayrıca izahat vermem gereğini hissederseniz, 
ayrıca söyleyeyim, tekrar edeyim. 

IBAŞKAN — Atıfta bulunmanız mümkün. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Orada arz etmiştim, zabta geçti zaten. 
IBAŞKA'N — Sayın Barangil, başka bir hususun 

'tavzihini istiyor musunuz ©fendim? 
IİBRAHİİM BARANGİL — Efendim, ithal et

tiğimiz şeyler için oldu da, ihraç hakkında bilgi verir
lerse memnun olurum. 

TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Arz edeyim Sayın Başkanım. Sayın üyeler; 

İBizim, gene o konuşmamda arz ettiğim gibi 
ı«Türk sözünde durur» u her alamda olduğu gibi ti
carette de göstermemiz zaruretine işaretle, gejen 'dö
nemden bakiye kalmış olan buğdayların ihracını 
yaptık, yapacağız; (kararımız buydu dedim. Ona ilâ
veten iran'ıa yeniden 100 bin ton vereceğiz dedik, 
Irak'a vereceğiz dedik, Libya'ya 50 civarında... Gi
derek artıyor da onun için kesin rakam söyleyemi
yorum. Binaenaleyh, 'ihracat da yapıyoruz, ithalât 
da yapıyoruz ve zannediyorum ki, ticaretin gereğini 
böylece yerine getirmekle hem itibarımızı koruyo
ruz, hem dostlarımıza hizmetimizi yapıyoruz, hem 
de 'bir yerde buğday fiyatlarının müstakar kalması 
için bir sonuç almış oluyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Onmuş'un sorusunu okutuyorum. 

Danışma 'Meclisi (Başkanlığına 
(Sivas'ta uzun yıllardan heri inşaatı 'devam eden 

Et ve Balık Kurumu hâlâ ifaaliyete geçirilememiştir. 
Binalar bakım'sızlık yüzünden harap olmiaktadır. 
Acaba Sivas Et ve Balık Kurumunun faaliyete geç-
meyişinin sebebi nedir? Ne zaman faaliyete geçecek
tir? 

Yukarıdaki sorumun Sayın Ticaret 'Baklanı ta
rafından .cevaplandırılmasını arz ederim. 

R. Adli ONİMiU® 

TtOARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 
ıDemin de arz ettiğim gibi finansman kaynaklia-

rındaki sınırlılığın yarattığı bir olaydır. Bunun yapı
mı zannediyorum 2 sene içerisinde, •muhtemelen, ya
ni pek iddialı konuşmayım, şartların ne olacağını bi
lemem,, diğer 111 içerisinde 'bu da vardır, diğer
lerinde olduğu gibi böyle bir sıkıntı söz konusudur; 
ama zannediyorum 'bunun yapımı gelecek seneden 
itibaren hızlanacaktır. 

Aynı sey Kemah'ta da vardır, kendi memleketim 
olduğu için biliyorum; ta 1977'de 'başlandı, hâlâ ol
duğu gi'bi duruyor. .Böyle durumlar var maalesef. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hamitbğul'ları'nın sorusunu okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı Sayın Can-

türk tarafından cevaplaridırılmasını arz ve rica eder, 
derin saygılarımı sunarım. 

Beşiı- tHAMlTOĞULLARI 

Soru : 
1, 'İhracatı çoğaltmak ve döviz girdilerini ye

terli 'bir seviyeye yükseltmek Türkiyenin en önemli 
ekonomik sorunddur. İhraç edilebilecek mal üretsek 
bile, bunu dış pazarlara ulaştırabilmek gerekir. Bu 
nedenle deniz, kara ve hava taşıma gücümüz dış ti
caretimizi taşıyıp yönlendirebilecek durumda mıdır? 
Limanlarımız bu yükü kanalize edebilmekte yeterli 
m'ıdir? Bu iki konudaki tıkanıklıkları giderebilmek 
için ne gi'bi ç'üzümler düşünülmektedir? 

Navlun karşılığı yabancı gemilere 19$1 yılında 
döviz olarak yapılan toplam Ödeme ne kadardır? 

İ2. Cezayir'e ihraç edilen 40 ton etin geri gön-
deri'ldiği doğru müdür? ıDoğru ise bundan döviz kay
bımız nedir? /Gerekli 'denetim için ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

ı3. Dün, Lübnan çimentomuzu alıp yeniden ih
raç .ederdi, 'italya salçalarımızı -ilip, başka ülkelere 
satardı; bugün ise isviçre toplam pamuk ihracatı
mızda % 13,8'lik gibi en yüksek bir paya ulaşmış
tır. 

Açıktır ki, isviçre bu pamuğu reexport yoluyla 
başka ülkelere satmaktadır. Kendi pamuklarımızı 
kendimiz daha 'ryl değerlendiremez miyiz? Bu ko
nuda Bakanlık bir çiare düşünmekte midir? 

4< Dış pazarlarda kuru üzüm örneğinde görül
düğü gibi, ihracatçılarımızın diğerleriyle kıyasıya 
rekabete girerek fiyatları düşürmekte ve bu nedenle 
döviz kayıplarımız büyümektedir. ıDış pazarlarda fi
yat birliğin'i de sağlamak ve ihracatımızı çoğaltmak 
için satılabilecek mal çeşidi üretmek üzere ihracatı 
yönlendirme ve pazarlama örgütü oluşturarak Dev
let desteği ve gücü harekete geçiri'lemez mi? Bu ko
nuda bir hazırlık 'var mıdır. 

i5, ıHızlı enflasyon d'ön'emlerin'de fiyatlar seviye
sini aşağı çekmekte devlet müdahale ve denet'iminin 
de önemli Mr etkisi vardır. Buna rağmen Türkiye'de 
'suni nedenlerle fiyat yükselmelerini engellemek için 
Bakanlık ne gibi tedbirler düşünmektedir? Dar ve sa-
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bit gelirli 'vatandaşların geç'imini kolaylaştırmak için 
gıda maddeleri »fiyatlarını sabit ve istikrarlı bir dü
zeyde tutabilmek için 'bir çare düşünülmekte midir? 

i6. Ticaret Bakanlığı, çak değişen ve dinamik 
olan 'değişim olayına ve hızına göre, kendini yeni-
'den ayarlayabilmekte midir? 

Üreticiyi ve tüketiciyi korumak için neler ya
pılmaktadır? 

Söz gelimi sadece hallerde her gün 1 mityon li
ralık .sebze ve meyve çürüdüğü iddiaları karşısında 
ne gi'bi tedbirler düşünülmek'tedir? Üretici ve tüke
ticilerin korunması için Türkiyenin ulusal yapılarına 
uygun ve geçerli bir kooperatif modeli oluşturmak 
konusunda Bakanlığın bir yaklaşımı var mıdır? Dar 
gelirlileri bu noktada korumak konusunda neler 'dü
şünülmektedir? 

7. Türkiye'de buğday üre'tümi ve tüketimi konu
sunda, Ziraat Bankasının, ihracatı da istikrarlı bir 
tarzda 'besleyebilecek saığlıklı bir denge kurulması 
konusunda yönlendirilmesi •düşünülmekte midir? 

8. Gel'işmiş rsanayi 'ülkelerinde korumacılığın gi
derek genişlediği su dönemde, ticaret Bakanlığımı
zın, ihracatçılarımızı, tek başlarına bırakmak yerine, 
onları birleştirmıek, bilgilendirmek, örgütlemek gi'bi 
destekleyici ve yönlendirici bir modeli var mıdır? Bu 
model «içinde dış temsilciliklerimizde görevli •bulu
nan ticaret müşavirlerimizi, Türkiyenin ihracatında, 
yabancı piyasalara girmede lönoü önder yapabilecek 
'bir hazırlık var mıdır? Yoksa neden? 

•flAIŞKlAN — Buyurun Sayın Hamitoğulîarn, bir 
ilave mi var dfendim? 

BEŞÎR IHAiMllTOĞULLAiRI — ,Sayın Başkanım, 
zabıtlara doğru geçsin dîye, sadece bir noktada bir 
rakam dil sürçmesine maruz kaldı. 1 milyon değil, 
«Her gün hallerimizde çürüyen meyve ve sebzelerin 
yaklaşık 1 milyar..» orada da 1 milyardır, öyle dü-
zeltiîmCsine 'izninizi ırica edeceğim* 

IBAŞIKA'N — Teşekkür edebim Sayın Hamitoğul-
ları. 

<Oenel takdimde açıkladığınız hususları tekrar et
memek mümkündür Sayın Balkan. 

TİOA1RBT BAIK'ANI KEMAL CANTÜIRJK — 
Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Sayın Başkanım, ızatıâlinizin buyurduğu gibi, tak
dim konuşmam dakilerin dışında cevaplar sunacağım. 

Evvela 'bilhassa dış ticaretimizin enfrasiturüktü-
ründen bahsederken l'imanlarımıızdan bahsetmemiştim; 
ama limanlar hakkında da durumu sordukları için, 
sevinifecek bir olay olduğu için de ufacık 'bir ciüm>-

leyle şunu arz edeyim. Başbakanlıkta kurulan Koor
dinasyon Heyeti, İdmanların idaresiyle alakalı transit 
Koordinasyon Heyeti aldıkları tedbirlerle limanla-
rımıızın kapasitesini en azından iki mfel'ine yakın art
tırdı, Bununla 'ifade etmek üstediğÜm şey şu: Mevcut 
kapasitelerim izin yetersizliği ısöz konusu idi; fakat 
alınan tedbirlerle bu yeters'iızlik asgari düzeye indi
rildi]; fakat istikballe dönük 'olarak 'ihracatımızın 
aramasında belli bir handikaptır limanların bugünkü 
durumu. Bu da kaynak meselesidir. Buradaki sıkın
tıların giderilmesi derpiş ed'iîmişttiır; ama en az 2-3 
sene geçm'dden yapılacak iş yoktur. Yalınız l'imanlar-
da yaptığımıiz şey, 'birçok yerlere seyyar vinçler ge
tirtildi, Trabzon'a, ve saireye; oradaki arkadaşlar 
bilirler. Binaenaleyh, birçok yerlerde böyle takviye
ler yapılmak suretiyle limanların kapasitesinin art
tırılmasına çalışıldı.' 

Navlun miktarını daha çıkarmadı Merkez Ban~ 
kası. O 'it'ibarla, zabıtlara geçtiğinden dolayı tahmi
ni rakam vermekten kaçınıyorum. 

.Cezayir'e ihraç edilen etin geri geldiğine, etin bo
zulduğuna dair bendenizde bir haber şu anda yok; 
ama Bakanlığa gidince bununla ilgileneceğim, böyle 
bir olay var mıdır diye. Yalnız arz ettiğim gibi Ce
zayir'le bir tiplik konusu vardı, onun AUaha şükür 
aslı çıkmadı, 

iReexp'ort meselesine gelince, İsviçre'den reexport 
edildiği doğrudur; ama bu Hong-Kong'a falan gi
diyor zannediyorum, daha çok Uzakdoğu'ya gidiyor. 
Bendeniz geçen sene Çin'e gittiğim! zaman bu konu
ları 'inceledim. Bu bir ticaret düzeni içerisinde ora
ya giîmeler var. Hong-IKİong büyük bir 'ticaret mer
kezi. Oraya giden zaten oranın ne kadar bir kapasi
tede olduğunu görüyor. Mademki malım satılıyor. 
îsıvİçrelden satılmış. Ben satmadım Hong-Kong'a, 
hiç olmazsa o sateni; memnun oluyorum bir yerde; 
a<ma onun yerine ben satsaydım, onun kârı bende 
kalırdı hesabı doğrudur. Hong-Kong için geçen sene 
Odalar Birliğinden heyet ıgitlti, pek başarılı sonuç 
henüz alınmadı. Onlarla irtibatımızı bir şekilde 'sağ
lamaya çalışıyoruz; ama kabul ediniz ki, bu konu
da hemen bir başarı elde etmem'iz kabil değil' idi ve 
•Öyle oldu. Binaenaleyh, bu reexportllar üzerinde bi
zim yapabileceğimiz bir şey 'varsa, lütfedip bildirsin
ler, «tŞunu yapın» desinler, onu maalmemnuniye yap
maya çalışırız. 

Diğer taraftan, ihracaflçıların Kıyasıya rekabetle
ri gerçek'tÜr. Burada şu gerçeği de nazarı 'Mbare al
mak lâzım. İhracat bir yerde milli vazife haline geî-
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di. Herikes ulusal bir yarış içerisinde. Kimsenin ce
saretini kırmak doğru değildir. Bazı kötülükleri ka
bullenmek Ve çaresiz «Evet» deme durumu vardır. 
Aksine ne olacak?.. IBöyle olunca, «Sen ucuz sattın. 
Cezalandırılman gerekir. Türk Parasının Kıymletini 
Koruma Kanununa göre, daha az döviz girmesine ne
den oldun» diye bir (girişimde (bulunmamız lâzım ya
hut da ıfiyat kontrol. Fiyat köntrol'ünü yaparsanız 
(başka mahzur çıkar, Türk Parasını 'işletirseniz ihra
cat 'birden durur. Binaenaleyh ne o, ne 'bu, (Bıraka
lım 'bunlar 'bir şekilde, giderek bilinçlenerek ihraca
tı arttımınlar diye düşürtüyoruz. 'Kesinlikle herkesin 
en iy'i şekilde ihracat yapacağı varsayımımdan hare
ket ediyoruz. Çünkü, menfaatÜ o, Başka türlü haya
tımı devam ettirmesi mümkün değil. Artık «Kaç lira 
vergi ödedin?» yarışının yanında, «Ne kadar ihraç 
ettin?» yarışı da 'başlamıştır. 

Bu itibarla, işleyen bir mekanizmaya şu Veya bu 
şekilde 'bir 'engel yapmak istemiyoruz. Bütün (ihra
catçılarımız ellerinden geldiğünce vatana hizmet ede
rek, 'bu 'ihracatları yapsınlar. Yalnız, birbirlerine ra
kip olmasınlar düşüncesi hepimizde var. Bunu mü
temadiyen kendilerine telkin ıddiyoruz Ve «Böyle ya
pın» diyoruz. Yani, «Yaparsan cezalandırınız» yeri
ne, «Yapmayın» tarzında fclir bilinçlendirme var. Bu
nun için de, kendi içlerinde büyülme hali var zaten, 
büyük pazarlama şirketleri kuruluyor. Zaten o pa
zarlama şirkeCleıli kurulunca, karşı taraf da onlara 
itübar ediyor. Ben Cezayir'deyken olay oldu. (Firma 
ismi söylemem doğru değil), Blir et ihraç konusuy
du, Kurban Bayramı geliyordu, satmadı Et-lBalık, 
satacak durumda değildi, çünkü birtakım prosedü
rü var. Öteki bîr teleks çekiyor, hemen mal gelSyor 
tabii. Fiyatta anlaşamadılar. 'Ben devreye girdim, il-
gil'iye rica etitiim, «İstedikleri fiyattan verin» dedim. 
istedikleri fiyattan verdi. E!t ucuza ihraç edildi; ama 
o firma ne kadar ihracat imkânı buldu Cezayir'e on
dan sonra., 

Binaenaleyh, meseleyi teyle artık rayına oturmuş
ken, «Şöyle yapalım, 'böyle yapalım» yerine, Teşvik 
edelim, bir araya getirelim, mütemadiyen kendileri
ne telkinde bulunalım» tarzında ele alıyoruz ve öy
le yapıyoruz. 'îharacatÇılarla konuşmamız öyle, diğer 
işadamlarıyla öyle. Bu yola gürımiştir, onun için, mer
kezi bir teşkilât şeklindeki düşüncelere de pek ka
tılamıyorum. Fikir doğru, Bakamınız, konunun bir 
yen'i acemisi, karşıda bir dağ görür, «tki günde 'gide
rim» der, halbuki 10 gün gitse o dağa varamaz. Ya-
nü, gözle görülüş, olayların muhakeme edilişi başka, 

'bir de olayın içindeki gerçekler başka. Binaenaleyh, 
olayın içindeki gerçekler, şu anda ihracatçının bilinç-
lenmes'inde sabırlı olmak, ki biliinçleniyodar fcesin-
liklfe. IBirbirlerini Öyle kontrol 'ediyorlar ki, kötü mal 
vermesinler, piyasa kaçmasın diye ve aynı zamanda 
birbirlerine de 'destek oluyorlar. Bu olumlu atmos
feri 'bozacak hiç 'bir şey yapmamak en iyi ha
reket tarzı olur 'diye düşünüyoruz., 

Suni nedenlerie fiyat artışı konusuna daha evvel 
konuşmamda değindiğim liçin Sayın Başkan, ona ce
vap 'vermiyorum, çünkü zabıtlarda var. 

Bu milyarlık çürüyen sebzeler Tüketicinin Ko
runması Kanunu ile alâkalıdır, orada hükümler var
dır. Öylle bir düzen getirilebilecek ki, (YanÜ, fazla 
mal gelsün. Karpuz kamyonlarını unutmadık. Hepsi 
doğru.) bunlara karşı o kanun ancak bir düzenleyi
ci fonkisyon yapacak hükümleri haiz. O çıkınca in
şallah, zannediyorum sorun büyük ölçüde giderile-
cek'fir. 

bilmiyorum. Sayın Hamitağulları'nm 'sualine ce
vap verebildim m'i? İBir eksiği varsa.. 

BAŞKAN — İBir kısmına 'da gerektiğinde yazılı 
olarak cevap vermeniz mümkündür. 

Sayın Alpdündar'in •sorusuna geçiyoruz. 

Danışma Meclisli Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların sözlü veya yazılı Sayın Ti
caret Bakanımız tarafından cevaplandırılması husu
suna 'saygı İle arz ederim, 

Mustafa ALPDÛNtD/AR 

1* Memleketimizin petrole olan ihtiyacı kadar 
petrol üreten Ortadoğu ülkelerinin de memba suyu
na ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Arap ülkelerine iyi 
ambalajlı memba suyu ihracı için ciddi bir çalışma 
var mıdır? Varsa bu teşebbüsü Bakanlık olarak or
ganize ve teşvik etmeyi düşünüyor musunuz?1 

(1, Memleketimizin giderde bir döviz kaynağı 
olabilecek bir maden, mermer ihracı olacağı 'sanıl
maktadır. işlenmiş iyi kaliteli mermerlerimizin dışa 
ihraç durumu n'e kadardır? 

Teşvik ve •geliştirmeyi düşünüyor musunuz?1 

3, Bakanlığınızın denetimlinde bulunan yapı 
kooperatifçiliği fevkalâde dağınık ve hiç bir ilgisi 
'olmayan bazı simsar denebilecek kişilerin elinde so
rumsuzca is'öismar edilmektedir. 

örneğin, işi fiilen biten bazı kooperatifter, 10 se
ne, 1'5 sene gibi bir zaman ısüreci içinde ferdi müna
sebet tesis etmeksizin ortakların üç ve beş kez değiş
mesine sebebiyet tveritoek'tedir-
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ıBu istismarları önleyici 'bir etkin tedbir (düşürtü
yor 'musunuz? 

TİCARIET ©AKANI KEMAL CANTÜRİK — 
Sayın Başkan, ısayın üyeler; 

Maden veyahut memlba suyu konusunda istihba-
ratıımız var, yoksa kesin olarak bize yapılmış bir 
müracaat yok. Yalnız, zannediyorum Nazili Bele
diye Reisi ıgeÜmiş'Ji geçenlerde 

JEÜAÜJtL AKAYDIN — Çine efendim, 
TİCARET BAKANI IKİBMIAL CANTÜRİK — 

Çine, evet, Geldi, yardımcı olunması için talimat 
verdim, durumun ne olduğunu bilimiyorum; ama ge
ne duydum ki, 'bir büyük firma Erzincan dvarında. 
memba suyunu ş'işelleyip, göndermeyi düşünüyormuş, 
Suudi Arabistan'a, Öyle 'bir Idurum var, sanıyorum 
ki, tabii herktesin arzu tettiği bir şey, 'bu konuya özel 
kesim 'başarılı olur yahut diğer belediyeler, Çine'de 
olduğu ig'îbi; ama 'bu konuda biz ne gibi yardım söz 
konusu olursa, emre amade oKduğumuzu .'ifade etmek 
üsterim. 

Mermer ihracı üzerinde 'durmak istiyorum. O çok 
önemli, ben geçen sene Bulgariistan seyahaltinde bu 
konuyu (Bulgaristan yetkilileriyle görüştüm. (Bir or
taklık kurup, onların bazı tesislerini Türkiye'ye ge
tirip, (bizim ocakları işletmeyi teklif ettim, Aynı za
manda, ortaklık kurup, inşaat şirketleri kurmayı. 

Şimdi, 'inşaat şirketiyle mermerin alâkası ne? Çok 
önemlıi (bir alâka Var, o da şü: Öyle projeler çiziyor
sunuz ki, mermer i'stilh'lâki çok oluyor. iBinaenaleyh, 
öyle bir şirket kurarsınız ki, mermere dayalı inşaat 
yapmaya gider, projelendirir. Hem mermeriden kaza
nırsınız, hem taahhütten kazanırsınız. Binaenaleyh, 
oradaki çalışmaların düzenlenmesinde iki devletin 
rejim farkının ortaya koyduğu sorunlar oldu Ve aşa
ğı yukarı, iflBen taklip ediyorum.) daha 'belli 'bir neti
ceye varama'dik; ama inanıyorum ki, iyi hareket 
edersek, (ki, ben bunu başaracağımızı zannediyorum) 
en azından gelecek senelerden itibaren 10Ö milyon 
dolara kadar gelecek mermer ihracı mümkün olur. 

iBana Sofya'da yemek yediğimiz yerde çok güzel 
ışıklandırılmış mermeri gösterdiler., «Nerenin malı?» 
dedim. Dediler, «Türk malı». Yani, bu kadar bir 
kapasitemiz var. Burada ihmalimiz çok, onu kabul 
edin, 'senelerin ihmali Ve îföM 'Ik kurulduğu zaman, 
ilk yaptırılan tefckikde, Amerikalıların telkiniyle, 
mermer ihracatının nasıl artırılacağı idi. 19157'de ya
pıldı bu proje telkini. Düşünün, 1957, 1967, 1977. 24 
ısene, hâlâ Idurum bu. Maalesöf böyle kötü durumlar 
da var. Bunların 'üzerine gidiyoruz şimdi işte. Onu 
arz etmek istiyorum. 

Diğer, yapı kooperatifçiliği konusundaki yakın
maları kabul ediyorum, ©unun dene'flim'indeki Zor
luğu da sayın üyelerin kabulünü rica ediyorum. Eli
mizdeki denetim elemanlariının azlığı ve bir yerde ya
pı kooperatiflerinde inşaat sektörünün arz etlüği, kar
şılaştığı pahalılık tehlikesinin ortaya koyduğu sorun
lar; bunlar bir karışık mekanliizma yarattılar. Bu be
nim 'için üzüdü Ibir konu; olayın böyle olması, ©unun 
düzeltilmesi 'için denetime önem veriyoruz., (Kâfi de
ğil, âdamsızliktan; ama «(Bir başka çözüm yolu var 
midir?» üzerinde Sayın Tüten'le görüşmelerimiz var
dır. 

Arz ederim. 

BAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tunçbay ve Saym Tdsyalı'nın sorularına 

geçiyoruz. 
ı«Sayın ©akan; 
Türkiye'deki ekmek tüketiimi çok büyük boyutla

ra ulaşmıştır. 
©u önemli gıdamızıın, kullanılmadan atılmak su

retiyle israfına meydan vermemek için tip ekmek 
yanında «Küçük ekmek» yapımı uygulanmasına ge
çilmesi çok yararlı olacaktır. 

Bu konuda Bakanlıklarınca yapılan bir çaluşma 
var mıdır?.. 

Saygılarımızla. 
Türe TUNÇBAY Lütifullah TOSYALI» 
BAŞKAN — ©uyurun Sayun ©akan. 

TİCARET .BAKANI KEMAL CANTÜRİK — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu konuda Ofisimiz, yani Toprak Mahsulleri Ofi
si çalışmalar yapmıştı, denemeler yaptı. Şunu kabul 
edelim ki, «Ekmeği böyle büyük somun olarak ye
menin tadı başkadır» diye herkesin bildiği bir hu
sus var. Yani, bu toplumun bir yerde arzusu. Ona 
karşı alınacak önlemler başarısız olur. Onu kabul' 
edelim. Belli ölçüde çok makul olarak bunlar ufak 
olursa atılmaz, istihlâkte israf olmaz; bunların hepsi 
doğru da, toplumumuz öyle ekmeğe şey de değil, 
daha çok böyle lüks sofraların yemeğidir. Bir yer
de buna bu seviyede, yani bu ekmekıten hoşlanma, 
zevk seviyesine gelemedik. O daha çok ekimeği az yi -
yenlerle ilgili bir olay. Onun için zannediyorum, 
burada bir başarısızlık var; ama bunun üzerine, Sa
yın Üyenin bu uyarıcı, tekrar uyarıcı beyanı üzerine 
durup yeni baştan konuya eğileceğim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akdemirin sorusuna geçiyoruz. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Ticaret Bakanımızdan aşağıdaki sorulma 

cevap vermesi hususunu emirlerinize saygıyla arz 
ederim. 

"Mehmet AKDEMİR 

Sayın Bakanım; kredi alan bazı ihracatçıların, 
ihracatçı olmadığı, aldıkları krediyi başka yollardan 
değerlendirdikleri, yıl sonunda ihraç etmeleri gerek
tiği miktar malı eSas ihracatçılara dolar başına prim 
vererek kendi adlarına mal ihraç ettirdikder'ine ait 
duyumlar alıyoruz. Bu durumda, mallarımızın ucuz 
fiyatla satılmış olduğu söyleniyor, 

Bu hususun aydınlatılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkanım, sayın üyeler; 
Bu buyurulan husus çok doğrudur. Böyle olaylar 

vardır. Bu olayların, yani kredi suiistimali olayının 
ortaya çıkartılması, önlenmesi denetimle, olur. De
netim yapıp bir yerde ürkütme durumu da bir doğru 
olay. Binaenaleyh, dengeli şekilde hareket edip bir 
yandan biz böyle olaylar var mıdır, yani ihracata 
değil de başka şeyde kullanma olayı var mıdır; bunlar 
üzerinde duruyoruz, bu bir. 

İkincisi; krediyi başka yerde kullanıyor, ödeme 
zamanı geldiği zaman bir başka malı ihraç edip; ama 
sıkıştığı için de ucuza ihraç edip piyasayı düşürdüğü 
de doğru. Bu da oluyor. Bunun önlenmesi için tedbir 
alındı. Aynı cins, hanigi mal için kredi alınmışsa onu 
bir yerde satmak şeklinde; şimdi yeni düzenleme o 
şekilde cereyan ediyor. Buna rağmen, tipik kaidelere 
aykırı hareket etme olayı muhtemelen vardır, «Yok
tur» diye söyleyemem; ama «Şu yapmıştır» diyecek 
durumda da değilim. Bu hususta ayrıca yeni baştan 
bugün Merkez Bankası Başkanına gerekeni söyleye
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular böylece ta
mamlanmış bulunuyor. 

Buyurun Sayın Yeğenağa, buyurun efendim. 
TURGUT YEĞEfNAĞA — Sayın Başkanım, 

müsaade ederseniz bir sorum var, Sayın Bakana. 
Sayın Bakan gübçe konusunda hemfikir oldukla

rını beyan etıt'iler. işin müstaceliyetine binaen bir is
tirhamım olacak. Acaba, bir takvim belirtdbiilirfer 
mi?.. «Şu tarihten itibaren taşrada bulunan Ziraat 
Bankası şubeleri ek kredi karşılığı gübreleri çiftçi
lere tevziye başlayacaktır» diyebilirler mi?.. Onu ben 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz efendim. 
TİCARET BAKANI KOMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yalancı çıkmamak için şu anda takvim vermi

yorum; ama bunu verecek hale gelince kendilerine 
mek'tupila bildireceğim. 

BAŞKAN — Bir son soru diaha var; onu da oku
tuyorum efendim. 

Yüklsek Başkanlığa 
Aşağıdaki soruma Sayın Bakanın cevap vermesi 

hususunda tavassutlarınızı saıygılarımıla rica ederim. 

Vehbi Muhis DABAKOĞLU 

1. 1974 - 1975 yılında Sınai Kalkınma Bankası 
aracılığıyla ithal edilen makine bedelleri, kur farkı 
dolayısıyla ödenmez hale gelmiştir. Bu yüzden mües
seseler iflas durumuna gelmişlerdir. 

Bakanlığın görüşünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
(Petrol krizinin yarattığı enflasyon ortamında pa

ra sistemleri de dejenere oldu. Hepimizin malumu
dur. öyle olunca kurlardaki tırmanış, talbii çukura 
iniş demek daha iyi, bir kısmı yükselirken öteki gi
derek aşağı düşüyor; bu dünyada önemli bir olay, 
ekonomik olay. Bizdeki yansıyan tarafı, doları 20'-
den alanın 20 lira ödeyip, doları temin edip taksi-
dini ödeyeceği zaman, şimdi 140 lira ödeyerek öde
mesi zaruretiyle karşılaşıyor. 20'den 140'a; alâkası ol
mayan bir rakam. Bunun için büyük bir sorun orta
ya çıkmıştır; doğrudur. Bu sorunun çözümü için ina
nılsın ki, mütemadiyen düşünüyoruz, henüz böyle 
birtakım yumuşatıcı taksMendirme şeklin dekilerin 
dışında, doyurucu, tatmin edici, herkese «Oh» de-
dirticı bir noktaya varmış değiliz. Bunda en önemli 
husus da, enflasyonun halen dediğim gibi, sönmüş, 
ama «Canlanır mı?..!» diye daima dikkatle izlediği
miz şu dönemde; bir başka yola tevessül edip yeni
den bir canlandırma yapmama önem taşıyan bir nok
ta oluyor, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu değerli açıklama
larınız için size teşekkür ediyoruz. 

'Böylece Ticaret Bakanlığı 1982 Yılı Bütçesi üze
rinde yapılan görüşmeler tamamlanmış bulunmak
tadır, 

Bölümlere geç'ilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir. 
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TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

İİÖI 

rıc 

m 

900 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 277 005 000 
(BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler.,, Kabul etmeyenler... Ka-
(bul edilmiştir., 

Dış Ticaretin Düzenlenmedi 
ve Geliştirilmesi Hizmetten 631 676 000 
IBAŞKAN — Bölümü oylarım
ıza sunuyorum. Kabul eden
ler.., Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 
İç Ticaretin Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 328: 187 000 
(BAŞKAN — Bölümü oylarını^ 
za sunuyorum. Kabul eden
ler.,-. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 37 672 000 

(BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Ticaret Bakanlığının 1982 Yılı Bütçesi 
Danışma Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. {Alkışlar) 

, TİCARET BAKANI KEMAL CANTÜRK — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Hepinize sonsuz şükranlarımı arz ederim. Sizleri 
yordum, uzun konuşmalarla zamanınızı aldım; fakat 
inanınız ki, sizlere hitap etmek bana ve Bakanlığı
ma güç verdi. Çünkü, zannediyorum ki, sizlerden 
aldığımız ilhamla daha güçlendik ve daha iyi işler 
yapma çabasına girmiş olduk. 

Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ba
kan, 

Değerli arkadaşlar;' 
Diğer Bakanlığın yer almasını temin için bir otu

ruma 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 15.20 

»>••« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.35 

IBAŞKAN : Ba^kanveMIİ Fenni İSIİMYELÎ 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, İmren AYKUT 

BAŞKAN — Üçüncü Oturumu açıyorum. 

B) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/99) (Raporun Başkanlığa 
geliş tarihi •: 11.1.1982) (S. Sayısı : 29) 

3. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü K1982 Ma
li Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Plan Ko
misyonu Raporu. (1/103) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 33) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su 

tşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü 'Bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Sayın Bakan buradalar, 
Bu Bütçeler üzerinde söz alan değerli üyelerimi

zin isimlerini okutuyorum : 
Sayın Yılmaz Ozman, Paşa Sarıöğlu, Nedim Bil

giç, Orhan Baysal, Turgut Yeğenağa, Mahmut Ak-
kdıç, Ayhan Fırat. 

— 519 — 



Danışma Meclisi B : 41 22 . 1 . 1982 O : 3 

(Sayın Özıman, buyurunuz efendim* 
M. YILMAZ ÖZMAN — Sayın Başkan, Mecli

sin sayın üyeleri, Sayın Bakanım ve Bakanlığın de
ğerli mensupları; 

§u anda huzurlarınıza en güncel olan bir mevzu-
yu getireceğim; petrol. 

'Bü'tün ticari gelirlerimizi ve dövizlerimizi yutan 
bir canavar. Bu niçin Iböylödir?.,. Eğer geçmişimizi 
bugüne kadar gözden geçirirsek ve bugünkü durum
da her şey incelendiği takdirde göreceğiz ki, bu ca
navarı istediğimiz şekilde ehliieştirebilir ve tersine, 
döviz getiren bir duruma geçirebiliriz. 

ıBunu şu şekilde açıklamak ve izah etmek fayda
lıdır : Geçmişteki 30 senemize bir bakalım. Bu işe 
nasıl girdik?.. Kanaatimce kritik noktalar 1950, 1955, 
1960, 1970 ve 1970'den sonrasıdır. 

1950 senesi sıralarında Raman arama kampında 
MTA bir araştırma yapmaktaydı ve bu sondaj işini 
Ibir Amerikan müteahhitine ihale etmişti. Bu arada 
bizim elemanlarla birlikte bu işler geliştirildi ve bi
zim elemanlarımız ilk Sondaj öğrenimlerini burada 
aldılar diyebilirim; petrolün Türkiye'de var olduğu
nu İspatladılar., 

il 955'e kadar geçen 5 sene içerisinde bu tecrübe
ler gittikçe geliştirildi ve artık petrolün var olduğu
na kanaat getirildikten sonra, 7 Mart 1954 tarihinde 
6326 sayılı Devlet Petrol Kanunu ile bu işe fiilen 
girdik ve Petrol Dairesi Kuruldu. Akabinde 7.3.1954 
tarihinde 63!27 sayılı Kanunla Türkiye Petrollerini 
de kurduk ve böylece MTA'nın arama durumundan 
fiilen petrol işlenmesi ve aranması durumuna geç
miş oldük< 

Petrol Kanununun çıkmasıyla görüyoruz ki, özel 
teşebbüsler ve dış kaynaklar Türkiye'ye akın etmiş
ler, büyük bir araştırma yapmışlar ve dikkat edilir
se (Ben yalnız bir rakamı alacağım) 1960 senesinde 
42 ekip/ay Türkiye Petrollerinin araştırmasına mu
kabil 1470 ekip/ay yabancı şirketler araştırma yap
mışlardır, 

1980 senesine bakacak olursak bu, Türkiye Pet
rollerinin 170 veya 180i ekip/ay seviyesine ancak 
erişebildiği ve bu seviyede senelerden beri de devam 
ettiği ıgörülmelkltddir, 

Petrol istihsaline gelince; dikkat edilirse 1960'da 
400 bin «on, 1965'de 1 milyon 600 Ib'in ton, 1970'de 
3 milyon 100 bin, 1975'de 3 milyon 200 bin, 1980'de 
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ise 2 milyon 400 bin tondur., 'Burada bir terslik var
dır. Acaba ne olmuştur?., 

iSayıri üyeler; 

(Dikkat edilirse 1960 senesindeki araştırmaların 
meydana getirdiği ve bulunan neticelere göre petrol 
istihsali gittikçe artmış; ancak bu araştırmalar bittik
ten sonra belirli bir seviyeye düşünce, 1970'den son
ra muntazam bir petrol düşmesine şahit olmaktayız. 
Sdbebi gayet basittir. Bu arada ne oldu?.. Olan mev
zu şudur : 1960'lardan sonra bizim başımıza bir dö
nem geldi. Bir «Milli Petrol Politikası» sloganıyla 
bu işler durdu ve yavaşladı. Dış krediler memleke
timizden uzaklaştı; gittikçe dar çerçevemize düş-
dük. Demek ki, şimdiki bulunduğumuz durum içe
risine düşmüş olduğumuz dar çerçevedir ve son se
nelerde bundan fazla bir aritma değil, tersine bir ge
rileme olmaktadır. Benim, gördüğüme göre bütün bu 
olan miktarlar ve hadiseler 1960'dan sonraki olan 
Herhangi bir gelişme değil, bir duralama. O zamanki 
olan gelişmenin ataldtiyle devam eden bir durum. 
Onun için yukarıdan daha geniş bir objektiften ba
kacak olursak, birşeyler yapmamız gerek. Bu nedir?., 
Hakikat şudur : Biz kendi sınırlarımız içerisine çe
kildik ve dünyada pdtırol politikasının kendine göre 
olan gelişim, politikası, ticareti ve felsefesinden ken
dimizi çektik ve bu duruma geldik. Onun için yapa
cağımız şey, şu andaki fasit daireden çıkmak için tek 
yapılacak çare, kendimizi tekrar açmak, dünya pet
rol pîya&aısMia girmektir. Buınuın içlin ne yapacağız?.. 
İlk defa, geçmişte güzel tecrübelerimiz var, kötü 
tecrübelerimiz var, bunlardan istifade ederek tekrar 
Petrol Kanunumuzu bir gözden geçirmemiz lâzım; 
geçirdikten sonra teşvikler ne olacaktır?.. Artık biz 
kendimizin ne olduğunu biliyoruz, neyin klötü, neyin 
iyi olduğunu da biliyoruz, Yapabileceğimiz şey teş
vik eder hale getirmektir. Kanaatimce bundan sonra 
en mühim olan nokta; yani vurgulamak istediğim 
noklta şudur : 

JBir işi yapanla kontrol eden aynı olmaz. Kont
rol mekanizmasının iyi işlemesi lâzım ve bunun ya
kından takibi olacak şekilde ayarlanması gerekir. Bu 
ne olacaktır?.. Bir defa petrol piyasasına girmek için 
daha faal bir hale girmemiz, faaliyet içinde bulun
mamız lazım. Şöyle kii : Mesela petrol ataşeliilklerii 
kurulabilir ve kanaatimce artık o kadar 'büyüyen bir 
mevzu olduğu için, şahsen bir petrol bakanlığının 
kurulması yönünde düşünmekteyim. Çünkü, öbür 
mevzulardan artık ayrı bir mevzudur ve petrolün 
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kendine göre bir hususiyeti vardır. Petrol, bir 
entegre sistemdir, beynelmilel oturmuş kaideleri 
vardır, teknolojisi vardır. Biz bunlardan kendi
mizi uzak tutamayız ve ona göre de kendimi
zi ayarlamalıyız. Bu entegre sistemler için esa
sında kendimizi fazla yormaya lüzum yok. Birimler 
bellidir. Türkiye Petrolleri kurulurken o zaman bu 
mevzu enine boyuna tartışılmış Meclisimizde, zabıt
lara geçmiş ve bunun herhangi bir yabancı şirketle 
rekabet edebilir, para ile çalışabilir yahut ortaklık 
'kurabilir şeklinde geliştirilmiştir. Onun için, bence 
mühim olan arama, sondaj, istihsal, nakliye, tanker-
cilik, rafineri tasfiyesi, dağıtım ve onları takip eden 
petrol ürünlerinin kimyasal gelişimlerini birimlere 
ayırarak gelişitirmek, 

iŞimıdi, buraya kadar geldikten sonra aklımdan 
geçen tavsiyeler şunlardır : 

Vaktiyle bir serbest liman kurulma mevzuu var
dı; eğer bir serbest liman kurulmuş olsa ve burada 
biraz evvel Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
gördük ki, hem almak var hem satmak var, bunu le
himize işletebiliriz. Varlık içinde yokluk çekmekte
yiz. Meselâ, rafinerilerin ölü kapasitesi, elimizde olan 
duran sondaj makinelerinin faal hale getirilmesi; bu
güne kadar 'kendi çapımıza göre yaptığımız faaliyet
ler ki, dikkat ederseniz yalnız 10, ll'nci bölge, diğer 
bir sözle Güney Anadoludaki yapılan sondajlardan 
sıyrılmamız gerekiyor. Türkiye çapında bir araştır
maya girmemiz gerekiyor ve inanın bunu yapabilmek 
için, bizim imkânlarımız, kendi imkânlarımız buna 
kâfi değildir. Bunda bir katkıda bulunmamız lazım. 
Bunun için ilik defa özel bir petrol politikamızın ne 
olacağını, milli menfaatimizin ne olacağını tespit et
memiz gerekir; yani bir slogan değil, hakiki, bizim 
ihtiyacımız olan petrolün gayesini iyice tarif etmek, 
uzun vadeli ve bundan sonra gelecek parlamenter 
sistemlerde bunun aynen uygulanmasını temin etmek. 
Eğer bu şekilde söylediğim birimler zamanında ge
rekli faaliyetlerini yaparsa, meselâ ölü rafineri kapa
siteleri dışarıya çalışırsa, duran sondaj kuleleri dışa
rıya çalışırsa, duran meselâ Hora Gemimiz dışarıya 
çalışırsa ki bu bir gelirdir ve bunu daha çoğaltabili
riz. Mesela Aliağa - PETKİM tesislerinin durdurul
ması ki, orada yapılacak olan, imal edilecek olan 
plastik maddeler bizim için bir gelirdir., 

ıSonra, bazı şeyleri de unutmamak lâzım. Bu ara
da Orta Anadolu Rafinerisinin yavaşlatılması hika
yesi 

Sayın üyeleri 
İBir gün denizden petrol İkmali kesildiği anda hiç 

düşündünüz mü ki, bir Orta Anadolu Rafinerisine 
ihtiyaç vardır; bu unütulrnıuışltur. Bu, plan içerisin
de yavaşlatılması değil, bunun muhakkak gerçek-
leş'tirilmesi gerekir. Bu kapasiteleri de muhakkak 
kullanmamız gerekir. Mesela şimdi İPRAŞ'ın kapa
sitesi Martta beş milyon Don artacaktır. Mesela Ali
ağa'nın yine aynı şekilde bir artırma programı var
dır, Bunları yerinde kullanırsak, petrol bizim bütün 
dövizlerimizi yutar değil, tersine gelir getiren bir 
mevzu olacaktır, 

IBU arada bir noktaya değinmekte fayda var : Dik
kat ederseniz, yine petrol kendisine has olan bir pi
yasa takip eder, şu anda petrolde bir fiyat düşmesi 
başlamıştır. Uzun vadeli anlaşmaları yapmaya başla
dığımızda petrol fiyatlarının da düşeceğini unutma
mamız gerekir. Yapacağımız anlaşmalarda bunu 
muhakkak belirtmemiz lazımdır, 

Çok ufak bir misal : Bir sene öncesine kadar 
LPG piyasasını yalnız Kuveyt yürütürdü. Geçen se
ne Arabistan ve Abudabi LPG piyasalarına girmek 
için faaliyete geçtiler ve fiilen de girdiler. Geçen Ni-
san'da Petrollvem întelligence Weekly ve Plast Oil 
açıkça LPG fiyatlarının düştüğünü ve yapılmış olan 
kontratları tevhit emiğini belirttiğine dair yazılar çık
tı. Halbuki bizde ne oldu?.. Biz vaktiyle Kuveyt'le 
bir anlaşma yapmış olduğumuz için oradan getirdik 
ve inanın Mayısta gelen bir tankerden yalnız dört 
milyon dolara yakın bir kaybımız oldu. Bu kimsenin 
gözüne çarpmadı. Bunun üzerine bundan sonra geliş
meler ne oldu?.,. Acaba başka uzun anlaşmalar ya
pıldı mı?.., Onun için, daima petrolde mühim' olan 
şey, dünya çapında düşünmek, bir yere bağlanma
mak, spot alımlarını o şekilde ayarlamak lazımdır 
ki, lazım olduğu anda değil, ucuz olduğu anda al
mak. Mesela, benim ihtiyacım kışın; ben spotu kışın 
alırsam gayet tabii pahalıdır. Bunu bir sene önce 
planlayıp bağlanmak lazım. Eğer bağlandığım fuel 
oil kışın değil de yazın gelirse, zaten rafinerilerde 
fazlasıyla fuel oil mevcuttur, koyacak yer yoktur. 
Onun için, söylediğim gibi tekrar üzerinde duruyo
rum, artık petrolü çok yakından, içinden ve dünya 
piyasasına göre takip etmemiz lazım, bir serbest li
man kurmak lazım, imkan olsa bir Doğu Akdeniz; 
yani Türkiye piyasası kurmak lazım, aynen bir 
Rötterdam gibi ve böylece petrolü bir canavarlıktan 
çıkartıp, bir kârlı mevzu halline getirmek llazım. Çün
kü, enerjide mutlak olarak balansı petrol sağlar, bun
da kaçınılacak bir durum yok, 
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•Bu arada, hava kirliliği ile alakalı konuyu (An-
'kara için) kısaca değinmeden geçemeyeceğim : An
kara gibi kirlelenmekte odan şehirlerimize belli yakıt
ların spesifikasyonunu tespit etmekte fayda var; çün
kü muhtelif yerlerden petrol gelmektedir. Bugüne 
kadar uygulanan yanlış bir politika vardı ki, bunun 
değişmiş olduğunu öğrendim; o bakımdan sevinçli
yim. Birkaç sene ağır kalorifer yakıtı; yani 5 nu
mara yakıt verildi. Halbuki, kalorifer yakıtının hu
susiyeti, soğukta akabilendir.ı 

iŞimldi, Ankara için önerim şu olacaktır : Gerek 
ince fuel oil, hatta imkân olursa biraz daha ince; 
(çünkü kükürtü düşlüfctür. Fuet oillerin parafinik 
noktası fazladır, çabuk donar) onun için hususi bir 
fuel oil ve içerisinde yanmayı tam temin edecek 
olan mangan organik bileşiklerinin daha rafineride 
karıştırılmasını şart; dizellerde de öyle, 

lOto benzinlerin delki kurşun tetraetil miktarları
nı da böyle bölgeler için hususi olarak düşürmek, 
bu standartları rafinerilerin kapasitesine göre ayar
lamak imkanı vardır. Sayın Bakanımızın nazarı dik
katini çekerim. 

Ayrıca, yine bu hava kirliliğiyle alakalı bilhassa 
günlük mevzulardan olan güneş enerjisine temas 
edeceğim. Yavruvatan Kıbrıs'ta, hepimiz gittik, gör
dük, bütün evlerde güneş enerjisi sistemi var, yapı
lışı basit. Geçen sene çevre kirliliğiyle alakalı bir 
sergi varidi, İstanbul'da, 14 u aşkın bu işle uğraşan 
firma var. Bütün mesele, belki ilk yatırımın biraz 
yüksek olması. Bunu teşvik edip, belki devlet öncü
lük yapıp kendi binalarında başlarsa ve söylediğimi 
gibi yakıtta da biraz daha dikkatli olursa herhalde 
bir nebze kirliliği önlemiş olacağız., 

Ayrıca, görünmeyen ufak güçler bir araya gel
diği zaman kuvvetli bir ıgüç olur. Birçok boş akan 
ufak derelerimiz vardır, ufak su değirmenlerimiz' 
vardır. Norveç, Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer bazı 
devletler bunlar üzerine ufak jeneratörler kurmuş
tur 3 - 5 beygirlik ve her köyün kenarında vardır, 
yani mümkün olan yerlerde ve 6-7 tanesine 1 kişi 
bakar, ömrü uzundur ve böylece büyük bir prog
ramla köylere kaklar getirilmesi büyük masraflara 
mucip olacak haltların yapılmasından da istifade et
mek suretiyle enerjiye katkıda bulunur; çünkü bü
tün köylere, bilhassa orman köylerine bu şekilde 
elimizdeki imkanlara göre bir enerji yaratma duru
mu olursa, hem aydınlanma hem 'de yakıttan istifade 
etmek suretiyle ormanlarımızı da korumuş oluruz, 

|Bütün sözlerimi şu şekilde toparlamak istiyo
rum : Bilhassa 1950ı'den 1'960'a kadar bir yapıcı ruh 

vardı. Herkes oradaydı, için başındaydı; nasıl ki ye
mek aşçının beraber pişmesiyle iyi olur; herkes gö
revinin başında olmalıdır, telefonla değil, uzaktan 
değil. Bu ruhu tekrar getirmek lazım. Hesap sormak 
gerekir, herkes mesuliyet ve salahiyetini bilmeli. 

IMesela, normal kaidelere göre bir sondaj yahut 
herhangi başka bir şey 2 ayda bitecekse, eğer bu 
200 ayda bitiyorsa artık bunun bir hesabının sorul
ması gerekir. Senelerden beri bu hususta hefhangi bir 
şey yapılmış değildir, dikkatinizi çekerim; ama bundan 
sonra öyle bir sistem kuralım ki, bütün dünyada ha
len tatbik edilen usul ve şartlara göre çalışalım, biz 
de aynısını olalım ve bunu yapmamamız için bir se
bep yok; yetişmiş elemanımız var; yoksa öğretece
ğiz, yapacağız, ortaklık kuracağız ve bu hale getire-
ceğiZ; 

IBu arada Sayın Bakanımızdan bir sualim var ki, 
Türkiye'nin büyük ölçüde mukadderatını değiştirecek1 

olan bir şeydir, Karapınar'da yapılan gaz sondajı. 
Uzun müddetten beri devam ediyor ve halen bir ne
ticeye gidemedik. Eğer bu sondaj nilhayetlenirse bü
tün Türkiye'nin durumunu değiştirir. Düşünün, Kon
ya Ovasında, yakınımızda büyük bir tabii gaz rezer
vi. Öyle bir durum ki, dünyada ender gözüken bir 
şekildir, artık muhakkak yabancı teknolojiden isti
fade etme şartı geldi ve süratle, artık beklemeye lü
zum yok; çünkü buna ait güzel bir misal, kuyu nor
mal delisini yaparken sapmıştı, olabilir; yeniden sap
tırmak için 'Ital'ya'dan bir mütehassıs geldi, 2 günde 
yaptı ve biz de öğrendik; öğrenmek ayıp değil ve 
bun'ları muhakkak yapmak yerinde, şart. 

BAŞKAN — Sayın Özman, 1 dakika var. 
'M. YILMAZ ÖZMAN — Peki efendim, topar

lıyorum, 
Efendim, netice şu : 
Bizler Cumhuriyet çocuğuyuz, înanarak çalışaca

ğız, icabında tırnaklarımızla kazacağız, bu petrolü 
bulacağız ve her şarttan istifade edeceğiz. Buna göre 
yalnız Türkiye sınırları değil, dış sınırlardan da isti
fade edeceğiz ve buna muhakkak erişmemiz lazım. 

Teşekkürler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Özman. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanımız, değerli üye arkadaşlarım ve Enerji Bakan
lığının kıymetli mensupları; hepinizi saygıyla selam
lıyorum-, 

Bugün kamu yatırımlarının en büyük bölümünü 
elinde tutan ve Türkiye'nin sosyal, ekonomik, sınai 
ve hatta politik yapısını bu yatırımlarla ve de milli 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Diğer ülkeler petrol şokunun ilk eskilerinden son

ra, herhangi bir darboğaza girmemek için gerekli 
önlemler yanında, kendi doğal kaynaklarının duru
munu yeniden tdspit ve bunların en ekonomik şekil
de nasıl kullanılacağı konusunda yoğun çalışmalara 
girerken, Ülkemizde bu yönde bırakınız bir eylem 
palanını, herhangi bir düşünce dahi geliştirilememiş
tir. 

Gerçekte, özellikle bizim gibi kalkınmakta olan 
ülkelerin politik ve eklortomük bağımSızlığıyla ileriye 
dönük hedeflerinin sap'tanmaSındaki yöntemler için 
de kaçınılmaz olan bu tespitlerin daha kapsamlı ve 
bütün kaynakları mobilize eder yönde planlı ve di
siplinli bir şekilde çok önceden ele alınması gerekir
di; ama üzülerek belirteyim ki, geride bıraktığımız 
üç Plan dönemine rağmen Türkiye gerek genel ener
ji ve gerekse elektrik enerjisi yönünden, ulusal is
tekler ve kaynaklar doğrultusunda temel strateji ve 
tercihlerini orta ve uzun vadeli, amaçları ve araçla
rı belirli bir plana bağlayamamış ve bunu başarıyla 
uygulayamamıştır. Böylece de büyük darboğazlar 
meydana gelmiştir, 
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(Değerli arkadaşlarım; 
Temel strateji denince; Türkiyelde yapılan her 

seminerde, kongrede, simpozyumda olduğu gibi, sa
dece doğal kaynakların kullanılmasına dayandırılmış 
bir ilkeler ve kurallar topluluğu olarak düşünmüyor, 
bunun yanında bu kaynakları harekete geçirecek ve 
enerji üretimini gerçekleştirme araçları olan insan 
potansiyelini, finans kaynaklarını ve gerekli ana teç
hizatın da ulusal kaynaklara ve teknolojiye dayandı
rılması anlamında ve daha geniş ve çok boyutlu ola
rak kabul ediyoruz. Bu açıdan, enerji üretimindeki 
darboğazların yalnız kaynakların kullanılmasındaki 
tercihten doğan bir yanlışlık olmadığını vurgulamak 
istiyorum, 

Şimdi, yukarıda değindiğim bu darboğazların ne
denleriyle bu konudaki görüşlerimi Yüce Heyetinize 
sunmadan önce, bu husustaki gelişmelere kısaca de
ğinmek işitiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
(Bizde elektrik işlerinin Devletçe ele alınışı 1935 

yılında Etibank ve Elektrik işleri Etüt idaresinin ku
rulmasıyla başlamış, daha sonra 1953 yılında Dev
let Su İşleri, İ 983 te de üsit kuruluş olarak Enerji ve 
Taibii Kaynaklar Bakanlığı ve 1970te de Türkiye 
Elektrik Kurumu kurulmuş ve elektrik enerjisinin 
üretimi, iletimi, dağıtımı ve bu daldaki ticaretin ya
pılmasıyla, bununla ilgili sanayiin kurulmasına ön
cülük görevi bu kuruluşa verilmiştir. 

(Bugün, yukarıda saydığımız bültün bu kurum ve 
kuruluşlarımızla, yarım asra yaklaşan bir zaman pers
pektifi içinde vardığımız nokta 5 bin megavatlık sant
ral gücü ve 25 milyar kilovaıtsaat enerji üretimiyle, 
kişi başına 590 kilovat olan enerji tüketimidir. 

ISoSyal ve ekonomik gelişmişliğin, daha açıkçası 
uygarlığın bir göstergesi olan bu kişi başına tüketim, 
ülkemizin kaynak ve potansiyelinin Çok gerisindedir. 
Batımızdaki komşularımız 1'950'li yıllarda elektrik 
enerjisi üretiminde bizimle aynı düzeyde olmalarına 
rağmen, bugün bu ülkeler bizi gerek toplam enerji 
üretiminde ve gerekse kişi başına tüketimde çoktan 
geride bırakmış, dünya ortalaması olan 2000 kito-
vaifcaatı geçmişlerdir. Ülkemiz bu duruma ancak 
1995'lerin ortasında ulaşacaktır, 

Diğer taraftan, üretimdeki yetersizlik nedeniyle 
1973 yılından başlamak üzere her yıl giderek daha 
büyük bir oranda artan elektrik kısıntı ve kesinti
leri uygulanmaya başlanılmış, 1980 yılı sonuna ka
dar toplam 5,6 milyar kilovatlsaatlik kısıntı ve kesin
ti yapılmıştır. Ayrıca, Bulgaristan ve Rusya'dan 

ekonomiye olan çok değerli katkılarıyla şekillendi
ren bir Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının bütçe
lerini görüşüyoruz. Bu vesileyle Bakanlığımızın yü
rütme faaliyetlerine giren konulardan en önemlisi 
olan elektrik enerjisiyle ilgili görüşlerimi arz etmeye 
çalışacağım, 

Değerli arkadaşlarım; 
1973'te bütün dünyada görülen petrol krizinin 

etkileri Ülkemizde de her yıl güderek artan bir tem
poyla bütün sosyal ve ekonomik hayatımızı etkile
meye başlamıştır. Yine son yıllarda Ülkemizin sos
yal, ekonomik ve siyasal yaşamındaki çalkantılarla 
Ibirieşen bu olay, boyutlarını gütitikçe genişleterek her 
alanda olduğu gibi, elektrik enerjisi alanımda da so
kaktaki vatandaştan başlayarak her kişi ve kuruluşu 
etkilemiş ve şikâyet eder duruma getirmiştir., 

İBİr taraftan durumu çaresizlik içinde kabullenen 
vatandaş, diğer taraftan «ıBunun bir çaresi yok mu
dur?..» diye feryat etmiştir; fakat bu arada da ener
ji kesinti ve kısıntıları devam etmiştir. Dolayısıyla 
da basınımızı, komuoyumuzu, çeşitli kurum ve ku
ruluşlarımızı yıllardır işgal etmeye devam etmiştir. 

Gelip geçmiş hükümetler soruna çare aramışlar; 
ancak her geçen gün bir öncekinden daha parlak ol
mamıştır. Enerji üretimindeki darboğaz sosyal yaşan
tımızı sıkıntıya sokarken, üretimle ilgili her alanda 
darboğaz yaratmıştı r. 
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197$*tm itibaren 4 milyar kilovaltsaatlik enerji satın 
alınarak, bunun için 4 milyar 662 milyon lira karşılı
ğı döviz ödenmişti^ 

|197l5 - 1980 yılları arasında yapılan kesinti ve kı
sıntılarla, dışarıdan satın alınan enerji toplamı, bu
günkü Türkiye üretiminin yarısına eşit olup 10ı mil
yar kilovatsaaittır, 

(Bastırılmış isteğe rağmen 1975 - 1981 yılları ara
sında karşılanamayan enerji açığı 7 milyar kilovat-
saat olmuştur ki, bunun ortalama 50 liradan milli 
gelirdeki kaybı 3'50 milyar liradır. 

Enerji üretimimiz ve kaynaklara göre dağılım 
konusunu kısaca arz edeceğim, ilerideki konuşma
larım için, 

1980 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de üretilen 23 
milyar 275 milyon kitovatsaatlık elektrik enerjisinin 
kaynaklara göre dağılımı şöyledir : Taşkömürü % 4, 
linyit % 21, fuel - oil % 22,9, motorin % 2,65, hid
rolik % 49,45. 

Yukarıdaki yüzdelerden de görüleceği gibi, ülke
mizde üretilen elektrik enerjisinin % 25'i, en pahalı 
üretim girdisi olan petrol ile yapılmaktadır^ 

IŞimdi bu vaziyette ilerideki durumumuz nasıl 
olacaktır, 2000 yılına kadar projeksiyon nedir, kısa
ca onu da arz etmek istiyorum, 

(Ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamındaki ge
lişme ve nüfusumuzun gittikçe tarımdan sanayie kay
ması sonucu elektrik enerjisi isteği de buna paralel 
olarak bir artış göstermektedir, 1983 yılı Dördüncü 
Plan sonundan başlamak üzere, % 2,5'lik bir nüfus 
artışı ile ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi resmi 
tahminlere göre şöyledir. Bunlar beşer yıllık plan dö-
nemileri sionundâdır. 

!198'3'!te 40 milyar 900 milyon, 1988'de 76 milyar 
200 milyon 1993'te 123 milyar 800 milyon, 1998'de 
191 milyar 400 milyon kiliövatsaat. 

;Kİ!şi basına tüketim de avnı sıra dahilinde; 
1983 t̂e 838 kilovat, 198'8'de 1379 kilovat, 1993'te 1980 
kilovat (Ki, aşağı - yukarı dünya ortalamasına yakla
şıyoruz) ve 1998'de 27Ö5 kilövatsaat olacaktır. 

ıŞimdi, öngörülen bu talep projeksiyonunu karşı
lamak için kaynaklarımızın durumuna da kısaca de
ğinmek işitiyorum, 

'Linyit ve hidrolik potan'siyelimiz, yukarıdaki ener
ji isteğini 2000 yılına kadar karşılayacak doğal ener
ji kaynaklarımız ise şöyledir, 

ıLinyi't potansiyelimiz : Yurdumuzda bugüne ka
dar yapılan aramalar sonunda 7 ayrı bölgede, 241 
yerde lin'yît varlığı tespit edilmiştir. Bunun 96 ade
dinde görünür, muhtemel ve mümkün rezerv tak-

22 . 1 . 1982 O : 3 

riiben 6 milyar tondur. Düşük kaliteli olan bu linyit
lerle toplam 65 milyar kilovatsaat enerji üretilecektir. 
Halen bu miktarın •% 7,7'si kullanılmaktadır.. Bunu 
önemle vurgulamak istiyorum^ 

Diğer taraftan, 5 milyar kilovatsaatlık bitümlü 
şist ve tahminen 3 bin megavat kapasitede de termal 
(Jeotermik) enerji potansiyelimiz mevcuttur. 

IHidrolik potansiyelimiz : Ege Üniversitesi tara
fından yapılan incelemelerde, yurdumuzun brüt hid
rolik potansiyelinin 449 milyar kilovatsaat/yıl oldu
ğu sonucuna varılmıştır; ancak teknik nedenler dik
kate alındığında, ekonomik yönden kullanılabilir po
tansiyelimiz '100 milyar kilovatsaat olmaktadır. Ha
len bu potansiyelin >% 8,8'i kullanılmaktadır. Bunu 
da önemle vurgulamak istiyorum. Ancak, inşa ha
linde olan santralların işletmeye girmesiyle bu oran 
% 16 olacaktır. 

IBu potansiyelin kullanılması için Devlet Su tşle-
ri Genel Müdürlüğümüz tarafından 224 adet hidro
lik santral planlanmıştır. Demek ki, işletmede olan 
ve inşa halindeki santrallar dışında daha 120 milyar 
kilovatsaatlık bir potansiyelimiz mevcuttur, 

.'Yukarıdaki rakamlar, yaklaşık 170 milyar kilovat
saat olan linyit, hidrolik ve jeotermik potansiyelimi
zin ancak bugün ı% 15'ini kullandığımızı göster
mektedir, 

ıBu gerçekler, ortada trajik bir yanlışlığın oldu
ğunu kalın çizgilerle vurgulamaktadır. Bu yanlışlığın 
üzerine gidilip doğruya yönelmedikçe, Türkiye'de 
enerji açığını kapatmak bir ütopya olmakta devam 
edecektir, 

1973 yılından beri, aradan 8 yıl geçmesine rağmen 
elektrik kesinti ve kısıntıları bitimemiş'tir. Şimdi ve
rilen ümitle, 1985'lerin ortasına doğru ancak elektrik 
üretimimiz belli bir seviyeye gelmiş olacaktır. De
mek ki, aradan aşağı - yukarı 12 - 13 yıl geçmiş ola
caktır. 

ıBu yanlışlık Türkiye'de her şeyde olduğu gibi, 
enerji alanında da projesinden, mühendisliğine Ve 
kullanılan bütün makine ive teçhizatına kadar her şe
yin dışardan ithal edilmesi hastalığında yatmakta
dır. Yani istediğiniz kadar Türk liranız olsa dahi, 
bunu yatırıma dönüştürmeniz mümkün değildir. 
Çünkü, her 100 Türk Lirasından 60 Türk Lirasının 
karşılığının bulunup dışarıya transfer edilmesi gerek
mektedir. 

(Bugün Türkiye Elektrik ıKurumtı tarafından yürü
tülen ve 26,5 milyar kilovat saatlik, yani bugünkü 
enerji üretimimize eşit üretim yapacak 12 adat ter
mik santral için 400 milyar ve Devlet Su İşleri tara-
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fından yürütülen 17 adet hidrolik santral içinse tak
riben 1 trilyon yatırımı öngörülmüştür. 'Bunlardan 
birincisinde % 60, ikincisinde '% 45 karşılığı yaban
cı para temini gerekmiştir veya gerekecektir. 

Bundan sonra 2 000 yılına kadar TEK tarafından 
yürütülecek 12 aidet termik santral ile Devlet Su 
llşleri tarafından yürütülecek 224 adet hidrolik sant
ral için 'bugünkü fi yatlar la takriben 5 trilyon Türk Li
rası yatırıma İhtiyaç vardır. Bunun ortalama yarısı 
'karşılığı, yani 25 milyar dolar dış para gerekmektedir. 
Bugünkü fiyatlarla bu da yıüda ortalama 1 miyar 
250 milyon döviz isteğini ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
iBuradan varmak istediğim sonuç açıktır; eğer 

biz enerji açığını kapatmak istiyorsak, bundan sonra 
üretime sokulacak doğal kaynaklarımızın yerli bilgi, 
mühendislik, teknoloji ye teçhizat ile donatılması 
şarttır. Aksi halde, temin edilmesi son yollarda git
tikçe zorlaşan ve pahalılaşan dış kredilerle enerji ya
tırımlarının planlı, tutarlı ve güvenilir bir şekilde 
yürütülmesi mümkün değildir. 

Nitekim, bugünlkü gazetelerde bir habere göre, 
bu ikonu ©akanlar Kuruluna da gelmiş ve ayrıca il
gililer dış kaynaklı finansmandaki gecikme ve bu 
'finans yokluğundan enerji projelerinin yürütüleme-
diğinıi dile getirmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz başkasının unuyla, yağıyla, şekeriyle, tava-

sıyla 'kalkınma yapmak istiyoruz; mümkün değildir. 
Yatırım bir fedakârlıktır. Bu yatırıma Millet olarak 
biz alın terimizi ve kendi teknolojik gücüm'üzü koy
madıkça, bunun harcında bunu yoğurmadıkja, baş
kalarının sırtında belli bir yere kadar gidebiliriz, 
bunun ötesinde gidemeyiz. 

Yukarıdaki açiklamalarımdan sonra bu husus
lardaki öneri ve dileklerime geçmeden önce Türkiye' 
de neden bir enerji sorunu vardır, enerji yatırımla-
rımdaki gecikmelere neler selbep 'olmuştur?.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız Var, lütfen toparla
manızı rica edeoeğim. 

PAŞA SARIOĞLU — Müsamahanıza sığınarak, 
arkadaşlarım da müsaade ederse bitirmek istiyorum. 

Çünkü; 
I, Türkiye büyük yatırımlar dönemine girdikten 

sonra, özellikle enerji sektöründe kendisini ne bu' 
yatırımları yürütecek ve bugünün ihtiyaçlarını gide
recek, sorunlarını çözecek ve ne de gelecekte karşıla
şacağı daha büyük yükümlülükleri yerine getirec2".c 
yapısal ve kuramsal organizasyona gidememiştir. 
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Büyük ölçüde gerek kalite ve gerekse kantite yö
nünden teknik eleman, yönetici, üst yönetici boş
luğu vardır. Bu durum halen devam etmektedir. 

2. Bu büyük projelerin önem ve ağırlığı ile 
orantılı bir ücret politikası gerçekleştirilememiştir. 
Sayıca az olan Ikalüteli personel ekonomik veya diğer 
sebeplerle ayrılmak zorunda kalınca, 1-2 mühendisle 
bu projelerin yürütülmesi mümkün olmamış, dolayı
sıyla enerji üretim tesisleri süresi içinde ve öngörü
den maliyetlerle tamamlanamamıştır. Durum bugün 
de aynıdır. 

3. Enerji kaynaiklarının araştırılması, bulunması 
çıkarılması ve kurulmasıyla ilgili kuruluşlar arasında 
gerekli uyum ve koordinasyon sağlanamamış, böy
lece özellikle fosil yakıt kaynaklarınım enerji üretimi
ne tahsislerinde büyük gecikmeler olmuştur. 

4. Organizasyon yokluğundan ve teknik eleman 
darlığından enerji üretim tesisleri ya hiç denecek ka
dar az veya son -derece yetersiz olan ön etütlerle ve 
çok az bir proje çalışmasıyla Jhaleye çıkarılmış, bu 
da maliyet artışları yanında, büyük ölçüde gecik
melere sebebiyet vermiştir. Durum aynı şekilde de
vam etmektedir. 

5. Yetki ve sorumluluk hiyerarşisinde gerek ka
rar vermede ve gerekse uygulamada beklenilen ve 
istenilen sürat ve dinamizm gösterilememiştir. Bugün 
de değişen bir şey yok. 

6. Zaman ve maliyet kontrol edilememiş, böy
lece de inşa halindeki tesislerde termin tarihleri 
devamlı ileriye kaydırılarak bu tesisler de büyük ge
cikmelerle üretime sokulmuştur. Durum bugün de 
aynıdır. 

Müsaadenizle önerilerim var, kısaca hemen biti
riyorum. 

ıSayın arkadaşlarım; 

Önerilerim; 
L Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kuruluş 

Kanunu en kısa sürede çıkarılarak Bakanlık üst ya
pısı bugünkü ve gelecekte'kl ihtiyaçlara uygun bir şe
kilde süratle yeniden organize edilmeli; böylece ka
rar verme, denetim ve koordinasyon etkinliği artırıl
malıdır. 

2/ Enerjiyle ilgili kuruluşlar arasında uyum ve 
Koordinasyonu sağlayacak, orta ve uzun vadeli enerji 
plan ve stratejilerini tespit edecek ve bunların 
uygulanmasını etkin bir şekilde denetim ve gözetim 
altında tutacak yatırım - finansman dengesini sürek
li izleyecek, değerlendirecek ve yönlendirecek bir üst 
organ oluşturulmalıdır. Devlet Planlama Teşkilatı-
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mız vardır, maalesef ibunu (takip edememektedir, 
geçen gün tekrar sorduk. 

3, Enerji üretim ve tüketiminin 'bütün oluşturu
cu unsurlarını dengeli bir şekilde bünyesinde içeren 
'bir üretim - tüketim (planlamasıyla, enerji varlıkları
nın tutarlı bir envanterinin çıkarılmasına titizlikle 
eğilıinmıelidir. 

4. Türkiye Elektrik Kurumu tarafından, bundan 
sonra ele alınacak 'bütün enerji yaltırımlartnın tutarlı 
bir ekonomik ve teknik gerekçeye dayandırılması ve 
ileride büyük gecikmelere ve aşırı derecede maliyet 
artışlarına neden olan unsurların başında gelen etüt 
ve proje yokluğunun giderilmesi' için gerekli tedbir
ler alınmalıdır. 

ı5. Enerji projelerinin yürütülmesindeki kuruluş
larımız de gerek şiddetle ihtiyaç duyulan yeterli sayı 
ve kalitedeki teknik personel açığımı gidermek ve 
gerekse mevcut olan elemanları bünyede tutmak için 
her türlü özel gayret gösterilerek gerekli ekonomik 
önlemler muıtlaka alınmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Devlet milyarlarını emanet etmiştir, öbür taraf

tan binleri düşünmektedir, bu mümkün değil. (Büyük 
'kayıplarımız vardır. 

6. Ülkem'ize geçmişte büyük hizmetleri olan 
Elektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğümüz 
bundan ısönra da daha aktif ve daha yararlı bir gö
rev için gerdkli statüye kavuşturulmalıdır. 

7, Enerji yatırımnlarında dış finansman sorununu 
çözmek ive dışa bağımlılığı azaltmak için plana alı
nan bundan sonraki enerji üretim tesislerinin proje 
ve mühendislik hizmetleriyle anatesisatının müm
kün •olan ölçüde ulusal teknoloji ve teknik güce 
dayandırılması tercih ive iradesi ortaya konmalı ve 
gerekli anatesıisatın imalatına yerli olarak vakit 
geçirmeden başlanılmalıdır. 

Bugün kamu ive özel kesimin elinde büyük bir 
imalat potansiyeli vardır, bu güç koordine edildiği 
'takdirde birçok teçhizat yerli olarak yapılabilir. 

'8. Bundan sonra kurulacak elektrik santralları-
nın, nerede yararlı olacaksa 'orada «birleşik ısı sanıt-
ralları» şeklinde kurulmasına mutlaka özen göste
rilecek, dışarıya atnlan artık ısının mrarkezi ısıtma 
ve endüstri buharı olarak kullanılması yoluna gidil
melidir. (Böylece kullanılan yakıtım % 35 yerine % 
65-70 bir kısmı kullanılmış, olacaktır. 

9. İstanbul ve Ankara, gibi büyük şehirlerimiz
de biriken ve ıbir çevre sorunu haline gelen çöpleri 
değerlendirecek çöp santralları 'kurulmalı, böylece 
hem enerji üretimi yapılmalı, hem de elde edilen ısı, 

Merkezi ısıtmada kullanılarak büyük bir problem 
Ihaline gelen Ihava kirliliğinin önlenmesine kaıtkıda 
bulunulmalıdır. Bu hususlta esasen öteden beri ça
lışmalar vardır. 

'Diğer doğal enerji kaynakları olan bitümlü şist 
ve jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi 
iiçin etüt, sondaj, araştırma ve geliştirme çalışma
larına devam edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlariim; 
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan son 

derece önemli bir konudaki görüşlerimi biraz da 
müsamahanıza sığınarak, zaman bakımından vakti
nizi alarak açıklamaya çalıştım. 

(Sözlerimi bitirirken, önemle ve ısrarla bir kere 
daha vurgulamak isterim ki, ülkemiz enerji sorunu-
nu ancak kendi ulusal kaynaklarını <ve teknolojik 
gücünü harekete geçirmekle çözebilir. Esasen yeryü
zünde kendi bilim ve teknolojisini üretmeyen ve onu 
kendi kaynaklarının kullanı'lmasında, yönlendirilme
sinde harekete geçiremeyen hiç bir ülke kalkınama-
mıştır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. '(Alkışlar.) 

IBAŞKİAN — Teşekkür ediyorum Sayın Sarıoğlu. 
ıSayın Bilgiç, buyurun efendim. 

'NİBDtM BİLGİÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler, Sayın Bakan, değerli yöneticiler; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Enerji, Türk 'ekonomisinin bugününü ve gele
ceğini etkileyen en önemli meselelerimizden biridir. 
Enerji kaynaklarımızın ne olduğu, bunlardan nasıl 
yararlanacağımız, kaynakların kapasiteleri bugün 
artık bilinmektedir. Türkiye hidroelektrik enerji kay
naklan bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden bi
ridir. Ancak, biz tabiatın vermiş /olduğu ve hiç eksil
meden yüzyıllarca kullanacağımız kapasitenin' bu
gün ancak % İH'ini kullanabiliyoruz. Kısaca, 100 
gücündeki bir kaynağın ortalama % 10'unu devreye 
sofcabilımişizdir. 

Hidroelektrik enerjisinin yalnız elektrik üreten 
bir kaynak değil, aynı zamanda tarım alanında ve 
hizmetler alanında büyük katkılar sağlayacağı da bi
linmektedir. Örnek vermek gerekirse, bugün ortalama 
8,5 milyon hektar sulamalı 'tarım yapacak arazi gü
cümüz mevcutken, bunun ancak takriben bir mil
yon hektarını sulayabiliyoruz. Kalan kısmı atıl bir 
kapasite ve kaynak olarak durmaktadır. 

(Hidroelektrik enerjiyi üretecek anayapı baraj
lardır. Barajlar politikası Türkiye'mizde gerçek an
lamı ile 1950'lerde başlamıştır ve günümüze kadar 
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gelmiştir. 1950 yılındaki 760 milyon kilovat saatlik 
enerji üretimi, bugün 11 milyar kilövat-saate çıkmış
tır. Ancak, yapılanlar ne yeterli nede anakaynak 
bakımından devreye sokulmuştur. Türkiye'nin eko
nomik hayatı ve gücü her şeyden önce ve neye mal 
olursa olsun barajlar politikasının en etkin 've verim
li bir biçimde devamına bağlıdır ve yatırımların da 
bu politika çerçevesi içinde yürütülmesi gerekir. 
İşte, Fırat üzerinde inşaası ortalama 20 yıldır dü
şünülen, projelendirilen çalışmalar açıkladığım po
litikanın önemli örneklerinden biridir. !Bu örneğin 
adı Atatürk Barajıdır. Ne yazık ki, Atatürk Yılının 
en önemli ve ebedi eseri olarak kalacak bu Baraj 
çalışmaları bugün aksamıştır ve yetersizdir. Açıkça 
belirteyim ki, böyle giderse Atatürk »Barajını bizim 
neslimiz göremeyecektir. 

Atatürk IBarajının geleceğimizi yakından ilgilen-
diren bir özelliği de bu yatırımların meydana geti
receği sosyal ve kültürel katkılardır. Atatürk Barajı 
ile yalnız bugün Keban'ın ürettiği enerjinin 7-ı8 katı 
enerji sağlanmakla kalmayacak, 2 ilâ 3 milyon hek
tar araziyi tarıma elverişli hale getirmekle de yetin
meyecek, en önemlisi, Yüce, Büyük Atatürk'ün bü
tün düşüncelerinin esasını teşkil eden milli bütünlük 
ve birliğimizi ülke çapında sağlayacaktır. 

Bu esaslar içinde Atatürk IBarajının cumhuriye-
•timizin yeniden kuruluşu döneminde ele alınmasını 
ıgiönülden ve milletçe istemekteyiz. Adıyaman ilinden 
gelen bir arkadaşınız olarak, Atatürk Barajının yö
remizdeki büyük etki ve katkısının ne derece önemli 
olduğunu belirtmek isterim. 

IBiz, barajın yapılması için Itüm adıyaman'lılar, 
ekilebilir arazinin yarısını ve ona anakaynak teş
kil eden taban arazisini kaybetmekteyiz. Ancak, bu 
kaybımız, memleketimiz ve milletimizin elde edeceği 
büyük değerler karşısında hiç bir şey değildir. Bunu 
gönülden yapacağız. Yeter ki Atatürk Barajı bir an 
önce ele alınsın ve devreye sokulacak politikalar iz
lensin. 

•Barajın yapımı gerçekleştiğinde Adıyaman ili açı
sından önemli sorunlar doğmaktadır, 'İleride çevre 
halkı yönünden önemli sosyo-ekonomik problemle-
'rin ortaya çıkması söz konusudur. Hükümet prog
ramlarında kalkınmanın nimetlerinden dar gelirli yok
sul zümrelerin ve yurdun gelişmeye muhtaç bölge
lerinin yararlandırılacağı hedef alınmıştır. Kalkınma 
hamlesinde bölgeler arasındaki dengesizliklerin gide
rileceği ve kalkınma nimetlerinin yaygın ve adil bir 
şekilde dağıtılacağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerimizin ve bütün gelişmeye muhtaç bölgele
rimizin kalkınması için etkili tedbirler alınacağı ve 
•bu bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile özel 
planlar hazırlanacağı ifade olunmaktadır. 

'Bunun ışığı altında, Atatürk 'Barajı aksı Adıyaman 
'vilayet merkezine takriben 35 kilometredir. Teşekkül 
edecek barajın gölü Adıyaman 'Belediye ttıudultlarının 
'iki kilometre yakınına kadar yaklaşmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Şöyle elimde gördüğünüz yapılmış bir harita ile 

de anlaşılacağı gibi, taban arazinin büyük bir kıs
mını baraj gölü teşkil etmektedir. Teşekkül edecek 
barajın gölü Adıyaman Belediye hudutlarının iki 
kilometre yakınına 'kadar yaklaşmaktadır Ancak, 
genel milli hâsıladaki payının dışında, Adıyaman 
Vilayet Merkezinin ve hiç bir kazasının bugünkü ra
yiçle 600 - 700 milyarlık bu yatırımdan istifadesi 
olmayacaktır. Buna mukabil, bu tesisin büyük 
ağırlığını omuzlarında taşımaktadır. Şöyle ki, Baraj 
gölü teşekkül ettiği zaman Samsat Kazası tamamen, 
Kâhta Kazası ve merkez ilçenin takriben 453 bin 
dönüm taban arazisi su altında kalmaktadır. 71 köy, 
103 mezra ve yaklaşık olarak 5247 hane ortadan 
kalkmaktadır, ©öylece Adıyaman ili baraj ve sulama 
Tesislerinin büyük külfetini taşımakta ve fakat ni-
meiblerinden istifade edememektedir, 

Baraj ve sulama tesisleri inşaatına nezaret etmek 
üzere kurulacak baraj sitesi, site tesisleri ve yapımcı 
kuruluşlar için kurulacak şantiye tesislerinin hiç ol
mazsa bir kısmının Adıyaman tarafına inşa edilme
sini, bu vesileyle baraj inşaatı sırasında Adıyaman'a 
ekonomik canlılık getireceği düşüncesi ile zaruri 
görmekteyiz. 

Sayın üyeler, değerli Balkan ve yöneticiler, 
Böylece görüyoruz 'ki, konu sadece bir ekono

mik mesele değil, aynı zamanda sosyal boyutları 
ihtiva eden önemli bir meseledir. Yukarıda ekonomik 
ve sosyal tarafları hakkında özet olarak arz edilmiş 
olan. malumat içerisinde, hangi açıdan bakılırsa ba
kılsın, Atatürk Barajının site ve şantiye tesislerinin 
ve Baraj iltisak yolunun nehrin Adıyaman tarafına 
yapılması hem ekonominin gereği hem sosyal ada
letin icabı hem de Hükümet programlarının ama
cının yerine getirilmesi manasına gelecektir. Barajın 
çimentosu, Adıyaman iline 20 kilometre mesafede 
19&2 Mart'ında üretime geçecek Çimento Fabrika
sından sağlanacaktır. IBaraj aksına mesafesi 35 kilo
metredir. Adıyaman - Gölbaşı demiryolu baraj ak
sına 75 kilometredir. îçme suyu büyük çapta Adı
yaman Gülle Höyük Memba suyundan sağlanacaktır. 
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Baraj aksına kadar götürmek üzere inşaatı devam et
mektedir. 

IBütün bu müspet ekonomik raıntabiliteye karşı, 
istenilen sadece '200 milyon civarında küçük bir ya
tırımdır. Yukarıdaki konular şu anda Adıyaman hal
kı arasında güncel bir konu olarak görüşülmekte ve 
(tartışılmaktadır. Bu durum halkın moralini bozmak, 
Devlete güvenini sarsmak isteyen yeraltı unsurlarını-
ca olumsuz 'bir koz olarak işlenmektedir. İlgililerin, 
ibu yörenin ekonomik ve sosyal rantablitesi olan 
haklı ve son derece masum talebini dikkate alaca-
iğındain şüphemiz yoktur., 

(Değerli yönetici ive Balkanımızdan bu hususdaki 
görüşlerini yazılı olarak verMerse müteşekkir kala
cağımı arz ederim. 

IBakanlık Bütçesinin, ıBakanlıik mensuplarına ve 
Türk ımıilletine hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Baysal, buyurun efendim. 

İÖRIHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danuşma 
'Meclisi sayın üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlığın de
ğerli mensupları; hepinizi saygı ile selâmlarım.. 

Sözlerime 'başlarken arz etmek isterim ki, Türki
ye'de en önemli yatırımları yürütmek ve gerçekleş
tirmek sorumluluğunu yüklenmiş olan Enerji ve Ta-
'bii (Kaynaklar Bakanlığının 198J2 Yık Bütçesi üzerin
deki görüş ve takdirim olumludur. 

ıBu Bütçenin, sizler)in de öhımlü oylarımıza maz-
h'ar olacağı inancımı koruyorum., 

Bütçe - Plan IKomi'syonu üyesi olmakla 'birlikte, 
önemli gördüğüm, 'hususları arz etmek üzere huzur
larınızı işgal etmiş bullunuyorumı; özür diler, (Başkan
lık Divanının ve ıBütçe - Plan Komisyonunun olur 
ve 'hoşgörüsü için teşekkür ederim, 

Sayın üyeler; 
Eşsiz önder Yüce Atatürk'ün sık sık işaret etti

ği gibi, savaş alanlarında kan ile kazanılan ulusal 
egemenlik 've bağımsızlık; ancak mevcut veya yara
tılacak ekonomik güç ile korunabilir. Türkiye, eko
nomik alanda güçlü 'olabilmek, kalkınabilmek için 
'tercihini yapmış, hı'zla bir endüstri ülkesi olması is
temimi gerçekleştirmeye yönelmişrİr., 

. Kabul edilmelidir ki, endüstrileşme kendi başına 
gerçekleştiriebilec'elk bir olgu değildir. Endüstrileş
me, başta enerji olmak üzere, hammaddeyi, teknolo
jiyi, yatırımı, plan ve programı yetenekli, aynı za
manda da kararlı ve taanan bireyleri gerektiren bir 
bütünün ortaya çıkardığı sorunların çözümü ile müm

kündür, Bu bütünün içinde ekonominin temel gir
dilerinden olan enerji, kalkınma savaşı veren dış ti
caret dengesini sağlıklı 'bir düzeye getirme özlem ve 
gayretli içinde bulunan ülkemizde en önemli 'bir dar
boğaz olarak karşımızda durmaktadır. 

Oysa, Türkiye Özelikle ticari katı yakıtlar, hid
rolik enerji gibi 'birincil enerji kaynakları yönünden 
oldukça Zengin, o riispette ihmal edilmiş, kaynakları
nı sağlıklı ve »verimli bir şekilde endüstrisine suna-
mamıış bir ülkedir. 

Sayın üyeler;ı 
Sizlere birkaç somut örnek 'vermek isterim î 
Örneğin, daha önce de belirtildiği gibi, ülkemi-

zfin ekonomik olarak kullanılabilir hidrolik enerjisi, 
bugün ancak % 10 şeklinde değerlendirilebiimekte, 
arta kalan % 90 potansiyelin nehir ve akarsuları-
mızdan akıp gittiğini görmekten hicap duymakta
yız., 

ıDurum böyle olmasına rağmen, Türkiye T9I8İ1 yı
lında »8 milyon ton ham petrol, 1,5 milyon ton işlen
miş petrol ürünleri ile .1J3 milyar kilövatsaat elektrik 
ithal etmek 've bunlara 12,5 milyar doları aşan döviz 
ödemek zorunda kalmıştır., 

Yıllardır arama ve sondajların yapıldığı (iddia edil
mesine karşın, mevcut kömür rezervlerinde göreli 
artışlar elde edilememektedir. Oysa Türkiye'de kö
mür, gerek taşkömürü, gerekse linyit potansiyelinin 
çok daha yüksek düzeyde olduğu kuşkusuzdur. Çün
kü, Türkiye'de kömüre elverişli 103 bin kilometre
kare arazi bulunmasına karşın, bugüne dek ancak 20 
bin kilometrekare arazide kömür arama çalıişmıaları 
yapılmış, bu çalışmalar da uzun yıllar daha çok bi
linen bölgelerde yoğunlaşltırılmıştır. Aramalar, ye
terli ve ciddi olarak gerçekleştirilmediği gibi, mevcut 
üretim de aramamakta, hatta son yıllarda zaman za
man düşmeler göstermektedir., 

Örneğin, 1967 yılında 5 -milyon tonu aşan üre
tim', 1977 yılında 4 milyon tona ve 19'80 yılında da 
3j6 mlilyon tona düşmüştür. 

Gerekli önlemler alındığı takdirde optimal taşkö
mürü üretiminin '6 milyon ton/yıla ulaşması olanak 
dahilindedir. Aksi takdirde, l9lSl yılı fiyatlarıyla 200 
milyon dolar değerinde bir gelir kaybı olacaktır, 

Enerji sektörüne paralel olarak madendik sek
töründe de benzer durumlar mevcuttur. Üzülerek 
belirtmek isterim ki, büyük bir maden potansiyeline 
sahip olan Ülkemizde, madencilik faaliyetlerinin sa
nayi sektöründeki payı, Gayri Safi Milli Hâsıladaki 
payı, planlı dönem yılları boyunca artmamuş, azal-
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mıştır. 'Bir diğer deyişle; madencilik sekllörü, ima
lât sanayinin taleb'indeki artış hızına bile ayak uy-
'duramamış, geri kalmış, planlı dönemde sanayi sek
törü içinlde işldvüni yerine getirememiş, ekonomik 
kalkınmaya verebileceği, vermesi gereken katkıyı 
sağlayamamıştır. 

Oysa, 'dünyada düşündürücü bir durum alan eko
nomik krizden en az etkilenebilmek, hafta dünya 
konjonktüründeki etkinliklerini artırabilmek için 
tüm ülkeler olanaklarını, özelüikle doğal olanakla
rını 'mümkün olan en iyi 'bir şekilde kullanabilmek 
uğraşısı içindedirler. 

Sayın üyeler;! 
itzriiniizle bor madenciliği, üzerinde bir nebze dur

mak istiyorum. 
•Bugün, 'herkesin bildiği üzere, bor ürünleri çağı

mızın modern teknöîoj isinde seçkin bir yere sahiptir. 
Endüstrisi 'ile ziraati ile ulaştırması ,'ile kısaca birey 
ve toplum çalışmalarının her kesiminde insanlığın 
en zorunlu gereksinmelerine cevap veren bor ürünleri, 
gün 'geçtikçe önem kazanmaktadır, 

özellikle son yıllarda sürdürülen yoğun arama 
faaliyetleri göstermiştir ki, Türküye boraks yatakları, 
dolayısıyla bor hammaddesi potansiyeli bakımından 
çok zengindir. Seyitgazi, Emet Ve Bigadiç yörelerin
deki 'rezervleriyle Türkiye, toplam dünya rezervleri
nin % 80'ine sahiptir. 

iGerek arama 'faaliyetleri 'sonucu saptanan bor 
hammaddesi 'potansiyeli, gerekse üretim (faaliyetle
rindeki hızlı aşamalar açısından durum Türkiye için 
öfdükça sevindiricidir. Ancak, unutulmamalıdır ki, 
yeraHtımda gizli duran doğal zenginliklerin bir kıymet 
halline getirilebilmesi, memleket kalkınmasınla Ve mil
li ekonomiye etkinliğinin sağlanabilmesi için bunla
rın sadece mevcut olduğunun ibilinmesi ve hatta üre-' 
tilmesi yeterli değildir. 

Önümüzdeki uzun süreli dönemin hızlı ve den-1 

geli kalkınması; ancak gerçekleri yansıtan, İhtiyaçla
ra cevap Veren plan ve programlarla uygulanacak 
etkin bir kaynak kullanımı ıpolitika'sıyla mümkün
dür, Bu arada öncelikle ihracatı artırıcı, sanayileşme
yi hızlandırıcı yönde ivedi önlemlerin alınıp, gerçek
leştirilmesi şarttır. Afei takdirde, bugün olduğu gi
bi, bor hammaddelerine ilişkin mevcut yatırımları
mız, yarı kapasite 'ile çalışır, stoklarımız artar, üre
timimizi efektif halle dönlüştüııemıemeran sıkıntısını 
çeker, en önemlisi, mevcut potansi yelim izin ülke eko
nomisine katkısından yoksun kalırız. Bunun için, 
miilli çıkarlarımızı koruyan ve dünya koşullarını 
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gözönüride tutan arama, üre'lÖm, özellikle değerlen
dirme Ve pazarlama ünitelerini kapsayan bir milli 
entegre bor politikasının ıkensinlikle ve ivedilikle 
oluşturulması ve bunun uygulanması zorunluğu Var
dın 

Sayın üyeler, iBakanliğın değerli mensupları ; 
Sizlere sunmaya çalıştığım örnekleri çoğaltmak, 

özellikle petrol, jeotermal enerji, güneş enerjisi, bi
tümlü şiîstler gibi 'birindil enerji kaynaklarımıza, krom, 
demir, bakır gibi madenlerimize ilişkin. sorunlar 
hakkında ayrı ayrı durmak mümkündür. Ele alınma
sı, ivedilikle çözümlenmesi gereken sayisız sorunlar 
vardır; ancak zamanın kısıtlı ©İması nedeniyle, bu
rada bunlara temas etmek istemiyorum. Esasında 
amacım da bu 'değildir. Belirtmek istediğim husus 
şudur : 

ıBüiyük bir enerji ve maden potansiyeline Sahip 
olan Türkiye, ekonomik kalkınima savaşı sürdürür
ken bu olanaklarından yeteri kadar yararlanmamak
ta, endüstrileşme sürecini arzu edilen düzeyde ger-
çekleştirememekte, hakkı olduğu ve özlemini duy
duğu ekonomik ve sosyal refaha kavuşamamakta, 
dünya konjonktüründeki etkinliğini ve saygınlığını 
artıramamaktadır. 

Bunun temelinde, kanımca enerji ve doğal kay
naklarımızı gereği gibi değerlendirememekten kay
naklanan nedenler vardır. İzninizle bu nedenlerden 
önemli gördüklerim üzerinde bir nebze durmak is
tiyorum. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, Türkiye'de diğer 
sektörlerde 'de olduğu gibi enerji ve madencilik sek
törlerine ilişkin sorunları ülke yararına en uygun se
kide çözümlemek için belirgin politikalar saptanıp 
sürekli uygulanamamıştır. Bugün ulusalbir enerji poü-
'iükasiv bir petrol politikası, örneğin; bir bor politikası 
mevcut (değildir. Akılcı ve tutarlı ve ülke yararlarını 
gözeten bir politikanın saptanıp sürekli uygulanma
sında Enerji ve Tabii (Kaynaklar Bakanlığının, dola
yısıyla Devletin folu büyüktür. Kaldı ki, bu onun 
görevidir. Devletin temel öncelikleri ve uygulamaya 
yönelik kararlan belirlendikten sonra gerek ilgili ve 
bağlı kamu kuruluşlarının, gerekse özel kuruluş ve 
şahısların tutum ve davranışları, soruna yaklaşım bi
çimleri ve girişimleri oluşmaya başlayacaktır. Bu 
arada saptanacak politikaların ulusal yararları gözet
mesi, gerçekçi, inandırıcı ive uygulanabilir olması 
şarttır. Ayrıca bu politika ile uygulamalar arasında 
mutlaka tutarlılık, güvenirlik ve süreklilik sağlanma
lıdır. Aksu takdirde, takdir edersiniz ki, politika, po
litika, olmaktan çıkar. 
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Enerji darboğazına girmemizin nedeni olan pet
role dayalı bir enerji politikasından «vazgeçilerek,, 
enerji sorununun ülke çıkarlarına en uygun şekilde 
çözümlenmesini amaçlayan enerji üretliminıde ulusal 
kaynaklara öncelik veren, Tüketimde ise enerjinin en 
uygun şekilde külUanılmasmı sağlayan gerçekçi bir 
enerji politikasının saptanıp kararlı ve sürekli izlen
mesi şarttır. IBu cümleden olarak, özellikle hidroelekt
rik ve termik santralarımızın hızla gelişmesine, en 
kısa sürede hizmete girmesine özen gösterlilmıelidir. 
'Bu politikanın (gerçekleştirilelbilmösi için projelerin 
yakından izlenmesi, planda öngörülen arama hedef
lerine zamanında ulaşılması ve yerli enerji kaynak
larımıza ait envanterin İvedilikle tamamlanması sağ
lanmalıdır, 

Endüstri kurulmasıyla enerji politikası uyumlu 
^duruma getirilmelidir. (Enerji taleplerini gerçeklere 
uygun şekilde tahmin eden ve bu talepleri en güven
li bir sekide karşılayan bir enerji planı yapılmalı
dır. 

Üretilmde esas amaç, mevcut potansiyellimizin 
yurt ekonomisine katkısının artırılmasını sağlamak, 
milli çıkarlarımıza ve isaptanacak politikalara ters 'düş
memek olmalıdır. Bunun içlin saptanacak politikanın 
bir parçası olarak gerek enerji üretimi ve tüketiminin 
en verimli bir biçimde yürütülmesi, gerekse 'doğal 
kkynaklarrm'izın ülke çıkarlarına yönelik değerlendi-
rilebilmes'i için gerektiği yer ve zamanda yabancı 
teknoloji transferi ye yabancı (sermayeden azami Öl
çüde yararlanılmalıdır. IBenzer şekilde devletin 'sürek
li ve etkin denetimi altında özel sektörün mevcut po
tansiyelinden 'de yararlanılmalıdır, 

BAİŞKAN — Sayın IBaysal, bir 'dakikanız var. 

ORMAN ıBAYİSAL — Çok teşekkür ederim. 
Sorunların temelinde yatan bir diğer neden, ör

gütlenme aksaklıkları! ve karmaşığıdır. Bilindiği üze
re, 19163 yılında kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığt, Türkiye'de en önemli ve en büyük yatı
rım bölümünü 'yürütmek ive gerçekleştirmek sorum
luluğunu yüklenıhiiş bir bakanİığimızdır. Kendisine 
bağh veya ilgili 11(2 kuruluşun '1982 yılı toplam ya
tırımı 4İ17 milyar lirayı aşmaktadır. Diğer İktisadi 
iDevlet Teşekkülleri Ve b'enızerlerinde de olduğu gibi, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı veya 
ilgili kuruluşlarının örgütlerimeieri birbirinden fark
lı ve oldukça karmaşıktır. Kuruluşların amaçları ve 
fonksiyonları çoğunlukla açık bir şekilde belirtilme
miştir., Kısmen veya tamamen kuruluş amaçlarının 
dışında fonksiyonda bulunan yen*i kurulan kuruluş

lar nedeniyle kuruluş amaçları kalmayan veya görev
leri üzerinden alınan, buna rağmen hizmetleriini yü
rütmekte direnen kuruluşlar vardır. Her kuruluş ken
di içinde Veya diğer kuruluşlarla sağlıklı bir uyum 
oluşturacak organizasyondan yoksundur. Kuruluş
larda ve bunların organizasyonlarında yer alan birim
lerin görev, yetki ve isoırumlülulkları net bir şekilde 
belirlenmemiştiir. Kimin kime bağlı olduğu veya 
'hangi hizmetlerin hangi kuruluş veya organizasyonr 
lar tarafından gerçekleştirileceği çoğunlukla belli de
ğildir. Kuruluşlar veya onların birimleri tarafından 
yapılan hizmetlerde tekrarlar, birbirine karışmalar ve 
çelişkiler mevcuttur. Kuruluşumdan sonra 19 yıl geç
mesine rağmen IBakanlığın henüz bir kuruluş kanu
nuna sahip olmaması, sorunu daha da karmaşık bir 
hale getirmektedir., 

ISorunların temelinde yatan bir başka neden, 
koordinasyon sorunudur. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı Veya onunla ilgili kuruluşlar ara
sında, hatta aynı kuruluşun alt birimleri arasında sağ
lıklı ve sürekli Ibir koordinasyon, bir işbirliği mevcut 
değildir. 440 sayılı Yasada öngörülen 'koordinasyon 
hükmüne çoğunlukla şeklen dahi üyulmamaktadır. 
Bunun içindir ki, bu kuruluşlar sık sık aynı yerde, 
aynı amaçla benzer hizmetleri vermenin gayreti ve 
uğraşısı içinde bulunmakta, bu suretle telafisi imkan
sız kaynak israfıma neden o'lımaktadırlar. Bu duruma 
Devlet Planlama Teşkilatı da bilerek veya bilmeye
rek olanak sağlamaktadır. 

,Sayın üyeler;, 
Değindiğim kuruluşların had safhaya ulaşan per

sonel Sorunları, üretimlerine ilişkin sorunları, özellik
le pazarlama ve ihracata yönelik sorunları, mali so
runları mevcuttur. Fazla zamanınızı almamak ve 
bana ayrılan süreyi aşmamak için bunlara burada 
ayrıca değinmek üstemlyorum, Ümit ve bekleyiş için
deyim ki, son aşamasına gelen İktisadi Devlet Teşek
küllerinin düzenlenmesine ilişkin ya'sal düzenleme 
bir an önce uygulamaya girsin, mevcut 'sorunlar op-
timal çözüme ulaşsın, Enerji 've Tabii Kaynaklar Ba
kanlığımız kend&inden beklenen fonksiyonları ger
çekleştirme olanağına ısahilp olsun, Türkiye'nin is
tikbalini tayin edecek bağlı İve ilgili kuruluşları ülke 
kalkınmasında öncülük ederek bunun gururunu pay
lansınlar ., 

Sabrınız için hepinize teşekkür eder, saygılar isuna-
rım, ı(ıAlkışlar)« 

(BAIŞKAIN — Teşekkür ediyorum sayın Baysal. 
Sayın Yeğenağa., 
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•TURGUT YEĞENAÖA — Sayın İBaşkan, mub-
terem arkadaşlarım, sayın 'Bakan, Enerji Bakanlığı
nın sayın temsilcileri; 

Enerji 've Tabii Kaynaklar 'Bakanlığı, Türkiyenin 
kalbini teşkil eden kuruluşları bünyesinde toplayan, 
'denetleyen ve onlara yön vermesi gereken en 'mühim 
bakanlıktır. 1963 yılında kurulan 'Bakanlığım kuru
luş kanunu olmadığından '12 Eylül 1980 tarihine ka
dar sloganlarla idare edile gelmiştir. Bu sloganları 
sıralıyorum efendim1: 

Bir: «Vatandaş, Türk petrolü kullan» 
Sanki Türkiyenin dahilinde üretilen »petrol bol, 

yetiyor, depolanıyor ve Türk .Milleti hariçten gelen 
petrolü almayı tercih ediyormuş gibi böyle 'bir süo-
gan ortaya atıldı ve sonra bu slogan «Yabancı pet
rol şirketlerine paydas»a 'dönüştürülerek gayesine 
erişti. Yabancı petrol şirketleri Türkiye'de petrol ara
mayı bırakıp gittiler. Mevcut şirketler de çıkarmakta 
oldukları petrolle iktifa edip oturmayı t'erdiih ettiler. 
Yunanistan'da yılda 560 petrol sondajı yapılırken, 
Türkiye'de yııl'da 40 sondaj yapılıyordu. Yıllık yerli 
petrol üretimi !3,5 milyon toridan 2,5 milyon tona 
düştü. 1982 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının 97 sondaj yapacağı haberini duymakla he
pimiz sevinmiş olduk. Ayrıca, yabancı şirketlerin de 
arama işlerine başlayacakları söylenenler arasında
dır. 

İkinci bir slogan : «Fuel öil santraları kurmak, dı
şarıya döküklüktür .<» 

(Bu 'sloganı başlatanlar, fuel-oil yerine motorin 
kullanan gaız türbinleri kurdular. Bugün Türkiye'de 
400 000 kilovat gücünde gaz türbini vardır. Puant 
saatlerinde günde iki-üç saat çalışmak için kurulan 
bu santrallar hem baz santralı gibi çalış'tırıldıklari'n-
dan Ve uzun müddet çalıştırıldıklarından hurda (ha
line gelmişlerdir, İhem de 1 kilovat saat 'elektrik ma
liyetleri, motorin kullandıklarından, 18 liraya çik-
maktadirv Türkiye Elektrik Kurumunun enerji tari
fesinin 580 kuruş olduğunu Söylersem, bu maliyetin 
ne kadar yüksek oDduğunu, ne kadar zarardide oldu
ğunu tahmin edebilirsiniz. 

Üçüncü slogan: «Özel sektör elektrik yapamaz.» 
sloganıyla, balen, Türkiyenin % 8 civarında 'elektri
ğini üreten özel elektrik şirketlerine yeni yatırım 
yapma imkânı verdirmediler. Hükümetin yatırım 
yapma imkânı verdiği devirde de İktisadi Devlet 
Teşekkülü olan Türkiye Elektrik Kurumu Umum 
Müdürlüğü, Danuştay nezdinde dava açtı, Enerji Ba
kanlığını dava etti, Danıştay, 'Kuruluş Kanununa 

dahi mugayir olan bir şekilde Danıştay'da dava aç-
ti, «ıBu -şirket yatırım yaparsa bizim menfaatlarımız 
•baltalanır» babında, Enerji Bakanlığını dava etti ve 
iDanıştay Umumi Heyeti, Türk, Milleti Adına hare
ketle, bu yatırımların yapılmamıasını önerdi ve böy-
Uelikle bu yatırımlar uzun süre durduruldu, 19711 yı
lından sonra yeni hiçbir yatırım yapmama kararı 
alındı. 

Eğer, özel teşebbüs, yatırımlarına devam edebil-
seydi, Asl'antaş Barajı hidroelektrik santralı, 1976 
yılında devreye girmiş olacak ve yılda 1 miil'yar kilo
vat saat elektrik üretecekti., 

/Yumurtalık Termik Santralı Iİ977 yılında 'devreye 
girecek ve yılda 2 mlilyar kilövatsaat elektrik ürete
cekti 

Gezende Santralı '1980 yılı Haziran'ında devreye 
girecek ve yılda 1 milyar kilövatsaat elektrik ürete-< 
çekti. Yani toplam 4 milyar kilövatsaat elek'triik üre
tilecekti ki, Türkiye'de, 'bugün elektrik olmadığından 
kısıtlanan miktar 3 milyar kilövatsaat civarındadır. 
1 kilovat !saat elektriğin nok'san oluşunun yurt milli 
hâsılasına 1 Dolar civarında, -ıSayın arkadaşım, «50 
lira» dediler, onun kıstası 1 Dolardır-1'30 lira oluğu
nu kabul edersek, Türk Milletinin bu yatırımlardaıı 
mahrum kaldığımdan dolayı kayıplarını rahatlıkla 
hesap etmek mümkün olacaktır, 

!Bir slogan daha; «Neden elektrik kısıtlaması ya
pılıyor?» denince, «Efendim, sanayi patlaması oldu, 
ondan elektrik kafi ıgelmiyor.» 

^Sanayi dinamik değildir ki, anında paüasım. Ay
rıca mantar da değildir, ki iki günde bitsin. Temeli 
atılıyor, İnşaat devam ed'ıyor, daha evvel müracaat 
ediyorlar ilgilli mercilere, Ifaka't hiç bir ma'kes bula
madıklarından, netlceten, mevcut enerjiyi hepsine 
bölüştürmek şartıyla Verildiğinden enerji kifayet et
miyor, kısıtlamalar başlıyor. O zaman, daha evvelki 
sanayiin elektriği kısıtlanıyor, yen'i kurulan sanayie 
veriliyor. Usul buna irca edildi ve buna enerji tasar-» 
rufu dendi. 

Enerji 'tasarrufu, evet, yerinde bir husustur, ama 
kısıtlama enerji tasarrufu değildir. Kısıtlama, bir sa* 
mayii ve bir milletli cezalandırma demektir. Neden 
cezalandırma? Yapılmadığından cezalandırma. (Ne
den yapılmadı, neden yaptırılmadı? ıBütüm bunlarımı 
araştırılması lâzım asıl, memlekette. 

Efendiîm; bir sl'ögan daha vardı; «Madenler dev-
letleştirilmelidir.» Stratejik madenler, stratejik okna-< 
yan madenler, neticeten bir sürü maden devletleşitiriî-
'di. 'Neticeyi hepimiz 'görüyoruz. Mevcut linyitlerim, 
mevcut kömürlerin ne şekilde işletildiğini, devletleştî-» 
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rilenlerin ine şekilde işletiîdÜğirii, ne halde olduğunu 
hepimiz görüyoruz. 

Sayın Bakanlıkla yapılacak ilk iş, 'bu madenleri 
elski sahiplerine aym ışartlarla iade etmek olmalıdır. 
Çünkü bazı madenler var; tünelleri, dehlizleri açıl
mış; yıkılmaya 'terk 'edilmiş, 'işletülmez şekilde duru
yor. 

iBügün i'se, en kıvanç verici nokta, Hükümetimi
zin akılcı bir yol ile, Türkiye'ce enerji seferberliğini 
ilân etoiş 'olmasıdır. Türkiye'ce Özel teşebbüsün de 
elektrik yapması gerekliğine dair 'bir kanun, Yüce 
Meclisimize Hükümetimiz tarafından -sevk ddilrndş 
durumdadır; eğer Yüce Meclisimizin tasvibine de 
rnazhar 'olursa, ki yurt IfaMesine olacağına mutlak 
olarak inanıyorum, ıBu 'enerji sıkıntısından, kaynak 
yaratma bakımımdan m'illi seferberlikle çıkmaktan 
başka hiç 'bir yol gföremiiyoruim, 

Efendim; -Sayın Orhan 'Baysal arkadaşımız değin
diler; ben, dalha teferruatını izah edeceğim; Enerji 
Bakanlığına 'bağlı iki ımüesısese vardır, ki 'bunların 
faaliyetleri diğer müesseselerle tedahül halimdedir, 
Bir tanesli, Maden Tetkik Arama Enstitüsü. (Maden 
Tetkik Arama Enisitit'üsüniün 10 aylık ödeneği, bütçe
de 6 7ı6'8 000 000 lira. Yıllık ise 8 milyar lira civarın
da. 6 200 personeli var. (Bunlar kadrolu. Kadrosuz 
olarak, muvakkaten ide her yıl 6 300 personel istih
dam. ediyor. 

Türkiye Kömür 'işletmeleri, kömürlerini kendileri 
arıyorlar. Et'ibank, diğer madenlerin araşltırmasını 
yapıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, pet
rolü kendisi arıyor. Maden Te'tkik Arama'ya bü'yük 
bir şey düşmüyor. Onun için 'bu kadar büyük kad
rolu, bu kadar büyük masraflı bir teşekkülü mevcut 
kılmaktan bir yarar çıkacağına kani değilim,. Tavsi
yem, 'bu müessesenin dirideki araştırma gereçlerini 
Etibanık'a, TFAO'na ve Türkiye Kömür İşlethreleri'ne 
devretmek suretiyle, yalnız, îalboratuvarını muhafa
za etmekte ve ayrılan personelin in de kuracakıları 
ma'den arama şirketlerine götürü olarak iş vermıekte 
çok büyük yarar olacaktır. 

©ir tarihte (Maden Tetkik AramaMa bir kokteyle 
davetliydik, gittik, salonun yanında bir de müze gi
bi bir yer vardı, o müzede mamuıt fili, dinornis, di-
nozîor; ne kadar kabl-et tarih hayvan varsa hepsinin 
iskeletlerini gördük ve iskdetleri tamamdı. O zamanki 
Umum IMüdür yakınıımdı; takıldım, dedlim ki, 
«SadreMn IBey, bu kemikleri bulacağına bir ma'den 
bülsaydm, bir petrol bulsaydın daha iyi olmaz mıy
dı?» dii'ye, 

Hakikaten bu teşekkül ilk kuruluşunda görevini 
ifa etmiştir; ama bugün gelişen mües'seseler kendile
rini ilgilendirdiği için bu arama işlerini daha iyi ya
pacaktır kanısındayım., 

Aynı şekilde Elektrik (İşleri Etüt İdaresi, (ki, ben 
büyük ihis'sİ bağlarla bü teşekküle bağlıyımdır, çok 
eski 'tarihlerden beri temaslarım oldu.) hakikaten fay
dalı bir kuruluş 'olmuştur, Türkiyenin elektrifikasyo
nuna büyük hizmette bulunmuştur, çok kıymetli in
sanlar yetiştirmişt'ir; fakat o dahi buigün faaliyetle
riyle Devlet Su işleriyle, Türkiye Elektrik Kurumuy
la tedahül etmek durumundadır. Bu Kurumu da 
ı(IEğer araştırma yapması gerekiyorsa araştırma ya
pabilir, çok kıymetli elemanları vardır.) Devlet Su 
İşleriyle Türkiye Elektrik Kurumu arasında teVziye 
tabi tutup küçük bir araştırma grubu olarak belki ye
ni biyoigaz, güneş ışını ve sair konularda araştırma 
yapmak üzere küçük bir teşekkül halinde çalıştırmak
ta fayda mülahaza ederim, Bu olay olduğu takdirde, 
yalnız Maden Tetkik Arama Kurumundan 7 milyar 
îira tasarruf edilmiş olacaktır, 1 milyar lira da Elek
trik işleri Etüt İdaresinden tasarruf edilirse, toplamı 
8 milyar lira eder, bu meblağ her sene 100 bin kilo
vat gücünde bir hidrolik 'santral inşa eder. 

Saygılarımlar teşekkür ederim. ((Alkışlar). 
'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Yeğen-

ağa. 
Sayın Akkılıç, buyurun. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, Danış
ma Meclisinin sayın üyeleri; 

Sabahleyin Ticaret 'Bakanlığının Bütçesini görü
şürken, ihracat, ihracat, yine de ihracat dedik. O ara
da ben de, ihracatı gerçekleştirebilmek için üretim, 
üretim ve üretim dedim. Üretimin biri tarımsal üre
tim, Öbürü de sanayi üretimi ya da madenler ve ben
zeri üretimlerdir^ 

Türkiye jeolojik ve coğrafik yapısı itibariyle ma
den bakımından çok büyük zenginliğe sahip ve bu 
madenlerin aranmasında da, biraz evvel Sayın Ye-
ğenağa'nın değindiği gibi ve Bütçede de gösterildiği 
gibi birçok kuruluşlar yetkili ve sorumlu., 

Bunların başında Türkiye madenlerinin çıkarılma
sı ve işlemeye sunulması için sorumlu olan Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü vardır. Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsünün görevi; yurdumuzun jeolojik ve jeo
fizik yapısını araştırmak ve haritalamak, yurdumuz
daki her türlü maden, endüstriyel hammadde ve 
enerji kaynaklarını bulmak, bulunanların veya bili
nenlerin rezerv ve kalitesini tespit etmek ve bunla-
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fin nerede ve nasıl kullanılacağını teknolojik deney
lerle ve fizibilite çalışmalarıyla belirtmek; 

İYine Sayın Yeğenağa da değindi, Maden Tet
kik Arama EnstMMinde teknik personel sayısı 2203 
(Bu maden mühendisi olur, jeoloji mühendisi olur) 
idari personel sayısı 11114 ve kadrolu işçi sayısı 2990, 
toplam 6300 personel, 

Yine Maden Tetkik Arama Enstitüsü yayınla
dığı bir 'broşürde, mevcut araçlarını, ekipman ve per
sonel gücünü gösteriyor. Ayrıca, Türkiye'de demir 
cevheri olarak 990 milyon ton, bakır, kurşun, çin
ko 467 milyon küsur ton, alüminyum 416 milyon 
ton, fosfat 474 milyon ton, mermer 3-4 milyar ton 
ve bunun yanında perlit 7 - 7,5 milyar ton, linyit 8 
milyar ton civarında rezerv olarak bulunmuş durum
da. Bunlar bugüne kadar bilinebilen, tespit edilebi
len miktar, 

Ancak, Sayın Bakanlıktan öğrenmek istediğim, 
bu rezervlerin bugüne kadar ne kadarı işletmeye 
açılmış ve işletmeye açılanların verimlilik derecesi 
nedir?| 

Efendim, bu konuşmayı yapışımın nedeni; genç
lik çağım Etibank'ın müesseselerinin bulunduğu yer
lerde geçti. Hâlâ ıstırabım, Guleman'dan kromun 
toprak Halinde dış ülkelere sevk edilişiydi ve bakı
rın külçe olarak sevk edilişiydi. O zaman ben Bakır 
îşletmesinde 'bulunan dört başı değil, ondörıt başı 
mamur bir Polonyalı mühendisle konuşurdum, «Ne
den biz bunu böyle yapıyoruz?» derdim ve adam 
susardı. Geçen gün de Sayın Turgut Özal'a sordu-1 

ğum soru bu merkezdeydi, bütün mesele bunun ne 
kadarını işleyebiliyoruz?. Mühim olan toprak değil, 
mamul madde ihraç edelim, bu memlekette iş sa
hası yaratalım ve hu memleket döviz kazansın* 

!220Ö küsur eleman var; fakat ses ve seda az geli
yor. Biraz ısonra özellikle fosfat konusuna değine
ceğim; bu elemanlar neden çalışamıyor acaba?.. Tah
min ediyorum ki, çoğu dış ülkelerde eğitim görmüş 
ve yetenekli kimseler, 

Tıpta bir deyim vardır; canlının gıda bakımın
dan iki türlü ihtiyacı vardır; biri yaşama payı, diğe
ri de verim payıdır. Yaşama payı tabiri, bir canlının 
24 saat süreyle sadece fizyolojik faaliyetlerini sür
dürebilmesi ve hiç hareket etmeden gıda ihtiyacını 
karşılamasıdır. Verim payıysa, türüne göre eğer hay-
vansa verim verecek, in'sarisa zekâ gücünü çalıştıracak 
ve bedeni faaliyetlerde bulunacak ölçüde verilmeli
dir. Tahmin ediyorum ki, biz bugün maalesef bura
daki elemanlara sadece yaşama payını karşılayabile

cek ücret verebiliyoruz, ©en bunların Çoğuyla tanışı-
rım ve çoğunu bilirim gençliğimden beri. Bu sene 
tesadüfen yine bir seyahate giderken Tekirdağ, Kırk
lareli bölgesinde perişanlık ve mahrumiyet içerisin-< 
de dağ başlarımda çalışan maden mühendisleri ve je-< 
oîogları gördüm, mutfaklarını ve çektikleri sıkıntıla
rı gördüm. Bu kişi 12 - 15 bin lira gibi parayla dağ 
başlarında yararlı olamaz, bunu bilelim ve düşüne
lim. Bunları yararlı hale getirebilmek için (Maden, 
buluyor, gidiyor milyonlar, milyarlar değerinde ma
den buluyor.) bu madenleri bulan ekiplere belirli bir 
prim vermek lazımdır, O maden işletilmeye açıldı, 
binde bir mi, milyonda bir mi, neyse, belirli bir teş
vik primi vermek lazım. Görecekisiniz, mutlaka ve 
mutlaka bu müesseseye canlılık gelecektir. Bugüra 
7 - 8 milyar ton civarında perlit vardır. Perlit bildi
ğiniz gibi yalıtım, tecrit maddesidir ve Türkiye perli
tin yokluğunu çekmektedir ve dışarıda istenen bir 
şey. Gerçi ucuz, ama döviz gelmesi bakımından bu
raya mutlaka yatırım yapılması veyahutta bunun 
işletilmesi lâzımdır, 

'Fosfata gelelim : İlgim nedeniyle bizzat gidip in
celedim Mazıdağını. Getirdim, analizini yaptım, % 
7 - 20 göstermişler broşürlerinde, % 14 civarında 
fosfor ihtiva ediyor. Tabii değişik olabilir. Bir de 
şunu söyleyeyim : Sayın Yeğenağa ve diğer arka
daşlarım değindiler, gayet tabii, ben çok mükemmeli 
işleyen devletçilik'ten yanayım. Mükemmel işleyip, 
kontrol edilmediği takdirde, işlemiyor; sonucu mey
danda. özel sektöre vermek gerekirse, orada da çoki 
çok dikkatli olmamız lâzım. Gerçekten 1979, 1980 
yıllarında Ankara'da donmamızın nedeni, yanlış bir 
devletleştirmenin kömürde meydana getirdiği dar
boğaz bizi gerçekten Türkiye'nin birçok yerlerinde 
üşütmüştür. Devletleştirme yaparken de, özel sektö
re devrederken de mutlaka çok bilinçli olmak mec
buriyetindeyiz. Aksi takdirde, özel sektlör de eline 
geçirdiği an o kemeri boğaza sokuyor ve ondan son-1 

ra muhatabını gerçekten kıvrandirıyor. Buna da dik
kat edelim. Özel sektöre verelim; ama Devlet kont
rolünü mutlaka ve mutlaka eksik etmeyelim. 

\BAŞIKAN — Sayın Akkılıç, bir dakikanız var, 
MAHMUT AKJKILIÇ — Toparlıyorum efendim, 
Gitmiş Etibank mühendisi, (gerçi yanlıştı, ama 

ben jeologlardan öğrendim o zaman) böllgede fosforu 
bulmuş ve ondan sionra adına kapatmış adam ve 
şimdi tahmin ediyorum ki Etibank onunla veya va-
risleriyle davalı haldedir, 'tşte bu gibileri dâva me
selesi değildir, mutlak surette gereken cezayı vermek! 
lâzım ki ibreti alem için memlekete örnek olsun. 
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Sayın Başkan, bir dakikanızı rica edeceğim, ko
nuşmamı toparlıyorum, 

Tahmin ediyorum gübreye petrolden sonra en 
çok dövizi veriyoruz ve Etibank'ın yılda 1'25 bin ton 
fosfat üretmesi planlanmış durumda diye biliyorum 
ve kaynak da çok yüksek, çeşitli yerlerde de var; 
acaba ne kadar üretiliyor? Çünkü, çok önemli; hem 
gülbre bakımından hem de beslenme bakımından. 
Türkiye'deki hayvanların beslenmesinde fosfor çok 
büyük rol oynar ve birçok beslenme hastalıkları da 
fosfor eksikliğinden meydana gelir. Yalnız fosfor 
değil, manganez, çinko, kobalt, bakır da önemlidir. 
Karadeniz Bölgesinde bakır noksanlığından hayvan
lar arasımda salgın hastalık gibi hastalık seyretmek
tedir, Gidersiniz, sürünün, kuzuların % 60'ı hasta
dır. Tüm bunlar Türkiye ekonomisi için önemli ko
nular* 

Sayın Başkan, o bakımdan «buradaki elemanla
rın mutlak surette takviyesi, geliştirilmesi lazım» de
rim. Bugün Türk!iye'!de sanayi gelişmiştir; Makine 
Kimya Endüstrisi ve özel sektörde. Bu MTA'ya ge
rekli araçların Türkiye'de imali de tahmin ediyo
rum ki mümkündür. Mümkün mü değil mi? Ne öl
çüde mümkündür? İstirham ediyorum. Dışarıdan it
hal edeceğimize Türkiye'de yaptırılması yoluna gi
dilmesi hakkında ne düşünüyorlar? O konuda bilgi 
rica ediyorum. 

Birçok zaman Türkiye'ye çeşitli ülkelerden bu ka
bil gruplar geliyor. Yugoslavya'dan bize 1967 - 1972 
yıllarında Maden Tetkik Aramada, Karadeniz Böl
gesinde maden aramak için gruplar, ekipler gelmiştir; 
hem döviz götürmüşlerdir memleketlerine ve hem 
de Yugoslavya'da böyle bir sanayiin veyalhutta böy
le bir bilginin olduğunu bize göstermişlerdir. Acaba 
biz de bu kabil bilgi ihracı yapabilir miyiz bu kadar 
personel varlığı karşısında? Bunu Sayın Bakandan 
rica ediyorum, 

Türkiye'deki petrol konusuna değinemeyeceğim, 
Bazı önemli notlarım vardı; yalnız Sayın Paşa Sarı-
oğlu konuşmalarında elektriğe değindi. Ben şu anda 
elimde bulunan ve Kasım1 ayına ait Avusturya'dan 
bana gelen bir mecmuayı göstermek istiyorum. Bel
ki göremiyorsunuz; ben arz edeyim :< 

Avusturya'da üretilen enerjinin % 86'Sı hidroe-
lektrikten, % 3'ü kömürden ve % 3'ü de fuel - oil'-
den elde edilmektedir. Arkadaşlarım izah ettiler. 
2000 metreden çıkıyor Fırat ve sıfıra iniyor, 10,00 
mdtreden çıkıyor Sakarya, 1200 metreden çıkıyor 
Dicle (Hazar gölünün yanından) sıfıra iniyor ve ben 

I hatırlarım, çocukluğumda, (Diyarbakır'ın Çermit il-
çesindenim, Karakaya barajının yapıldığı ve biraz 

ı evvel Sayın Bilgiç'in bahsettiği yer; keşke o baraja 
Atatürk barajı ismi .vermeseydik; çünkü Atatürk yı
lında ona layık bir aktivite gösteremedik gibi geli
yor bana) ilkokula gittiğim zamanlar sırtında ölçme 
aletleri bulunan kimseler gördüydük. «Nedir bun-

j 1ar?» diye sorduk. «Baraj yapılacak» dediler. Ora
nın ölçümlerini yapıyorlardı, 45 yıl önce. Maalesef 
45 yıl önce bu ihtiyaç duyulmuştur, ama bugün hâlâ 
bitirilememiştir. Karakaya barajının durumu belli ve 
Atatürk barajının durumu belli. Çok rica ediyorum; 
neden?.,. Türkiye'de bilgi de var, gerekli eleman var, 
imkân var. Biraz evvel arkadaşımızın dediği gibi, 
dış ülkeler bize yardım verdiği sürece, yine mecmu
anın birinde okudum; «ÎMF» dediğimiz müessese 
talimat veriyor, «Güney Doğu Anadolu Sulama 

I Projesi ertelensin..,» Gayet tabii, biz orayı sular ve 
çabucak orada üretimi artırırsak Orta Doğu ülkele-

I rine ihracat yapacağız, Polonya'nın ve benzeri ülke
lerin ihracatını önleyeceğiz. Biz elektriği üretirsek 
Türkiye'de sanayii geliştireceğiz, sanayi ürünleri ih
racı yapacağız, belki birçok sanayi ülkesinin ihracat 

I alanına girmiş olacağız. O bakımdan, gayet tabii İMF 
Türkiye'deki bu projelerin çabucak gelişmesini iste
mez, 

IBir sorum var; istirhamım şu : Güney Doğu ve 
Doğu Anadolüda maalesef halik arasında bir üzüntü 
kaynağı olarak diyorlar ki : «Efendim, enerji bizde 
üretiliyor, bizim köylerimize yeterince enerji veril
miyor.» Maalesef bu da, biraz evvel Sayın Bilgiç 
arkadaşımızın belirttiği gibi, kötü kişiler tarafından, 
«işte buyurun, sizin elektriğiniz bu tarafa gönderili
yor» diye istismar ediliyor, istirhamım şu Sayın Ba-
kantıktan : Doğu ve Güney Doğu Anadolüda kaç 
köy elektriğe kavuşmuştur? Bunu rica ediyorum. 

Sayın Başkan, müsamahalarınıza çok teşekkür 
ederim, 

Saygılar sunarım sayın üyeler. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Akkılıç. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının güzide mensupları; 

Enerji olmadan kalkınma olmayacağı artık belli-' 
dir. Enerji olmadan turizm olmaz. Altyapının esası 
enerjiden geçer. Çağımızda insan yaşantısının en et
ken unsuru elektrik enerjisidir. Su ve ekmek gibi 
enerji günlük yaşamımıza girmiştir. Enerji eksikliği 

I insanı çağdışı bırakır, 
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(Hepinizin de malumu olduğu üzere, dünyada 
elektrik enerjisi başta olmak üzere, kömür, petrol, 
jeotermal, biyogaz enerjileri mühim enerjiler olarak 
bahsedilebilir. Bütün bu enerji nevileri içerisinde en 
kolay taşınabilen ve diğerlerine en kolay çevrilebi
len, sanayinin her sektöründe kullanılabilen elektrik 
enerjisidir. Dolayısıyla, 20 nci yüzyılda veya 20 nci 
yüzyılın sıon yansında ülkelerin gelişme ve ekono
mik düzeydeki yerleri, senede fertlerinin tükettikleri 
enerji ile ölçülür. Avrupa ülkelerinin 1981 yılında 
tükettikleri enerji, çarpıcı olarak aynen şöyledir; Al
manya'da (Bu rakamlar üç beş aşağı olabilir) 6 800, 
İngiltere'de 5 800, îsvec'de 12 000, Nonveç'de 24 000, 
Yugoslavya'da 2 800, Bulgaristan'da 3 800, Yunanis
tan'da 2 400,, Türkiye'de 560 kilovatsaattir, 198İ1 yı̂  
lında toplam olarak Ülkemizde 25 milyar kilovat -
saat enerji üretilmiştir. Bu miktar, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının 3 ncü yılı için öngörülen 
miktarın gerisindedir. Dördüncü plan dönemi yıllık 
elektrik enerjisi üretiminde takriben 1 yıl için bir 
önceki yıla göre yüzde 14 artış öngörülmüşken, buna 
yetişmek mümkün olamamıştır. Yine, Planın son yılı 
olan 1983 yılmlda toplam elektrik üretimimiz 44,6 
milyar kilovat - saat olarak öngörüldüğü halde, bu
nun çok gerisinde kalınacaktın 

Gerek bu yıl ve gerekse 1983'de devreye gire
cek olan yeni termik ve hidroelektrik santrallarla 
mevcut hidroelektrik ve termik santralların eksik üni
telerinin devreye girmesini memnuniyetle karşılıyo
rum 

1962'de yüzde 7,6 oranında üretimde yer alan 
akaryakıt santrallarının l972*deki payı yüzde 44'e 
ulaşmıştır. Bu tehlikelidir. Ancak, 1981 yılın
da bu pay yüzde 27,4'e düşmüştür. Linyit santralı
nın 1981 'deki payı yüzde 22, hidroelektrik santralları
nın enerji üretimindeki payı ise yüzde 46 oranında ol
muştur, 

Ülkemizde linyitten elde edilebilecek yıllık elekt
rik enerjisi potansiyeli 50 milyar kilovat - saattir. 
Bütün su kaynaklarımızdan elde edebileceğimiz elekt
rik enerjisi potansiyeli de 75 milyar kilovat - Saat
tir. Biz bugün linyite dayalı termik santrallarının 
ancak yüzde 10 - 12'sin'den, hidroelektrik santralla
rının da ancak yüzde 14lünden istifade etmekteyiz. 

|Bu nddenle, bundan böyle linyit, jeotermal ve hid
roelektrik enerji kaynaklarına dayanan üretime ön
celik verilmelidir. Mevcut akaryakıta dayalı santral
ların linyite çevrilmesi mümkünse, araştırılmalıdır 
veya bu santrallar ileride behemehal puantı karşıla
mak için kullanılmalıdır., 

Ayrıca, ulusal şebekelerimizideki kayıplar önlen
meli, kaçak enerji kullanımına mani olunmalı ve çok 
mühim olan reaktif güç kullanımındaki oranı düşür
mek için büyük tüketicilere gerekli tedbirler aldırıl-
malıdır, 

Netice olarak şu söylenebilir ki, bugüne kadar 
bu sahada yaptığımız yatırımlar, maalesef çok az
dır. Ülkemizde mevcut köylerimizin 20 bini daha 
elektriksizdir. Ancak, TEK'in kuruluşundan bugüne 
kadar 3 bin küsur köye elektrik gitmişken, bunu VB 
bin küsure çıkarması1 şayanı takdirdir., 

Bu nedenle arkadaşlarım; başta Atatürk Barajı 
Karakaya Barajı, tekrar ediyorum; Afşin - Elbistan 
(A) ve (B) termik santrallarıyla, Silifke civarında 
kurmakta olduğumuz 600 Megawatt gücündeki nük
leer enerji santralının gecikmeiden belirlenen terimin 
tarihinde bitirilmesine behemehal çalışılmalıdır. 

1960'h senelerde inşasına başlanan Keban Bara
jının 4 ünitesi daha yeni konmaktadır. Bu zamanın
da gecikmemiş olsaydı, belki Türkiye'de elektrik kı
sıntısı olmayacak veya asgariye inecektir. Üretimde
ki darboğazların büyük kısmını atlatmış olacaktık. 

Arkadaşlar; 
İDünya'daki nükleer santrallara karşı bir antipati 

olduğunu biliyoruz. Ancak kabul etmek lâzım ki, 
dünya yülzün'de mevcut enerji kaynaklarının bazıları 
tükenmeye mahkûmdur, 1972'de bütün dünyada nük
leer santralların, tüm elektrik enerjisindeki payı yüz
de 07 olduğu halde, bu miktar 20(20 yılında yüzde 
32*ye çıkacaktır. İşte biz de bu nedenle ilk nükleer 
santralımızın, teknolojinin en son yeniliklerini havi 
halde ve zamanında bitirmek için elimizden gelen 
tedbirleri almalıyız. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
!1977 yılında Manlbu^da yapıdan 10 ncu Dünya 

Enerji Konferansında, dünyada 493 milyar ton taş
kömürü, 404 milyar ton linyit, 88 milyar ton petrol 
ve 71 346 milyar metreküp de doğal gaz olduğu ifa
de edilmektedir,, 

Mühim enerji kaynaklarından birisi de kömür
dür. Kömürü, taşkömürü ve linyit olarak Ülkemiz
de görmemiz mümkündür. Taşkömürü üretimi r960P~ 
lı yıllarda 4,6'dan yine 5 milyon tona çıkmıştır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plandb bu 5,85 milyon ton ola
rak öngörülmüş ve böyle devam etmesi, artmadan 
devam ötmesi planlanmıştır, ama Dördüncü Beş Yıl
lık Plan Dönemine geliyoruz, üretim düştükçe düşü
yor ve '19&1 yılında üretim 3,6 milyon tona düşüyor. 

Jeolojik yapısı itibarıyla Yurdumuzun linyit re
zervleri bakımından çok zengin olduğu siöylenmek-
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ted'ir. Tespit edilmiş rezervlerimiz 6 milyar tondur. 
Bu-bazı uzmanlarca en az 8 kat daha fazladır, hatta 
bazıları «150 milyar tonun üzerinde olduğu tahmin 
edilmektedir» demektedirler 

Dünya enerji üretiminde 1'972'de yüzde 43 olan 
petrolün payı, 20120 yılında yüzde 10'a düşecek, bu
nun kaybettiği pay, nükleer enerji tarafından dol
durulacaktır. Ancak, bugün yüzde 25 dolayında olan 
kömürün payı 2020 yılında da aynen kalacaktır. 
1981'de TKİ 14 milyon ton civarında linyit üret-* 
mistir. Bu, Dördündü Beş Yıllık Planın öngördüğü 
miktarın altındadır. 1990'lardâ Yurdumuzun ihtiya
cı 90 milyon ton olacaktır. Bu nedenle, Ülkemizin 
bugün karşı karşıya bulunduğu linyite dayalı enerji 
açığının istikbalde d'alha büyük boyutlara erişmeme
si için şimdiden gerekli tedbirlerin hem kamu ve 
hem de özel sektörce alınması (gerekir., 

'Muhterem arkadaşlarım; 
İlâve bir ton linyit elde edebilmek' için Alman

ya'da 20 dolar yatırım yapmak gerekmektedir. İlâve 
1 ton taşkömürü, üretebilmek için Fransa'da 68 do
lar, İngiltere ve Belçika'da 40 dolar, Almanya'da 28 
dolar yatırım yapmak gerekir, 

Bu durumda, ayrıca 1 ton linyitin üretiminin de
vamı için her yıl 1 dolar, 1 ton taşkömürünün üreti
minin devamı için de her yıl 2,5 dolar idame masrafı 
yapmak gerekir. Bunun bülyük kısmı da dış para öde
mesidir, 

IBu durumda, ülkemiz olarak 1985 yılına kadar 
en az 1,1 milyar dolar yatırım yapmamız lâzım. Ay
rıca, yurdumuzda üretilen linyitin 500 bin ton civa
rındaki bir kismı Güney Anadolu Bölgesinden elde 
edilen asfaltitlerden ibarettir. Petrol menşeli bu lin
yitlerin kül kalıntılarında da nadir elementler oldu
ğu söylenmek'tedir, 

'Eğer hal böyle ise, kilometrelerce taşıyıp da bu 
değerli maddeyi yakıt olarak kullanmak savurganlık
tır. Sayın Bakanlıktan rica ediyorum, eğer durum 
bu ise orada bunu işletecek kompleks projelerin ha 
zırlanmasma şimdiden başlanmalıdır* 

Yukarıda arz ettiğim gibi, kömür madenciliğinin 
büyük yatırımlar icap ettirmesi ve bu sahada çalı
şan özel sektörün yatırım gücünün azlığı, saha ma
denciliği yapmak suretiyle büyük üretim yapabilme 
imkânlarını vermemektedir, 

Üzülerek söylüyorum, TKİ'nin 1979'a kadar ser
mayesi 2,5 milyardı. Kullandığı yabancı kaynak 60 
milyardı, öz kaynak, yabancı kaynak reşioyu yitir
miş, tersine dönmüş. 1979'da sermaye 15, 1980'de 20, 
geçen sene de 100 milyara çıkarılmıştır; yerindedir. 

Ancak, nakit ihtiyacının da derhal tamamlanarak tü
münün ödenmesi gerekir, 

TKİ'nin arzu ettiğimiz duruma gelebilmesi için 
kuruluş kanununun çıkarılması lâzım:, reorganizas-
yonun yapılması lâzım; ihtiyaç duyduğu bu husus
lar kendisine bir an önce verilmelidir^ 

Muhterem arkadaşlarım; 
(Kömür madenciliğinde kullanılan makinelerin 

yerli yapılması çareleri aranmalıdır. Dekapaj, kazı 
ve nakliyede ekskavatör, yükleyici bant ve demir
yolları kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarımy 
Güncel bir konuyu belirtmeden geçmek istemi

yorum. Ankara'nın hava kirliliği malumdur. Dün de 
arz ettim Sayın Bayındırlık Bakanına., 

'Muhterem arkadaşlarım; 
11973 yılında başlamış bir proje vardır, Seyit Ömer 

Dumarisız Yakıt Projesi. Bu proje için 1981 yılına 
kadar 281 milyonun üzerinde masraf edilmiştir. 
1977ye 20 milyon, 1978\ie 20 milyon, 1979'da 40 
milyon, 1980'de de 140 milyon zarar etmiştir. 10 
memur, 115 işçi oturur. Şimdiye kadar yapılan mas
raf 527 milyon liradır. Milletlerarası İmar Kalkınma 
Bankası 5,85 milyon dolar kredi vermiştir. Sayın Ba-
kanlığın bu işin üzerine gitmesini rica ediyorum. 
Eğer bu ihtiyaca cevap verecekse yatırım hızlandı
rılmalıdır; bir an önce hava kirliliğine uğramış şehir
lerimiz kurtarılmalıdır. Yok eğer ihtiyaca cevap ver
miyor ise, yatırıma artık ilâve yapmaya lüzum yok
tur. Burada oturan 115 işçiyle 10 memurun derhal ih
tiyaç yerlerine gönderilmesi gerekir, 

'Muhterem arkadaşlarım;. 
Gene Sayın Bakanlığın, TKİ'nin uğraştığı güzel 

bir mevzu vardır. Bu da Biyogaz Pilot Projedir. 
Türk köylüsüne yardımcı olabilmek için iyi bir mev
zu seçilmiştir. 4,5 milyon Türk Lirası kadar bir mas
raf yapılmıştır. Bu proje üzerinde Sayın Bakanlığın 
bütün gücüyle gitmesini rica ediyorum, 

Arkadaşlarım; 
Taşkömürü üretimi düşmüştür. Niye düşmüştür; 

doğruyu bugün burada söyleyeceğim. Eskiden 479 
kilogram olan işçi günlük verimi 1967 - 1968 sene
lerinde 800 kilograma çıkmıştır. Ancak ondan son
ra toplusözleşmelerle seyyanen ücret verilmesi usta-
başını da, meydancıyı da aynı seviyeye getirmiştir. 
Malı üretene de, üretmeyene de aynı zammı vermiş
tir. İşte sebep budur, 

IBen rica ediyorum, işçi temsilcileri de, işveren 
temsilcileri de toplusözleşmenin amaç maddesindeki 
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verimlilik ilkesini ana prensip olarak alsınlar ve yev-t 
miyeyi, ücret artışım verimliliği esas alarak dağıtsın
lar- Beş parmağın beşi de 'bir değildir. Herkesin hak
kını herkese versinler* l 

Muhterem arkadaşlarım; 
[Burada güzel konuşuyoruz, hepsi doğru; ancak 

ben Sayın Bakanın yerinde olsaydım size cevabım 
şuydu : Bu yatırımları ben yapamam, bu üretimleri 
de gerçekleştiremem. Neden?.. 657 sayılı Yasanın 
götirdiği mali imkânlarla bunu üretecek teknik per
soneli hiç bir müessese hiç bir yerde bulamaz. Bunun 
tek yolu üretimci kuruluşun başındaki sayın bakan
larımızın bir araya gelip konuyu halletmeleridir. 

Hepinize saygılar sunarım.; (Alkışlar) 
İBAŞK1AN '— Teşekkür öderim Sayın Fırat. 
ISayın Hazer, söz sırası sizde efendim, 

iMiBHMBT HAJZER — Sayın Başkan, değerli ar-
kaldaşlarıım; tekrarlara girmeden bir Jk!i konuya kı
saca temas edeceğini. 

Türkiye'nin bir petrol derdi ve meselesi olduğu 
cümlece malum. Bu konu bilhassa Petrol (Kanunu
mun kabulü ti'le 'su yüzüne çıkmıştır. 

Petrol Kanunu daha başlarken yabancı gözüyle, 
yaibancı sözüyle hazırlanmış olduğu ithamı altarada idi. 
Zaman İçinde hücumlar artta, ne yabancı 'teknolojiden, 
ne yaibancı sermayeden yeterince yararlanamaldılk. Ay
rıca kendi güdümüzle de faızla bir istihsal yapamadık. 

'1973 - 1974 petrol krizli Türkiye'yi kendi İhtiyacı
nın ancak dörtte 'birini karşılayacak Hk halde yakala
dı. 

'Bu petrol konusunun teknik taraflarını aır*kaldaişlaL 

rım izah ettiler. Şimdi ben Sayın Hüıküimdtiten bir hu
susu rica ediyorum. Türkiye'de petrol varsa aramalara 
devam edelim, masraf yapalım; yoksa Ibaişlka tedbirlere 
baş/vuralım. Yani onun yerine diğer enerjileri tfkaıme 
eltimek ıVin tedbirler alınsın, 

Dün söz bu konuda po'tötifcanındı; ama bugün da
ha çok tekniğindir. Teknik sözünü söylemeli, kararını 
vermeli ve Türkiye'nin kaderi üzerinde çok önemli 
yeri olan 'bu petrol meselesine ciddi bir istikamet ve
rilmelidir. Petrol (konusu Türkiye'de ele alındığı za
man tereddüt de vardı, nerede ne aranacağı belli de
ğildi, teşkilat yoktu. O zaman Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı da mevcut değildi. Simidi Petrol Kanunu 
yaşıyor mu yaşamıyor mu belli dep. Yabancı ser
maye, yabancı teknik elini ayağını çekmiş, kendi ha
limize, kendi başımıza kalmış bulunuyoruz. 

Bu petrol konusu, kendi ehemmiyeti içinde ele alı
nacak sbrunlari'mızın başındadır. Petorol fiyatları sön 

zamanlarda biraz düştü, biraz bollandı diye bizde de 
bir gevşeme görüllmektedir. 'Mesela Kırıkkale'ide, Or
ta Anadolu'da bir rafineri çahşmamız vardı. Geçen 
gün burada siz de dinlediniz, Sayın Özal, «IBU çalış
mayı yavaşlattuklarını»- ifade ettiler. Niçin?... Çünkü, 
petrol fiyatları düşüyormuş, bu sonra da olabilirmiş. 

Üç sene, dört sene evvel alınan bir kararını, dört Be
ne sonra bu hale gelmesi, petrol konusunu nasıl bir 
dikkatle ele aldığımızın ibret veridi bir başka (gösterge
sidir. 

Bu petrol konusuna temas ederken, bir de gene 
enerjiyle 'ilgili bir başka konu; kömlür. Hiç olmazsa, 
Ankara gibi kritik noktaya gelmiş yerlere da/ha az 
kükürtlü, daha az zehirli, daha az dumanlı bir kömür 
getirtmek, depo etmek herhalde Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının imkânları içinde olsa gerek. 

Arkadaşlarım Itemas dtitiler. Seyit Ömer'de bir du
mansız kömür yapılacaktı. Onu vaktiyle bu kürsüden 
bir başbakanın ağrzıradan dinlömilşltim. Söyledikleri yı
lın ertesi yılında 150 bin tonla başlanacaktı ve zaman 
idinde bu miktar artarak, Ankara gibi sıkışık durum
da olan yerlerin ihtiyaçları karşilanacakltı; fakat olma
dı. Ş/kridi, son günlerde gazetelerde okuduğumuza gö
re, o proje, o çalışma bir noktada durmuş. Bu konu
ca bilgi istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji ve Tabii Kaymaklar Bakanlığının 'konuları 

içinde bulunan elektrik konusu : 
Köy elektrifikasyonu Son yıllarda ele alınan ehem

miyetli bir konudur. Bunun en önemli yerlerinden bi
risi de, hudut köylerinin elektridenmesiyd'i. Doğu 
AnadohTda bir nehrin öbür tarafında başka bir ül
kenin elektrikleri şakır şakır yanarken, o nehrin ge
ri tarafında halk, karanlıktandır. Programlar yapılmış
tır, planlar hazırlanmişitır; fakat aradan 15-20 sene 
geçmesine rağmen, bu konu da maalesef yarım yama
lak halde kalmıştır. Hailen, benlim bildiğim bölgeler-
'de elektrik hasreti içinde bulunan ve karşısındaki Rus 
köylerine bakarak, teessür içinde bulunan köylerimiz 
çoktur. 

Bir başka konuya daha 'kısaca temas ederek, malu
mat rica edeceğim. 

Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Akyakatda bir ge
çit barajı konusu vardır. Bu baraj tek maksatlı bir 
barajdır. Yani, yalnız sulamaya münhasır bir baraj 
olacaktır. Etütler yapılmış, tetkikler yapılmıştır. Tak
riben 130 bin hektarlık bir saha sulanacaktır. Bu da, 
sınırda ve Rus Hududu karşısında bir bölgedir. Bu 
proje ne safhadadır, nasıl gerçekleşecektir?.. Bu hu-

| susta da Sayın Bakandan bilgi Mrhaim edryorum. 
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Arkadaşlar; 
Petrol konusunu kapatırken (bir noktayı umuttum. 

Petrol aramada başlangıçta 'tereddüt vardı dedim. Bir 
bölge, kapalı bölge olarak ilan âdilimizi. Bazı müla
hazalarla, savunma ımülalhaza'sıyla filan. Sonra, o ka
palı bölge açıldı. Araştıırimıalar başllladı; falkait yinıe ya
rım (bırakıldı. Ne oldu, ne safihadadır o çalışmalar, 
yani kapalı saiha denlilen 'bölgelerde yapılan pötrol 
aramaları ne saifhadadır?... Bu konuda da Sayın Ba
kandan bilgi rica ediyorum, teşekkür ederimi. (Alkış
lar.) 

'BAŞKAN — Teşdkikür eklerim Sayın Hazer. 

Değerli üyeler; 
(Üyelerimiz tarafından yapılan konuşmalar tamam

lanmış bulunmaktadır. 16 üyemiz, çeşitli konularda 
Sayın Bakandan yazılı (soru sormuş bulunmakltadırlar. 
Müsaade ederseriiz, zamandan tasarrufu temin ba
kılmandan, 'bu soruların tümünü okutacağım, Sayın 
Ba'kana takdim edeceğim ve mümlk'ün olanların bura
da sıözlü, mlümlkün olmayanların yazılı olarak ce
vaplanmasını sağlamaya çalışacağım. 

'Bu itiibarla bu soruları veriliş sırasına göre oku
tuyorum. 

Sayın Başlkanlığa 
Aşağıdaki konularda Sayın Enerji ve Tabii Kay-

nakliar Balkanının bilgi vermesine aracılığınızı saygı 
ile arz ederim. 

İÜ» VARDA1İ 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Enerji ve Tafeii Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandınlmasına delalet 
ıbuyurulmasını arz ederim. 

(Erdoğan BAYIK 
Devlet Su İşleri Teşkilatının güzel Türkiye'miz ge

nelindeki büyük sulama yatırımlarındakii (başarısını, 
meslekten bir kişi olarak gönülden takdir ediyorum. 
Ancak; 

1. Sulama randımanlarındak'i düşüklükler, 
'2, (Yılan hikâyesine dönen ve usanç veren ıjsltikşa'f 

kademesindelki etütler, 
3. Bilhassa anayollardaki kanalet sistemindeki bü-

yük tahribat ve aksaklıklar. -
4. İstimlak işlerindeki çiftçi mağduriyetleri, 
5. Çiftçi - teknokrat işbirliğindeki tabana inme-

mekterı mütevellit kopukluklar; 
Kadirbilir Türk çîftçîsanü üzmekte ve Devlet ka

pısına İtimadını zedelemektedir. 
Bu noks'arılarırnıızın ıgideriltmesi için, değerli Ba-

kanlığıimızın gayretlerinin tarafımızdan bilinmesi hu
zurumuzu sağlayacaktırj 

Saygılarımla. 

Danışma MecM Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen, iki ilimizle ilgili hususun Sayın 

Enerji ve Talbü Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplam-
dırılmasi'na izinlerinizi saygılarımla arz ederim. 

'Nermin ÖZTUŞ 

1. Tunceli İlinde, şehir suyu, İki günde bir salbafa 
saatlerinde 30 dakika siüre ile akmaktadır. Bu saatler
de evlerde ve resmi dairelerde işler bırakılıp, kaplara 
su doldurma telaşı (başlar..., 

Öte yandan, Ovacık İlçesi dağlarının eteklerinde 
gürleyerek fışkıran pırıl pırıl su, şehrin ortasında 
Munzur Suyu olarak akıp gitmektedir. 

Bu su kanal'ize edilip Tunceli İlinin çok önemli 
sosyal bir sorunu olan şehir suyu ihtiyacı karşılana
maz mı?.. Ayrıca, içimi çok elverişli olan bu su, dış 
ülkelere satılamaz mı?... 

2. Mardin İlinde, helkesin, özellilkle hanımların 
ve hatta, ancak, konserve kutusu küçüklüğünde kap
lan taşıyabilecek çok küçük yaşlardaki kız çocukları
nın dalhi, çeşme başlarında su kuyruğu oluşturdukları 
görülmektedir, görülmüştür. 

Yaşanarak yapılan incelemede; evlerde, resmi dai
relerde su olmadığı, akmadığı görülmüştür. Bütün 
buralar ve şehir pislikten kokmaktadır. Yaz aylarında 
artı 40 dereceye kadar yükselen sıcakta suya ne ölçü
de ihtiyaç olacağını açıklamaya gerek yoktur. 

<1. Ereğli Kömür İşletmelerinden 1979, 19S0 ve 
1981 yıllarında emeldi olan 'işçilerin yıllara göre ade
di?... Bu işçilerin (kıdem tazminatlarının ödenip, öden* 
mediği?... Halen ödenmeyen kıdem tazminatı miktarı?.. 
Bu işçilerin 7 ve 8 nci toplu iş sözleşmesi gereğince, 
kıdem tazminatının geç ödemmesinden dolayı açtıkları 
gecikme tazminat davaları nedeniyle kesinleşen borç 
miktarı?... Gerek kıdem ve gerekse gecikme tazminat 
borçlarının ne şekilde ödenmekte olduğu?... 

2. Son beş yıl içinde Ereğli Kömlür İşlletmelerinde 
meydana gelen işkazaisı adedi?... Bu işkazalarında 
(kaç işçinin hayatını 'kaybettiği, kaç işçinin sakat kal
dığı, kaç işçinin meslek hastalığına tutulduğu ve buru
lara ödenen maddi ve manevi tazminat miktarlarının 
yıllara göre (bildirilmesi?... 

3; Ereğli Kömür İşletmelerinde son beş yılın kö
mür istihsal'in'in ve 'bu İşletmenin son beş yıllık za
rarının yıllara göre miktar1 lan ve istihsalin artması ile 
zararın kapanması bakımından Bakanlığın önlem al-
mıalk için bir planlama içine girip girmediği?... 
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Vatandaş davarını sulamak için bulabildiği yerde I 
su çalmaktadır. 

Bu tlimlizin su ihtiyacının karşılanması için, iJgiîi 
genel müdürlükieree ne gibi bir tedbir düşünülebilir J 
veya düşünülmektedir?... 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı tarafından açıklanmasına müsaadelerini 
arz ederim. 1 

M. Talât SARAÇOĞLU 

L Amasya şehir merkezi ve ziraat arazileri her 
yıl birkaç defa sel suları tahribatına maruz kalmak
tadır. 

Çekerek Irmağı üzerinde yapıülma'sı planlanan Al-
sancak ıbarajı 20 yılı aşkın bir zamandır gerçekleştirile-
mıemişitiir. 

!Bu projenin sion durumunun ne olduğu, hangi yıl1 I 
yaltırım programında bulunduğunun açıklanması, 

2. Türk'iye'nin en İktisadi projesi olduğu BakaıuV 
ğınıız yetkililerince ifade edilen, (kamulaştırmadan baş
ka bir sorunu olmayan Ladik Projesinin 1982 Yılı Ya
tırım Programında bulunmadığım öğrenımiş bulunu
yorum. Bu projenin hangi yılda gerçekleşeceğinin açık
lanmasını, rica ederim, I 

Sayın (Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı I 
saygılarımla arz ederim. 

Kamer GENÇ 

1. Tunceli fl'i'nlin içme ve kullanma suyu yok de
necek derecede yetersizdir. îl suyunun her yönüyle el
verişli «Kütudere» isimliyle anılan bir yerden getiril
mesi çalışmaları var mıdır; varsa hangi aşamadadır, 
yoksa ne gibi önlemler düşünülmektedir ... 

•2- '1978 - 1979 yıllarında Tunceli İlinde muhte
lif bakanlıklar temısilcilierüriin katılmasıyla, özell'ikle 

- bu yöredeki madenlerin saptanması hususunda incele
tmeler yapılmıştır. 

Bu inceleme sonucunda hangi madenlerin varlığı 
ve işletilebilir seviyede oldukları sap^nmııştır?... 

'Bu durumda, işletilecek madenler varsa Bakanlığı-
1 nızca herhangi bir yaltırım düşünülmekte midir ... 1982 

Yıllı Programına alınan var mıdır ... 
Ayrıca, bu inceleme sonuçları nereden terdin edile

bilir?... 
Saygılarımla. I 

I Danışma Meclisi (Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorularımiın Sayın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırıltmasına 
{ müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Paşa SARIOĞLU 
Soru : 
<L iBugünkü gazetelerde haber şeklinde geçtiği 

üzere enerji yatırımlarının yürütülmesinde büyük bir 
dış kaynak, yani dış (finansman sorunu olduğu, Ba-

j kanlar Kurulunda ve de ilgililer taraf ından dile geti
rilmiş bulunmaktadır. Enerji yatıranlarının devamlı, 
tutarlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için uzun 
vadede ne gibi önlemler düşündüğünüzü, bunları uy-

I gulamaya koymak için bir planınızın olup ölmadı-
I ğını, var ise, bu plan içinde yerli mühendislik, tek-
I noloji ve sanayiye ne ölçüde yer verileceğini, baş

latılan ağır elektromekanik sanayii TEMSAiN ile 
buna bir çare aranırken ve bu kuruluşa Bakanlığınıza 
bağlı ve en büyük kullanıcı TEK de ortak iken, 
bu projenin Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
nedenini öğrenemediğimiz sebeblerle buzdolabına 
kaldırıldığını nasıl değerlendiriyorsunuz?.. Bütün 
projeleri şu anda Türkiye Elektrik Kurumunda 
'bekletilen ve duş kredisi de hazır olan bu projenin 
canlandırılması ve harekete geçirilmesi hususunda 
(bakanlığınızın görüş ve tutumu nedir?.. 

I2J Elbistan Santralının montajının tamamlanma
sından sonra işletilmesininde yabancı firmalar tarafın-

I dan yapılacağı yolunda daha önce basında haber-
I 1er çıkmıştır. Bu haberler doğru mudur?.. Bu yolda 

herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise gerekçeleri 
nedir?.. Bu Santralın Türk mühendis ve teknis
yenleri tarafından işletilmesi için yeterli sayıda ele
man dışarıda eğitilmişken buna neden lüzum görül
müştür?.. Şahsi görüşüm, buna kesin olarak ihtiyaç 
yoktur. Türkiye 'bu işi yapacak teknik güce sahiptir 
ve hunu diğer faktörler ve Türk teknik gücüne inan
cının de ötesinde bir onur meselesi olarak görmek 
durumundadır. 

Enerji yatırımlarında meydana gelen büyük ge
cikmelerin çeşitli önemli nedenleri ve faktörleri ya
nında 'büyük ölçüde de yönetim ve koordinasyon 
eksikliği olduğu görüşündeyim. 

Bu durum, bir misal olarak özellikle Türkiye'nin 
en büyük projesi durumunda olan Elbistan Santra
lında görülen büyük maliyet artışları ve normalin 

I üstünde harcanan zaman ile de sabittir. 
ıBu eksikliğin 'giderilmesi ve yatırımların da et-

j kin bir şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi için 
I ne gibi önlemler düşünmektesiniz?.. 
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Danışma Meclisi Yüce (Başkanlığına 

'Aşağıdaki soruların Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakamına sorulmasına emir ve tensiplerinizi 
arz ederim. 

il.- Oymapınar Barajı ne zaman devreye girecek
tir?. (Malum olduğu üzere 'bu husus Etibank'ın Sey
dişehir Alüminyum tesislerini çok yakından ilgiler.) 

12. IKarakaya IBarajı inşaatının yabancı firma 
tarafından geciktirilmekte olduğu söyleniyor. Doğru
luk derecesi var mıdır?.. 

3i Atatürk IBarajı inşaatı, (yeni başlayan) ne saf
hadadır?.. 

4i Etibank'ın lözel teşebbüse açılan 7 proje hak
kında bilgi verebilirler mi?.. 

S, Etübank'ın, mecburi nedenlerle zarar eden iş
letmeleri hakkında verilmi'ş bir karar mevcut mu
dur.?.. Özellikle iki enva tesisi ile Banaz'dakl kalsine 
tesisi. 

6i Büyük bir re?»erve sahip Kütahya Gümüşköy' 
deki gümüş madeninin işletmeye açılması hakkındaki 
düşünce ve karar öğfenilebilinir mi?.. Zira, bu ma
denin ibüyük döviz sağlayabileceği şüphesiz bulun-
ma'ktadır. 

7. Memleketin yüzünü güldürecek ve yurda mil
yonlarca dolar sağlayacağı şüphesiz bulunan bor ma
deni için son iki üç yıl içinde Etibankça yapılan 
yatırım miktarı global olarak öğrenileibilinir mi?.. 

8. înşaasına başlanmış bulunan Yumurtalık-
Kırıkkale hattından başka inşaası planlanan petrol 
boru hattı var mıdır?.. 

9. Türkiye Kömür 'işletmesinin yıllık zararı 
telalfi ive bir miktar da kâra geçmek için linyit ve 
taşklömürüne zam yapılması ı(Özel teşebbüsün 1/5'i 
kadar), \(Halkın anailhtiyaç maddesi olması bilinme
sine rağmen) düşünülemez mi?. 

10. Köylere verilen ve halen tahsil edileme
yen alacak ımiiktarı ne kadardır?.. 

Teşekkür ederim. 
Eşref AKINCI 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı tarafından cevaplandırılması (hususunda 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

iSoru : 
'Yıllardan beri Hakkari tli sınırları içimdeki Zap 

'Suyu üzerinde baraj inşaasına yönelik sondajlar ve 
etütler sürdürülmektedir. Ancak zaman zaman geç
mişte verilen sözlere rağmen bugüne kadar hiç bir 

baraj inşaatı başlatılmamıştır. Değişik sayılarla ifa
de edilen bu baraj projelerinin gerçekleştirilme
si hususunda tespit edilmiş bir plan veya takvim var 
ise açıklanmasını arz ederim. 

(Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Balkan tarafından 

yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Nurettin AYANOĞLU 

ıît Kastamonu'da yapılmasına karar verilip pro
jelendirilen Cürümveren Barajı için 1982 Yılı Büt
çesinde ödenek var mıdır? Yoksa ne zaman 'yapılma
sı düşünülmektedir? 

Kastamonu'da yapılması düşünülen başka baraj 
projeleri var mıdır? 

(2i Azdavay İlçesinde kömür olmasına rağmen 
Kastamonu'nun kömür ihtiyacı Çanakkale'den temin 
edilmektedir. Azdavay kömürlerinin işletilmesi ko
nusunda Bakanlığın plan ve projeleri nelerdir? 

Sayın Başkanlığa 
»«Enerji tasarrufu haftasını» yaşadık. 
Enerji tüketimini azaltıcı anlayışı topluma ka

zandırma amacını taşıyan tasarruf telkinlerinin fayda
sı vardır. 

Ancak; ulusal düzeyde sonuç sağlayan etkisi so
runu hafifletici olamaz kanısındayım, 

/Bu nedenle, aşağıdaki tablodan ilgililerin bir ders 
almaları mümkün müdür? 

Türkiye'de 6 milyon televizyon alıcısı olduğu sa
nılıyor. Halen televizyonda, günde 30-60 dakika ara
sında değişen süreli reklam kuşaklarına yer (verilmek
tedir. Reklam yayınlarının tek televizyon için yıllık 
yayın süresi ortalama 165 saattir. 6 milyon televizyon 
'alıcısı için reklam yayın saati 990 milyondur. 

990 milyon saatlik reklam yayını için harcanan 
enerji miktarı yaklaşık bir milyar kilovat/saattir. Bu 
miktar enerji ıtüketiminin parasal değeri yaklaşık 10 
ımilyar Türk Lirasıdır. 

'Oysa TRT'nin reklam gelirleri bu miktarın çok 
altındadır. 

(Bilgilerinize sunarım. 
Mehmet AYDAR 

Danışına Meclisi Başkanlığına 
'Sayın 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın aşa

ğıdaki sorularımı sözlü veya yazılı olarak cevaplan
dırmasını saygı ile arz ederim. 

Halil OBLBNDOST 
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<1. Ankara'nını hava kirliliğinin -bir hafta -kadar 
önce ölümlere yol açabilecek düzeylere ulaştığı malum
dur. Bu sene Ankara kömür sıkıntısı çekmemekte ve 
(kömürler de oldukça 'kaliteli bulunmaktadır. Bu 
'tedbirler cüzi olup, kirliliği temizlemeye yetmemek
tedir. Acil, etkin ve 'kalıcı tedbir alınması haya'ti 
zorunluluk haline gelmiş ve geçmektedir. Bu 'konuda 
Bakanlıkça hazırlık ve çalışmalar yapılmakta mıdır? 

2, Bugün gazetelerde, İran hududunda yapılacak 
petrol aramalarından çok ümitli olunduğu, böylece 
yurdumuzun dışa olan ihtiyaçtan kurtulacağı müjde
li haberi verilmektedir. Bu konuda siz ümitli misi
niz? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

'L ıDünya ham petrol fiyatlarında 've nakliye 
masraflarında husule gelen dalgalanmaların belli 
süreler içinde yurt içindeki petrol fiyatlarına yansı
masını önlemek ve petrol şirketlerinin 'kâr marjları
nı muayyen oranda tutmak gayesi ile «akaryakıt is
tikrar (fonu» ihdas edilmiştir. Bu fon 1981 sonu iti
barı ile ne 'kadar fazlalık vermiştir? 

2. Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan gelirler 
içinde, 1982 yılı için 50 milyar liralık fon geliri 
tahmini 'öngörülmüştür. Oysa, akaryakıt istikrar fo
nunun 'iıhdasındaki gaye, bütçeye gelir temini değil, 
ekonomimize yapacağı olumsuz etkileri 'önlemek dü
şüncesi ile, fonda biriken lehte farklar sayesinde 
yurt içi petrol fiyatlarının sık sık yükselmesine ve 
'değişmesine engel olmaktır. 

!Bu bakımdan; Bütçeye gelir temini yerine, bu 
fonun, yurt içindeki akaryakıt 'fiyatlarında husule 
gelebilecek dalgalanmaları önlemek gayesi ile kulla
nılması, hu Ifonun ihdası amacına daha uygun düşe
cektir. Bu açıdan bakıldığında, fon, halen akar
yakıt fiyatlarında ortaya çıkabilecek artışları ne 
oranda ve ne düzeyde karşılamaya müsaittir? 

ıSayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasına delalet

lerini arz ederim. 
(Nedim ERAY 

Şimdiden her alanda etkisini gösteren enerji açı
ğının, gelecek yıllarda daha vahim duruma gelmemesi 
için nükleer enerji santrallarının yapımına 'başlandığı 
veya başlanacağı söylenmektedir. 

!l. Halen Ak'kuyu'da yapılmakta olan güç reak
törü inşaatı hangi safhadadır? 

2. Altyapısı tarafımızdan yapılmakta olan bu 
tesise yerleştirilecek reaktör tipi ne olacaktır? 

3. Enerji politikamız içinde nükleer güç santral
larının öncelik sırası nedir? 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Enerji Bakamımızın aracılığınızla aşağıda

ki soruyu cevaplandırmasını arz ederim,. 
«Nükleer enerji hammaddesi olan toryum cevhe

ri ülkemizde nerelerde vardır? 
.İşletilmesi düşünülmekte imidir? 
Ne vakit mümkün olabilir? Ne sağlar.» 

Tevifik Fikret ALPASLAN 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanınca cevaplandırılmıasını delâletlerinize 
arz ederim.. 

Halil Erdoğan OÜREL 
Dünya petrol krizi dolayısıyla yeni enerji 'kay

nakları aranmakta, rüzgâr enerjisi, denizlerde gelgit 
olayından faydalanma ve güneş enerjisinden istifade 
çalışmaları hızla gelişmektedir. 

L Bu konuda Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda 
Ibir çalışma var midir? 

2. ©öyle hir çalışma varsa bina ısıtılması ile 
ilgili olarak İmar - Mân ve Bayındırlık Bakanlıkları 
ile işbirliği yapılmıalkıta mıdır? 

3. Türkiye'de Güney ve Ege Bölgesinde, daha 
ziyade salhil şeridinde 'otel, motel ve evlerde, gfüneş 
enerjisinden istifade edilmektedir. Bunları 30-32 fir1-
ma imal etmektedir. Her geçen gün firma sayısı art
maktadır., 

Bunlara yol gösterme, kollektJör imalatı, standart
lar konusunda yardım yapılmakta olup olmadığının 
açıklanması. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakanın, aşağıdaki Sualimin cevaplandır

masını müsaadeler'inize arz ederim. 
Alâedditt AfKISSOY 

1. Türk'iye Petrolleri Anon:'ım Ortaklığı ve diğer 
şirketler tarafından kaç adet petrol arama faaliyeti 
oîm ustur ve kaç adet petrole rastlanmıştır? Bunlar
dan ,198i yılında petrole rastlanan sondaj adedi kaç 
tanedir? Şirketlere göre durum nedir? 

2- Halen faaliyeti olmayan sondaj aletleri ile 
kulesi var mıdır? Bunların adedi ne kadardır ve ne
rededir? 

Sayın Başkanlık Divanına 
ıSayın Enerji ive Ta'bJi IKaynaklar Baklanımızdan 

aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını rica ederim. 
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lj IMaıimara Denizinde petrol araştırımıalk üzere 
Sondajlara (başlanacağını duyduk, bumdan memnun' 
olduk. 

Bu durum me derece doğrudur? Çalışma hangi 
isalflhadadır? 

2, Tekirdağ'ım Mürafte yöresinde büyük kapasi
tede 'bir tabii gazın bulunduğu bilinmektedir. Bun-
'dan neden endüstride veyahut sair alanlarda faydalan
mak 'düşünülmüyor? Bir açıklamanın yapılmasını ri
ca ederim* 

Salih! JNÎAL 

Yüksek Başkanlığa 
'Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii ÎKaynaık-

lar Sayın Bakanı tarafından cevaplandırılma'sını d&-
laltetlerine sunarım., 

(Saygılarımla^ 
Kâzım ÖZT0RÎK 

1, Petrol olmadığı gerekçesiyle kapatılan böl
gelerde, gerçekten petrol (bulunduğu, yokluk rapor
larının gayri milli kuruluşlarca düzentendüği zaman 
zaman basımım ızda yer almaktadır. 

Şüyuu vukuundan beter böylesi bir ihtimalin ol
madığının Sayın 'Bakamca açıklanması düşünülür mü? 

(2, Rize'nin Çayeli yöresinde, dış görünüm ve 
söylentilerin denizde ve karada petrol yataklarının 
var olabileceği ihltJmallini kuVvetlen'diırmektedir, 

IBi'limsel durum nedir, 'bu yörede ciddi bir araş
tırma ve sondaja gidilinımesi düşünülmekte midir? 

Danışma Meclîsi Sayın Başkanlığına 
İSayın Enerji Baklanından aşağıdaki sorumun so

rulmasına aracılığınızı saygıyla arz ederim. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

Soru : 
Eğridir gölü; hem Kovada Hidroelektrik Santra

linin rezervi hem çeVre 'sulamasının ana deposudur. 
Gölün yüzeyi geniiş, derinliği azdır. Bu gölüm tak
viyeli için Amamas (Zindan) Suyunun göle akıtılma
sı projelenmiş, büyük kısmı Ibitimiştir. Çok az kanal 
inşası kalmıştır. ıBu devam ettirilmeyecek midir, 
edecekse ortalama ne zaman bitecektir? 

Saygılarımla. 
Danışma Medd'si 'Başkanlığına 

'Aşağıdaki ısorunun Enerji ve Tabii Kaymaklar 
Bakanınca cevaplandırılmasına müsaadelerinizi say
gıyla arz ederim. 

Cahit TUTUM 
Ülkemizdeki nehirlerin düzemisizliği yüksek ma

lûmlarıdır, Özellikle (bu aylarda kabaran nehiirler 
taşkınlara ve 'toprak erozyonuna neden olmaktadır. 

IBu yüzden yüzlerce dönüm tarım arazilsi her yıl de
nize akıp, güJm'ekteldir. Bunun somut örneği Sakar
ya İlinde görülebilir. (Bu ilde Sakarya Nehri Iher yıl 
büyük ölçüde tarım arazilini yok etmektedir. 

(Devlet Su İşleri Teşkilâtının bu bölgedeki (önle
yici faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Teşkilâtım (mü
dahalesi olaydan önc'e değil, çoğu kez olaydan sonra 
olmaktadır. Yapılan iş, nelhirin tahribat yaptığı tara
fa bir miktar taş atmak, ya da mahmuzlar yapmak
tan ibaret olmaktadır., Ancak, bu inşaatlar 'düzensiz, 
yetersiz ve denetimsiz yapılımaktadır. Bu, .şuradan 
belli ki, bu yıl atılan taşlar, ertesi yıl neıhirin ortasın
da kalmaktadır. Ayrıca, nıelhiiriın bir yakasına atılan 
taşlar ve yapılan inşaatlar ertesi yıl Öbür yakasında
ki 'inşaatları geçersiz bale getirmektedir. Böylece her 
yıl aynı düzensiz çabalar sürüp gitmekte Ve milyon
larca lira boşu boşuna harcanmış olmaktadır. 

DSİ Teşkilâtının nehirlerin tahribatına karşı ül
ke, bölge ve şube düzeyinde bir çalışma planı ve 
programı var mıdır, varsa yukarıda değindiğim aksak
lıklar nereden kaynaklanmaktadır? 

'BAŞKİAN — (Bu suretle değerli üyeler tarafın
dan sorulan sualler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Kom'isyom bu Bütçe üzerinde bir açıkla
ma yapmayı düşünüyorlar mı? 

BÜTÇE - ;PLlAıN İKOM/İİSYOINU BAŞKANI 
MUSTAFA A, A'YSAIN — /Hayır elfendim, 

BAŞKİAN — Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE .TAlBflî IKİAYNAKLAR BAKANI 

FAHUR İIİKEL — Danışma (Meclisinin Sayın Baş
kamı Ve sayın üyeleri; 

'Bakanlığımın 198Î2 yılı Bütçesi hakkında konuş
macıların tevcih ettiği tavsiye ve suallere cevap ver
meden evvel, Başkanlığımın Teşkilâtı, enerji konusun
daki temel görüşlerimizi ve 19(811 yılı faaliyetleri hak
kında bilgi sunmak istiyorum, 

Enerji 've Tabi'i (Kaynaklar Bakanlığı 4(951 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuştur. 
Bu Kanuna dayanılarak 25 . 1İ2 . 1963 tarihinde vücut 
verilen Bakanlık, aradan geçen 18 yıla rağmen bir 
teşkilat kanununa kavuşamamıştır., 

IBaikanlııkların kuruluş kanunları değişik zaman
larda ve ayrı ayrı ele alındığı ve bir ölçüde geçmişin 
tabii akımı iç'inde gelişim elere dayandığı ve Bakanlık
lar arasındaki farklılıklar yarattığı gerekçeliyle ba
kanlıkların kuruluş kanunlarının arasında 'bir denge 
kurmak üzere bir prensip çalışmasına ihtiyaç 'oldu
ğu Hükümetimiz tarafımdan tespit ve kabul edüımiş-
tir. Bu çalışmanın Bakanlar Kurulunca tamamlan-
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masını takibeni (Bakanlığımın teşkilat 'kanununa son 
şetfil verilecektir. 

Enerji ve Tabii (Kaynaklar (Bakanlığımın S2'5J1I2J1963 
tarihi itibarıyla kendisime 'verilen görevler Ve bağla
nan 'kuruluşlara ilâveten çeşitli zamanlarda çıkan ve
ya tadil ©dilen kanunlarla yeni kuruluşlardan sorum
lu olmuştur. 'Bakanlığımın icra faali ye tüne esas olan 
kuruluşlar şunlardır: 

'Bakanlığınnza 'direkt olarak bağlı kuruluşlar, 
<lKatma ıBütçelli) Devlet Bu İşleri Genel (Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel IMüdürlüğü, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü ve Elektrik İşleri Et'üd İdaresidir. 

İlgili kuruluşlar ise, Türlüye Elektrik Kurumu 
(TEK olarak ibifiriir) TKIt '(Türkiye Kömür İşl'efime-
leri) Genel 'Müdürlüğü, E'ti'bank Genel IMüdürlüğü, 
Türkiye Petrolleri 'Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğü ve Petrol Ofisi Genel (Müdürlüğüdür. 

Türkiye Ölçüşümde ve 'benzer ülkeler açısında 
büyük addedilebilecek 'bu kuruluşların faaliyet açı
sından gözden geçirildiğinde Türk ekonomisine çok 
'önemli katkıları olduğu 'taraflarınızdan da malum
dur. 

'Bakanlığımın sorumluluğu bütün şümulü ile na
zarı iti'bare alındığında; Türkiyede enerji sorunu 
politikasının tespiti ve bütün enerji kaynaklari'nın ge-
liştirÜmesii gibi temel 'sorunlara ülke çapında çö-
iüm bulunması ve yanlendirilmıes'i, bu sorunlara çö
züm Igetireoek 'olan kamu 'yatırımlarının gerçekleşti
rilmesi ve lölzel yatırımlara yön verilmesi, Vatandaşın 
ve sanayiin 'ihtiyacı olan enerjinin ve enerji hammad
delerinin her an ve her yerde hazır 'bulundurulması 
için gerekli işletme ve serVİs hizmetlerin in yapılması, 
madeniler konusunda aynı tür faaliyetlerin ve hiz-
raetferin gerçekleştirilımesi gibi yatırım, işletime ve 
hizmetleri kapsayan çeşitli faaliyet sahaları (Bakanlı
ğımın görev alanlarımı çerçevelemektedir. 

'Bakanlığımızla ilgili 'muhtelif iştirakleri olan ku
ruluşlar hakkında 'da kısaca bilgi vermek, isterim.. 

Türküye Elektrik IKurumu, kendi saiha'sında çalı
dan muhtelif firmalara ortaklığı ve iştirakleri vardır. 
Bunlar kısaca şöyledir: AEG Eti Elektrik Endüstri
si, 0u, biMyorsunuz translformotör ve trafolar yapı
yor) Çanakkale Seramik 'Fabrikaları, Çelik Halat ve 
Tel Sanayi, Çukurova Elektrik ve Anonimi Şirketi, 
ETİTAŞ, ıKepez ve Antalya Havalisi Elektrik Sant
ralleri Anonim Şirketi, IMfTAŞ Madeni İnşaat İşle
ri Türlk Anonim Şirketi, Türk IKâblo Anonim Şirke
ti, 'SUNTtEK Isı Sanayi ArionJm Şirketi, TEMSAN 
Türkiye Elektrik .Sanayi Anonim Şirketi, 

Türkiye iKömür İşletmelerinin ise, Kömür İşlet
meleri A.Ş. diye bir tele 'iştiraki vardır. 

Etibank'ın ise, Karadeniz İBakır İşletmeleri, ISA-
MİAŞ iSanayi Madenleri İşletmesi, Ankara Anonim 
Türk iSigorta Şirketi, iKJÜMAŞ Kütahya Manyezit 
işletmeleri, Çinko, IKurşun (Metal Sanayi (Çinkur 'di
ye bilinen kuruluş), Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının İse İPRAŞ, Ipragaz, TÜMAŞ, İKjSAlŞ - Df-
TAŞ, ADAŞ, Kıbrı,s Türk Petrolleri, Isı Litaş, Bo-
taş ve PETıKİÎİM olmak Üzere iştirakleri vardır. 
PBTKlIİM'in de Petlas 'diye IKırşehirlde kurulmakta 
olan bir laistÜ'k sanayiine iştiraki vardır. 

Enerji ve Tabii IKaynaklar Bakanlığının enerji 
ve ma'denler konusunda bu kadar yaygın faaliyetleri 
halen mevcut Enerji ve IMaden Daireleri (Başkanlık
ları da dahil olmak üzere altı daire 'başkanlığı tara
fımdan İfa edilımtektedir. ıBütün Türkiye'de en ücra 
yerlere kadar yayılmış bu hizmetlere karşılık, !Ba-
kanlığın taşra teşkilâtı mıevcüt değildir. Sanayi ve 
Teknoloji (Bakanlığının illerdeki teşkilâtı bu hizmet
lerin bir 'kısmını Enerji ve Tabii 'Kaynaklar İBakanli'-
ğına niyabeten Ve vekâleten ifa etmektedir. 

Enerji konusundaki temdi görüşlere gelince; Elekt
rik; Türküye mevcut su kaynakları açısından dünyanın 
talihli ülkelerinden birisi addedilebilir. Akarsular
dan üretilebilecek elektrik enerjisi 100 milyar kilo
vat/saat olarak tahmin edilmektedir. ^Kanaatimce bu 
miktar ilk tahmin ve hedef olmalıdır. Bu tutar için
de Keban Santralı halen '5,'8 milyar 'kilovat/saatle yer 
almaktadır. Devreye 'giren beşinci ünitesi ile halen 
günde 20 mityon kilovat/saat elektrik enerjili üret
mektedir. 1982 yılında devreye girecek yemi üç !üni-< 
tenin ide tamamlanması ile iKebam Santralının yıllık 
üretimi 7,5 milyon kilovat/saate ulaşabilecektir. Aynı 
şekilde Fırat üzerinde 'inşaatı dâvam eden (Karakaya 
iBarajı ve ıderivasyon tüneli ihale edilen Atatürk Ba
rajı sırası ile yılda 7,5 ve 8j8 milyar kilovat/lsaat 
elektrik enerjisi üretebilecek kapasitede barajlar ola
caklardır., 

ıKarakaya'nın 19816 yılımdan itibaren devreye gir
mesi planlanmaktadır., 

Atatürk Barajının iç ve dış finansmanımın temini 
için çalışmalara devam edilmektedir. Bu finansman 
temin edilmedikçe buna kati bir program vermek 
şu anda mümkün değildir. 

Havza geliştirme master planları içinde yer al
mayan akarsular üzerinde mahalli hidrolik santral
lerin kurulması, yeni enerji kaynaklarının yatırılma
sı yanımda enlterkonnekte şebekenin tüketim ve iletim 
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yükünü azaltacaktır. (Bu kaynakların araştırılması, 
projelendirilmesi ive standart elektromekanJk ekip
man geliştirilmesi görevi, Elektrik İşleri Etüt İda
resine görev olarak verilmiştir. Birçok konuşmacı
ların da temas ettiği gibi, çok eski 'bir kuruluş ve 
başarılı bir kuruluş 'olan Elektrik İşleri Etüt İdare
si Zamanla görevinin mühim bir kısmını diğer kuru
luşlara devretmektedir., 

Türkiye'de 'bilinen kömür kaynaikları 60 milyar 
kilovat/saat enerji üretimine ilmlkân 'verecek 'bir re
zerve ısaibip bulunmaktadır. IBu rezervlerde 'bin il'e 
2 500 kilo kalori kilogram ısı seviyesinde linyit kö
mürü mevcut olup, "bu kömürler % 50*ye varan oran
larda su ihtiva etmektedir. 'Ba'h/usus 'Afşin Elbistan' 
da kurulmakta olan, ilk kademesi 4 zarp 340, yani 
1 350 megavat gücündeki santral 've devamı olan 
b, c, d kademeleriyle Yatağan'da inşaat edilen 3 zarp 
2110 megavat ve 'Yeniköy'deki inşa e'dilımekteki 2 
zarp 2İ10 megavat gücündeki santraller 'bu 'düşük k'el-
kaivelli kömürlerle çalışacaktır. Bunlara ilaveten So
ma, Tunıç'bilek, Seyitömer santraıllarının tesisatı ile 
Çayırîhan, 'Kangal, Orhaneli termik santaralleri Tür
kiye'nin Iheimen her tarafına yaygın 'bulunan linyit kö
mürüne dayalı santralların geliştirilmesi pröjelerin-
demdir, 

Linyit kömürüne dayalı santraller genelde asgari 
30 yıllık güvenilir rezervler 'üzerine kuralmaktadır. 
Şimdiden 30 yıl ısönrasını düşünerek kurulan bu ter
mik santraller ve yeni 'kurulacaklar 'için yeni kömür 
rezervlerinin araştırılması /Maden Tetkik Arama Ens
titüsünün başta gelen sorumluluğu Ve görevi olarak 
tespit edilmiştir. 

Türkiyenin '2000 yılında elektrik enerjîsi ihtiyacı 
yaklaşık olarak 200 miyar kilovat/saat olarak tah
min edilmektedir; yani bugünkünün 8 misli düzeyin
de., Bugün ülıkemıizJde 19811 sonu itibariyle kişi başı
na düşen 590 kilo vat/.saat elektrik enerjisi tüketimi 
Avrupa ülkeleri içinde en düşük rakam olup, bu tü
ketim Avrupa ülkelerinde '2 500 ilâ S bin kilovat/saat 
arasında değişimektedir. 12000 yılındaki ülke tüketimi 
nüfus artışı ile beraber nazarı itibare alındığında 
şahıs başına 2 500 ilâ 3 000 kilovat/saat bîr üretimi 
•ifade edecektir ki, ülkemiz açısından bu seviyeye 
ulaşılması önemli gayretlerin (sarf edilmesini 'gerekti
recektir., 

Şimdiye kadar yaptığım açıklamalarda, mevcut 
kaynaklarımızın gerek zaman, gerekse kapasite açı
sından 2000 yıllarının elektrik enerjisi ihtiyacını kar
şılamayacağı belirtilmiştir. Elektrik enerjisi üretimi 

için bütün ülkelerin uzun vadeli çözüm olarak eke 
aldıkları nükleer santral konusu Bakanlığımın ve Hü
kümetimizin gündeminde 'bulunmaktadır. Ancak, 
1978 yılında bu konuda yapılan anlaşmaların şartla
rının zamanında yerine getirilememesi yüzünden kre
di kullanılamamıştır. 'Nükleer teknolojiye <saihip kre
di 'verecek ülkelerin çok sınırlı bulunması Ve nük
leer enerji konusunda yapılan spekülasyonlar bu ko
nuda 11918(1 yılında çeşitli temaslardan öteye geçme 
imkânını Bakanlığıima vermemiştir. 1982 yılında bu 
temaslardan sonuç alınmaya çalışılacaktır.. 

'Ülke kömür ve su kaynaklarının geliştirilJtaiieisi ile 
artırılacak elektrik enerjisi üretiminin ihtiyacı kar
şılayabilmesi için Nükleer Santralların kurulması za
ruridir. 11990 yılında başlamak üzere her iki yılda 
1 000 megavat ölçüsünde bir nükleer santralın dev
reye alınması gerekli gözükmektedir. /I 000 megavat
lık bir nükleer santralın maliyetinin 1 miliyar dtalar 
olduğuma da işaret etmek 'isterim. 

Petrol konusuna gelince: Türkiye'de petrol ara
maları ve üretimi 195I4 yılında ikaibul edilen Ö3İ26 sa
yılı IKanunla büyük bir Ihız kazanmıştır. '6İ327 sayılı 
(Kanun ise o güne kadar IMTiA tarafından yapılan 
aramaları yüklenmek 'üzere Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığıma Vücut vermiştir, 1955 yılı ile '1979 
yıllarını kapsayan 25 yıllık devrede 68 adet yabancı 
şirket, 10 adedi yerli Ve bir adedi de yerli ve yaban
cı 'olmak üzere 79 şirket Petrol İşleri Genel' İMüdür--
l'üğünden arama ruhsatı almıştır. Türkiye'de arama 
yapan 68 yabancı şirketten İhalen 64'ü Türkiye'den 
ayrılmıştır, bunun da bilinmesinde yarar vardır. 

!Ö3ı2l6 sayılı Petrol (Kanununun yürürlüğe girişini 
takiben (1955 ve 1956 yıllan arasında Texaco, Mo
bil, Exxön, Shell gibi büyük şirketler ülkemize gel
mişleridir. Aynı şirketler dalha büyük İmkânların pe
şinden bol petrol keşfedilen ülkelere gitmişlerdir; an
cak Mobil ve Shell Türkiye'de sağladıkları bir ölçü
de başarılı addedi'leb ilecek çalışmalarını devam ettir
mişlerdir. Daiha sonraki yıllarda gelen yabancı şir
ketler küçük ve mali güç Ibakımından ufak addedile
cek şirketlerdir ve 'omlarda buradaki faaliyetlerini 
pek başarılı şekilde sürdürememişlerdir. 1973 yılın
da tedvin edilen 1702 Sayılı Kanunla özel şirketlere 
getirilen sınırlamalar yanında, Ülkemizde petrol ko
nusunda ön plana geçen ve henüz bulunmamış pet
rolün bir bakıma paylaşılması gibi sırasız ve sebep
siz tartışmalar, ilgilileri diğer ülkelere kaydırmış
tır. 

11979 yılında 140 bin kilometrekare tutan 270 ruh
sat sahibi 7 şirket mevcuttur. IBu alanın i 127 bin ki-
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lometrekaresi ile J2I43 ruhsat- TPAO'nun ühdesinde-
dir; yani % 90'ı. Bunun dışında 1014 kilometrekare 
alanda binde 7,3 arama ruhsatıyla 2 yabancı şirket 
faaliyet göstermektedir. iDiğer alanlar !da 4 yabancı 
şirket arasında 'dağılmıştır. Bu rakamları enteresan 
olduğu için veriyorum. 

Diğer bir karşılaştırma 'sonucu !da şu sonucu Ver
mektedir; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
oldukça yayılan ve artan faaliyetine rağmen .1955 
yılında birim alana yapılan aramaları 1979 yılında 
jeolojik aramalarda 1/15'e düşmüştür, jeofizik araş
tırmalarda 1/7'ye düşmüştür, Sondaj çalışmalarında 
da 1/3'e düşmüştür; yani o kadar saha yüklenmiş
tir ki, bunlara aramada kati surette gücü yetmemek
tedir; yarii o .senelerde dalhi yaptığı şeyin fevkalâde 
düşük presondajlarını yapmıştır. 

Petrol aramaları Ikbnusunda yapabileceğimiz şu 
karşılaştırana da çok calibi dikkattir: Türkiye'de pet
rol ihtiva etmesi mülmkün olan sedimenter arazi 44 
milyon "hektar olarak tespit edilmiştir. Romanya'da 
Ibu alan 23 milyon hektardır, Amerika 'Birleşik Dev
letlerinde ise bu miktar '198 milyon hektardır. IBuna 
karşılık yapılan sondajlar; Romanya'da yılda 950, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 60 bin civarında, 
Türkiye'de ise 'bu miktar yılda 80 civarındadır. Bu
na göre Amerika Birleşik Devletlerinde 3 bin hekta
ra, 'Romanya'da 25 'bin hektara, Türkiye'de de 550 
bin hektara bir sondaj kuyusu isabet etmektedir. Bu 
değerler, Türkiye'nin petrol aramalarında nerelerde 
bulunduğunu açıkça göstermektedir. 

Petrol aramaları (her şeyden evvel mali kaynak 
meselesidir, Bu kaynak Türkiyenin mütevazi imkân
ları içinde ancak 'biraz evvel arz etmiş olduğum ne
ticeleri verebilecek 'ölçüde sağlanabilmiştir. Bu 'sebep
le Türkiye'de petrol aramalarına tevcih edilecek ka
mu Veya özel, yerli fveya yabancı her kaynağı bulup 
ortaya çıkarmak, teşvik etmek; petrol aramak iste
yenlere her türlü kolaylığı sağlamak, bunların rahat 
çalışabileceği bir Vasatı hazırlamak ve (bunun İçin 
başarıya ulaşmış ülkelerin tecrübelerinden yararlan
mak zorunludur. Petrol bulma ihtimalinin olduğu 
dünya literatürüne geçmiş bulunan Ülkemiz için baş
ka bir çözümün bulunmadığı inancındayım. 

TPAO ve diğer şirketlerin yıllar itibariyle ürettik
leri petrol rakamlarını da kısaca vermek isterim. 
TPAO'nun rakamlarını veriyorum. 1955'de il ,3 mil
yon ton, 1969da 7,7 milyon varil, ([Bunları 7 ile tak-' 
sim etmek lâzımdır) 1979'da da 7,8 milyon varil; ya
ni >1 rnıi'lyon tonun biraz üstünde. 

'Shell daha başarılı bir petrol üreticisi görünü
münde şu anda. 1961 yılında fevkalade cüzi bir pet
rol çıkarıyor; Yani aşağı yukarı 90 bin varil petrol 
çıkarıyor, 1969'da bunu 13j8 milyon 'varile çıkarı
yor, ondan ısonra düşmeye başlıyor ve ıl979*da da 
1Q,1 milyon varil petrol üretiyor. 

Möbil'in rakamları daha mütevazı. Azami eriş
tiği rakam 4,3 milyon varil; fakat maalesef İ1969'da 
eriştiği bu rakam 10 sene sonra 2,2 milyon varile dü
şüyor; Çünkü kâfi arama ve kâlfi üretim ıkuyüsu aç
mıyor; yani Türkiye*ye yatırım yapmaktan imtina 
ediyor. 

'1969 yılı Türkiye'de petrolün en çok üretildiği 
yıldır. Bu miktar (Şimdi ton olarak veriyorum bu 
sefer) 3 milyon 623 bin tondur. Bu yıldan itibaren 
devamlı düşen üretim 1979 yılında yalnız cüzi bir 
artış (gösteriyor «ve 198İ1 yılında da TPAO'nun ye
ni açmış olduğu kuyular dolayısıyla 80 bin tonluk 
cüzi bir artış gösteriyor. Son 2 senenin de durumu 
bu; ama Türkiyenin sarf ettiği petrol içinde 80 bin 
tonların, 10 bin tonların ne kadar değersiz olduğu
nu takidir edersiniz. 

Kömüre gelince: ıKömür üretimi için koklaşabilir 
taşkömürü genelde 4,5 milyon ton civarında bir üre
tim seviyesi göstermiş Türkiye'de. 1967 yılında ulaş
tığı 5 milyon tondan devamlı kayıp vererek 1980 
yılında 3j6 milyon tona düşmüştür ki, sayın üye ar
kadaşlarımız buna tem'aıs ettiler, 198)1 yılında da '% 12 
bir artış göstererek 4 milyon tona ulaşmıştır. 1982 
için de % 5 bir artış daiha temin etmeye gayret gös
terilecektir; yani 4,2 milyon ton, 

Burada, yılların birikimi olan personel sayüsı ka
barık, eskimiş ve demode ekipman verimli bir üre
time Çok imlkân vermemektedir. Bunun da 'bilinme
sinde yarar var. Devam edegelen zararlar, Hazine' 
den kaynak transferiyle karşılanmakta, gerek ekip
man yenilemesi gerekse yeni kuyu ve galeri açılması 
için para ve kaynak bırakmamaktadır. Bu kaynak 
ancak devlet bütçesinden transferle karşılanmakta
dır.. 

(Madenkömürü; demir-çelik sanayiinde özellikle 
kullanılmaktadır; çünkü bizim demir-çelik sanayiinin 
kok ihtiyacımı karşılamak için bu tahsis oraya yapıl
mıştır ve bunu genellikle teshin kömürü olarak kul
lanmaktan imtina ediyoruz. Buna rağmen demir-çe
lik sanayiinin her yıl koklaşabilir madenkömürü ih
tiyacı çoğalmakta ve bu ancak ithalatla karşılanmak
tadır. Bu sene rakam' 800 bin tondur, muhtemelen bu 
her sene bir miktar daha çoğalma gösterecektir; çüh-
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kü bizim maden kömürü üretimimizi, dem if-çelik sa
nayiinin ihtiyacını karşılayacak seviyede çoğaltma-

•ımız mümkün gözükmemektedir. Ancak, (Karadeniz 
(Bölgesinde tespit edilen yeni rezervlerin tahminî için 
IMTA tarafından 'devamlı çalışmalar yapılmaktadır. 
Türkiye'nin jeolojik yapüsı itibariyle üretimi oldukça 
zor olan ve önemli yatınım kaynaklarına ihtiyaç gös
teren taşlköimürü için yeni bulunacak rezervlerim ve
rimli işletilmesi için 'bazı önemli ve değişik kararla
rın alınması gerekebilir. 

Linyit "kömürü kaynakları, 'düşük kalorili olmak
la beraber, oldukça önemli miktarlardadır., 7,5 mil
yar ton rezerv şu anlda kabul ediliyor; tabii burada 
'spekülatif olarak birçok rakamlar telaffuz ediliyor; 
fakat bizim herhalde kabul etmemiz gereken, şimdi
ki vaziyette 7,5 milyar ton bir rezervidir. 

Isıtmada ve termik samtralların ihtiyacının karşı
lanması için, 1981 yılımda 15 milyon ton linyit üre
timinin 1985 yılında i65 'milyon ton seviyesine •ulaş
tırılması gerekmektedir. IBu sebeple, 2172 sayılı Ka
nunla devletleştirilmiş bulunan linyit ocaklarının ter
mik 'santrallar için 'gerekli olanları Türkiye iKöımür 
İşletmeleri tasarrufuna alınmuş'tın Bu seviyede üretim 
temin edilemediği takdirde, kurulmuş olan santralla
rın yakıtsız kalması tehlike'si de varittir. Bunun için 
bu üretimin hızla yükseltilme'si fevkalâde önemli bir 
konudur., 

Ayrıca, ısınma kömürü bakımından vatandaşa 
•güvence 'vermek ve belirli fiyat seviyesinde muha
faza etmek, ancak yeterli üretim ile temin edilebi
lir., ' 

'Petrol bazlı Sımak ve (Silop'i asfahirlerinim şim
dilik çevre illerin kömür ihtiyacını karşılama ya
nında, rezervlerinin genişlemesi halinde sıvılaştunl-
mak «maksadıyla geliştirilme imkânları üzerinde ça
lışılmaktadır, 

Isınma 'kömürünün bütün bölgelere mümkün ol
duğu kadar eşit kalitede •sağlanılması, nakliye (ve zayi
attan tasarruf edilmesi için zenginleş'tirime ve briket 
yapma çalışmaları da sürdürülmektedir. Bu konu da 
dahil olmak üzere kömür konuşumda envanterden 
başlayan bir mastr plan çalışması Orta Doğu Teknik 
Üniversitesiyle beraber sürdürülmektedir. 

Enerji planlaması : 
/Bütün 'diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 

mevcut enerji kaynaklarının kullanım alanlarımı tes
pit etmek, çeşitli enerji hammaddelerinin kullanımın
da tercihleri yaparaık Türk ekonomisi için, enerji plan
lamasını tekrar ıgözden geçirimek Zorunluğu vardır. 

Devamlı olarak yetersiz kalacak enerji, Türk eko
nomisinin gelişmesini önleyecek bir sorun olarak bı
rakılamaz. (Bütün enerji kaynaklarının geliştirilmesi, 
Türkiye'nin en önemli konuları arasında yer almak-
tadır. Bir taraftan enerji kaynakları geliştirilirken, 
diğer taraftan enerjinin dikkatli kullanılması da fev
kalade önemlidir. 

Bu görüşten hareketle enerjinin korunması ve ta
sarruflu kullanılması hakkındaki Bakanlığımca ha
zırlanan bir kanun tasarısının halen gündeminizde 
olması gerekir, 

Bakanlığımıza Bağlı Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
kurulduğu 1935 yılından bu tarafa doğru çok değerli 
görevler ifa etmiş ve bugün küçümsenmeyecek bir 
mertebeye ulaşan gelişmenin temel çalışmalarını yap
mıştır. Ancak, Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından 
yapılan hizmetlerin büyük bir kısmı DSİ ve TEK 
tarafından devralınmıştın 

Gerek bu değerli kuruluşu daha verimli bir hale 
getirmek, gerekse halen çok dağını'k olan, çeşitli ku
ruluşlarca ele alınmış bulunan güneş ve rüzgâr ener
jisi, jeotermal enerji, biyogaız enerjisi gibi yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 
etütler yapmakla görevlendirilmiştir. Adı geçen ida
renin adının «Enerji İşleri Etüt İdaresi» olarak de
ğiştirilmesi bu kanunda derpiş edilmiştir. 

Madenlerimiz hakkında da ki'saca bilgi arz etmek 
isterim : 

Türkiye'mizin birçok madene ve maden potansi
yeline sahip olduğunu hepiniz biliyorsunuz; fakat 
bunların içinde bor konusunda dünyanın en büyük 
rezervlerine sahibiz. Burada ilk tahminler 625 mil
yon ton seviyesinde bir bor rezervi vardır. Bunlar 
Kırka, Emet ve Bigadiç bölgelerindedirler ve Etiban'k 
tarafından devralınmış ve işletilmektedir, 

Bandırma tesislerinde asitborik, boraks ve perbo-
rat haline dönüştürülmektedir. 

İl 981 yılında bor tuzlan ve bor ürünleri ihraca
tında toplam yaklaşık olarak 97 milyon dolar ihra
cat ve iç satışlardan da 2 milyar 2'30 milyon lira ol
mak üzere toplam 13 milyar lira hâsılat elde edilmiş
tir. 

(Yurdumuzda bilinen bakır rezervine gelince; me
tal olarak 3,2 milyon tondur. Bunun % 34"ü Kara
deniz Bakır İşletmelerince, % 46'sı da Etibank Mur-
gul ve Ergani Bakır İşletmelerince işletilmektedir. 

(1981 yılında Etibahk'ın bakır üretimi 7 200 ton, 
Karadeniz Bakır İşletmelerinin üretimi de 20 000 
ton olmuştur. Türle ekonomisi tekrar normal canlı-
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lığına kavuştuğu zaman, Türkiye'nin bakır metal ih
tiyacı 60 000 ton seviyesinde talimin edilmektedir. 
Yani onun için buradaki önemli açığa da işaret et
mek isterim* 

Türkiye'nin bilinen bir milyon ton gibi önemli kü
kürt rezervi vardır. Keçiborlu, Eti'bank tarafından 
işletilmekte ve 1981 yılında 29 000 ton saf kükürt 
üretüm iştir, 

Yine bilinen 67 milyon ton seviyesinde fosfat 
rezervi, Mazıdağ bölgesinde Etîbarik tarafından işle
tilmektedir. Yılda 750 bin ton konsantre üretecek te
sislerin inşaatına devam edilmektedir. Bu fosfat taşı 
've fosfat konsantresi özellikle, sayın üyelerin de te
mas eDtikleri gibi, Türkiye gibi tarım ülkeleri için 
fevkalade önemli bir metadır* 

Etilbank üç yıldan beri barit üretmektedir. Eti-
'bank'ın Antalya'da yaptırdığı barit öğütme tesisi, 1982 
yılımın birinci yarısında işletmeye alınacaktır. Eti-
bank 1981 yılında iç satışlardan 220 milyon liralık 
bir hâsılat elde etmiştir. 1982 yılında buradan 3,5 
milyon dolarlık bir ihracat yapmayı ümit ediyoruz. 

Kü^ya/Gümüsjköy bölgesinde de 1975te tespit 
edilen 3 300 ton metal - gümüş muhtevalı yatağın 
işletilmesi ve tesislerin kurulması için Etibank'ta yo
ğun bir çalışma vardır. Burada yılda 130 ton gümüş 
üretimiyle cari fiyatlarla 5,4 milyar liralık bir gelir 
sağlanması hedeflenmektedir* . 

Türkiye'de bilinen krom rezervi 36. milyon ton 
seviyesindedir. Bu miktarın % 77^i Gulemen, Göçek 
ve Kayseri/Pınarbaşı'da Etibank tarafından işletil
mektedir, Bu yataklarda üretilen cevherin bir bölü
mü Elazığ ve Antalya'da kurulu tesislerde ferro -
krom haline dönüştürülecektir. 

Alüminyum tesislerine gelince : (Seydişehir'deki 
tesislerimize) Bu tesisler de 1981 yılında 12,5 milyar 
liralık hâsılat ekle edecek.'bir alüminyum üretimini 
gerçekleştirmişlerdir* 

1981 yılı faaliyetlerine bir göz atmakta yarar var. 
Çünkü bu 1982'de de ne yapacağımıza bir işarettir. 

IMemleketimizlde temin edilen huzurdan sonra 
muhtelif üretimlerimizde de yukarıya doğru bir tır
manma olmuştur. Elektrik üretiminde önemli bir aşa-' 
ma yapılmıştır ve % 8 dafaa fazla elektrik enerjisi 
verilebilmiştir tüketim için. TBK tesislerindeki üre
timde, bir yıl evveline nazaran 1,165 milyar kilovat-
saat artış sağlanmıştır. Aynı devrede sanayi, bir ev
velki yıla göre % 18 daha fazla elektrik enerjisi tü-
ketebilmiştir. Bu verilmiştir ki, tiüketebilmiştir. De
mek ki, sanayide de 1981 ̂ e bir canlanma başlamış

tır. Sanayiin tabii en güzel ölçeği de sarfettiği ener
jidir; saıffettiği enerjiyle durumu takip etmek kabil 
olmaktadır. 

1979 yılında 4 saat olan elektrik kesintisi, 1981 
Mart ila Eylül arasında tamamen kaldırılmış, Eylül 
ayından itibaren geceleri bir saat, (gündüzleri iki saat 
kesinti uygulanmaya başlanmıştır. Ekimi sonu itiba
riyle deneme üretimine başlayan Keban santralının1 

beşinci ünitesinin ve Soma termik santralının 'birinci 
ünitesinin kuruluş arızalarının peyderpey giderilmesiyle 
gece kesintileri önce yarım saate indirilmiş, 18 Ara
lık tarihinden itibaren de tamamen kaldırılmıştır. 
Tatoii bundan sonraki kesintiler arızalar vukuunda, 
maalesef tabii döner gücümüzün fazla olmaması do
layısıyla kesintilere gidilmesi de gerekebilir; ama bu
nu önlemek için elden gelen yapılacaktır, 

Elektrik enerjisinin son yıllardaki gelişme rakam
larını da vermek istiyorum : 1976'da 15,4 milyar ki
lovat saat, 1977'de 17,2 milyar kilovat saate çıkıyor, 
1978'de 18 milyar kilovat saat 1979'da 18,9 milyar 
kilovat saat, 1980'de 19,4 milyar kilovat saat ve 
1981 'de 20,6 milyar kilovat saat doğrudan doğruya 
TEK üretiyor, buna ilaveten de dışarıdan aldığımız 
enerjiyi de buna koymamız gerekiyor ki, bu da 1,6 
milyar kilovat saattir., 

Petrol : 1980 yılında ülkemizde petrol aramala-
rıyla ilgili olarak TPAO ile birlikte 6 yerli şirket ve 
3 yabancı şirket ruhsat sahibi bulunmaktaydı. An-' 
cak, bunlardan TPAO ile bir yabancı şirket dışın
da kalan şirketler herhangi bir arama faaliyetinde 
'bulunmadılar; fakat 1981 yılının son günlerinde ve 
son bir kaç haftadır Türkiye'de büyük şirketler bir 
miktar Türkiye'ye ilgi göstermektedirler., 

Tabii bunun neticesini hemen çok ümitli bir şe
kilde tefsir etmekte doğru değildir. Çünkü, bu mü
zakerelerle memleketimizin menfaatlerine en uygun 
yere getirip bazı bağlantıların yapılmasına çalışıla
caktır, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu oylamam 
gerekiyor. Ne kadar sürer? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Simidi efendim, gayet kısa ola
rak konuşmacı üyelerimizin vermiş olduğu suallere 
cevap vereceğim. Ondan sonra zannediyorum ki, 
20'yi mütecaviz yazılı soru olmuştur, onların ancak 
bir kısmına burada cevap vereceğim; fakat önemli 
bir kısmına yazılı olarak cevap vermeyi tercih edi
yorum. Çünkü, genellemelerle geçiştirmek istemiyo-
rurftı 

— 547 — 



Danışma Meclisi B : 41 22 s 1 a 1982 O : 3 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz arkadaşlarıma 
meseleyi açıklamak durumundayım. Sayın Bakan da
ha bir müddet istemektedirler, genel takdimlerinden 
sonra konuşmacıların konuşmaları sırasında vaki su
allerine cevap verecekler, bilahara da yazılı sualler
den mümkün olanlarını burada cevaplayacaklar, di
ğerlerini yazılı olarak cevaplamak durumundalar. 

IBu itibarla, saat 19.00'a gelmiş bulunmaktadır; 
devamı için bir oylama yapmak ihtiyacındayım tak
dir edersiniz. Bu Bütçeler bitinceye kadar mesaiye 
devamı hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

JBuyurun Sayın Bakan, devam ediniz, 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHtR ÎLKEL — Teşekkür ederim^ 

Efendim, sayın konuşmacıların ileriye sürdüğü 
konulara kısaca temas etmek istiyorum, imkân oldu
ğu kadar bunu fazla uzatmadan yapmaya çalışaca
ğım, 

Savın özman'ın işaret ettiği konular; bir petrol 
bakanlığı tavsiyesinde bulundular. Bunu not etmiş 
bulunuyorum, fakat tabii bu böyle hemen bir kara
ra varılacak bir konu değildir., 

Hava kirliliği konusu : Son zamanda herkes bu
nun üzerinde duruyor; fakat özellikle Ankara'nın 
hava kirliliği için buna kısaca bilahara cevap vere
ceğim. Çünkü, Ankara'nın hava kirliliğinin böyle 
ihmal edilecek ölçüleri tamamen geçmiş olduğunu 
son iki hafta içinde hepimiz gördük. 

Sayın özman'ın üzerinde durduğu en önemli ko
nulardan bir tanesi, bu Karapınar'daki gaz son
dajı meselesiydi. Şimdi, bu sondaj arkadaşlarımdan 
aldığım izahata göre gayet yumuşak bir kumlu ara
zide yapılıyor ve burada bazı sondaj sıkıntılarıyla 
karşı karşıyalar, Karşılaşılmış olan gazın kalürifik 
değeri, mertebesi, miktarı daha henüz tespit edilmiş 
değildir; fakat burada, Türkiye'de bir miktar bilgi 
eksikliğini de hissediyoruz. Amerika'da, özellikle 
Misisipi'de buna benzeyen yerlerde sondajlar çok 
başarılı olarak yürütülmüş; bu bilgileri de oradan 
temin ettikçe bu sondajların üzerinde durulmakta
dır; fakat çok dikkatli olunması lazımdır, spekülatif 
bir sürü rakamların ortaya verilmesinde hiçbir ya
rar yok. Çünkü, halkımız bir müddet sonra bizim 
bu konulardaki beyanlarımıza itibar etmemeye baş
layacaktır, onun için emin olduktan sonra, tabii özel
likle Yüce Meclisinize ve kamuoyuna da bu bildiri
lecektir, ama şu anda bundan fazla bir bilgi zaten 

esasen bizde de yoktur, verebilecek durumda maale
sef değiliz< 

Kendisinin işaret ettiği gibi Romanya'dan geti
rilmiş olan 214 tane sondaj makinesinin maalesef 5 
tanesi henüz hizmete konulmadığı gibi, ambalajla-
rındadır Ve esasen bu makinelerin bir kısmının da 
üzerinden malzeme alıp diğerlerinin çalıştırılmasına 
yönelinmiştir. Şimdi Türkiye'nin döviz vaziyetinde 
düzelme Olduğu için bu eksik olan malzemeler ge
tirilecektir. Tabii bu 5 adet sondaj makinesinin de 
çalıştırılması yolları üzerinde muhakkak durulacak
tır; kendisinin bu ikazına da özellikle teşekkür et
mek isterim. 

Kendisi bir konuya daha temas etti; işlerin hep
sinin AnkaraMan idare edilmesi yerine, teşkilata tek
rardan rdh verip belki işin başına dalha yakın gidil
mesi konusu. Hakikaten Türkiye'nin çok önemli bir 
konusudur, herşeyi masa başından Ankara'dan ida
re etmek mümkün olmadığı inancında olanlardanım. 

Savın Sarıoğlu muhtelif konulara temas etti; muh
telif görüşlerini buraya not etmiş bulunuyoruz, ga
yet tabii bunlardan istifade edeceğiz. Bu arkadaşımız 
bı'iVük senelerini bu konularda, temas ettikleri konu
larda sarf etmiş olan kişilerdir, gayet tabii onların 
görüşlerinden istifade etmek hepimizin görevidir. 

Gayet haklı olarak, elektrik kısıntıları ve kesinti
leri Türkiye'ye fevkalade pahalıya mal olmaktadır. 
Bunun için elektrik enerjisi üretimini çoğaltmak esa
sen Hükümetimizin de üzerinde hassasiyetle durdu
ğu bir konudur. Zaten bu yatırımlara verilmiş önem 
sırasına bakacak olursanız, TEK'e verilmiş olan tah
sisat ölbürleriyle mukayese edilmeyecek derecede yük
sek mertebelerdedir. Demek ki, enerjinin kıtlığının 
ne kadar mülhim bir konu olduğu herkes tarafından 
kabul edilmiştir. 

Kendilerinin tavsiyeleri oldu, önerileri oldu; ga
yet tabii bu önerilerin titrerinde duracağız. 

ISayın Bilgiç, «hidrolik kapasite kullanılmıyor» 
dedi. Bir şeyi unutmamak lazım ki, Türkiye bugün1 

ürettiği elektrik enerjisinin hemen hemen yarısını 
hidrolik kaynaklardan temin ediyor. Bir şeyi daima 
aklımızda tutmamız lazım, yatırım gücü memleketi
mizin muayyen sınırlarla ki bu dar sınırların için
dedir, bu sınırlar içinde yapılan yatırımlar merte
besinde hidrolik kanallar kullanılacaktır, 

iBugün Atatürk Barajında, herkes arzu ediyor, 
daha hızlı gitmesini; fakat maalesef bunun finans
man konusu tam halledilmeden kati bir program 
vermek mümkün olmadığını da arz etmiştim biraz 
evvel; 
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Tabii hidrolik kaynakların da limiitasyonu 100 
milyar kilovat saattedir. Bugün fevkalade düşük dü
zeydeyiz, ama bu zamanla zannediyoruz ki, yine bu 
% 50 düzeyinde bunu tutarak yukarıya doğru gele
cektir. Türkiye gibi su girdileri tamamen de, belki 
bir Avusturya kadar güvenilir olmayan ülkede bü
tün , elektrik enerjisinin % 90 - 95' ini su kaynakla
rından almak da tehlikeli de olabilir, yani % 50 tu
tabilirsek bunu çök fena bir sınır değil, yani 200 mil
yar kilovat saate geldiğimiz zaman hidroliği 100 
milyar kilovat saat halinde tutabilirsek, zannediyo
rum ki pek fena vaziyette addedilmememiz gerekir. 
Atatürk Barajına zaten kısaca temas ettim, kendileri 
de temas etmişti. 

Saym Baysal, bor madenciliği üzerinde durdu. 
Hakikaten bu bor madenciliği çok önemlidir. Çün
kü, dünyadaki en büyük rezervlerin yalnız bizde ol
ması değil, aynı zamanda muhtelif ülkelerde olma
ması da bir avantajdır; yani karşımızdaki yegane ra
kip Amerika Birleşik Devletleri, o da batı sahilinde 
olan kaynaklardan bor üretmektedir. Demek ki, Av-
rupaya, hatta Amerika'nın doğu sahilindeki tüketi
cilere bizim hitap etmemiz kabildir-

Koordinasyon eksikliğine temas edildi. Burada 
bir hakikat payı olduğunu kabul etmek mecburiyetin
deyim, Gayet tabii, muhtelif kuruluşların beraber 
çalışmalarını temin etmek görevi de Bakanlığımın 
vazifeleri arasındadır. Burada aksamalar belki ol
muştur; fakat olmaya da devam edecektir. Zaman 
zaman sizin ikazlarınız bize her zaman ışık tutacak
tır, 

Sayın Yeğenağa, bizim Bakanlığın sloganlarla ida
re edildiğini söyledi. Ben bu mevzuda fazla mütalaa 
vermek istemeyeceğim. Kendileri enerji mevzuunu 
çok yakından bilen bir kişi olarak, bütün görüşlerini 
buraya not etmiş bulunuyorum, 

(MTA*yı şiddetle kritik etti ve görevinin ne oldu
ğunun iyi tarif edilmesini de arzuladı ki, burada şu 
açıklamayı yapmak ihtiyacındayım. MTA aslında 
Türkiye'nin genel maden aramasını yapan veya etüt
lerini yapan bir kuruluştur. TKt, kendi havzalarında 
ve kendi ruhsatları içindeki yerlerde daha ziyade 
arama yapar. Aynı şekilde Türkiye Petrolleri bunu 
yapar, ETİBATNUK'da aynı şekilde yapar. Onların 
yaptığının bir kısmı arama, bir kismı da üretim son
dajlarıdır. Tabii MTA'nın genel olarak Türkiye ça
pında yine büyük bir görevi olduğu inancındayım. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi gibi başarılı ve mazisi 
olan bir kuruluşa görev vereceğiz. Zaten buna ko
nuşmamda da işaret ettinu 

ıSayın Akkılıç, «Maden bulana prim verin» dedi, 
bu çok enteresan bir teklif, yani belki arkadaşları 
harekete geçirmek için bir yoldur, yani bunun üze
rinde de durulması gerekir; ama bu nasıl yapılacak, 
bizdeki Mevzuatın kapsamını aşarsak ne olur; bunun 
üzerinde durulması gerekir. 

Perlit mevzuuna gelince : Şuna işaret ediyorum, 
arkadaşlarımdan bunun için bir izahat almadım; ama 
benim bildiğim kadarı ile perlit dünyada son 30 sene
dir bir milyon ton kullanılıyor. Çök enteresandır, 
fevkalade enteresan bir malzeme olmasına rağmen, 
bundaki tüketim yükselmiyor. ETİBANK'ın kurmuş 
olduğu Perlit Patlatma Tesisine müşteri aranıyor. 
Türkiye'de muazzam miktarda Perlit var, yalnız ETÎ-
BANK'ın o Gümüldür'de kurduğu tesisi besleyecek 
kadar değil, çok mebzul miktarda Perlit var ve bir 
miktar işte buna Macarlar gelip gidiyorlar; fakat 
herkes bir know - hov satma çabasında; fakat gel 
Perlitimizi al deyince pek de alıcı çıkmıyor ortaya. 
Yunanlılarla Macarlar arasında biz de bir mücadele 
içindeyiz; ama bu Perlit enteresan bir malzemedir. 
Bunun üzerinde muhakkak duracağız., 

Fosfat için biraz evvel izahatta bulundum. Bu 
yalnız çok önemli bir konudur. Maalesef Türkiye'nin 
büyük gübre ihtiyacını karşılayacak ölçüde Fosfat 
rezervi yoktur, yani bu rezerv yetmeyecektir; ama 
burada yapılan istikşaflarla, aramalarla inşallah bu 
rezervde daha büyümeler temin edilirse o zaman da
ha ümitli bir resimle karşı karşıya kalırız. 

IBizim görevimiz 'bu devlet içinde en iyi çalışmak. 
Tabii iyi devletleştirmeyi öneriyorlar; ama elimizden 
geleni hep beraber herhalde arkadaşlarla yapmak 
durumundayız. 

MTA araçlarunın yerli yapılması konusu; entere
san bir tekliftir, buna bakmak lâzım. Çünkü, sondaj 
makinıaian, bilhassa MTA'nın kullandığı ebattakiler 
çok önemli makineler değil, bunlar yapılabilir. Bun
ların üzerinde de durmak lâzım. 

Yurtdışında iş yapmak konusuna gelince: İki 
tane hazin hadise var; birisi Devlet Su İşlerinin, 
birisi de Karayollarınım. Libya'da aldıkları işlerin 
bir türlü başını bağkyamıyorlar, yani Türkiyedeki 
ya mevzuat ya bizim iş yapma bilincimizdeki ek
siklik dolayısıyla orada bir miktar başımız dertte. 
Şunun bir çözümünü bulalım, ondan sonra MTA'yı 
da dışarıya sevk edelim. Orada başımıza tekrardan 
üçüncü bir halledilmesi gereken bir proje çıkartma-
yalıım. 
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Sayın Fırat'ın teklifleri ve (görüşlerine de kısaca ı 
temas etmek istiyorum. Nükleer santral mevzuu, bu I 
yıl içinde zannediyorum ki çak daha ileri kademe- I 
lere, hiç değilse müzakereleri getirilecektir. Biraz ev- I 
vel de işaret ettiğim gibi, 'bir milyon kilovatlık, I 
bin megavatlık bir santral İçin 'bir milyar dolara I 
ihtiyaç vardır. Bir kere, demek ki öncelikle bir 
finansman modeline bunu oturtmak lazımdır. Bu I 
ıpara temin edilmeden, 'bu projeye başlayıp yarım I 
'bırakmanın hatalı olacağı inancındayım, 

Yalnız şu kadar iyimser bir konuya işaret etmek 
isterim. Bu gibi santrallarım kurulması için bazı ön 
çalışmalar var ve bunlar bitirilmiş vaziyette. Bu I 
bize aşağı yukarı üç sene kadar bir zaman kazandı- I 
racaktır, yani özellikle ne olduğunu biraz daha açık- I 
•layayım. Bir zelzele bölgesinde olmaması lâzım, mu
ayyen 'kazalar vukuunda muayyen şartları doldur-
masü gerekiyor. Bizim seçilmiş olan yerimiz hiç ol
mazsa bu yönlerden gerek yurtiçindeki kuruluşları
mız tarafından, gerekse yurtdışında bu meıvzudaki 
kuruluşlar tarafından kabul edilmiş bir yerdir. Bu 
büyük bir aşamadır. 

Asfaltitler mevzuu: (Bugünkü rezervlerin çoğal
ması halinde, asfaltitler için herlhalde başka imkân
ların da düşünülmesi gerekecektir. Ankara'nın (hava 
kirliliği konusu birkaç kere dile (getirildi. Onun için 
kısaca üç dakikalık bir izahat vereceğim; ama hep
sini birden vermek istiyorum. 

IBu biyogaz mevzuuna da çok dikkat etmek: lâ
zım. Unutmamak lazım, muayyen miktardaki hayva- | 
nın vereceği biyogaz imkânı, bir evi geçindiriyor, 
yani buna güvenip de büyük şehirlerin enerji ihti
yacını, sanayiin enerji ihtiyacını karşılayacağız diye 
bir hayale kapılmamakta da yarar var inancındayız. 
Buna daha fazla teferruatlı izahat şu anda herlhalde 
gerekli değil. 

Sayın Hazer, çok haklı bir şey dedi, «Petrol var
sa para sarfetmeye devam edelim, yoksa bu işi dur
duralım, başımızın başka yerde çaresine bakalım» Ha
kikaten en doğru şey bu. Yoksa durduralım, boşuna 
aramayalım; ama Türkiye'de hiç bir zaman bir Suu
di Arabistan'daki gibi bir petrol rezervine rastlan
mayacaktır; ama muayyen ölçüler içinde ve bugün 
erişilmiş olan yüksek düzeydeki petrol fiyatları ile 
ekonomik olacak mertebelerde petrol bulunması ihti
mali de vardır ve halen d!e zaten üretiliyor ve petrol 
çıkıyor. Bundan bir büyük üretim, böyle hemen bü
yük Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılayacak bir 
petrol beklemek hayal olacaktır. Burada azimli ve 
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dikkatli çalışmak lazımdır. «Petrol fiyatları düştü» 
lafına da çok dikkat etmek gerekir. Petrol fiyatları 
nereden nereye düştü derseniz, düşüş ıfiyatı % 8 
düştü, '% 5 düştü, <% 6 düştü; fakat ileriye doğru 
baktığımız zaman görülen genel trent bakımından 
daima bu yukarıya doğru bir tırmanma gösterecektir. 

Tabii bugün Türkiye artık eskisi gibi, petrolün 
'fiyatı 20 misli yükseldikten sonra, bizim kendi pet
rol kaynaklarımıza başka türlü yatırımlarla da bu 
petrol üretimini yükseltmek kabildir ve bunun üze
rindeki çalışmalar pilot seviyesindedir; fakat her 
halükârda yukarıya doğru bir çıkış olacaktır. 

Orta Anadolu Rafinerisine de temas edildi. Or
ta Anadolu Rafinerisi, artık dönüşü olmayacak kadar 
ilerlemiş bir rafineridir. Bunun bitirilmesi gereke
cektir; fakat Türkiye'nin elindeki kaynaklarının ter
cihli olarak muayyen projelere yatırılması içinde, 
Orta Anadolu Rafinerisine muayyen miktarda para 
verilmiştir. Unutmamak lazımdır ki, bu rafinerinin 
çalrştırılmasıı için Yumurtalık'tan Kırıkkale'ye gele
cek olan ve BOTAŞ tarafından yapılacak olan boru 
battı henüz ihale edilmemiştir. Çünkü, bunun için 
gerekli kredi anlaşması da henüz yoktur. 

Türkiye'nin döviz bilançosunda oldukça bir dü
zelme olmuştur; fakat arzu edilen seviyede değil. 
Gönlümüzde olan bütün yatırımları derhal kendi 
kaynaklarımızdan yapmak herkesin emelidir belki; 
fakat o seviyede olmadığımızı da kabullenmemiz 
lazımdır. 

Sayın Hazer, «'Kars'ta karşı tarafta ışık var, bizde 
yok.» diyorlar. Hakikaten bu hazindir; fakat bizim 
köylerimizin 19 800 tanesinde şu anda elektrik var
dır. Doğuya gittikçe elektrikli köy orantısında azalma 
vardır. Bunun düzeltilmesi lazımdır. 

Sayın üyelerin bir kısmı da, «elektrik enerjisi 
burada üretiliyor, bu üretilen enerjiyi öbür tarafa 
nakletmek psikolojik olarak bir yıkımdır.» diye işaret 
ettiler. Tamamen iştirak ediyorum. Burada psikolo
jik bir faktördür bu. Bunun, masrafına rağmen dü
zeltilmesi lazımdır. Çünkü oradaki adam diyecek 
ki, «Bu barajda elektrik üretiliyor, bana vermiyor
sunuz».. Buna hakikaten bir hal çaresi bulmak lazım
dır. Bu ekonominin dışında olan bir şeydir, yur
dun bütünlüğü ile ilgilidir. 

Sayın Başkanım, bu mevzuda bana ne kadar za
man vereceksiniz bilemiyorum. Ona göre ben konuş
mamı ayarlayacağıım. Çünkü, tahminlerin üzerinde 
suallerle karşı karşıya kaldık galiba. («Yazılı cevap 
verilsin» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, genel temayül bu so
rulara yazılı «cevap verilmesi istikametinde toplanı
yor. Arzu ederseniz yazılı olarak cevaplandırınız. 

ENBRJl VE TABÎ KAYNAKLAR (BAKANI 
FAHStR İLKEL — Ben bu arzuya memnuniyetle 
uyarım. (Kendilerine, daha genelleme olmayacak ce
vaplar verme imkânını da bana bahşetmiş olursunuz. 

»BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim, 
(ENBRJİİ ve TABİÎ KAYMAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Çok teşekkür ediyorum efendim. 
(Alkışlar) 

ıBAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sayın Bakana, verdikleri bu geniş izahat ve açık

lamalar için teşekkür ediyorum. 
Enerji ve Tabii (Kaynaklar Bakanlığı ıBütçesi 

üzerinde yapılan görüşmeler bu suretle ıtamamlanmıış-
tır. 

Bölümlere (geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI IBÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 168 924 000 
BALKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... KabuH etaıeyönier... 
Kalbuıl! edilmiştir., 

HU »Maden ve Enerji Kay-
naklanıurt İşletame&i « 592 HU 000 
BAŞKAN — Bolümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul aöneyenJıer... 
Katoui âdümrştıir-

900 Hizmet Programlarına Da-. 
ğıltılkmayan Transferler 41 314 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
rmaıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul ettneyetıilbr.,. 
Kabul edıtaştir. 

«Böylece, Enerji ve Tafbii Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi Danışma Meclİs'imiızce tkalbul edilmüşltir. Hayırlı 
ve uğurlu ofeun. (Alkışlar) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1982 
Mali Yılı Bütçe Kamımı Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1199) (Raporun Başkanlığa ge
liş tarihi: 11.1.1982) (S. Sayısı: 29) 

'BAŞKAN — Devlet Su işleri Bütçesine geçiyoruz. 
Devlet Su işleri ve Pdtrol İşleri Genel müdürlük

leri aç*k oylamaya tabi tutulacaktır. 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin majd̂  

delerine geçilmesini oylarımıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edîlrnliştir. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 
YILI İBÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne 1982 mali yılırida yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) 'işaretli odtveMe gösterildiği üzere (114 768 573 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

'BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okultuyörum. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 'Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hîzmötleri 3 '5711 688 000 
'BAŞKAN — Bölüimü oyla-
rınnza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul emmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal Hizmetleri 9 834 225 000 
BAŞKAN — .Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul emmeyenler...; 
KalbUl edilmiştir, 

l'l'll İşletime ve Onarım Hizmet
leri 4 022 344 000 
BAŞKAN — ıBöKimü oyla-
rınıza sunuyorum : Kabul-
edenler... Kabul etmeyenbr... 
KaJbül edilmiştir. 

,112 Büyük Su işleri 8« 566 428 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul «tmeyenter... 
Kabul edlirni^ta^ 

113 Küçük Su işleri 4 #72 222 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyîa-
rıniiza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,.. 
Kalbuffl edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hiz
metleri 1 871 866 OGD 
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BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul dtaeyenillar... 
Kalbuü edimiştir, 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 2 029 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edlanler... Kabul etımeyeniler... 
Kabuil ödliıllmişltıir. 

1 nçi maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 1 noi 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (114 768 573 000) olarak tahmin edilmiştir. 

iBAŞKAN — CB) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Tüıiü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 1 948 000 000 
BAŞKAN .— Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul 
edenler... Kaibul dtaeyönlar... 
Kalbül -etdiiıllmişltir. 

3 Özel Gelirler 112 820 573 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kalbuİ! edilmiştir.. 

• Madde 2*yi (B) işaretli cetvelle birlikte oyunuiza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kaibul edilmiştir. 

MADDIE 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce 1982 Mali Yıhnida elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösıterilm'iştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarih, tahakkuk ve tahsiline 1982 Mali Yılında da de
vam olunur., 

22 s 1 s 1982 0 : 3 

'BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 5 nci madde 
ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sari taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yelttki verlmesİ hakUcındalkİ 297 sayılı 
K'anunun 1 ve 2 nci maddesi 1982 Mali Yılında uygu
lanmaz-

3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince An
kara Ve istanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini maksadıyla 'girişilecek taahhütlerin 
tutarı için aynı Kanunun 1 nci maddesiinde gıösteril-
miş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yardımlardan 
tamlin olunan proje kredileri için, 1982 Mali Yılında 
Uygulanmaz. 

(1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - istanbul Belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sı
nırlı oluşu hakkındaki hüküm 1982 Mali Yılımda uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 6 nci madde ka
'bul edilmiştir. 

'MADDE 7. — Baraj ve Hidro - Elekbik santral-
ları inşası dolayı'sıyla yerlerinin değiştirilmesine za
ruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant 
yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sü
ratle sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah 
ve tevsii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt 
boru hatlarının varyantı için Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları bütçe
lerine bağlı (A) işaretli ceCvellerin ilgili projelerine 
aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer alan pro
je kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın, Ba
yındırlık Bakanlığı ile Köy tşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri 
için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir, 

İBAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde 31ü oyunuza sunuyorum : 
ka'bul edenler.. Etmeyenler... 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı <G) İşaretli cetvelde g'östte-
ri'Wi§(t!tr. 
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IMAÜDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden 
dernekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kul
lanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hid-
ro - elektrik santralı Ve diğer su kaynaklarının geliş
tirilmesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, 
temel sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, ze
min mekaniği deneyleri, her türlü 'kimyasal deney
ler, su, çimento analizleri ve model deneyleri, yaptı
rılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne yaptırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak özel pro
jelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ah
valde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerek
li harcamayı yapabilir, işin bitiminde yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili pro
jesindeki ödenekten harcama yapılan projeye a'ktar-
maya Maliye Bakanı yetkilidir, 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur* 

İBASKAN — 8 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihin
de yürürlüce giren 

'BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülür
ken bunu açık oya sunacağım. Küreler sıralar ara
sında dolaştırılacaktır, 

3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/103) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.1.1982) (S. Sayısı : 33) 

IBAŞJKAN — Petrol işleri Genel Müdürlüğü Büt
çesine geçiyoruz, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir, 
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a 982 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 
MADDE 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

ne 1982 mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (73 483 000) 
lira ödenek verilmiştir, 

/BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

PETROL İŞLER! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
IBÜTÇESÎ 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

I1Ö1I Genel Yönetim ve Destek Hiz-
ımetleri 45 780 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyları-ı 
niza sunuyorum. Kalbul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir, 

111) Petrol Faaliyetleri ve Akar
yakıt Politikası 21 642 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
!bul edilmiştir, 

'900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 6 061 000 
(BAŞKAN — Bölümü oylara 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

ı(A) Cetvelini 1 nci maddeyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kalbul 
Kalbul edilmiştir. 

edenler... Kabul etmeyenler... 

MADDE 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (73 483 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

İBAŞİKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 200 000 
(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 
Özel Gelirler 73 283 000 
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(BAŞKAN — BöHü'mü oylara 
niza sunuyorum. Kalbul eden-» 
iler... Kabul etmeyenler...- Ka
lbul edilmiştir, 

Madde 2 yi (B) işaretli cetvelle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler..,. Kabul 
edilmiştir* 

MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğün
ce 1982 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı, (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, 
özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 
1982 mali yılında da devanı olunun 

iBAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
.Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir., 

BtAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiple
rinden alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım 
gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgili program, altprögram faaliyet veya pro
jelerine ödenek kaydolunur. 

/BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

MADDE 6. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 
yürürlüğe girer, 

IBAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler..., Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür, 

(BAŞKIAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler..., Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi de açık 
•oylarınıza sunulacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi için 
oy kullanmayan arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi için küre
ler sıralar arasında dolaştırılacaktır, 

iPetroil İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi için oy 
kullanmayan arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. Bu 
bütçe için yapılan açık oylama tamamlanmıştır, 

ı(iOyların ayrımı yapıldı) 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1982 mali Yrlı 

Bütçe Kanun Tasarısı için yapılan oylamaya 112 
arkadaşıimız iştirak etmiştir; l'll kabul, 1 çekimser 
oy külanılmıştır. Böylece, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesi, Danışma Meclisince kabul edil
miştir. Uğurlu ve hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi için yapı
lan açık oylamaya 1Öİ9 arkadaşımız iştirak etmiş; 108 
kabul, 1 çekimser oy kullanılmıştır. Böylece, Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı, Danışma Meclisince kabul edilmiş bulunmak
tadır. Uğurlu ve hayırlı olsun. (Alkışlar) 

Değerli Arkadaşlar; Bütçe Komisyonumuza ve 
Sayın Bakana teşekkürlerimi sunuyorum. 

123 Ocak 1982 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum, 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.45 
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Devlet Su İşletti Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarma (S, S: 29) Verilen Oyların 
Sonucu 

(Kabul iBdâkniştir) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Malhmut Akkılıç 
Alâeddin Aksioy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat AUpat 
(Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Aydemir Aşkın 
Etlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğlıu 
Mustafa A. Aysan 

B 
'İbrahim Baranigil 
Şükrü Başjbuğ 
Recai İBaturalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Canova 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çaikmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehlbi Mulhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 

Üye Sayısı 
Oy verenler : 
(Kabul edenler : 
Reddedenler : 

* Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

(Kabul 

İsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Djnçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erd^m 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

Q 
Halil Gelehdost 
Kamer Genç 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Metaıet Hazer 
Alli Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 

160 
112 
111 
— 

1 
48 -
— 

edenler) 

Halil İbrahim Kara! 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavaİalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utökan Kooatürk 
Mehlmet Velid Koran 
Turgut Kunter 

M 
Emiş Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narkoğlu 

o 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

p 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
HayrUllah Seçkin 
Dünldar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

§ 

A. Avni Şahin 
İsmail Şenıgün 

T 
Turgut Tan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 

Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldıran 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Çekimser) 

İmren Aykut 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Şener Akyöl 
Hikmet Altuğ (ite.) 
ismail Arar (Raporlu) 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
Erdoğan Bayık 

O 
Abdüllbalkü Cebeci 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

£1 
Abdülkadir Erener (İz.) 

Stiyaraj Ersek (Raporlu) 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyziıoğlu (flz.) 

G 
Necdet Geboloğlu (İz.) 
Abdurrahman Ali Girmen 
(İz.) 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
İ. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamiitoğulları 

SadÜ Irmak (Başkan) 
t 

Ralfet İbrahimoğlu 
Fenni Islimyeli (Bşk. V.) 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
M. Vefik KAtapçıgil 
(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

O 
R. Adli Onmuş 

O 
Ertuğrui Zekai Ökte 

Nazmd Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp (İz.) 

S 
M. Talât Saraçoğlu 

§ 
İbrahim Şenocak 

T 

Ragıp Tartan 
Aydın Tuğ 

Yi 
Şerafettin Yarkm 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel (İz.) 

Z 
Halit Zarbun 

t>9<« 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına (S. S: 33) Yerilen Oyların Sonucu: 

(KaJbul Edilmiştir) 

A 
Hamıdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı' 
Mahmut Akfcıİıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alath 
Orhan Aldıkaçtı 
Tevfiiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpa't 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alop 
Aydemir Aşkın 
E'tlhem Ayan 
Nurettin Âyanoğkı 
Mustafa A. Aysan 

B 
ibrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazılt 
Muhsin Zekai Bayer 
Orihan Baysal 
Necip Bilge 
'M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 

C ar 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vdhbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekfir Sami Daçe 

Üye Sayısı : 
Oy verenler : 
'Kabul edenler : 
Reddedenler 
Çekinsierler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

(Kabul 

Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Endem 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğluı 
Adnan Ersöz 
Halil Evtya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 1 
Kamer Genç 
ibrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

î 
A. Asım İğneciler 
Salih tnal 

K 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 

160 
109 
108 
— 

1 
51 

' — 

edenler) 

Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroah 
M. Uıükan Kooatürk 
Mehmet VelM Koran 
Turgut Kunter 

M 
Enis Muratoğlu 
Avni MüMoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 

Turgut Oral 
Adnan Orel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin öztuş 
Fahri Özitürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamak 
Atalay Peköz 

S 

Hilmi Sabuncu 
Muuzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 

Paşa Sarıioğlu 
Ahmet Sarp 
Hayruüah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lârni Süngü 

§ 

A. Avni Şahin 
İsmail Şenıgün 

T -L. 

Turgut Tan 
M. Ah Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfuMı Tosyalı 
Türe Tutıçbay 
Cahit Tutum 
Şaldan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Yİ 

Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldıran 
Abdurrahman Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Çekimser) 

tmren Aykut 

(Oya Katılmayanlar) 

, Mehmet Akdemir 
Şener Aikyol 
Hikmet Altuğ (tz.) 
İsmail Arar (Raporlu) 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar 
Fuat Azgor 

B 
Remızii Banaz 
Erdoğan Bayık 

C 
Abdüllbaıfci Cebeci 
'Ender Giner 
Orhan Civelek 

E 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener (İz.) 

Siyami Ersek (Raporlu) 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 

F 
Feyzi Feyzioğlu (tz.) 

G 

Necdet Gdboloğlu (İİz.) 
Abdurrahman Ali Girmen 
(tz.) 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtanj 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Sadi Irmak (Başkan) 
t 

Rafet İbrahimöğlü 
Fenni Îslimyeli (Bşk. V.) 

K 
Rahmi Karahasanoğliu 
(tz.) 
iM. Vöfik Ritapçiigil' 
(B$C4 V.) 
Nihat Kulbilay 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

0 
R. Adli Onmuş 

O 
Ertuğrul Zekai Ökte 

Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp (tz.) 

P 
Evliya Parlak 

S 
M, Talât Saraçoğlu 

Ş 
İbrahim Şenocak 

T 
Ra'gıp Tartan 
Aydın Tuğ 

*i 
Şerafettin Yankın 
Fuat Yılmaz 
Mustafa Yücel (İz.) 

Halk Zarbun 

•>••-<« 
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