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BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTtP ÜYELER t Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), tsmaü Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 48 inci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'in, Türk -

Yunan sınırında meydana gelen müessif olay ve Tür
kiye'nin bir komplo ile karşı karşıya getirilmek isten
mesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Türk - Yunan hududunda meydana 
gelen müessif olaylar hakkında, Sayın Kâmran İnan 
gündem dışı konuşacaktır. 

Buyurun efendim. (Alkışlar). 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Başkanımıza fevkalade gün
deme rağmen, olağanüstü şartlar karşısında bana ko
nuşma imkânı tanımış bulunmalarından dolayı teşek
kür ederim. 

Türk Devleti bir komplo ile karşı karşıya getiril
mek istenmektedir. Sayın Papandreu 1981'de Yunan 
Başbakanlığına geldiğinden bu yana, Türk Devletiyle 
silahlı bir ihtilaf yaratmak için her türlü çareye baş
vurmuş ve vurmaya da devam etmektedir. Bu ilk ha
dise değildir. Hatırlayacaksınız; Mart 1984'te Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tatile girdiği bir sırada ve ta
tile girmeden önce, muhtemel olaylar dolayısıyla bir 
uyarıda bulunduğu bir dönemde Sayın Yunan Başba
kanı, bir sabah bütün dünyaya, Eğede Türk Deniz 
Kuvvetlerinin Yunan birliklerine ve balıkçı gemilerine 
tecavüz etmek suretiyle insan öldürdüğünü ve bir te
cavüzün bahis konusu olduğunu ilan etmiş ve hatta 
Ankara'daki büyükelçisini geri çekme kararını dahi 
bildirmişti. Bu yalan akşama kadar devam etti ve bü
tün dünya bunun bir tertip olduğunu gördü. Aynı Sa
yın Başbakan, ertesi günü büyükelçisinin Ankara'da 
vazifesine devam etmesinde de hiçbir beis görmedi ve 
biz de bundan sadece menun olduk. 

Eğedeki her türlü tırmanmayı devam ettirdi. Şim
di, şimdi bir hadise var; Türk Devleti iki vatan evla
dını bir komplo içerisinde şehit vermiş bulunmakta
dır. Hadisenin arkasındaki sebepler çeşitlidir. Birinci 

sebep, bir sol faşist diktatör gibi devletini idare et
mek isteyen Papandreu'nun, son mahallî seçimlerde 
büyük kayba uğraması, iç sosyal çalkantılar, grevler 
ve bunun neticesi Yunan Komünist Partisinin desteği
ni çekmesi ile hükümetin yeniden erken seçimlere git
mek tehlikesiyle karşı karşıya bulunması ve böyle bir 
tertiple, genellikle diktatörlüklerin başvurduğu hadi
se, dış tehdit unsurunu yaratmak suretiyle iç birlik ve 
bütünlüğünü sağlamak ve muhalefeti susturmak. Bu 
birinci mülahaza. 

İkinci olarak dışa yönelik önemli mülahazalar : Se
nelerden beri Türk tehdidi unsurunu dünyaya kabul 
ettirmeye çalışan ve bir türlü başarılı olamayan Yu
nanistan; NATO'yu bloke eden, işlemez hale getiren, 
AET'yi işlemez hale getiren Yunanistan; Amerikan 
Kongresini her vesile ile Türkiye üstüne sürmek iste
yen Yunanistan ve Eğede olup bittilerle fiilî durum
lar yaratmak suretiyle genişleme politikasını devam 
ettiren ve milletlerarası anlaşmaları, başta Lozan ol
mak üzere hepsini delmeye çalışan Yunanistan; niha
yet bu iddialarına, iftiralarına bir mesnet yaratabil
mek için bu tertibi meydana getirmiş, başvurmuş ve 
kendi tertibi ile iki şehit verilmiş bulunulmasına rağ
men, dünyaya yeniden Türk tecavüzü intibaını ve ha
vasını vermek suretiyle, bilinen Yunanistan komşumu
zun, dünyaca tanınmış yaygarasını bir kere daha yay
maktadır. 

Bu ciddî bir gelişmedir. Sayın Papandreu, önceden 
ne yapacağı bilinmeyen bir devlet adamıdır, önceden 
ne yapacağı bilinmeyip de, karar merciinde, mev
kiinde bulunan devlet adamları bütün dünya tarihinde 
tehlikeli olmuşlardır. Bütün dünya savaşları bu gibi 
insanların sakat kararlarıyla, fevrî davranışlarıyla 
meydana gelmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle so
ğukkanlı bir şekilde Yunanistan'ın bu tahriklerine 
karşı sabırlı davranmıştır. Aynı sabrı - hatırlayacak-
sını - 12 yıl boyu Kıbrıs'ta gösterdik; bütün katli-

— 89 — 
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amlara, tahriklere, emrivakilere rağmen. Nihayet bir 
gün geldi ki, sabrın da artık rol oynayamayacağı fiilî 
bir durum geldi ve Türk Devleti, alınması gereken ka
rarı aldı ve Yunanistan bu kararın nasıl gerçekleştiğini 
gördü. 

Bugün aynı tertiple karşı karşıya bulunuyoruz. 
Türk Devletinin sabrını, ağırbaşlı davranışını, barışı 
koruyucu tavrını ve yapıcı tutumunu bir nevi - kendi 
hesabınca - zaaf telakki ederek; bir nevi, Amerikan 
Kongresini arkasında görerek; bir nevi, tam üyesi bu
lunduğu Avrupa Ekonomik Topluluğunun bütün eko
nomik ve politik gücünü arkasında görerek, tahrikle
re, tırmalamaya devam etmektedir. Aynı hadise 1920' 
lerde olmadı mı? Bugün yine sırtını dayandığı bazı bü
yük kuvvetleri arkasına almak suretiyle Anadoluya 
çıkmadı mı; nihayet, kendisini Ege Denizinde boğul
muş vaziyette görmedi mi? (ANAP sıralarından alkış
lar). 

HAKKI ARTÜKARSLAN (Bingöl) — Her za
man boğulacaktır. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hadise büyüktür, 
değerli arkadaşlarım. Bu hadise karşısında bizim, 
parlamento olarak, Türk Milleti olarak, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti arkasında birlik ve bütünlük içln-

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar, Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar, Kesinhesap Kanun Tasarıları (11798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (1) 

A) TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BA
KANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. -^ Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Ke

sinhesabı. 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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de, Yunanistan'a ve onun vasıtasıyla dünyaya gereken 
cevabı vermemiz lazım. Hükümetin, eminim ki, sürat
le meseleyi NATO Konseyine ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyine götürmek suretiyle, Yunan yay
garası ve iddialarının, bu kendi tahrik ve komploları
nı kendi lehlerine çevirme yolundaki propagandaları 
önlenecek ve bu suretle hakikat bir kere daha dünya
ca anlaşılmış bulunacaktır. 

Böyle bir ortamda temennim, milletçe, devletin ya
nında olmak; temennim, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin, şehitlerimiz önünde saygıyla eğilmesi ve an-
masıdır. 

Bir üzüntümüde ister istemez sıralara bakarak arz 
etmek mecburiyetindeyim. Temennim, hiçbir zaman 
bu sıralar boş kalmasın ve Türkiye, böyle bir ortam
da iç politik mülahazalardan ziyade, devletin bütünlü
ğü etrafında bütün siyasî kuvvetlerin birleşeceği tek 
vücut halinde, dünyaya gereken cevabı ve mesajı ver
sin. 1 urkiye Büyük Millet Meclisi tarih boyunca bu 
mesajı vermiştir; bugün yine zamanı gelmiştir ve hep 
beraber vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 

L KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

b) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Yılı Bütçesi. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 

c) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜ
ĞÜ 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yılı Bütçesi. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Ma
lî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerinde görüşmele
re devam ediyoruz. 

Programa göre, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

n i . — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLI 

— 90 — 
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Sayın Bakan, söz sırası sizde, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, süreniz 2,5 saat. 
Sayın Bakan, bir noktayı istirham edeceğim: Lüt

fen, hitaplar Başkanlığa ve umumî heyete olsun. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Daha fol 

yok yumurta yok; nereden çıktı bu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı 1987 yılı bütçesinin başta aziz çiftçimiz olmak 
üzere, ülkemize, milletimize ve bakanlığımıza hayırlı 
olmasını dileyerek söze başlıyorum. Hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

Müsaadenizle anabaşlığıyla, konuşmamı iki safha
da toparlamak istiyorum. Birinoi bölümde, dün grup
ları ve şahısları adına konuşan değerli milletvekille
rinin ifade ettikleri hususlara genelde cevap verece
ğim; ondan sonra da spesifik olarak değinilen diğer 
konular hakkındaki görüşlerimizi düşüncelerimizi açık
layacağım. 

Muhterem milletvekilleri, bu yıl Anavatan Parti
sinin iktidara gelişinin üçüncü yılının tamamlandığı 
bir dönemde bakanlığımın bütçesini konuşuyoruz. Bu 
tam anlamı ile beş yıllık bir iktidar için, tam bir dö
nem ortalamasıdır, dönem ortasıdır. Bu bakımdan bu
rada yapacağımız değerlendirmenin de bir nevi bir dö
nem ortası değerlendirme olarak da görünmesi ge
rekir. 

Bu üç yıl zarfında tarımda önemli gelişmeler oldu. 
1984 yılında tarımsal gelişme hızımız yüzde 3.5; 1985 
yılında yüzde 2.4; bu yıl da yüzde 7,2 oldu. Son üç 
yılın ortalamasını geometrik olarak değerlendirdiği
mizde yüzde 4.3 etmektedir. Beşinci Beş Yıllık Plan
da yüzde 3,6 olarak görülen kalkınma hızının da, ge
lişme hızının da hayli üzerinde bir rakamdır. 

Şimdi, özellikle tartışmaların büyük bir yoğunluğu 
gerek kamuoyunda, gerek Bütçe Komisyonunda ve 
gerekse bu çatı altında daha çok bu 7.2 meselesi üze
rinde teksif edildiği için, bu yılki kalkınma hızı üze
rinde teksif edildiği için, müsaadenizle sözüme bu
radan girmek istiyorum. 

Şimdi, kalkınma hızı tarımda nasıl tespit edilir? 
Tabiatıyla bu tespit bugüne kadar hangi metotla, han
gi usulde yapıldıysa, bu yıl da aynı usulde yapıl
mıştır. Üretim tahminleri yapılır, bu üretim tahmin
leri de Tarım Bakanlığının taşra teşkilatından alınan 
bazı bilgiler değerlendirilerek, Ankara'da her yıl 
toplanan bu komisyon marifetiyle bunlar değerlen
dirilir; birinci tahmin, ikinci tahmin, üçüncü tahmin, 

dördüncü tahmin yapılır ve bu üretim değerlerinden 
de bir sonuca varılır. 

Bakalım bu komisyonda kimler var: Bu komisyon
da Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili bi
rimlerinden (Proje Uygulama'dan, Araştırma - Plan-
lama'dan) arkadaşlarımız var; Sanayi Bakanlığının, 
Devlet Planlama Teşkilatının, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin, Devlet Meteoroloji İşlerinin, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin, Türkiye Odalar Birliğinin ve Millî 
Prodüktivite Merkezinin temsilcileri var. 

Elimde birinci ve ikinci üretim tahminlerine ilişkin 
belgeler var; her iki tahminde de, bahsettiğim bütün 
kuruluş temsilcilerinin imzaları var. Dolayısıyla, 7.2 
meselesi -tarımda gelişme hızıyla ilgili birinci tahmin 
7.1, ikinci tahmin 7.2 olarak tespit edildi- bu ko
misyonun tespit ettiği üretim artışları veyahut da üre
tim değerleri üzerinden hesap edilmiştir. Yani bu
güne kadar hangi yoldan tespit edildiyse, aynı yoldan 
tespit edilmiştir. 

Bu bakımdan, bazı kuruluşların, kendi temsilcile
rinin de olduğu bu komisyon karan aleyhinde söz 
söylemelerini de anlayamıyorum; bu da anlamsız bir 
şey. Hem birinci tahminde, hem de ikinci tahminde, 
adı geçen bazı kuruluşların temsilcilerinin de imzaları 
vardır. 

Başka bir husus: Buğday meselesi. Yine bununla 
ilgili olduğu için ifade ediyorum; buğday 19 oldu mu, 
olmadı mı? Deniyor ki: «Bu kalkınma hızında buğday 
rakamı fazla konulduğu için, bu rakam bunu tutuyor.» 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, bitkisel üretimin, 
toplam tarım sektörü içerisinde büyük bir yeri vardır; 
buğdayın da önemli,bir yeri vardır; ama, toplamda, 
bu kalkınma hızı, sadece buğdaydan neşet eden bir 
değer değildir. Yani, siz buğdayda sıfır dahi alsanız 
-ki, bu sene iyi bir yıl oldu, onu da anlatacağım bi
raz sonra - bu kalkınma hızı yüzde 5.5'un altına zaten 
düşmez. Yani, şimdi siz şunu diyebilecek misiniz; 1986 
yılındaki buğday rakamı 1985'ten daha düşük. 

Nitekim, bakınız 1976 yılından başlayarak size 
Türkiye'deki buğday üretim rakamlarını vereyim; bü
tün planlarda geçen rakamlar: 1976'da 16.5; bu ver
diklerim hep milyon ton; 1977'de 16.7, 1978'de 16.7, 
1979'da 17.5 vesaire, 1985'e geliyor 17 milyon ton; 
geçen seneki tahmin de - yine aynı komisyonun yap
tığı- aynı esaslar dahilinde yapılan tahmin de 19 
milyon tondur. 

Şimdi, yine buradan gidilerek şu ifade ediliyor. 
«Mademki bu yıl tarımdaki gelişme hızı yüzde 7.2 ol
du, bu kadar yüksek bir gelişme hızının arkasından 
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nasıl oluyor da önümüzdeki sene tarımsal gelişme hızı
nı yüzde 2.5 alıyorsunuz?» 

Ben size geçmiş yıllardaki tarım sektöründe ön
görülen kalkınma hızlarını ve gerçekleşen kalkınma 
hızlarını okuyayım. 1979 yılında 3.8 imiş hedef, 2.8 
olarak gerçekleşmiş; 1980 yılında yüzde 5.5 hedef
lenmiş; bu karışıktır, bir iktidarın gidişine öbür ikti
darın gelişinin, yani ara hatta tespit edıilmiş bir kal
kınma hızıdır, onun için bu kadar yüksek tespit edil
miştir; çünkü, planlı dönemde, hiçbir dönemde ta
rımsal gelişme hızı yüzde 3 ile 4 arasında olan bir 
rakamın üzerinde tespit edilmiş değildir de onun için 
ifade ediyorum; 1981 *de yüzde 3 tespit edilmiş 0.1 
gerçekleşmiş; 1982'de yüzde 3.6 tespit edilmiş, 6.4 
gerçekleşmiş; 1983te 3.5 hedeflenmiş, -0.1 olmuş; 
1984*te 3,5 hedef alınmış, 3,5 gerçekleşmiş; 1985'te 
3,1 hedef alınmış, 2,4 gerçekleşmiş ve 1986'da da 3 
hedeflenmiş, 7,2 gerçekleşmiş. 

Buradan çıkarılacak sonuç şudur: .Genellikle ta
rım sektöründeki kalkınma hızı, Türkiye gerçeklerine 
dayanılarak umumiyetle yüzde 3 ile yüzde 3,5 veya 
yüzde 3,7 gibi bir rakam arasında hedef alınır; bu da 
o yılki şartlara göre, çiftçinin tercihlerine göre ve özel
likle hava şartlarına göre belli bir yerde gerçekleşir. 
Onun için, «Bir yüksek kalkınma hızının arkasından, 
özellikle tarım sektöründe, niye daha yüksek bir kal
kınma hızı almadınız» gibi bir iddianın hiçbir anlamı 
yoktur, böyle bir şey zaten pratik olarak mümkün de 
değildir. 

Yazılı metinden seçtiğim bir iki yer var, bakın 
okuyayım size: Ülkemizde tarım sektörünün, ekonomi 
içinde önemli yeri olduğundan ve tarımımızda tekno
lojik seviyede henüz yeterli gelişme sağlanamadığın
dan, tarımsal üretimde önemli' dalgalanma meydana 
gelmekte, tarımsal üretimde görülen dalgalanma ise, 
tarım katma değerini ve gayri safî millî hâsılayı bü
yük ölçüde etkilemektedir. 

1963 - 1986 yılları arasında tarım katma değeri, 
bir yıl önceki yıla göre, artı yüzde 13,2 ile eksi 10,1 
arasında değişmiştir. Nitekim, 1971 yılında tarım kat
ma değeri yüzde 13,2 artmış, buna mukabil 1973 yı
lında yüzde 10,1 azalmıştır. Hatırlarsınız, ondan sonra 
da 1974 Ve 1975 yıllarında Türkiye, mecbur olarak 
çok büyük miktarlarda buğday ithal etmek zorunda 
kalmıştır. 

Şimdi bir de, enteresan bulduğum için tekrar ifade 
ediyorum; burada bugüne kadar yanlış konulmuş ve 
yanlış anlaşılmış bazı meseleleri de düzeltmek ihti
yacım duyuyorum. ıBir zamanlar, «Türkiye, tarım 

ürünleri, gıda maddeleri ithal etmeyen yedi ülkeden 
biri» tabiri kullanılıyordu. Bizim büyük ikazlarımızla, 
izahlarımızla, çok şükür o ifade artık kullanılmıyor; 
çünkü böyle bir şey olmadığını, müteaddit konuşma
larımda dile getirdim. Böyle \bir şey mümkün de değil, 
pratik de değil, akıllı da değil. 

İkinci bir şey daha var: Efendim, {Türkiye'de zi-
raatin, tarımın hava şartlarına bağlılıktan kurtarıl
ması... Müsadenizle bu konuya biraz geniş olarak 
girmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, tarımda en önemli hu
suslardan bir tanesi ve en başında olanı, su meselesi
dir. Tabiatıyla bunun dışında teknoloji var, mekanizas-
yon var, gülbre var, ilaç var, know how var, bilgi 
var, her şey var. Onları bir tarafa bırakıyorum; fakat 
tarımda üretim artışındaki asıl mesele, su meselesidir. 

Dünyadaki çeşitli ülkelerin durumuna baktığımız
da, bakın, ortaya çok enteresan tablolar çıkıyor. Bu 
konuyu izah etmek için şöyle bir tablo çıkardım: Bir
leşik Amerika'nın 190 milyon hektar tarım arazisi 
var; bu arazilerin, 1984 yılı itibariyle sadece yüzde 
10,4'ü sulanıyor; Fransa'nın 18,8 milyon hektar tarım 
arazisi var, <bu arazilerin yüzde 6,2'i sulanıyor; Yu
goslavya'da sulanır alan toplam tarım alanının sadece 
yüzde 2.1 'i; Almanya'da tarım alanının sadece yüzde 
4,3'ü sulanıyor; İngiltere'de - Sayın milletvekilleri İn
giltere'de ortalama buğday verimi aşağı yukarı 700 ki
lodur- tarım alanının sadece yüzde 2,1'i sulanıyor; 
Macaristan'da tarım alanının yüzde 4,3'ü sulanıyor, 
üstelik burada pancarı sulamazlar, doğrudan doğruya 
yağmurla sulanır; buna karşılık Türkiye'de ise, tarım 
alanının yüzde 13,5 - 14'ü sulanıyor, yani şunu ifade 
ediyorum; bugün Türkiye'de sulanan alan bu ülkelere 
nazaran çok fazladır ve bahsettiğim ülkelerin hepsi de 
gelişmiş ve ileri tarım ülkeleridir. 

Aslında bu, Türkiye'nin içinde bulunduğu iklim 
şartları bakımından şanssızlığıdır, (bu kimsenin ka
bahati de değil, o nedenle bu noktayı özellikle vurgu
lamak işitiyorum ve daha da ileri bir rakam vermek is
tiyorum, çok enteresandır, gelişmiş ülkelerin tarım 
topraklarının 1984 yılı itibariyle sadece yüzde 9,2'i 
sulanıyor, buna mukabil gelişmekte olan ülkelerin 
yüzde 19.8'i sulanıyor. Bunu yukarı çeken ülkelerin 
(başında da gelişmekte olan ülkeler arasında Çin gel
mektedir, bunun 101 milyon hektar tarım arazisi gö
rülüyor, bu arazinin 45 milyon hektarı sulanmakta
dır ve bu 45 milyon hektarın da 35 milyon hektarında 
1 milyar 100 milyon Çinliyi besleyecek, 180 milyon 
ton civarında pirinç üretimi yapılmaktadır, hadise bu. 
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Şimdi, onun için burada ziraatın hava şart
larına bağlılığını ortadan kaldırmak mümkün 
değil; ama zaman içerisinde bunu azaltmak müm
kün, sulama projelerini daha fazla artırarak, suyu 
daha iyi kullanarak, su konservasyonunu daha iyi 
sağlayarak, suyu daha akıllıca kullanarak bunlar 
mümkün, ama hiçbir şekilde ortadan kaldırmak 
mümkün değil. Daha evvelki konuşmalarımın birin
de de ifade ettiğimi hatırlıyorum, Amerika Birleşik 
(Devletlerinde dahi, hava şartları iyi gitmediği tak
dirde, o kadar büyük, o kadar üstün teknolojiye rağ
men, mısır üretimi, normal 200 kusur milyon tonluk 
seviyesinden 100 milyon tonlara düşebilmektedir. 

Bu genel değerlendirmeler dahilinde; biz bu üç 
yıl zarfında neler yaptık, çiftçiye verdiğimiz destek
leme fiyatları nereden' nereye geldi, girdilerde durum 
nedir, sübvansiyonlarımız yeterli mi, pazarlama im
kânlarıyla neler yapıyoruz; müsaadenizle bu konu
lara da belirli bir seviyede girmek istiyorum. 

Bakınız, biz 1983 yılı sonunda geldiğimiz için, 
1983 yılı indeksini 100 kabul ederek tarım ürünleri 
fiyat indekslerini sizlere vermek istiyorum. Bu yılki 
enflasyonu da bu hesapta yüzde 27 aldım; biraz üze
rinde aldım ki tartışmasız olsun, 1983 yılı indeksi 100 
ka'bul edilirse, TEFE (Toptan Eşya Fiyatları indeksi) 
bu yıl sonu itibariyle 268'e geliyor. Buna mukabil 
borsa fiyatları üzerinden, sebzesi, meyvesi ye diğer
leri dahil bütün tarım ürünlerine genelde baktığınız
da, tarım ürünleri fiyat indeksi 280 olmuştur, yani 
tarım ürünleri fiyatları, TEFE indeksi yanında ezil-
memiştir, onun biraz üzerindedir, bu bir. 

İkincisi, desteklemeye tabi ürünler itibariyle me
seleye baktığımızda -belli başlı bütün ürünler alın
mıştır buraya- 1983 yılı 100 iken, bu yıl sonu itiba
riyle bu 271 oluyor. 268'e göre mukayese ediniz. 

Ankara geçim indeksine de baktığınızda, Ankara 
geçim indeksi 1983 yılında 100 iken, bu yıl sonu iti
bariyle tahminen 288 civarında olacak. 

Kaldı ki, size biraz evvel arz ettiğim şekilde, son 
üç yıl içerisinde tarımda belirli sebeplere dayalı ola
rak önemli üretim artışları meydana gelmiştir. Üç 
sene içerisinde tarım sektörü yüzde 13,5 - 14 civa
rında gelişme göstermiştir. Buradan gelecek katsa
yıyı da bunlarla çarparsanız, o zaman mesele daha 
açıklıkla ortaya çıkar. Mesela, spesifik olarak bah-
sedeceksem, buğdayda 1983*te fiyat 100 iken, bu yıl 
271'e gelmiştir. Bu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin or
talama alım fiyatı üzerindendir, pancar da 269'dur. 

Şimdi, burada başka bir hususa daha değinmek 
istiyorum. Müteaddit konuşmalarımda şu hususu bil

hassa vurgulamaya çalıştım: Bütün dünyada tarım 
ürünleri fiyatı, giderek, özellikle reel olarak düşmek
tedir. 1960'lardan bu yana meseleye doğru baktığı
nızda, ki bu kürsüden dalha evvel de ifade edilmiştir, 
tarım ürünleri fiyatları düşmektedir. Mesela, 1974 
yılından itibaren buğdaya bakalım, dolar olarak hem 
de, dünya fiyatları olarak bakıyorum : 1974'te orta
lama olarak buğday fiyatı 180 dolarmış, ondan son
ra 151 dolar, 122 dolar, 104 dolar, 130 dolar Vesaire 
vesaire, 1984te 158 dolar olmuş, geçen sene daha 
düştü. 

BAŞKAN — Ton mu efnedim bu? 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ton efendim. 
Bu yıl 75 dolara, 80 dolara Türkiye'ye teslim buğ

day alabilirsiniz. Çoğunda var bu, çoğunda var; bu 
bir. 

İkincisi; sadece Türkiye'de değil bütün dünya ül
kelerinde tarım nüfusu süratle düşmektedir. Burada 
da tekrar birkaç rakam vereceğim. Gelişmiş ülke
lerde tarım nüfusunun, toplam nüfus içerisindeki ye
ri, 1970 yılında yüzde 17.8 iken 1985te yüzde 10.5'a 
düşmüştür; toplam nüfus artmasına rağmen onların 
nispeti azalıyor. Japonya'da, yani 1970ten 1985'e 15 
yıllık dönemde yüzde 19.3'ten yüzde 8.1'e inmiştir, 
Arjantin'de yüzde 16'dan yüzde 11'e inmiştir; İtal
ya'da mutlak olarak 10 milyondan 5 milyona inmiş, 
nispet olarak da yüzde 18.8'den yüzde 9.5'a inmiş; 
bilhassa bize benzemesi bakımından örnek olarak 
vermek isterim, İspanya'da tarım nüfusu 1970te yüz
de 25 iken 1985'te yüzde 13.2\e düşmüştür. Bu ra
kamları daha da artırmak mümkündür. Son olarak 
bir de AET ile ilgili rakam vereyim. Yalnız, ben AET' 
yi 12'li olarak aldım, 1970 yılından itibaren 12'li bir 
AET kabul ettim, 1985'e gelinceye kadar AETMe 
tarım nüfusunun, toplam nüfus içerisindeki yeri yüz
de 13.5tan yüzde 7.9'a düşmüştür. 

Şimdi, hadise şudur : Tarım ürünleri fiyatı düşü
yor, tarımdaki nüfus düşüyor; böylece, bir taraftan 
(Per capital) fert başına düşen gelir bir buradan ar
tıyor. İkinci ve en önemli faktör ise, teknolojik ge
lişmeler dolayısıyla, adına ister «Yeşil devrim» de
yin, ister başka ne derseniz deyin, bütün bu gelişme
ler dolayısıyla tarımda büyük verim artışları olmak
tadır. Bu verim artışları dolayısıyla da, hem çiftçi 
ailesi başına ve tarımda çalışanlar başına tekrar bir 
gelir artmaktadır. 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Ba
kan, bunun karşılığında ekmek küçülüyor, fiyatı ar
tıyor. Bu ne tezattır? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARİM ORMAN VE KÖYİİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi bakınız 
1980 ve 1985 yılları arasında dünyanın çeşitli ülke
lerinde çiftçinin eline geçen fiyatlarla, çiftçinin öde
diği fiyatların mukayesesini size burada arz etmek 
istiyorum. Bu dönemde çiftçinin eline geçen fiyatları 
100 kabul ettiğimizde; paçal olarak alalım; çiftçinin 
satın aldığı mallar Federal Almanya da paçal olarak 
yüzde 12 artmıştır, İspanya'da yüzde 10 artmış, Bir
leşik Amerika'da yüzde 23 artmış. Bu, gübre, ilaç, 
yem, tohum, enerji, yakıt bazında da verilebilir. Ya
ni çiftçinin sattığı mallarla, genel olarak, aldığı mal
lar; sadece traktör vesaire değil, hepsi, bir çiftçinin 
ihtiyacı olan bütün mallar açısından artışa baktığı
mızda mesela 1980 - 1983 dönemi gübrede Alman
ya'da yüzde 12 artmış, eline geçen fiyatlara göre, 
İspanya'da yüzde 15 artmış, İtalya'da yüzde 30 art
mış. Bu rakamları da çeşitli seviyede vermek müm
kün. • 

Şimdi yine üzerinde en fazla durulan konular ola
rak gördüğüm bu mazotla, gübre hikâyesini müsaa
denizle geniş olarak burada anlatmak istiyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Gübreyi anlatın, gübreyi. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Gübreyi anlata
cağım, geniş olarak anlatacağım burada gübreyi. Ha
diseyi de ta gübrenin Türkiye'de kıpırdamaya başla
dığı 1970 senelerine kadar giderek anlatacağım. 

Sayın milletvekilleri, 1970 senesinde motorinin 
fiyatı Türkiye'de 1 lira 29 kuruş, o yıl Suudî Arabis
tan'ın varil başına petrol fiyatı 1 dolar 30 sent, 1.29 
- 1.30 aradaki rölasyonu hafızanızda tutmak bakı
mından söylüyorum. 

1974'e geliyoruz : Motorin fiyatı Türkiye'de 1 
lira 29 kuruştan 2 lira 51 kuruşa çıkmış, yani aşağı 
yukarı iki misline gelmiş. Buna mukabil petrol fiya
tı 9 dolar 76 sente gelmiş, aşağı yukarı 7,5 - 8 misli. 

1977 senesine geliyoruz : Mazotta 1974 senesi ile 
1977 senesi arasında bir fiyat değişikliği yok; 1977'de 
bir zam yapılmış. Mazot fiyatı 4 lira 10 kuruş, pet
rolün varil fiyatı 12 dolar 40 sente çıkmış. 

1978 senesinde mazot fiyatı 5 lira 25 kuruş, pet
rol fiyatı 12 dolar 70 sent. 

1979 senesinde mazot fiyatı 9 lira, aynı bazdaki 
petrol fiyatı ise, varil başına 17 dolar. 

1980 senesine geldiğimizde de mazot fiyatı bizde 
25 liraya çıkmış, o yıl için anlamlı olan değerleri 

alıyorum, tabiî çeşitli dönemlerde yıl içerisinde deği
şiyor ve dünyada petrol fiyatları tekrar ikiye katlan
mış 28 - 29 dolara çıkmış. 

Şimdi, Türkiye'nin çektiği sıkıntıların gerisinde, 
aslında 1970'den 1979'a gelen bu birikimli faturanın 
büyük bir rolü var. 1980'den gelen bütün hükümet
ler bunu ödedi, hâlâ da ödüyoruz. Bu, ta 1972, 1973' 
ten başlayarak 1979'a gelen dönem içerisindeki bü
tün bu faturaların o zaman ne kadar problemler ya
rattığını biliyorsunuz, bugün de çektiğimiz sıkıntıların 
gerisinde, o zaman izlenen bu politikaların da bü
yük bir hissesi vardır. Tabiî bir de zaman içerisinde 
meseleler unutuluyor. Nedense enteresan buluyorum, 
Doğru Yol Partisi mensubu milletvekilleri dahi 1980 
yılı değerlerini almayı tercih etmiyorlar, bütün mu
kayeselerde 1979 yılı değerlerini çok seviyorlar. Hal
buki burada 1980 yılının değerlerini mukayese ede
rek, burada konuşmanız lazım. 1980 yılının Ocak, Şu
bat, Mart aylarında alınan fiyatları kabullenmek is
temiyor musunuz? Onları izah edeceksiniz. (ANAP 
sıralarından «İşlerine gelmiyor» sesleri) 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Size mi danışa
cağız efendim? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
1975 yılından örnekler verdik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Bakan, lüt
fen Başkanlığa, umumî heyete hitap ediniz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
kaldı ki, 1979 yılında resmen kâğıt üzerinde görülen 
o dokuz liralık petrolü içinizde kaç kişi alabildi?.. O, 
ancak torpilli bir fiyattı, kâğıt üzerinde görülen bir 
fiyattı, ortada görülen bir fiyat değildi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Karaborsa fiyatlar bugünkü fiyatlardan daha iyi idi. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli arka
daşlar, meselelerin burada doğrusunu teslim edelim. 
Bakınız, şimdi çeşitli gübreleri, yani belirli bir gübre 
üzerinden gitmemek için ortalama gübre fiyatı diye 
paçal bir gübre fiyatı çıkardım. Buna göre mesela 
1970 yılında 1 kilo buğday ile 1.18 litre mazot alını-
yormuş, yine 1975 yılında 1 kilo buğday ile lf41 lit
re mazot alınıyormuş. Tabiî bu rakamlar ofis fiyat
larının mukayesesine göredir. Zaten dananın kuyruğu 
bundan sonra kopuyor. Bakın ne oluyor : 1974 yılın
da gübreye yüzde 200 civarında zam yapılıyor, fakat 
1975 yılında gübrede iki defa tenzilat yapılıyor. Bü
tün gübre hammadde fiyatları bir taraftan yukarı 
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çıkarken, biz gübrenin fiyatını düşürüyoruz. Mesela, 
amonyumnitrat, 1974'te 22.5 lirayken, 1975'te 15 li
raya düşürüyoruz; DAP'ı 44 liradan, 29 liraya düşü
rüyoruz; bu yetmiyor, 1975 Eylülünde fiyatı bir da
ha düşürüyoruz ve muhterem milletvekilleri, 1980 
yılına kadar hiçbir hükümet, gübrenin fiyatıyla oy
namaya cesaret edemiyor. 

Ondan sonra da, 27.1.1980*de (JBuradan okuyo
rum) amonyumsülfat ve nitratta yüzde 400 zam ya
pılıyor. Amonyumnitratta yüzde 386, ürede yüzde 
264, DAP'ta yüzde 390, TSP'de yüzde 669, NSP'de 
650 zam yapılıyor. Sayın Başbakanımız, bütçe tak
dim konuşmasında bu konuya değindiler ve 1980 yı
lı bütçe görüşmelerinde o zamanın Sayın Başbaka
nının bu kürsüden yaptığı konuşmayı dile getirdiler. 
İfade genel hatlarıyla şöyleydi... 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYHAN (Siirt) — 
Siz de tekrar okur musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — «Eğer bu zam
ları yapmazsa'k, gübreyi 90 milyara mal edeceğiz, 10 
milyara çiftçiye satacağız...» ve soruyor, «IBU arada
ki 80 milyarı nereden karşılayacağız, siz söyleyin» 
diyor. 

Şimdi bütün arkadaşlarım, burada 1979 yılı fiyat
larından bahsediyorlar... 

MUSTAFA MURAT ŞÖKMENOÖLU (Hatay) 
— Sayın Bakan birazdan 1983 - 1986 kıyaslaması ya
pacağım. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Olmayan -yani 
geçerli olmayan- fiyatları da alıyorlar ve buraya ge
lip, 1984, 1985 ve 1986'yı mukayese ediyorlar. Bu 
mukayeselerin hiçbir anlamı yoktur ve bu mukaye
selerle Türkiye hiçbir noktaya gidemez. 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Doğru 
yola gitmez, yanlış yola gider. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Siz 
1983 - 1986'yı mukayese edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sizin 
devrenizi mukayese edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Size bir şey da
ha söyleyeyim, pnu da izah edeyim; Sayın Başkan, 
onu da müsaadenizle izah edeyim; o da şudur : Güb
reye 12 Eylülden sonra, 1980 yılında bir zam daha 
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yapılıyor, bir de 1 Eylül 198Pde gübre fiyatlarında 
düzenleme yapılıyor tekrar; 1983 yılına kadar, Türk 
lirasının değeri düşmesine rağmen, gübrede oynama 
yapılmıyor. 

Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Yani belirli 
iktidarlar bunu kendilerine bir neVi lüks haline geti
riyorlar, ondan sonrakine, de fatura ediyorlar. Doğ
ru değil bu. Yani, bizim 1984'te. 1985'te yaptığımız 
mesele, 1982*de, 1983teki kayıpları da önlemek için
di; fakat bugün gübre fiyatları belli bir yere geldi, 
çok şükür orada da stabil oldu, fiyatlar da belirli 
bir yerde tutuldu; son bir yıldır da herhangi bir zor
lamaya sizin dediğiniz anlamda bir zorlamaya git
meden gübre fiyatlarını belli bir yerde tutuyoruz. 

Bir şey daha söyleyeyim; bütün bunlara rağmen... 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — O zaman 

da sizin iktidarınız sorumluluk taşıyordu Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bütün bunlara 
rağmen, gübrede bugün 300 milyar lira da sübvan
siyon yapıyoruz; onu da ifade ediyorum burada. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Daha 
fazla yapın efendim. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hayalî ihracata sübvansiyon ne kadar Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Bakan mı 
konuşacak, siz mi konuşacaksınız? Koro halinde ol
maz bu işler. 

Devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Şimdi, hangi yılın değeri işimize geliyorsa onu 
alıyoruz. Traktör mukayesesini ben burada kaç defa 
dile getirdim, o mukayese ortadan kalkmış gibiydi, 
yeni yeni kıpırdanmaya başladı. Bakınız tekrar söy
lüyorum : FIAT 480, 1979 yılında 92 tona alınıyor-
muş, 1980 de 103 tona alınıyormuş, bu yılki tespi
timiz 67, 70 ton civarındadır; bunlar ofis fiyatına 
göredir. Aynı şekilde Steir ve diğer traktörleri de 
verebilirim. Yani orada yapılan hesabın doğru olma
dığını ifade ediyorum. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Daha 
hesaplardan haberiniz yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hepsinden haberim 
var, merak etmeyin. 
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.Kaldıfci, 1975 - 1976 - 1977 yıllarında yine hafıza
larınızı tazelemek bakımından söylüyorum; çiftçimiz 
o zaman traktör parasının 1/4'inin parasını peşin ya
tırırdı, M sene beklerdi ve traktörünü aldığında da 
yüzde 50 prim yapardı. Nedir bu traktörün fiyatı söy
leyebilir misiniz? O zamanki resmî fiyat mıdır? Onun 
hesabını ona göre yaparız; yani o hesap da ona göre 
yapılır ve mukayese de ona göre yapılır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Şimdi de fabrikalar kapanıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimldli bir şey daha 
var: Doğrudur, «Çiftçimize aün terinin karşılığı olan 
destekleme fiyatlarını vermek kadar, o fiyatları ve o 
ücretleri zamanında vermek de önemlidir» dedik. Bu 
bizim ifademizdir, doğrudur. Şimdi bakın, 1977 yılın
dan beri ofis alımlarında kaç gün gecikilmiş ortala
ma olarak, size okuyayım, tabiî artı veya eksi ola
rak üzerinde biraz rakam olabilir: 1977 yılında 33 gün 
gecikilmiş, 1978 yılında 66 gün, 1979*da 51 gün, 1980' 
de 63 gün, 1981 *de 32 gün, 1982\le 54 gün, bizden 
evvelki 1983 yılında ise 72 gün, 1984, 1985 ve 19861da 
ise sırayla 37, 28 ve 24 gün gecikilmiş. Kaldı ki, biz 
bu 241i de şöyle hesap ettik: Biliyorsunuz sayın mil
letvekilleri, 60'ını peşin vereceğiz, 40'ını da iki ay son
ra vereceğiz diye, bunu peşinen söyledik. Yani geç
mişte olduğu gibi çiftçiye, «Peşin vereceğiz» deyip de 
geciktirmedik, bunu peşinen söyledik. Bunlar çok fark
lı şeylerdir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Aksini söylemedik Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın arkadaşlar, 
söz alıp, gelir konuşursunuz. Oturduğunuz yerden 
laf atmayın. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Bakanı destekliyorum efendim. 

BAŞKAN — Destek olurken köstek oluyor sonra. 
Devam edin efendim. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ama 

vergiyi peşin aldılar efendim. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; bir de sizlere enteresan gelece
ğini tahmin ettiğim bir konu hakkında yüce heyeti
nizi aydınlatmak istiyorum; bu, Türkiye'nin buğday 
hesabıdır : 

Uzun yıllarda Türkiye buğdaydan ne aldı, ne verdi; 
çünkü burada yapılan hesaplamalarda, genellikle buğ

day ithalatı ve İhracatı üzerinde duruluyor; oysa, Tür
kiye'nin önemli ölçüde de buğdaya dayalı mamuller 
ihracatı vardır, o dikkate alınmadığı için, Türkiye'nin 
buğday hesaibı tam olarak ortaya konulamıyor. Şim
di, müsaadenizle, o konuyu da izah etmek istiyorum : 

Türkiye'nin^ 1970 ila 1985 arasındaki 15 yıllık dö
nemini ele alırsak - bunları uzun dönemlerde değerlen
dirmenin faydalı olduğunu bil'diğim için yapıyorum 
ve buğday mamullerini de belirli bir katsayıyla büyül
terek bu hesabın içine dahil ediyorum (0,70); yani 100 
kilo irmik sattığınızda, aşağı yukarı 130 kilo buğdaya 
tekabül ettiği için, onun tekabül ettiği eşdeğer buğdayı 
ele alarak bu hesabı yapıyorum - Türkiye, 1970 ila 
1985 yılları arasındaki dönemde 8 milyon 200 bin ton 
ihracat yapmış; buna mukabil 5 milyon 900 bin ton it
halat yapmış; ortalama olarak net ihracatı 142 bin ton
dur. Türkiye'nin buğday ithalatı dengesi bakımından 
en kötü yılları, 1970 - 1975 yılları arasıdır. O dönem
de, Türkiye, yılda ortalama olarak 481 bin ton buğ
day iltihal etmiştir. 1976 ila 1985 yılları arasındaki son 
on yılda hadiseye baktığımızda, Türkiye, yılda ortala
ma 515 bin ton buğday ihraç etmiştir ve son 5 yıla 
baktığımızda, Türkiye, ortalama olarak yılda 263 bin 
ton buğday ihraç etmiştir. Bu konuda yapılan hesap
lamalarda bazı konularda tam bir mutabakat yoktur. 
Yani, ihracat değerleri bakımından söylemiyorum. Bu
rada dile getirildi, Türkiye'nin buğday tüketimi bakı
mından ifade ediyorum. Çünkü, Planlama, hesapların
da yıllardan beri fert başına tüketimi, buğday olarak, 
225 kilo alır. Bizim nüfusumuz da yılda 1 milyon 100 
bin, 1 milyon 200 bin civarında artmaktadır. Bunu 
dikkate alırsanız Türkiye'nin her yıl bir önceki yıla 
göre, buğday ihtiyacı 250 bin ton artar. Yani, Tür
kiye bütün bu ihracatı yaparken - Buğday ve buğday 
mamulleri olarak - hem bu ihracı yapmış, hem âe> 
artan bu nüfusu yılda asgarî olarak tahmin ettiğim bu 
ihtiyacı da karşılamıştır. Raldinki, tabiî zayiatı var, ye
me giden var, diğer miktarları da hariç. Sön üç yılın 
değerlendirmesine baktığımızda; biz politikamız ge
reği hem ithal ediyoruz, hem ihraç ediyoruz, stoku
muz olmasına rağmen şu anda da yapıyoruz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Hayır-
lı olsun. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Memnuniyetle ifa
de edeyim ki, bu yıl ofis iyi bir alım yapmıştır. 2 mil
yon 900 bin ton civarında buğday alımı yaptık. 800 bin 
ıtona yakın arpa alımı yaptık, mısır alımlarımız zan
nediyorum 90 bin tonu aştı. 70 bin ton üzerinde no-
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•Kut vesaire, bütün bunları üst üste koyarsanız ofisin 
bu yılki alımları 4 milyon tona yaklaşmıştır. Şu an
da tahmin ediyorum 3 milyon ton üzerinde buğday sto
kumuz var. 1 milyon ton kadar arpa stokumuz var; 
«tok durumumuz da gayet iyidir. Bütün bunları da 
dikkate alırsanız, bundan da bir kfsmını, yani ihraç 
edilebilir emniyet stokunu düştükten sonra dikkate 
alırsanız, yine son üç yıl zarfında yıllık ortalama ola
rak ihracat kapasitemiz - birkısmı ihraç edilmiştir, bir
kısmı edilebilir olarak hesap ediyorum - 260 bin ton 
civarındadır. Yine net değiliz, hesapta onu ifade et
mek için söylüyorum. Son üç yılda buğday hesabın
da, yine nette olduğumuzu ifade ediyorum. 

Genel değerlendirmeler bakımından yine önemli 
olacak bir hususda şudur sayın milletvekilleri : 1965'le 
1986 yılları arasında nüfusumuz yüzde 64 arttı; bu
na mukabil ziraî hâsılamız, ziraî üretimimiz yüzde 98 
artmıştır. Türkiye, yıllar geçtikçe hem insanım daha 
iyi beslemekte, hem de daha fazla ihracat yapmakta
dır. 

Tarımda olanlar açısından (çalışanlar değil, tarım 
nüfusu açısından) hadiseye bakıyorum: Kişi başına 
üretim artışı 19651e 1986 arasında toplam olarak yüz
de. 5 7 ^ . Yani, prodüktivite, verimlilik, Türk çiftçisi 
açısından hakikaten önemli ölçüde artmıştır. Bunu bir 
başka türlü de şöyle değerlendireyim : 1965'den 19'83'e 
kadar, bize gelinceye kadar olan dönemde tarımsal ge
lişme hızı yüzde 3.rdir, 1984 - 1986 arasındaki son 
üç yıllık gelişme hızı ise, biraz evvel ifade ettiğim gi
bi, yüzde 4.3tür ve bunun Beşinci Beş Yıllık Planda 
öngörülen hedefin (3.6'nın üzerinde olduğunu da ifa
de etmiştim. 

Şimdi sayın milletvekilleri, diğer bazı konulara ge
çiyorum. Hükümetimiz bu yıl ilk defa olarak tarım
sal ürün fiyatlarım ekimden evvel ilan etti. Bu, Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde ilik defa yapılmıştır. Ge
çen sene bunu kısmen yapabilmiştik; Aralık ayı or
talarına doğru geçen sene belirli ürünlerin fiyatlarını 
önceden ilan etmiştik, bu yıl aşağı yukarı tarla ürünü 
olabilecek bellibaşlı desteklemeye tabi bütün ürünle
rin fiyatlarım ekimden evvel ilan ettik. Böylece çiftçi
mize tercih hakkı - tabiatıyla tercih şansı olan çift
çimize - imkânı getirmişiz; böylece çiftçi fiyatı önceden 
bilerek, ne ekeceğine önceden karar verme şansına sa
hip olabilmiştir. 

Ayrıca şunu da ilan ettik: Bu yıl - yani önümüz
deki yıl - buğdayın parasını da, hububatın parasını da 
peşin vereceğiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir başka husus, bu yılki fiyatlarla ifade ediyorum, 
özellikle buğday ve pancara izafî olarak daha iyi fi-

| yatlar verilmiştir; bunun da sdbebi, buğdayın ve pan-
I carın daha ziyade Orta ve Doğu Anadolu da ekilmesi 
I ve oradaki çiftçilerimizin başka üretlim şanslarının 
I zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hususu da 
I memnuniyetle ifade ediyorum. 
I Bir başka husus da - pancarla ilgili olarak söyle

yeceğim - değerli milletvekilleri, dünyadaki şeker üre-
I timinin ve tüketiminin ve buna bağlı olarak şeker ti-
I caretinin önemli bir bölümünün şeker kamışına bağlı 
I olduğunu biliyorsunuz. Şeker fiyatları son birkaç yıl-
I dır, çok büyük ölçülerde düşmüştür. Şimdi, arkadaş-
I larımız diyorlar ki, «Türkiye'de pancar üretimi geri-
I liyor» doğrudur; çünkü bizim şekerde zorlanmadıkça 
I ihracat yapmamız doğru bir şey değildir. Çünkü, şe-
I ker fiyatları o kadar düşüktür ki, her ihraç ettiğiniz 

tonda çok büyük ölçüde sübvansiyon yapmamız la-
I zım; aksi halde şeker satamayız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Niye her gün zam yapıyorsunuz iç piyasada? 
I BAŞKAN — Lütfen efendim... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
I HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu bakımdan, bi-
I zim pancar politikamız ve dolayısıyla şeker politika-
I mız, daha ziyade iç tüketime yöneliktir, belirli bir em-
I niyet stokuna yöneliktir ve ihtiyacımız kadar da bu-
I nu planlamak bizim görevimizdir; çünkü bu konuda 
I planlama şansımız da vardır, diğer ürünler gibi değildir, 
I Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tek alıcı-
I dır. Başka ürünlerde bu planlama şansımız yoktur 
I ama pancarda bunu yapabiliyoruz. 

I Tohum konusunda sayın milletvekillerinin bütün 
I tenkitlerine rağmen, üç yıldan sonra belirli bir nök-
I taya gelmiş olmalarından dolayı şahsım ve bakan-
j lığım adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ba-
I kınız bu konuda neler oldu? Aşağı yukarı dünyanın 
I belli başlı bütün şirketleri Türkiye'ye geldiler, firma-
I larını kurdular, tesislerini kurdular; bunların sayı-
I sı - irili ufaklı olmak üzere 24'tür. Bunların büyük 
I bir kısmı, mısır, soya, ayçiçeği ve sebze tohumları 
I üzerinde çalışmaktadırlar, önümüzdeki yıllardan ifci-
I baren buğday ve diğer ürünler için de gelip çalışa-
I caklarını tahmin ediyorum. Aşağı yukarı 1 hafta 10 
I gün evvel gelen bir firma yetkilisi bana, «Mısırda 
I kilosu 4,5 dolardan Amerika'ya ana - baba hatları-
I nı sattığını» söyledi. Bu, bizim için büyük bir mem-
I nuniyet vesilesidir; mısır tohumunda, ana baba hat-
| larını üretmiş, Amerika'ya satmış. Yani, bizim üç -
I beş yıl evvel ithal ettiğimiz tohumları, bugün artık 
I Türkiye'de üretebilecek ve hatta ihraç edebilecek 
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yere geldiğimizi İfade ediyorum. '(ANAP sıralarından 
alkışlar) > 

Verim artışları, gerçekten önemli seviyelere gel
meye başlamıştır, özellikte mısırda; Adana'da birin
ci üründe 1 400 - 1 500 'kilograma kadar çıkan çift
çilerimiz vardır, tabiatıyla bu iyi değerdir ama, or
talama olarak 1 000 - 1 100 kilogram civarında ol
maktadır; ikinci üründeki verim ise, 700 - 800 kilog
ram arasındadır. Geçmişte Adana'da mısır ©kimi 
aşağı yukarı yok gibiydi. Şimdi ise, bu yöremizde 
mısır ve soya üretimi büyük ölçüde gelişmiştir ve 
son üç yıl zarfında mısır üretimimiz aşağı yukarı 
yüzde 50 nispetinde artmıştır değerli milletvekilleri. 
Yıllık mısır üretiımıkniz, 1,4 - 1,5 milyon tondan 2,3 
milyon tona gelmiştir ve kanatlı yemleri ve diğer 
yemler de mısır üretimindeki bu gelişmeye paralel 
olarak, hakikaten büyük bir gelişme içerisine, özel
likle kalite bakımından bir gelişme içerisine girmiş
lerdir; fakat, kalitede hâlâ bazı sorunlarımız vardır, 
o sorunların üzerine gideceğimizi de burada ifade 
ediyorum. 

Bu üretime rağmen, bu yıl 190 bin ton da mı
sır ithal edildi'. Sebebi de şudur: Daha kaliteli yem
le, gerek ette, gerekse sütte, özellikle broyler tavuk
çuluğunda (et tavukçuluğunda) önemli olan, kilog
ram başına, yani birim üretim başına 2,3 - 2,4 kilog
ramdan bunu aşağıya çekmektir; 2,1'e, 2'ye hatta 
dünyanın bazı ülkeleri 2'nin de altına düşmüşlerdir. 
Yani, 1 kilo et için, 1 kilo yumurta için kullandığı
nız yem miktarımı aşağıya çekmek işin ekonomisidir. 
Zaten, esasında, hayvancılığın en önemli girdisi aşa
ğı yukarı yemdir. Çeşitli hayvancılık dallarında; ta
vukçuluktan, sığırcılığa kadar, ©t ve süte neye bakar
sanız bakın, maliyetin aşağı yukarı yüzde 55 - 60'ın-
dan 80'ine kadar - yerine göre - olan kısmını yem 
meydana getirir. Yemde, hem kalite bakımından 
hem de miktar bakımından iyi noktalara geldiğimiz
de, hayvancılığımız da buna paralel olarak daha iyi 
noktalara doğru gidecektir. 

Kaldıki, hayvancılıkta son aldığımız tedbirlerle 
kredi faizini yüzde 22'ye çektik, aynı şekilde 1 Ekim 
tarihinden itibaren de gübrede uygulanan faizler de 
yüzde 22'ye çekilecektir. 

Şimdi arkadaşlarımız burada ısrarla dile getirdi
ler, diğer tarım faizlerinde de bu nispetleri aşağıya 
çekelim diye ve sanki biz, yüzde 22'den faizi yuka
rı çekmişiz gibi ifadeler kullandılar. 

Biz geldiğimizde Ziraat Bankasının faiz nispeti 
- yanlış hatırlamıyorsam - yüzde 28 idi. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hayır efendim, bazı şeyleri yanlış hatırlıyorsunuz; 
yüzde 22 idi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yanlış hatırla
mıyorum. 

YILMAZ HOCAOÖLU (Adana) — Rakamı 
söyle. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Rakamı söyledim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yın. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, çiftçimize bizden fazla sahip çıkmaya kal
kışmayın; biz çiftçimize sahip çıkarız. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Hesabı kitabı 
iyi yapalım. 

Şimdi bakımız, Ziraat Bankasının plasman prog
ramı; önümüzdeki yıl 3 trilyonu geçecek, 3, 4 tril
yonu falan bulacak; 3 trilyon kadarı, diyelim ki zi
raatta kullanılacak. Siz genel olarak bunu 10 puan 
aşağıya çekmeyi planlarsanız, bu 300 milyar eder. 
Bunu nereden bulacağız, nasıl yapacağız diye bir 
hesap etmek lazım. Yani bütün bunları hesap etme
den herhangi bir şeyi ortaya koymamız mümkün de
ğil. Ama inşallah, diğerlerinin aşağıya çekildiği gün
leri de hep beraber göreceğiz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Belli oluyor, belli oluyor!...' 

MEHMET KOCABAŞ ı(lçel) — Siz de gelecek
siniz! 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 1988'de... 

BAŞKAN — Lütfen .efendim; eski dostlar birbir
lerine nağme yapıyor. 

Devam edin efendim^ 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu yıl, 1 Tem
muz tarihinden itibaren, gübre satış politikamızla ilk 
defa olarak çok önemli bir değişiklik yapılmış, güb
re satışları serbest bırakılmıştır. Buna mukabil, süb
vansiyon politikasında değişiklik yapılmış; yani doğ
rudan doğruya sübvansiyon yerine, kilo başıma çiftçi 
bazında, fatura, bazında sübvansiyon sistemi getiril
miştir. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, bunun da bu 
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yılkıi tutarının 300 milyara yakın - bir yerde - ola
cağını tahmin ediyorum. 

önümüzdeki yıl, gerek mazot fiyatlarında, gerek
se gübre fiyatlarındaki değişikliklerin çok küçük mer
tebelerde olabileceğini tahmin ve ümit ediyorum. 
Böyle olduğu takdirde, bir taraftan çiftçiye verdiği
miz fiyatlarla, bir taraftan da aynı seviyede muhafa
za edilen girdi fiyatlarıyla çiftçimizin durumunun 
daha da iyiye gideceğini ümit ediyorum. 

Şimdi müsaadenizle, ormanla ilgili bazı meselelere 
değineceğim. Çok şükür son üç yıldır ne yakacak, 
ne de yapacak meselesinde; ne odunda ne de sınaî 
üretimde bir sıkıntımız olmadı. Bunun üzerine yap
tığımız bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Biz, ik
tidara geldiğimizde takriben 380 - 400 milyon 
adet/yıl seviyesinde olan fidan üretim kapasitesini, 
biz bu yıl itibariyle tahmin ediyorum 600 - 650 mil
yonlara çektik; hedefimiz de bunu bir iki yıl içeri
sinde, birkaç yıl içerisinde 1 milyara doğru çekmek
tir. Çünkü, ileride daha büyük ölçüde götürmeyi ta
sarladığımız ağaçlandırmayı, fidan olmadan yapma
mız mümkün değildir. Bu balkımdan bunun yapılma
sı ve başarılması bakımından, bu önemli bir tedbir
dir. 

Ağaçlandırma konusunda, bu sene baktığımızda, 
reel olarak 115 bin hektar seviyelerine geldik. Tabi
atıyla bu, arzu ettiğimiz bir seviye değildir; bunun 
çok daha yukarı çekilmesi lazım. 

Sayın milletvekilleri, bunun dışında, Orman Ka
nununda, bildiğiniz gibi yaptığımız değişiklikle iki 
yenilik daha getirdik: Orman bitişiğinde, orman reji
mi içinde olan boş. ve ağaçlandırmaya tabi araziler
de, ' 'köy tüzelkişiliklerinin orman ihdas edebilmesi 
için bir hüküm getirilmiştir. 

İkincisi, ağaçlandırmanın ihale yoluyla yaptırıl
ması da getirilmiştir. Tahmin ediyorum bunları da 
hızlandırarak ve önümüzdeki yıldan da başlayarak, 
daha büyük ölçüde ağaçlandırmaya gidebileceğimizi 
ve özellikle ağaçlandırmada Orta ve Güneydoğu 
Anadolu'ya da - Doğu Anadolu da dahil - büyük bir 
önem ve öncelik vereceğimizi ifade ediyorum. Çün
kü, ağaçlandırma, Türkiye'nin sadece sahil şeritleri
ni ağaçlandırmadan ibaret olmamalıdır bu memle
kette. özellikle GAP Projesinde, Atatürk Barajı 
çevresinde ve diğer baraj çevrelerinde de büyük öl
çüde bu yolu tercih edeceğimizi ve şehirlerimizin et
rafında yeşil kuşak projelerini daha da fazla artı
racağımızı ve artırdığımızı da huzurunuzda memnu
niyetle ifade ediyorum. 
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Orman konsunda yaptığımız en büyük değişiklik
lerin başında 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerin
de yapılan değişiklikler gelmektedir. Anahatlarıyla, 
orman kadastro komisyonlarının yapısında değişiklik 
yapılmıştır Orman Genel Müdürlüğünün işletme mü
dürlüğü seviyesine ıkadar inen işletme hakkı, bakan
lığa çekilmiştir - önemli değişiklikleri ifade ediyo
rum - ve kadastro komisyonlarının tasdik yetkisi va
lilere bırakılmıştır. Bu aşağı yukarı, son 40 yıldır, bu 
anlamda kadastro sisteminde yaptığımız en önemli 
değişikliktir. 

'Elimizde yeteri kadar »komisyon yok, bunu söy
lüyorum; ama artıracağız. Çünkü bu, uzun yılların 
birikimidir. Ormanların devletleştirilmesi politikası
nın kırk yılda meydana getirdiği problemleri bir iki 
yıl içerisinde çözmek mümkün değildiır: ama, bu ko
nu üzerine büyük bir cesaretle gideceğimizi ve onun 
için her türlü tedbiri aldığımızı da huzurunuzda ifa
de ediyorum. 

Ayrıca funda ve makiliklerin, ziraate uygun ol
ması halinde, ziraate açılması için açık hüküm ge
tirilmiştir. Daha evvel 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 1 inci maddesinin (J) fıkrasında açıklık bulun
masına rağmen, 1956'dan bugüne kadar bu konuda 
hiçbir adım atılmamıştır, onu ifade ediyorum; ama 
bu konuya, yeni (2/A), (2/B) ile yaptığımız değişik
likle daha açıklık getirilmiştir. 

Bu çalışmalar henüz başlamıştır. Onun için, «Hiç
bir şey yapmadınız, etmediniz» gibi şikâyetler yersiz-

, d ir; çünkü kanun temmuzda meriyete girdi, yönetmeli
ği 2 ay sonra çıktı. Komisyonlar, buna göre teşekkül 
edip, çalışmalarını buna göre yapacaklardır. 

Bunun dışında, orman ıkonusunda çok önemli 'bir 
tedbir olarak da, yundun har tarafında kantarlar ku
ruyoruz. Zannediyorum önümüzdeki yıl sonunda bun
ların hepsi biter. Artık vatandaş odunu neyle alıyor
sa, Orman da o birim üzerinden satacaktır. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Yani vatandaş odunu kiloyla 
alacak, tonla alacak; orman teşkiitı bunu sterle sa
tacak!.. Bu sistemi bırakacağız. Onun için de gerekli 
'bütün tedbirleri alıyor ve yatırımları yapıyoruz. Böy
lece, yine bir haksız kazanç meselesini de bu şekil
de önlemiş olacağımızı ümit ediyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; müsaa
denizle köy hizmetleriyle ilgili bazı hususlara değin
mek istiyorum. 1986 yılı programında 7 139 kilo
metre köy yolu yapımı 'bulunmasına rağmen, kasım 
ayı itibariyle 9 bin kilometre yol yapılmıştır. Yine 
programda 8 500 kilometre elan stabilize kaplama 
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yapımı; 9 bin (kilometre, 2 biti kilometre olan asfalt 
kaplama; 3 bin kilometre, 4 bin kilometre olan ona
rım ise, 5 bin kilometre olarak gerçekleştirilmiştir. 
Böylece son üç yılda toplam olarak 24 bin kilomet
re tesviye, 27 bin kilometre stabilize, 6 900 kilometre 
asfalit ve 18 600 kilometre onarım yapılmıştır. Son 
üç yılda' yapılan bu yol ağı, 'bugüne kadar yapıla
nın yüzde 30'una tekabül etmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce köylerde ya
pılan cami, minare, fırın, hamam, çamaşırhane, ka
nalizasyon, köy konağı ve benzeri teslislerden, 1983 
yılı sonuna kadar 2 074 adet inşa edilerek köylümü
zün hizmetine sunulmuştur. 

Aynı tesislerden 1984 yıllında 218, 1985 yılında 
178 ve 1986 yılında ise, 450 adedi bitirilmiş olup, 
böylece 1986 yılı sonuna kadar 2 074 adet yapılmış 
iken, son 3 yılda 900 adet köy sosyal teslisi tamam
lanmıştır. 

1306 sayılı İskân Kanunu gereğince yerleri kamu
laştırılanlardan, kamulaştırma bedellini Özel İskân 
Fonuna yatıranlar içlin 1983 yılı sonuna kadar 2 283'ü 
konut olımak üzere toplam 3 395 tesis yapılmıştır. 
1984 yılında 1 250 konut ve işletme binası, 1985 yı
lında 967 konut ve işletme binası, Kasım 1986 iti
bariyle ise, 2 074 konut ve işletime binası tamamlan
mıştır. Yani 1983 yılı sonuna kadar 3 395 tesise kar
şılık, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında toplam 4 292 
konut ve işletme binası tamamlanmış almaktadır. 

Yine, aynı kanunla, çiftçinin kendi evlini ve iş
letme binasını yapması için verilen kredilerle 1983 
yuh sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilen 5 383 
fiziksel ıtesise mukabil, 1984 yılında 107, 1985 yılın
da da 287 tesis hizmete sokulmuştur. 1986 yılında 
'ise, 9 580 adet teslis yapımı planlanmış olup sadece 
kasım ayı itibariyle 90'ı tamamlanmıştır. 

Ayrıca, Karaıkaya, Güldürcek, Altunkaya, Kara-
caören, Suat ve Hasan Uğurlu barajları ile Tercan 
barajının yapımından dolayı yerleri su altında kataı 
toplam 1 322 bak sahibinin ise, konutları bitmiş olup, 
bunların 81 l*i iskân edilmiştir. 

Diğer taraftan, yurdumuza kabul edilmiş bulu
nan 1 006 Afganlı aileden 822'slinin konutları tamam
lanmış: 435'i iskân 'edilmiş, geri kalan 172 Afganlı 
aile ise, 1987 yılı içerisinde konutlarına kavuşacak
lardır. 

Gübre kullanımındaki israfı önlemek ve bilinçli 
gübre kullanımını temin için, 1983 yılı sonu itibariy
le 860 bin adet/yıl tahlil kapasitesi, 50 adet toprak 
ve su tahlil laboratuvar sayımızı 1986 yılında 1 mil

yon adet/yıl tahlil kapasitesıine ve sayı olarak da 50' 
yi 63'e çıkardık. 

1987 yılında bütün illerimizin toprak ve su tahlil 
ılaboratuvarına kavuşturulması için gerekli ödenek 
bütçeye dahil edilmiştir. Bu önemlidir, çünkü zamıan 
zaman burada dile getirildi -sayın milletvekilleri de 
söylediler- gübreyi şuursuzca, bilgisizce kullanmanın 
çiftçiye faydası yoktur. Parasını bilgisizce tarlaya at
masının hiçbir kıymeti yoktur. Hatta size şunu söy
leyebilirim : 1979 yılında olduğu gibi, gübreyi beda
vaya verir gibi satarsanız, yani torbasını silkelediği
nizde torbanın fiyatı içindeki gübreden fazla olursa, 
bu Türkiye'de bilinçsiz gübre kullanımını artırmaktan 
başka bir şeye yaramaz. Onun için bu tahlil labo-
ratuvarları hakikaten önemlidir. Bunların seyyar ve 
gezer olarak vatandaşın daha fazla hizmetine sokul
ması için tedbirleri de aldık ve onları daha da artı
racağız. 

Muhterem millet vekilleri, köye götürülmekte olan 
hizmetlerin büyük bir bölümünü yüklenen Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, bu hizmetleri gerçekleş
tirebilmek için sayısı, 26 bini bulan geniş bir makine 
parkına sahip bulunmaktadır. Bu tabiatıyla, irili ufak
lı çeşitli makinelerin toplamıdır. Ancak, geçen za
man içerisinde bu makinelerin büyük bir bölümü 
ekonomik ömrünü tamamlamış bulunduğundan, ve
rim1 güçleri düşmüştür. Bu itibarla, makine parkının 
yenilenmesi için yeni iş makinelerıi alımına gidilmiş 
ve 1986 yılında, tamamı dış firmalardan temin edi
len kredi ile, 1 935 adet muhtelif iş makinesinden 
990 adedi dozer olup, bunun 695vı; 810 adet greyder
den 710'u ve 125 yükleyicinin tamamıyla, iç kay
naklardan alınan 75 çekicinin de tamamı olmak üze
re 1 605 iş makinesi teslim 'alınmış ve bunların da
ğıtımı yapılmıştır; geri kalanlar da en geç ocak 
ayı içinde yerlerine sevk edilecektir. 

Burada bir noktayı, özelikle sayın milletvekil-
lerinj ilgilendirdiği için ifade etmek istiyorum, bunla
rın hiçbiri bölgelere gönderilmemiştir. Her biri, il ba
zında ve o ilin Türkiye çapındaki bütün özellikleri 
dikkate alınarak, adil bir şekilde hesap edilmiştir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) Burada o ilin 
tabiî yapısı, tabiî zorlukları; şimdiye kadar yapılan 
yolun miktarı; mevcut makine parkının durumu, (es
kiliği, yeniliği) vesaire gibi ve ne kadar köy birimi, ne 
kadar yol ağı bulunduğu gibi, bütün mantıkî kriterler 
kullanılmış ve makineler de buna göre dağıtılmıştır. 
Zaten başka türlü hareket etmemiz de mümkün de
ğil-
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Yine bununla ilgili olarak, alınan bu makinelerin 
işletmesini sağlamak için toplam olarak 8 384 adet 
işçi kadrosu bölge ve il müdürlüklerine gönderilmiş 
ve gerekli imtihanlar yapılarak 'bir kısım işsiz vatan
daşımıza da-iş temin edilmiştir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Partililere; vatandaşlara değil. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, tarım reformu konusuna da kısa oarak 
değinmek istiyorum. 

Bu konu bu yüce Mecliste, uzun yıllardır uzun 
uzun tartışmalara konu olmuştur; fakat maalesef şim
diye kadar hiçbir iktidar bu konunun altından çıka
mamış; nihayet hükümetimiz,"" sulama sahalarında ara
zi düzenlenmesine dair Tarım Reformu Kanunu Ta
sarısıyla yüce Meclise gelmiş, bu kanunlaşmış ve bu 
yıl içerisinde Bakanlar Kurulunun aldığı kararla da 
uygulamaya konulmuştur. Buna göre, Şanlıurfa İli
mizde, kuru arazide 200 dekar, suluda 60 dekar ol
mak üzere dağıtım normu tespit edilmiş; yine kanu
nun ilgili hükmüne göre, bunun 10'ıar katı da sahibine 
bırakılacak arazi olarak tarif edilmiştir. Bununla il
gili çalışmalarımız devam etmektedir, inşallah, bu
nun uygulanmasıyla, Türkiye'de uzun yıllardır bir ya
na olan bu meselenin de, Anavatan Hükümetinin uy
gulamasıyla iyi 'bir sonuca varacağını umuyorum. 

Şimdi bir de, zaman zaman bazı ürünlerin fiyat
ları burada dile getirildi; ben bunlardan bir iki tane
sine misal vereceğim : Bakınız Türkiye Süt Endüst
risi Kurumunun 1983 yılı ortalama fiyatı 41 lira, 
1984*te bu 63,96 liraya çıkmış, 1985'te 86 lira olmuş, 
bu yılın ilk 10 aylık döneminde ise, ortalama olarak 
114,50 lira olarak gerçekleşmiş. Yıl sonu itibariyle, 
tabiatıyla bu değerin daha yukarı çıkacağı da mu
hakkaktır. Biz gerek Süt Endüstrisi Kurumu olarak, 
gerekse Et Balık Kurumu olarak, bugüne kadar çift
çiye hep uygun fiyatlar vermeye gayret ettik. 

Bir şey daha söyleyeyim : Ben bakan olduğumda, 
ta 1984 yılı Haziran ayına kadar, hakikaten gerek Et 
ve Balık Kurumunda, gerekse Süt Endüstrisi Kuru
munda, çiftçinin parasının zamanında ödenmesi me
selesinde büyük sıkıntılar çekildi; ama bugün, özel
likle Et Balık Kurumunda hiçbir şekilde, ne Erzuram-
dan, ne Kars'tan, ne de Ağrı'dan bana gelen vatandaş 
yok. Çünkü, Et ve Balık Kurumu ödemelerini düzenli 
yapıyor. Sütte bir iki yerde zaman zaman sıkıntımız 

oldu; fakat onu da zannediyorum gidereceğiz ve çift
çimizin parasını da orada da zamanında, ödüyoruz. 

Sayın Başkan, müsaadenizle, dün burada sayın 
milletvekilleri tarafından çeşitli konularda dile getiri
len hususlara değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, burada bulunmayan 
milletvekillerinin sorularını cevaplandırmak duru
munda değilsiniz. 

TARÜM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Müsaadenizle, 
Önemli gördüğüm bazı konuların cevabını burada ver
mek istiyorum, bunların burada konuşulması lazım. 

BAŞKAN — Ben hatırlatıyorum efendim, sizin 
ihtiyarınıza kalmış. 

NECİP OÖUZHAN A R T U K O Ğ L U (Burdur) — 
Kuliste dinliyorlar efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tarımda kalkın
ma hızının ne olduğuna dair hususu genel olarak izah 
ettiğim için, milletvek'illerinin bu konuda değindikleri 
hususlara genel olarak cevap vermiş oluyorum. Bunun 
dışında, hava şartlarına 'bağlılık meselesini de izah et
tim. 

«İthal tohumlar hiç kontrol edilmiyor» denildi. 
Bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum; 
çünkü, geçmişte ithalatın yasak olduğu dönemde, 
Türkiye'ye giren hiçbir tohumun kontrolü yoktu. 
Tersine bugünkü sistemde, tohumlar belirli bir meka
nizma içerisinde geldiği için, kontrolü vardır. Eğer 
kontrol yok idiyse o geçmiştedir. Bugün bazı eksik
likler olabilir, bunların üzerine gideriz; ama bunu bu 
şekilde ortaya koymayın. Yani, yasak olduğu, Tür
kiye'ye bir gram tohum getirmenin eroin kaçakçılığı 
gibi sayıldığı bir dönemden geldik buraya. Onun için, 
«Tohum politikamızda bu bakımdan kontrol yoktur» 
gibi sözlere bu anlamda iştirak etmiyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
1967'den beri geliyor, i 

TARİM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi yabancı ot 
mücadelesine ait bazı hususlara değinildi. Ben size söy
leyeyim; 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, sırasıyla 29 
milyon, 30 milyon ve 33 milyon dekar alanda yabancı 
ot mücadelesi yapılmış ve sırasıyla 5 200 ton, 5 200 
ton ve 5 700 ton miktarında ilaç kullanılmış. O konu
da bu anlamda herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten, 
eğer bunu söyleyen arkadaşlarımız bu yıl geniş olarak 
Konya'yı» Ankara'yı, etrafı bir dolaşsalardı, yabancı 
ot mücadelesinde hakikaten çiftçimizin iyi bir nokta
ya geldiğini kendileri de tespit etmiş olurlardır. 
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«Geçici işçilere kadro verilmiyor» dendi. Oysa, 
şunu ifade ediyorum: 1986 yılında geçici işçi sayısı 
18 bindir. Bizim son bir yıl zarfında -biraz evvel 
ifade ettim- verdiğimiz kadro 8 364*tür. Yani ilk 
defa olarak, kadrosuz Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü işçilerine kadro verilmeye başlanmıştır, iddianın 
doğru olmadığını ifade ediyorum. 

Seyyar görev tazminatı ile ilgili olarak bazı şey
ler söylendi burada. Sayın milletvekilleri, seyyar gö
rev tazimnatının ödenmesi için: 

1. Personelin seyyar görevli bir kadroda bulun
ması gereklidir. 

2. Seyyar görevli bir kadronun Maliye Bakan
lığınca vize edilmesi gerekmektedir. 

Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre, ba
kanlığımız taşra teşkilatında ziraî mücadele hizmet
lerinde fiilen çalışanlara, fiilî hizmet zammı verilmek
tedir. Ziraî mücadelede istihdam edilmeyen personele 
fiilî hizmet zammı verilmesi mümkün değildir. Ziraî 
mücadelede çalışanlar, zehirli maddelere karşı ken
dilerini riske ettiklerinden, kendilerine yanödeme ka
rarnamesi hükümlerine göre, iş riski tazminatı öden
mektedir. Bu konudaki bakanlığımız uygulamasında 
da herhangi bir aksaklık, noksanlık yoktur. 

içme suları bakımından bazı tereddütler burada 
dile getirildi. Muhterem milletvekilleri, zaman zaman 
bazı envanterlerin birbirini tutmamasında problem
lerimiz vardır; ama, bu meselenin aslına bakmak la
zım, niye böyle diye. Mesela, her yıl, «Şu kadar tes
viye yaptık, şu kadar onarım yaptık, şu kadar yeni 
yol yaptık, şu kadar asfalt yaptık» deriz; fakat bun
lar, bir defa yapılan, yapılınca da biten işler değildir. 
IBunlan bir süre sonra bunları yeniden yapmanız ge

rekiyor. Yani, mesela geçmişte istatistiklerimize ya
pılmış olarak geçtiği halde, sonrada yaptığımız tespit
lerde doğru olmadığını bildiğimiz şeyler vardır. Bu, 
özellikle içme suyu meselesinde görülmektedir. İçme 
suyunda zaman zaman sıkıntılar çıkmaktadır, iyi bir 
kaynaktan getirilmeyen, sağlam bir menbadan ge
tirilmeyen veya kuyudan getirilmeyen sularda zaman 
zaman problem çıkmaktadır. Birkaç yıl evvel yeterli 
görülmesine rağmen, birkaç yıl sonra sınıfı değiş
mektedir. Bu bakımdan, bütün bunları her yıl aynı 
kategori içerisinde tutmak mümikün değildir. Onun için 
burada -zannediyorum özellikle Sayın Hastürk dile 
getirmişti - bu tariflerde iyi anlaşmak lazım. Çünkü, 
bir defa yapmış olmakla, bunu tamamen yapmış ol
muyorsunuz. Farz ediniz ki, bir köyde bir çeşme var; 
zaman içerisinde köyün durumu biraz düzeliyor ve 
o köy şebeke suyu istiyor; ondan sonra bu, yetersiz 
su kategorisine giriyor. Yani biraz da, oradaki sosyal 
duruma, ihtiyaca göre, bazı meseleleri değişik olarak 
düşünmek lazımdır. 

»Burada, «Ziraat Bankasının tarıma dayalı sanayie 
krediyi az verdiği, ifade edildi. Ben size sadece ra
kamları arz edeyim: 1984 yılında Ziraat Bankası 234 
projeye 28 milyar lira civarında kredi vermiş; 1985 yı
lında 266 projeye 48 milyar lira kredi vermiş; bu içinde 
bulunduğumuz 1986 yılında ise, şu anda 66 milyar lira, 
fakat yıl sonunda, - (yıl sonuna doğru bunlar artar) -
tahmin ediyorum 80 milyar lira civarına çıkacak. Bu 
bakımdan, yıllar itibariyle meseleye baktığımızda, Zi
raat Bankasının tarımsal sanayi projelerine verdiği 
kredide herhangi bir gerileme görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, burada hepinizi ve 
şahsımı ziyadesiyle üzen bazı hususlara da değinece
ğim; çünkü, bunların burada cevaplandırılması lazım, 
burada bu konuları cevaplandırmadan geçemeyiz. 

Burada bakanlığımın müsteşarı dile getirildi ve 
«Yedi yerden maaş aldı, şunları yaptı bunları yaptı» 
gibi ifadeler kullanıdı. 

Şimdi ben size, durumu bütün açıklığıyla izah et
mek istiyorum. Durum şudur: Ta 1953 yılından beri, 
Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığını Tarım Ba
kanlığı Müsteşarı yapar. Yani bu, Tarım Bakanlığı 
Müsteşarı için bizim zamanımızda ihdas edilmiş bir 
görev değildir. Bugüne kadar gelmiş geçmiş aşağı 
yukarı bütün Tarım Bakanlarının müsteşarları, bu 
kurulun başkanlığını yapmışlardır. Bir iki değişik uy
gulama oldu mu bilmiyorum; ama, genelde benim bil
diğim uygulama budur. Dolayısıyla bunu, Tarım Ba
kanlığı müsteşarı için ayrı bir görev gibi düşünmek 
mümkün değildir, çünkü hep böyle olmuştur. 

3. Bu görevin fiilen yapılması esasına bağlıdır ve 
ödemede de herhangi bir aksama mevcut değildir. Bu 
kriterlere uymayan bir kimseye, seyyar görev tazmi
natı vermemiz zaten mümkün değildir. 

Burada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün son
daj makineleri konusuna değinmek istiyorum. Şu an
da 75 adet sondaj makinesi vardır ve yeterli değildir. 
1987 yılında (önümüzdeki yıl) 20 tane alınması için 
teşebbüse geçilmiştir. Yalnız, bu elimizdeki 75 adet 
sondaj makinesinin ömrü, zannedildiği gibi 25 yıllık, 
30 yıllık değildir; 10 - 15 yıl arasındadır, içlerinde bir
kaç tane de genç olanı da vardır; ama, bu konuda 
kendimizi takviye ettiğimizi ifade ediyorum. 

Şimdi, yine. «Ziraaî mücadele teşkilatında çalışan
lara fiilî hizmet zammı verildiği halde, diğerlerine 
verilmediği» ifade edildi. 
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Müsteşarım bugün - doğrudur - Güneş Sigortanın 
yönetim kurulundadır. Bu doğru; ama, bugün »Türkiye 
bürokrasisinde, bulunduğu görevden başka, bu nevî 
yönetim kurulunda olan tek kişi değildir Tarım Ba
kanlığı Müsteşarı; bunun gibi yüzlerce, binlerce insan 
vardır. Kalkıp bunu özellikle burada dile getirmekle 
neyi ifade ediyorsunuz? 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bu yönetim tarzı 
haklı mı Sayın Bakan? İdareye yakışmaz bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, bu yönetim 
tarzını biz icat etmedik; bugüne kadar gelmiş geçmiş 
bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri... 

BAŞKAN — Lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Müsaadenizle söy
leyeyim efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — O zaman siz ıslah 
edin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Üzel, lütfen. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bütün dönemlerde 
Hazineden, Maliye Bakanlığından, muhtelif yerlerden 
arkadaşlar, hükümetin uygun gördüğü yönetim ku
rulu üyeliğine getirilmişlerdir. 

M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Yemlik yaptınız 
yönetim kurulu üyeliklerini. 

BAŞKA N— Sayın Üzel, lütfen efendim; bir şey 
söyleyecekseniz lütfen Başkanlığa hitap edin. Böyle 
bir tutum var, sürdürülüyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi bunun gerisin
de, kalkıp da başka bir niyetle bir şeyler ararsanız, 
fbenoe doğru olmaz. 

Şimdi bir şey söyleyeceğim; yalnız, biraz daha git
mek istiyorum; dün burada bazı konuşmalar oldu, ba
zı sözler sarf edildi. Yaptığım tespitlere göre, bunların. 
bir kısmı yazılı olarak dağıtıldı, bir kısmı söylendi, 
bir kısmı da el altından dağıtıldı, verildi sağa sola. 
Çok şükür onların çoğu burada ifade edilmedi, onun 
için memnunum; ama ben bu kürsüde, milletvekili ol
madığım zaman da dile getirdiğim bazı şeyler var, on
ları tekrar etmek istiyorum burada. 

Dokunulmazlık, kimseye burada hakaret hakkı 
vermez. Dokunulmazlık, bu çatının altında birbirimi
ze veya başkalarına rahatlıkla, sorumsuzca suçlama 
yapılsın diye de konulmuş değildir. Burada meselele

rin açıklıkla, dürüstçe tartışılması için konulmuştur. 
Biz burada, genel meselelerde veya belirli konular tah
tında, istediğimizi söylemeye hakkımız vardır; ama 
şahıslar hakkında konuştuğumuzda, kurumlar hakkın
da konuştuğumuzda dikkatli olmak, kelimeleri ve 
cümleleri çok iyi şekilde seçmek zorundayız. Mesele 
şimdi burada söz, hakkı olup olmamak meselesi değil
dir, burada hepimizin söz hakkı var; söz hakkımız var 
diye birbirimize hakaret mi edeceğiz burada? Yani 
ben bu meseleyi, sadece burada söz hakkı olup olma
mak meselesi olarak görmüyorum. Eğer bir insan dü
rüstse, namusluysa, bildiği bazı konular varsa, onları 
ortaya koymanın çok çeşitli yolları var. Burada, kal
kacaksınız, devletin çeşitli kademelerindeki insanları
na birtakım laflar edeceksiniz, bağıracaksınız çağıra
caksınız, ondan sonra da bu bürokrasiden siz iş bek
leyeceksiniz! Olmaz böyle şey; ben bunu kabul et
mem. • 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaadeni
zi istirham edeceğim. 

Sayın Bakan, bu husus, yönetimle ilgili bir konu
dur; yönetim, bu meselenin üzerinde durmaktadır; o 
bakımdan, lütfen bu kısmı geçiniz, diğer konulara... 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, diğer konular 
değil Sayın Başkan; burada konuşuldu... (ANAP sıra
larından, «Niye geçsin?» sesleri). 

BAŞKAN —. Sayın milletvekilleri, buradan girdi
ğiniz takdirde, kürsüye gelip adam dövmek de yoktur. 
(ANAP sıralarından gürültüler). Lütfen, lütfen... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Haka
ret edilenin cevap hakkı yok mudur? 

BAŞKAN — Lütfen... Bunu Başkanlık düşüne
cektir, halledecektir. Burada tek taraflı, kimseyi ne it
ham etmeye, ne de hakkında konuşmaya hakkımız 
yok. 

Buyurun efendim... (ANAP sıralarından gürültü
ler). Yok efendim; yok öyle bir şey. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hakaret 
edilen cevap veremeyeceğine göre, bakan cevap vere
cek. 

BAŞKAN — Yok... Burada cevap hakkı olmayan 
insanlar hakkında görüşmeyelim. Bu meseleyi... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bunu 
söyleyenin cevap hakkı var, hakaret görenin cevap 
hakkı yok! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kimse, «Bu kür
süde hakaret yapılsın, bu hakkıdır» demiyor; lütfen 
beni anlayınız, istirham ediyorum. Ben şunu söylemek 
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istiyorum : Başkanlık, bu meselenin üzerinde hassasi
yetle durmaktadır. Bir mesele meydana gelmiştir; bu, 
bir nevi mahkemeye intikal etmiş konu gibidir; bunu 
burada, bu kürsüde tekrar dile getirmenin manası 
yoktur; bunun halledilmesinin yeri Başkanlığa aittir; 
lütfen bunu böyle anlayınız. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Ama, Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen böyle anlayınız efendim. 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bir suçlama 

vardır, sahibi de bakandır, cevap verecek. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Muhatap ba

kandır. 
BAŞKAN — Hayır; lütfen efendim, lütfen... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hakaret 

duyanın cevap hakkı var. 
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, at o konuşanı... 
BAŞKAN — Hayır, lütfen... 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, itham altında kalan bakan cevap vermesin mi? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, niçin beni 
anlamak istemiyorsunuz? Sayın Bakan, Sayın Müste
şara ve bakanlığa ait olan meseleleri gayet açık ve va
zıh koyuyor ortaya, buna kimse bir şey demiyor; ama 
bu şekilde «Hakaret etmemeli, yapmamalı, etmemeli» 
gibi müdahaleler olunca, işin içine başka şeyler girer, 
burada bunun müzakeresi manasız olur. Lütfen efen
dim... 

Sayın Bakan, lütfen devam buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, yi
ne burada dile getirildi ve «Tarım Kredide 17 milyar
lık yolsuzluk yapıldı» denildi... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Vermesin mi 
bunun cevabını? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi bunun ceva
bını vermeyecek miyiz burada? Vereceğiz efendim... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, niçin anla
mak istemiyorsunuz? Ben yapılan ithamı, söylenen 
sözleri Saym Bakan cevaplandırmasın demiyorum; 
ama, «Kimseye hakaret etmeye lüzum yoktur, şöyle 
konuşursun, böyle konuşursun» tarzında meseleye gir
diğiniz zaman, bunun üzerinde durduğunuz zaman, 
bunun gelişmesinden doğan hususları da burada dile 
getirmek gerekir ve lüzumsuzdur. Müsaade ediniz, o 
husus ilgili makamlarca tetkik edilmektedir. Sayın 

21 . 12 . 1986 O : 1 

Bakan elbette ithamlara burada açık açık cevap vere 
çektir. Lütfen beni anlayınız efendim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLBRt BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN ı(|Devamla) — (Sayın Başkanım, 
muhterem milletvekilleri; şimdi size biraz evvel arz et
tiğim bir gübre meselesi var ve konuşmam (sırasında 
«1 Temmuz 1986 tarihinden itibaren hükümet gübre 
politikasını değiştirdi.» dedim. 

«Ne yaptı?» konusuna gelince, hadiseyi size geniş 
olarak izah edeyim : Eskiden gübreyi Türkiye'de sa
dece üç kuruluş satardı, diğerleri ufaktır, önemli de
ğil. Ana kuruluş, Ziraî Donatım Kurumudur, Ziraî 
Donatım Kurumunun 'bir nevi ajansı olarak çalışan 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Şeker Şirketidir. Bu
nun dışında Tarım Satış Kooperatiflerinin ufak tefek 
satışları var; fakat pek önemli değil, esas satış bura
dadır. 

Biz 1 Temmuz 19861dan itibaren gübre satışlarını 
serbest bıraktık; ama serbest bırakma işlemi tama
mıyla yapılmadı. Bu kuruluşlara ilaveten, Türkiye'de 
üretim yapan gübre fabrikalarına ve bunların kuraca
ğı pazarlama şirketlerine ide bu hak tanındı. Tarım 
Kredi Kooperatifi kendi yönetim kurulu tahtında bir 
sistem geliştirdi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumu gibi imkânları da (ana 
depo, ara depo vesaire gibi) olmadığı için, Tarım Kre
di bu ara dönemde değişik bir usul kullandı ve anlaş
ma yapma konusunda, 2 300 küsur kooperatifinde, 
doğrudan doğruya ken'dilerine teslim edilecek bir sis
tem geliştirdi. 

(Bu 17 milyar lafı nereden çıkıyor biliyor musu
nuz? Ziraî Donatım ihaleye çıkıyor, gübre alıyor; fa
kat Ziraî Donatımın aldığı ıgü'brenın fiyatı; bu fot' 
tur (free on truck), yani kamyon üzerindedir, nakli
yesini, her şeyini kendisi yapar. Halbuki Tarım Kre-
dl'nin sistemindeki gübre dağıtımı, doğrudan doğruya 
2 300 küsur kooperatifine teslimdir, yani aradaki 
farklar buradan çıkıyor. Bakın .söyleyeyim size neler 
olduğunu. Bu dönemde Tarım Kredi Kooperatifleri 
şu şartları koydu : «Ziraî Donatım satış fiyatlarından 
yüzde 2 düşük olacak» deldi, öyle satıldı bunlar. Tür
kiye Ziraî Donatım Kurumunun verdiği komisyondan 
daha fazla komisyon verdi burada; o da yüzde l'dir. 
Kooperatiflere feslim esasını getirdi. Mal bedeli ve 
devlet desteklemesi, KDV, nakliye, sigorta gibi hiçbir 
'masraf ödemediler ve nihayet beşinci şart olarak da; 
kooperatif ödemelerinde asgarî bir ay faizsiz süre ta
nınmak üzere gübre tedarikine karar verdiler. 
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Şunu ifade edeyim şimdi, Tarım Kredi Koopera
tiflerinin sonbahar 'gübre ihtiyacı, merkez 'birliğinin 
mevcut mezvuatına uygun olarak, 75 kalem tarım gir
disinde, 325 firma ile yaptığı sözleşmeler ve Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu ile gübre tedarik anlaşması
na uygun şartlarla yapılmıştır. Tarım Kredi Koopera
tifleri, gübreyi Ziraî Donatımdan veyahut öbürlerin-
dien yüksek fiyata satmadı iki, Yani, şimdi kalkıp, bu 
nevi hesaplarla, bu nsvi şeylerle ortaya birtakım laf
lar atmanın, birtakım insanları töhmet altında bırak
manın bir âlemi yok, onu ifade ediyorum burada. 
Yani mukayese ettiğiniz bazlar çok farklı şey, müm
kün değil, hepsi ortada bunların. 

iŞimdi tabiatıyla bizim elimize bir metin geçti; fa
kat bunlar burada, bu yüce Mecliste dile getirilmediği 
için, o konulara hiç değinmek gereğini duymuyorum, 
doğru da bulmuyorum, yazılmamış olmasını ümit eder
dim. 

Şimdi, size, zaman zaman dile getirilen et ithalatı 
konusunda da biraz bilgi arz etmek istiyorum. Hükü
met olarak bu konuda baştan itibaren «Terbiyevî it
halat» adı altında et ithal ettik ve ediyoruz. Size ra
kamlarını da vereyim. 1985 yılında Türkiye'ye toplam 
38 <biri ton et geldi. Bu Türkiye'deki etin aşağı yuka
rı yüzde 3 "üne tekabül eder; rakam budur. Bu yıl 
iıse, aşağı yukarı ilk 9 ay itibariyle 18 bin tondur. Bu 
yıl geçen senenin de altında kalacağını ümit ediyorum, 
orada gerçekleşecek. Buna mukabil,-et ihracatı 1984' 
te 65 bin ton iken 1985'te 36 bin tona düşmüş; bu yıl 
sonu itibariyle de tekrar geçen sene seviyesini, özel
likle son aldığımız tedbirlerle yakalayabileceğimizi tah
min ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, burada bir hususa değin
mek istiyorum. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında 
görülen bazı gerilemelerin, geneli olarak bütün ihraca
tımızda da görüldüğü hususuna dikkatinizi çekerim; 
çünkü 1980'den bu yana izlediğimiz politika içerisin
de, dikkat ederseniz, Ortadoğu ülkelerinin bizim ihra
catımızda önemli bir yeri olmuştur; ama özellikle son 
6 yıldır giderek kötüleşen bir Ortadoğu ekonomisi 
içerisinde de bunun bizim ekonomimize, dolayısıyla 
tarım ürünleri ihracatımıza da bazı etkileri olmuştur, 
doğrudur. Şimdi, düşününüz, orada 40 milyonun üze
rinde, 50 milyona yakın bir İran var, çok müşkül 
durumda, bir Irak var; .bunlar satın alma güçlerini 
büyük ölçüde yitirmişler. Diğer petrol, ülkelerinin ge
lirleri de, özellikle bu yıl içerisinde petrol fiyatlarında 
meydana gelen düşmeler sebebiyle büyük ölçüde ge
rilemiş, çok müşkül duruma girmişlerdir. Tabiatıyla 

21 . 12 . 1986 O : 1 

Türkiye'ye bunların bir etkisi olacak; ama biz müm
kün olduğu kadar, kendi imkânlarımız dahilinde bun
ların üstesinden (gelmek için zamana uygun tedbirler 
almaya gayret ediyoruz. Nitekim son olarak, gerek 
vergi iade oranlarında, gerekse doğrudan doğruya ürün 
'bazında bazı teşvikler de .getirdik. Bakınız sığır ve ko
yun etinde tonda 100 dolar yardım getirdik. Kümes 
hayvanları etlerinde 46 dolar; yumurta da 1 000 adet
te 4 dolar karşılığı Türk Lirası; patates, kurusoğan, 
domateste tonda 14 dolar; narenciyede de nakliye ile 
ilgili bir yığın tedbirler getirdik onları söylemiyo
rum; buğday unu ve irmikte 35 dolar; hatta elmada 
tonda 66 dolar teşvik getirdik. Bu aşağı yukarı kilo 
başına 50 lira eder, elmada getirdiğimiz tedbirler ya
nında içinde bulunduğumuz (bölgenin problemlerinden, 
ekonomik sıkıntılarından kendimizi tamamıyla art 
tutmamız mümkün değil ki. Tabiatıyla bunlarında ba
zı tesirleri var. 

Bir de yem teşviki konusunda rakamın nereye gel
diğini yüce heyetinize arz etmek işitiyorum. 1985 yı
lında yıl sonu itibariyle yapılan Ödeme, aşağı yukarı 
28 milyar liradır. Bildiğiniz gibi, bunlar iki ay farkla 
Ödendiği için, tabiatıyla 1985 senesinde yapılan harca
maların bir kısmının 1986 senesine kaydığını düşüne
bilirsiniz. Bu yıl içerisinde ise, kasım ayı sonu itiba
riyle, Ziraat Bankasınca yem için yapılan ödeme 62 
milyar lirayı bulmuştur. Bunun, yıl sonunda daha yu
karıya çıkacağını zannediyorum ve deminden beri 
ifade ettiğim şekilde, gübre faiz sübvansiyonu, yem 
sübvansiyonu vesair sübvansiyonların bu yıl içerisin
deki toplamının 700 milyar lira olacağını tahmin edi
yorum. 

Sözümü, müsaadenizle şöyle bağlayacağım : Bu
gün Türkiye'de, çok şükür, hiçbir malın darlığı, kıt
lığı yoktur; her şey her yerde bulunmaktadır. Şöyle 
ki, gerek gıda maddeleri bakımından, gerek çeşitli 
ürünler bakımından ve gerekse çiftçimizin ihtiyacı 
Olan çeşitli girdilerin temini bakımından herhangi bir 
[sıkıntımız yoktur. 

Hükümetimiz, sulama ve altyapı hizmetlerine çok 
büyük bir önem ve öncelik vermektedir, özellikle 
1987 yılının köy h'izmeOlerinde büyük bir atılım yılı 
Olacağını burada ifade ediyorum. Gerek yollarda, ge
rekse içme sularında -köy hizmetlerinde- büyük bir 
atılım yılı olacaktır ve 1986'ya gelinceye kadar da, za
ten hiçbir şekilde 2 bin civarındaki makine, bir ka
lemde bu Genel Müdürlüğün parkına dahil edilme
miştir. Bu, önemli bir atılımdır, inşallah bunun nime
tini önümüzdeki yıl büyük ölçüde alacağız. 
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Türk tarımının bundan sonraki dönemde gelişme
sinde en eiJkin husus, verim artışı ve pazarlama mese
lesidir. Yani, herhangi bir sıkıntıdan ziyade, verim 
artışını sağlayacak her .türlü modem teknolojilerin 
Türkiye'ye en iyi şekilde dahil edilmesi, alınması ve 
pazarlama meselesidir ve Türkiye'nin, gerek bundan 
sonra AET*ye karşı uygu'layacağı politikamın, gerek 
Ortadoğu meselesinde uygulayacağı politikanın, tarım 
ürünlerimizin pazarlamasında büyük yeri olacaktır. 
Çünkü, Ortak Pazar ülkelerinin uyguladığı, hakikaten 
büyük sübvansiyonlar, değil bizi, Birleşik Amerika' 
yi daJhi sıkıntıya sokmuştur. Biliyorsunuz, Birleşik 
Amerika da bir sübvansiyon yarışına girmek duru
munda kalmıştır ve bugünkü karşılaştığımız sorunla
rın büyük bir kısmı buradan ileri gelmektedir. 1974 
yılında 180 dolar, 200 dolar olan buğday fiyatı, bu
gün dünyada 60 - 70 dolara düşmüştür. 

'MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biz de maliyetleri düşürelim, fiyatlar da düşjsün. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, sözlerimi-burada tamamlamış bulunuyorum. 1987 
yılı bütçesinin her şeyden evvel aziz çiftçimiz için, 
milletimiz için ve bakanlığımız için hayırlı olmasını 
temenni ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan. 
Son söz, Sayın Musa Ateş?.. Yok. 
Sayın Yusuf Demir?.. Yok. 
Saym Murat Sökmenoğlu, buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,- Tarım Onman ve 
Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmama baş
lamadan evvel, muhterem heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; geçmiş 
dönemlerdeki eksiklik ve hatalar, bugünkü cumhuri
yet hükümetinin mazeret sığınağı olamaz. Geçmişin, 
dünün iyi mi, kötü mü olduğuna millet karar verir. 
Türk köylü ve çiftçisi, köyden gelen, köyü büen yö
neticilerin özlemini çekiyorsa, kabahati insanın ken
disinde araması gerekir. 

Sayın Başkan, dünün iyi kötü yönleri tarih içinde 
tartışılacaktır; ancak Sayın Bakanın bugünkü duru
mu, bugünü dile getirmek zaruretinde olduğunu, müsa
mahanıza sığınarak hatırlatmak isterim. 

Muhterem milletvekilleri, Türk çiftçi ve köylüsü 
sıkıntı içinde feryat ederken, siz; «Türk tarımı altın 

devrini yaşıyor» derseniz, inandırıcı olamazsınız; çün
kü sıkıntıyı çeken biz çiftçiler, «Sıkıntı yoktur» diyen 
sizlersiniz.' Meselenin bizatihi içinde olanların sesini, 
masa başında verdiğiniz bilimsel kararlarla kesemez
siniz. Sıkıntı bölgesel değildir. Sıkıntı, ülkenin önemli 
bir kesimindedir. Bazı bölgelerde mahsulün iyi olma
sıyla, o bölgenin çiftçilerinin methi/yeleriyle, altın dev
ri yaşanıyor imajı vermek inandırıcı olmuyor ve aksi 
tesir yapıyor. 

Muhterem milletvekilleri, Türk köylü ve çiftçisinin 
alın terinin hiçe sayıldığı bir devirde, tohum ilaç, güb
re ve akaryakıt fiyatları çok süratle artmaktadır. Ma
liyet enflasyonu jet hızıyla artarken, taiban fiyatlarına 
da kağnı hızıyla bir artış layık görülmektedir. Tarım
sal ürünlerin ortalama fiyatı bugüne kadar otuz kat 
artarken, maliyet enflasyonu çiftçi ve köylüyü bitirmiş; 
özellikle tohum, gübre, üaç, akaryakıt, traktör ve ekip
man fiyatlarının yüzde lOO'ün üzerinde, 100 katın üze
rinde arttığını kabul etmezseniz, meseleye bakış açı
nızı da kimse kabullenemez. 

25.7.1983 ile 25.6.1986 tarihleri arasında akarya
kıt fiyatlarındaki artış yüzde 136,5, gübre fiyatların
daki artış yüzde 250 ile 270, ziraî mücadele ilaçların-
daki artış yüzde 1 200'dür. Traktör, tohumluk, elektrik 
ve sulama ücretlerinde de yüzde 100'ü geçen artışlar 
meydana gelmiştir. 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Taban fiyat
larında?.. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — 30 kat artış olmuş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) 
— Buna karşılık taban fiyat mekanizmasıyla tespit 
edilen fiyatlar bu rakamların çok altında kalmış, bu. 
yüzden çiftçi ve köylü, saıttığıyla ödeyeceğini karşı
layamaz duruma düşerek fakirleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1 Kasımdan sonraki faiz in
dirimlerinin gelecek sene için geçerli olacağı malum
larınızdır. Esasen acımasız enflasyon, artmış gözüken 
kredileri de etkisiz hale sokarak, köylüyü hacizler ve 
protestolu senetleriyle tefecinin insafına bırakmak
tadır. Karasabanın üzerine dahi vergi memurunun 
dikilmesi, çiftçi ve köylüyü tedirgin ermektedir. Geç
tiğimiz dönemde ürün fiyatlarının yetersizliği yanı sı
ra, ürün bedellerinin taksitle, ve geç ödenmesi de, 
çiftçilerimizin belini bükmektedir. Çünkü, sattığı ürü
nün bedelini zamanında alamayan çiftçi, bu durumda 
'borçlarını ödemek, ihtiyaçlarım gidermek için ürünü
nü tüccara daha ucuza satmak durumunda kalmakta-
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dır. Dolayısıyla, destekleme alımlarından da fazla bir 
fayda görmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, gübre kullanımı azaldı mı, 
azalmadı mı; hedeflenen noktaya ulaştı mı, ulaşmadı 
mı; gübrenin az kullanılmasıyla istihsal düşer mi, düş
mez mi, bütün bu sorulara cevap verilmesi gerekir. 

Eğer çiftçi tam alışmışken gübre kullanmaktan vaz
geçerse, ülkeye faydalı mı olur, zararlı mı konusunun 
açıklanması, yani gerçeklerin saklanmaması gerekir. 

Sayın Bakanın sulamayla ilgili ifadelerine, de katıl
mak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, tütün konusunda endişe
lerimiz devam etmektedir Piyasanın açıldığı günden 
tyjgüne kadar binlerce çiftçi ailesi perişandır, ilgi bek
lemektedir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda tütün tarımıyla 
uğraşan aile sayısında yüzde 30 civarında, ekim yapı
lan sabalarda yüzde 40 ve üretimde yüzde 45 oranında 
azalmalar olmuştur. Bu gelişmeler de, tütün ürünü için 
tespit edilen alım fiyatlarının başlıca rol oynadığı mu
hakkaktır. Son iki yıl, Tekel tütün alım fiyatlarıyla 
ilgili yeni bir uygulamaya geçmiştir. Grat usulü diye 
nitelenidirilen ve hükümetin deyimi ile, «iyi tütüne iyi 
fiyat» şeklindeki uygulama, tütün üreticisi arasında bü
yük huzursuzluk yaratmıştır. 1985 - 1986 döneminde 
(A) grat için 1 735, (B) grat için 885, kapa için 250 
Türk Lirası fiyat verilmektedir. 1986 - 1987 dönemi 
için Man edilen fiyatlar ise şöyledir : (A) grat için 2 800, 
(B) grat için 1 100, kapa için 300 Türk Lirasıdır. 

Ege bölgesinde, Ziraat Odaları ve tütün ekicilerin
den alınan bilgilere göre, 1 kilo tütünün maliyeti 1 300 
ila 1 500 lira arasındadır. Piyasa, Tekel tarafından ya
pılması gereken tespitler yapılmadan açılmıştır. 1986 -
1987 için ilan edilen (A) grat tütün ile (B) grat tütün 
arasında 1 700 lira gibi aşırı bir farkın mevcudiyeti, 
Üreticinin ortalama ürün fiyatının çok aşağılara çekil
mesine sebep olmaktadır. Geçen bir yıllık süre içinde, 
Ülkede enflasyon oram yüzde 451er düzeyinde seyret
miş olmasına, Türk Lirasının da dolar karşısında önem
li ölçüde değer yitirmesine ve ürün maliyetlerinin de 
büyük oranda artmasına rağmen, üreticinin cebine 
geçen yıla kıyasla, birçok halde bu yıl daha az para 
girecektir. Tekelcin tespit 'ettiği ortalama fiyatlar, ürün 
maliyetinin pek çok ahvalde altınidiadır. Bazı yörelerde 
yapılan tespitlerde, verilen fiyat, geçen yıl satılan ürün 
fiyatının yarısı civarındadır. Ayrıca, Tekel'in tutumu
na paralel olarak; tüccar da, «Dış ülkelerde bağlantı 
yapamadığı» gerekçesini ileri sürerek, piyasaya girmek
ten kaçınmakta, tütün çiftçisi perişan bir halde ortada 
(kalmaktadır. 
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Hükümet, ekici tütün piyasasını tekrar gözden ge
çirerek, üreticiye, ürün maliyetinin üzerinde el emeği 
ve alın terini karşılayacak bir ortalama fiyatı, üretici
nin elinden malı çıkmadan verecek tedbirleri kısa za
manda almalıdır". Çiftçiyi ezen, onun alım gücünü da
ha aşağıya çeken, fakirleştiren politikalardan mutlaka 
vazgeçilmesi dileğiyle, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bütçesinin, milletimize ve devletimize hayırlı 
olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Efendim, şimdi sorulara geçiyoruz: 
Sayın Nuri Üzel, Sayın Cemal Özdemir, Sayın Yıl

maz Hastürk, Sayın Mahmud Altunakar, Sayın Do
ğan Kasaroğlu, Sayın Salih Akan, Sayın İsmet Tur-
hangil, Sayın Türkân Arıkan, Sayın Mustafa Şahin, 
Sayın Fethi Çelikbaş, soru sormak istemişlerdir. 

Sayın Nuri Üzel; buyurunuz efendim. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın* Başkan, Ta

rım Orman ve Köyişleri Bakanlığında orman amenaj-
man planlarını ve bu planların uygulamalarını yapma
ya yetenekli teknik personel mevcudu yeterli midir? 
Yeterli değüYe sebebi nedir; alınan tedbirler nelerdir? 

İkinci sorum: Orman amenajman planlama ve 
uygulama işlerin'in özel firmalara ihale suretiyle yaptı
rıldığına dair söylentiler doğru ise, bu işler nerelerde, 
ne kadar orman alanı için kaç özel firmaya ihale edil
miştir? 

Üçüncü sorum : 1987 hasadında çiftçinin ürün be
delinin, ürünü teslim anında veya örneğin on - onıbeş 
gün içinde ödenmesi için tedbirler alınacak mıdır? 

Dördüncü sorum : Sayın Bakan buradaki izahatın
da, 1987 yılının köy hizmetlerinde büyük atılım yılı 
olacağını belirtmişlerdir. Büyük temennimiz de budur. 
Bütün gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde, köylerimiz 
oturum yerleri, yaşam yerleri itibariyle (binalarıyla, 
meydanlarıyla, sokaklarıyla) bir perişanlık içindedir. 
Acaba köylerimizin oturum yerlerini, köylerimizin 
sokaklarını, binalarını, duvarlarını iyi bir şekilde gü
zelleştirmek bakımından, bu atılım yılı içinde köyleri
mizde bir dernek kurmak şekliyle veyahut bir başka 
organizasyon suretiyle köylerimizi güzelleştirme faali
yeti de bu atılım yılı içerisinde olur mu, olmaz mı? 
Büyük turizm sahaları içerisinde yer alan köylerimi
zin perişanlığı karşısında, acaba, böyle bir faaliyeti 
memleket çapında geniş olarak halledebilir miyiz 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Tokat Milletvekili Sayın Cemal Özdemir'in soru

ları yazılıdır, okutuyorum efendim: 
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Tokat Milletvekili Cemal özdemir'in soruları : 
Yüce Başkanlığa 

Soru 1. Turizm alanı içinde olmasına rağmen, ilke 
dışı olarak tahsis edilmiş ormanlık alan var mıdır? Var
sa bu tahsisler kimlere yapılmıştır? 

Soru 2. Atatürk Orman Çiftliğindeki bakan loj
manı onarılmış mıdır? Bu onarım için 100 milyon Türk 
Liranın üzerinde ödeme yapıldığı doğru mudur? Bu 
lojmanda kim oturmaktadır? 

BAŞKAN — Efendim, İstanbul Milletvekili Sayın 
Yılmaz İhsan Hastürkün de soruları yazılıdır, okutu
yorum : 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün so
ruları : 

Başkanlık Makamına 
Soru 1. Fethiye Katrancı Köyü orman içi din

lenme teslisleri naniği şartlarla kime kiralanmıştır? Ba
kanlığın bu tesise yaptığı yatırımların tutarı ne ka
dardır? 

Soru 2. Bakanlığınız ile Türkiye Orman İşçileri 
Sendikası arasında 13.11.1986 tarihinde üçlü protokol 
imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise bu protokolün açık 
hükümleri gereğince geriye dönük haklar ne zaman 
verilecektir? Sayın Başbakanın imzasını taşıyan 
29.9.1986 gün ve 19 - 383 - 18349 sayılı genelgeye uyul
makta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Mahmud Altunakar'ın soru
ları da yazılıdır, okutuyorum: 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın so
ruları : 

Yüce Başkanlığa 
Soru 1. Orman ana tamirhanelerinin ihtiyacı olan 

karavanların Makine Kimya Endüstrisinden alınmayıp 
piyasadan temini yoluna, gidilmesi nedenini açıklar mı
sınız? 

Soru 2. Orman Çiftliğindeki sosyal tesislerde de
vamlı kaç personel çalışmaktadır, bu personelin maaş
ları hangi kaynaktan ödenmektedir ve görev, Unvan 
ve pozisyonları nedir, geçici görevli personel var mı
dır? 

Soru 3. Bakanlığınızda istihdam edilmiş biyolog
ların teknik hizmetler sınıfına alınması düşünülmekte 
midir? Eğer düşünülmüyorsa mağdur bu zümrenin 
benzeri yüksek tahsil yapmış jeolog, jeofizikçi, fizikçi, 
hidrojeolog, hidrolog, kimyager ve jeomorfolog gibi 
meslek mensuplarına, verilmekte olan yan ödeme puanı 
hususunda nasıl bir muvazene ve kıymetlendirme ya
pılması teamül edilmektedir? Bu vadi ve istikamette 
bakanlık çalışmaları var mıdır? Var ise alınması düşü
nülen tedbirler hangileridir? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Altunakar'ın neden
lerine cevap verilsin lütfen. 

Sayın Doğan Kasaroğlu'nan soruları da yazılıdır, 
okutuyorum : 

İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun soru
ları : 

Yüce -Başkanlığa, 
Soru 1. Kaş'ta bulunan ve Ankara Gazeteciler 

Cemiyetinin mülkiyeti altındaki arazide turistik ya
pılanma için gerekli imar planı hazırlanmasında kanu
nî bir sakınca olmadığı yolunda resmî mütalaa veren 
sayın bakanlığınızın, daha sonra bu yere tatil köyü 
inşaatı başladığı sırada müdahale ederek, orman sa
hası olduğunu iddia etmesini, idarenin devamlılığı içe
risinde nasıl mütalaa ediyorsunuz? Tatil köyü inşaatı
nın devamı için verilen yargı kararlarını uygulamayan
lar hakkında ne gibi işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde 
bulunan arazilerin, turistik amaçlı yapılanmaya tah
sisi görevi, Bakanlar Kurulunun 16 Mayıs 1986 tarih 
ve 86/10497 sayılı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm 
Bakanına verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı büt
çesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında, sayın 
bakanın da ifade ettiği gibi, bu hükme rağmen, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca turistik amaçla 
61 arazi tahsisi yapılmıştır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bu tahsisleri 
hangi kanunî dayanağa göre gerçekleştirmiştir? Bakan
lık bu tahsisleri hangi ölçüler içerisinde yapmıştır; 
kimlere hangi şartlarla arazi tahsisi yapılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan; buyurun efendim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

Şarköy Terziköyü içinden, Gelibolu - Kavak yoluna 
bağlanması gereken yolun faaliyeti ne zaman başla
yacaktır ve bu yol stabilize yapılacak mıdır? 

Ayrıca,' 15 senedir devam eden Malkara - Alhmet-
paşa su grubu ile Hayrabolu - Çene su grubu başladı 
lise de, faaliyetler çok yavaş gitmektedir. Bu konuda 
bakanlığımızın ilgili görev alan kişilere tavsiyeleri ne 
olacaktır? 

Şarköy'de her sene bağlara kütleme hastalığı gel
mektedir. Yaptığım çalışmalar neticesinde, uçak ile 
ilaçlama konusu vatandaşlar tarafından istenmektedir. 
Bu yapılacak mıdır? Ayrıca, mevcut ilaçların, kükürt 
ve bağ motorlarının fiyatlarında bir indirim düşünü
lüyor mu? 

Muratlı'nın Balabanlı - Misilli su grubu ve Muz-
ruplu su grupları senelerdir faaliyete geçmemiştir; bu 
konudaki çalışmaları nelerdir? 
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Ayrıca, Muratlı'nın Arzulu Köyü içinden bir dere 
geçmektedir. Yağmur yağdığında sel dolayısıyla çok 
sayıda ev yıkılmaktadır. Defalarca yapılan müracaat
lar neticesinde il müdürlüğü ilgi göstermemiştir. Bu 
derenin açılması için çalışıma yapılacak, mıdır? 

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi ve civarında süt inek
çiliği hızla artmaktadır. Sütleri toplayan bir - iki ki
şi, istediği şekilde fiyat koyarak fiyatları indirmekte
dirler. Süt Endüstrisi Kurumunun alım işlerinde dev
reye girerek, faaliyet göstermesi düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın ismet Turhangil; buyurun efendim. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Başkan, 
Türk bağcısının mutat olduğu ledar potasa sı yerine, 
geçen sene Fransız, bu sene de Yugoslav potasası ithal 
edilmiştir. Bu potasa sonunda 40 bin aileyi, 40 bin 
bağcıyı ilgilendiren bir olay meydana gelmiş, üretilen 
üzümlerde numara farklılıkları doğmuş ve dolayısıy
la Türk üreticisi 110 milyar lira zarar etmiştir. 9 numa
ra üzüm 8 numara, 10 numara üzüm 9 numara olmak 
üzere, en az l'er numara farklar olmuştur. Bu olayı 
da incelediğimiz zaman bunun, ithal edilen potasanın 
yağ miktarının fazla oluşundan kaynaklandığı göz
lenmiştir. 

Sorum şu : Sayın 'bakanlık daima üreticinin yanın
da olması gerekirken, niçin üretici uyarılmamıştır? 
Bunun ithaline neden olan sebepler nedir? Birinci 
sorum bu. 

İkinci sorum: Bakanlığın açıklamasında, bu yıl 
üretilen buğday miktarının 19 milyon ton olduğu ifade 
edilmişti. Üretilen bu buğday nerededir, gerçek ra
kam bu mudur, yoksa o gün yapdan bir hatanın sonu
cu mudur? Yine sorumun bir noktası da, yoksa, ta
rımda kalkınmanın 7.1 rakamını yakalamak için mi 
bu miktar ifade edilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhangil. 
Sayın Türkân Arıkan, soru efendim. 

- TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, üç sorum var. 

Birinci sorum : Son üç yıl içinde kaç köylünün 
toprağı analiz edilmiştir? 

İkinci sorum : 1986'da kullanılan tohumluk buğ-. 
day miktarıyla, üretim artışı olarak bildirilen buğday 
miktarı arasında istatistik 'bir denge var mıdır; so
mut rakamlarla kısaca açıklanabilir mi? 

Üçüncü sorum : 1983'ten önce hayvancılıkta uygu
lanan faiz oranı yüzde 22 idi, bu hükümet geldikten 

sonra bu oran yüzde 34'lere çıkarıldı ve hayvan ye
tiştiriciler bundan büyük yara aldılar. Üç yıl boyunca 
hayvan yetiştiricilerinin büyük Şikâyetleri karşısında 
faiz, bu yılın Ekim ayından itibaren tekrar yüzde 22'ye 
indirildi; köylünün haklılığı kabul edilmiş oldu. Bu 
gerçek karşısında, köylümüzün üç yıllık zararını te
lafi edici bir tedbir alınabilir mi, tedrici olsa dahi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. , 
Sayın Mustafa Şahin; buyurun efendim, soru. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Türk köylüsüne, gerek üretiminih artmasında, gerekse 
hizmetin gitmesindle başta gelen Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığıımızın ve Sayın Bakanımızın, bu konu
daki açıklamalarını pürdlikkat dinledik. Hükümetimizin 
köye götürdüğü hizmetlerin başında, PTT ve elektrik 
hizmetleri de gelmektedir. Bunların temininde özel
likle direk meseleleri baş bir problemdir. 1976 yılın
da diş ülkelerden ithal edilçn elektrik direkleri, 1984 
yılına kadar ihtiyaca cevap verebilmiş. 1984 yılında 
tekrar direk ithali konusunda girişimler yapılmış; an
cak, bir araştırmam sonunda ortaya çıkan bu konu
yu, ilgili bakanlıklarımıza götürmüştüm. Artık günü
müzde öyle yıllara değil, yıla, hatta aya bile değer 
verilecek bir durum karşısında, her yıl ihtiyaca cevap 
verecek gerek PTT ve gerekse elektrik direklerimizi 
Orman Genel Müdürlüğümüz temin ediyor mu? Da
ha önceki araştırmalarımda, bu imkânlar varmış; ama 
geçmişte ithal edilmiş, artık geçmişi bırakalım, ge
lecekte bu ithale imkân verilecek midir? Bu konuda 
'bilgi rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. -
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Sayın Fethi Çelikbaş; buyurun efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 

deri mamulleri kürk ihraç malları arasında mühim 
'bir mevki işgal etmeye başladığına göre, bakanlık, can
lı hayvan ihracından tedricen vazgeçerek, et ve ma
mulleri ihracatına dönük bir çalışma yaptırıyor mu? 

Köylerde köylülerin padok tesisi için yaptıkları 
gayretleri teşvik edici bir tatbikat var mı? 

Su ürünleri mevzuunda bazı ülkelerde - bilhas
sa uzak - doğuda görmüştüm - tarla balıkçılığı geniş 
ölçüde tatbik ediliyor. Türkiye'de imkân olan yer
lerde böyle bir balıkçılığın teşviki için çalışmalar var 
mı? 

Köylerde halen bir kanuna bağlanmış olan tarım 
kredi ve tarım satış kooperatifleri dışında, bilhassa 
tarım kooperatifleri dışında çok maksatlı kooperatif
lerin kurulmasını teşvik için bakanlık bir özel kanun 
sevk etmeyi düşünüyor mu? 
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Son Orman Kanunu tadilinden sonra, orman iş
letmesiyle ihtilafı olan köylerde, kadastroların ikmal 
edilmesine kadar muhakemenin durdurulması için 
herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 

Küçükbaş hayvanlarda, bilhassa keçi cinsinde, ır
kın ıslahı için herhangi bir çalışma var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Çelikbaş. 
Sayın Bakan, cevapları lütfen Başkanlığa hitap 

ederek veriniz. Bazı sorulara yazılı olarak da cevap 
verebilirsiniz. 

Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Tabiî, efendim. 
Cevaplarıma Sayın Nuri Üzel'in suallerinden baş

lıyorum. 

Birinci olarak, «Orman amenajman planlarını ya
pacak yeterli personeliniz var mı, bunu dışarıya yap
tırıyor musunuz?» şeklinde bir sual sordular. 

Şu anda yeterli ve yetenekli 40 adet amenajman 
heyetimiz vardır. Her türlü teknik teçhizatla bunlar 
donandırıtaııışlardır. Bilgisayarlı çalışmalar yapılmak
tadır. Bu bakımdan, herhangi bir şekilde dışarıya 
da verilen bir iş olmadığını burada ifade ediyorum. 

«Özel firmalara ihale var mı?» şeklindeki ikinci 
soruyu da bu şekilde cevaplandırmış oldum. 

Köy içi güzelleştirme ile İlgili olarak şunu ifade 
ediyorum: 1984 yılında Teşkilat Kanununda yaptı
ğımız bir değişiklikle ilk defa olarak, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünün, imar planlarının yapılma
sında yardımcı olması; burada bir emrivaki değil ama, 
kanalizasyon ve köy içi yollarına girmesi hususunu 
da getirdik. Eskiden Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü yol politikasında, köye dıştan girer, dıştan çıkar
dı; fakat, takdir edersiniz ki, 40 bin köy, bir o kadar 
mezra ile birlikte, bütün bu işlerin birdenbire düzel
tilmesi mümkün değildir. Ancak, bu işe gönüllü olan 
bazı köylere, en azından planlama bazında bizim ba
zı yardımları yapmamız mümkündür. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Vakıflar kurun 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLER/t BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Cemal Özde-
mir'in soruları... 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bir sorumu at
ladınız efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hangisini efendim? 

I M. NUR t ÜZEL (Eskişehir) — Ürün bedelleriyle 
ilgili; 1987 hasadındaki tedbirleriniz?.. 

TARIM ORMAN VE KOYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Biraz evvelki konuş
mamda arz ettim, «Buğdayın parasını peşin verece
ğiz» dedim. Bunu dediğimize göre, gayet tabiî, onun 
tedbirlerini de almak bize düşer. Bunu özellikle hubu
batta söyledik ve yerine getireceğimizi de ifade edi-

I yorum. 
BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitap edin. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Şimdi Sayın Cemal 
Özdemir'in suallerine geçiyorum. «Turizm alanı için
de olmasına rağmen, ilke dışı olarak tahsis edilmiş 
ormanlık alan var mıdır? Varsa kimlere tahsis edil
miştir?» diye bir sorusu var. Bununla ilgili birkaç ta
ne sual olduğu için burada b'ir konuyu arz etmek is-

I tiyoruım : 

Bildiğiniz gibi, bu maksatlı araziler üç türlüdür. Bi
rincisi, Turizmi Teşvik Kanununa göre, turizm mer
kezi" ve turizm alanı olarak doğrudan doğruya, Ba
kanlar Kurulu Kararıyla Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına tahsis edilen yerlerdir. Bu gibi arazilerin tahsi
sini bakanlık doğrudan doğruya yapar; bakanlık ken
di sisitemi içerisinde yapar. Bunun dışında iki türlü ara-

I zi vardır devleti ilgilendiren: Bir kısmı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığını ilgilendiren Hazine arazileridir. 
Hazine arazileri dışında da önemli olan konu, orman 
arazileridir. 

I Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; ta uzun 
I yıllardan beri, 1956 ve daha önceki yıllardan beri 
I 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesine gö

re, Orman Genel Müdürlüğü bu tahsisleri yapmakta
dır. Onman Genel Müdürlüğünün bu konudaki tah-

I sis mekanizması ilk defa ortaya çıkmış bir husus de-
I ğildir. Bunun belirli, bir sistemi vardır, belirli bir man

tığı vardır; hatta biz bunu daha da iyiye doğru ge-
I tirmeye gayret ediyoruz. 

Şimdi bu anlamda herhangi bir şekilde, turizm 
I alanı içinde olmasına rağmen ilke dışı olarak tahsis 
I edilmiş bir arazi olması mümkün değil. Bu suali böy-
I lece cevaplandırmış oluyorum. 

İkinci olarak, Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki 
lojmandan bahsediliyor. O lojmanda Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarı oturuyor. Ben, bakan oldu
ğumdan bugüne lojmanda oturmadım, onu da söy-

I leyeyim. Lojmana da gitmiyorum. 
I BAŞKAN — Evet, peki efendim. 
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CEMAL ÖZDEMİR '(Tokat) — Tadilatına 100 
milyon harcanmış midir, harcanmamış mıdır? Bir ke
limeyle söylesinler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Hastürk'ün so
ruları var. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Efendim, ben so
ruma cevap alamadım ki. 

BAŞKAN — Evet efendim, lütfen efendim... 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Harcanmış mıdır, 

harcanmamış mıdır? Bir kelimeyle söylesiinler efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim lütfen, bir daikika lütfen. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanibul) — Efendim, makûl mas
raf ne kadarsa yapılmıştır. Ben şimdi, ne kadar mas
raf yapıldığını size buradan nereden söyleyeyim? Ya
ni bu laf mı? 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, o zaman yazılı 
verirsiniz. 

Yazılı verirler efendim, yazılı. 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Hay hay efen

dim, yazılı olarak cevap versinler. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) —̂  Sayın Hastür^ün 
1 inci sualinde, «Fethiye Katrancı Koyu orman içi 
dinlenme tesisleri hangi şartlarla kime kiralanmıştır? 
Bakanlığın bu tesise yaptığı yatırımların tutarı ne ka
dardır» denilmektedir. 

Fethiye Katrancı Koyu orman içi dinlenme teslis
leri henüz herhangi bir şahsa kiralanmamıştır. Müra
caat mevcut olup, incelenme safhasındadır. 

Orman içi dinlenme tesisine yapılan masraf darı 
ayrıca yazılı olarak kendilerine takdim edeceğim. 

İkinci olarak, «Orman işçileriyle ilgili bir proto
kol var mıdır?» sekilinde bir soru sorulmuştur; onun 
cevabını arz ediyorum. 

Orman İşçileri Sendikası ile imzalanan toplu iş 
sözleşmesi uyarınca, lişçilerin geriye dönük hakları 
yılbaşından önce behemahal ve toptan ödenecektir. 
Gecikme söz .konusu değildir. Bu, 700 milyon lira 
civarında bir paraya taalluk ettiği için, dikkatli bir 
tetiklik yapılarak yılbaşından önce sonuçlandırılacağı
nı ümüt ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, bugünler -İçerisinde olacak, 
öyle mi Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — 'Bugünler için
de halledilecektir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Çok güzel. 
Buyurun, devam 'edin Sayın Bakan, 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Altunakar' 
m sorularını yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sayın Alean'ın sorularını yazılı olarak cevaplan
dıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Kasaroğlu'nun 
soruları vardı. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Kasaroğ
lu'nun, Kaş'ta bir yarımadada, 1 200 gazeteciyi il
gilendiren bir. hususla ilgili sualini cevaplandırmak 
'istiyorum. 

O konu doğrudur ve uzun yıllardır bellıi bir se
viyede mesele gitmiştir; fakat şu anda, zannediyorum 
bir çözüme kavuşmak üzeredir. O meselenin de ya
kın bir zaman içerisinde iyi bir şekilde çözüleceği
ni ve herkesin haklarının da teslim edileceğini bura
dan ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bir sorum 

daha vardı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kasaroğlu'nun bir sorusu da

ha varmış efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H, HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Bugüne kadar 
yapılan tahsislerin sayısını Sayın Kasaroğlu soruyor
lar. 

6831 sayılı Kanunun 17 nej maddesi uyarınca,, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, 1986 senesinde 8 tane 
kesin izin verilmiştir. Ayrıca bu 3 sene zarfında; ya
ni 1984, 1985, 1986 senelerinde 28 müracaat için, 
yapılan ön inceleme sonunda, 28 tane de ön izin 
verilmiştir. Tabiatıyla bu ön izinler kesin tizin an
lamında değildir. Orada belirtiden şartların behema
hal yerine getirilmesini amirdir. Bunlar, hiçbir şekil
de kestin izne dönüşeceği anlamına da gelmez. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sualimin 
diğer şıklarına acaba Sayın Balkan yazılı mı cevap 
lütfedecekler? 

BAŞKAN — Herhalde efendim, herhalde. 
DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Sayın Tu

rizm Bakanı "iki gün evvel 61 izin verildiğini söyle
mişti1. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Efendim, 61 izin 
baştan beri, yani ta işıin 'başından beri 683 Tin 17 

İ nci maddesine göre, toplam verilen izin sayısıdır. 
Ben son 3 yılda verilenleri ifade ettim size. 
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BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandırıl
mıştır, 

Sayın Salih Alcan'a yazılı cevap vereceksiniz? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Yazılı verece
ğim efendim. 

IBAŞKAN — Sayın İsmet Turhangil'e de yazılı 
mı? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın İsmet Tur-
hangil'tin 1 inci ısualinin cevabını yazılı arz edece
ğim, 

2 noi sualinin cevabını vereyim. «19 milyon ton 
buğday nerede?» diyor. 

Buğdaylar her zaman nerede depo ediliyorsa, 
hepsi de aynı yendedir; biz başka bir yere koymu
yoruz. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Nasıl sığ
dırdınız? 

BAŞKAN — Silolarda yani... 
Tamam efendim, soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Türkân Arılkan'ın sorulairı. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Türkân 
Arılkan'ın 3 suali var. 

«13 yılda ne kadar toprak tahlili yapıldı?» deni
liyor. 

Müsaadenizle buna yazılı cevap arz edeceğim. 
BAŞKAN — Bu da yazılı efendim. 
Sayın Şahin'in sorularına? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hayır efendim, 
Sayın Arıkan'ın 1 inci sorusuna yazılı cevap vere
ceğim. 

İkinci suali; «1986 yılında kullanılan tohumla üre
ttim arasında nasıl bir hesap yapıyorsunuz?» şeklin
deydi. 

Onu şöyle arz eldeyim : Tabiatıyla, bir üretimde
ki artış daima tohuma 'bağlı değildir, çok çeşitli fak
törleri vardır; tohum, İkullanılan gübre, hava şart
ları, sulama vesaire, binbir türlü şarta bağlıdır. Bu
nun ne kadarının tohumdan geldiğini ter zaman tes
pit etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen dinleyelim; köyler
de 'bunları size sorarlar;, 

Devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Şu kadarını söy
leyeyim ki, özellikle bu yıl Trakya Bölgesindeki buğ

day üretim artışında tohumun çok büyük rolü ol
muştur. Geçmiş yıllarda aşağı yukarı 300 kiloyu geç
meyen ortalama verim, bu yıl 400-450 kiloya, hat
ta bazı yetilerde bunun çok daha fazla üzerine çıktı 
ve biz Trakya'da Topraik Mahsulleri Ofisi olarak 
bu yıl 800 bin ton alım yaptık. 

Bir de dediler kıi, «1983'ten evvel faizler daha 
aşağıdaydı, siz hayvancılıkta kullanılan faizleri yüz
de 34'e çıkardınız.» 

Biz hayvancılığı desteklemek için bugüne kadar 
-özellikle biraz evvelki konuşmamda arz ettim- bir 
yığın tedbirler getirdik. Ta 1985 yılı başından 'itiba
ren önemli ölçüde yem desteklemesi yaptık; yem üre-
timıini artırmak İçin bir yığın teşvikler getirdik, ki, 
hayvancılıkta anagirdii yemdir, geçen yıl sonu itiba
riyle 28 milyar liralık, bu yıl kasım ayı. sonu İtiba
riyle de 62 milyar liralık yem desteklemesi yaptığı
mızı burada ifade ©fitim. Dolayısıyla, hükümetlimiz, 
bu dönem zarfında zaten bunları telafi edici bir yı
ğın tedbirleri almıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çelikbaş'ın 'sorulan. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Mustafa Şahin'ln soruları atlandı. 
BAŞKAN — Sayın Şahin'e cevap verdi. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Direkler ko
nusu Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Direkler, evet efendim. Bu direk, 
ortadirek değil. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Elektrik direği 
efendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın 
Mustafa Şahin, Orman Genel Müdürlüğünün Elek
trik direği temini hakkındaki durumunu sordular. 
1986 yılında TEK liçin 90 bin metreküp tertip ya
pılmıştır ve şu anda da 117 bin metreküp direk de 
teslime hazırdır. Dolayısıyla köylerimizin elektrifi
kasyon programında Orman Genel Müdürlüğü ken
di üzerine düşen bu direk ihtiyacı konusunda büyük 
ölçüde çalışmalar yapmaktadır. 

BAŞKAN — 'İthal yapılacak mı? Onu da sor
dular. 

TARIM ORMAN VE KÖYÜŞLERİ BAKANI 
H. HÜS'NÜ DOĞAN (İstanbul) -* Efendim şunu 
ifade edeyim : Bildiğiniz gibi, önümüzdeki yılın or-
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itasında veya en geç sonuna kadar Türkiye'de köy
ler 'bazında 'büyük bir elektrifikasyon programı aşa
ğı yukarı tamamlanmış olacaktır. Buıgüne kadar it
ina! edilen direk meselesindeki ana konu da, çok hızlı 
'bir yatırım programından ikayna'klanrnıştır. 

Sayın Çelikbaş'ın sualleri var. Dericilik sanayii 
çok büyüık bir gelişme içindedir; dedikleri doğrudur. 
Geçen yııl içerisinde aşağı yukarı (konfeksiyon ve 
deri olarak 500 milyon dolara yakın bir ihracatımız 
oldu ve 'hakikaten dericilik, önümüzdeki yılların da 
'büyük bir potansiyellidir. 

Bu konuda, canlı hayvan ihracatını caydırmak 
için bir şey düşünür müsünüz, anlamında bir suali 
oldu Sayın Çelikbaş'ın. 'Bizim orada yaptığımız şu : 
'Bizim canlı 'hayvan ihracı için fazla, bir teşvikimiz 
yok; hatta 'bugün hâlâ koyun ihracatında 'birim ba
şına 7 dolar fon alıyoruz; fakat koyun ve sığır eti 
ihracatında 100 dolar prim veriyoruz ton başına. Ter
sine, birinden fon alınırken, et ihracatını kolaylaş
tırmak için prim vermekle de, Sayın Çelikbaş'ın bu 
dediği fiilen uygulanmaktadır efendim. . 

BAŞKAN — 'Kesimde eğitim var mı? Deriler 
hep bıçak yarası oluyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Efendim tabiatıy
la teknoloji değişiyor. Simidi otomatik kesim maki
neleri vardır ve el değmeden kesim yapılıyor. 

ıPadokıların teşviki konusunda bir sualleri oldu. 
Tabiatıyla padök hayvancılık sisteminin, 'beslenme 
sisteminin sadece bir bölümüdür, bir esasıdır. Bu
gün Avrupa büyük ölçüde bu konuda çalışmakta
dır. Dedikleri doğrudur; fakat bu tabiatıyla ancak 
iyi cins ırklarda, kültür ırklarında daha ziyade uy
gulanmakta. Önümüzdeki yıllara doğru da bazı dü
şüncelerimiz var; fakat bu daha ziyade mera kul

lanımıyla ilgili hususlardır. Özellikle padoklama Tür
kiye'de meraların iyi kullanılmasını gerektiren hu
suslardır. Türkiye'de mera rejiminin düzenlenmesi 
konusunda ben de Sayın Çelikbaş ile aynı görüşü 
paylaşıyorum; zannediyorum onu demek istiyor
lardı. 

Su ürünleri konusunda sualler oldu. Biz, son hay
vancılık kredilerini indirdiğimizde, yani yüzde 22'ye 
çektiğimizde; bu, 'hayvancılık ve su ürünleri kredi
leridir, zaten o teşvik oraya da şamildir, uygulan
maktadır. Bakanlığımız da burada teknik bazda hem 
balıklandırmada, yavruların verilmesinde, hem de 
projelerinin yapılmasında, tarla balıkçılığı yapan 
çiftçilerimize yardımcı olmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, bu tarla balıkçılığını Rah
metli Nasrettin Hoca ta o zamanlardan keşfetmiş, 
tarladan balık çıkartmış. Bu o değil mi efendim? 
«Gün gelecek tarlada balık olacak» demiş. Şimdi onu 
geliştiriyoruz, değil mi efendim? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLBRİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Bir de efendim, 
Pekin ördeğiyle beraber yetiştirilen cinsi de var. 

Çok maksatlı kooperatiflerle ilgili bir suali oldu. 
Önümüzdeki yılda, hükümet olarak özellikle 1163 
sayılı Kanunun yeniden düzenlenmesini getireceğiz. 
O konudaki hazırlıklarımız tamamlandı. Ana sıkın-. 
tılar daha çok bu 1163'ün günün şartlarına uyma
masından kaynaklanmaktadır. Zannediyorum mese
lenin esası orada çözülecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 

müzakereleri tamamlanmıştır. 
Şimdi bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum1: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Okutuyorum efendim. 
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1. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Prag. 
kodu Açıklama Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetleri 12 413 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıilmiştir. 

İli1 'Bölgesel tarım hizmetleri 130 589 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 3 462 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıilmiştir.. 

TOPLAM 146 465 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1985 Mali Yılı Kesinhesabı. 

% 'BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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<A) cetvelini okutuyorum : 
A — CETVELÎ 

ûErtesi 
Ödenek Gider roluna 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 9 586 200 000 5 870 309 629 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

•Hû 'Bölgesel tarım hizmetleri 72 274 316 893 61 598 050 989 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 6 285 725 000 5 917 670 216 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
(Kabul edilmiştir. 

990 özel ödenek harcamaları 1 306 746 500 1 30 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 89 452 988 393 73 386 030 834 1 30 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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a) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ; 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

A — CETVELİ 

Progj 
fcodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 389 150 000 
BA'ŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11İ Ormancılıik hizmetleri 24 905 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 1 421 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27 716 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir . • , 
türü Açıklama • Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 27 716 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27 716 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesahı. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Kesinhesabının bölümlerine geçilmesiini toylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Ertes 
Ödenek Gider rolun 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

•101; Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 581 145 000 806 940 851 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111' Oımancıhlk hizmetleri 19 254 631 092 18 227 562 520 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transfer
ler 800 230 975 641 428 303 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. ( 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 17 502 889 262 289 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 22 653 509 956 19 676 193 963 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVBLt 

Gelirin 
türü Gelirin çeşidi 

Tahmin 
Lira 

22 602 130 000 

Tahsilat 
Lira 

20 249 633 062 

1 629 030 521 

262 289 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3' Özel gelirler ve (Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 özel kanun gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 22 602 130 000 21 878 925 872 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

b) TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bütçesiniın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayn ayrı okutup oylarınıza sunacağım. 

/. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Mali Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 500 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111' Tarım Reformu uygulamaları 3 515 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferleıl 81 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4 097 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 100 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 3 997 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 097 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesînhesabı 

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1985 Yılı Ke&inhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarımıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELt 

îptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

101 . Genel yönetim ve destek hizmetleri v 526 598 000 199 777 956 326 820 044 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları 1 203 687 000 700 635 729 503 051 271 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıitıüatnayan transfer
ler 58 099 000 40 317 458 17 781 542 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 788 384 000 940 731 143 847 652 857 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 
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ı(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin1 Taihmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi dışı normal gelider 55 000 000 912 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

3' Özel gelirler ve Hazine yardımı 1 715 884 000 1 296 334 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 770 884 000 1 297 247 531 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANİ H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Sayın Başkanım, 
bir hususa değinmek istiyorum, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Efendim, biliyorsu-
nuz, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ismi sonradan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olarak 
değişti. Kesinhesapta doğru; ama genel müdürlüğün b.ıgünkü bütçesini oylarken «Tarım Reformu» diye tasrih 
edilmesi lazım. 

BAŞKAN — öyle okuttuk efendim de, tempoya ayak uydurmadınız, çok seri fittik. 

c) KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçitaes'ini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı atyrı okutup oylarınıza sunacağım. 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 

\ — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve destek hizmetleri 4 049 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy hizmetleri 365 388 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 798 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

TOPLAM 370 235 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir ; • 
türü Açıklama Lira 

2 Vetfgi dışı normal gelirler 33 299 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı . 3 3 6 936 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 370 235 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Mal Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum r 
A — CETVELİ 

Ertesi 
Ödenek Gider roluna 

Prog. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 363 200 000 1 083 243 507 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İTİ Köy hizmetleri 193 763 192 755 180901859 638 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... . 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transfer
ler 1 383 500 000 933 982 915 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödenek 8 131 025 53Ö 17 424 687 8 11 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 204 640 918 285 182936 510 747 8 11 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 

Gelirin Taıhmîn Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 16 500 000 000 15 978 823 725 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 162 153 500 000 136 416 648 347 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Akaryakıt ve Tüketim Fonundan alınan 9 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM m 653 500 000 161 895 472 072 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, böylece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan birimlerin bütçeleri ve kesinhesapları 

'kabul edilmiştir. Bakanlığımıza, milletimize ve memleketimize uğurlu olmasını temenni ederim; hayırlı ol
sun. (Alkışlar) 

Programa göre sabahki çalışma süremiz dolmuştur. Enerji ve. Tabiî Kaynaıkiar Bakanlığı ve bağlı birim
lerinin bütçelerini görüşmek ve saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekfii İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edime), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

BAŞKAN — 48 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdare
ler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) S. Sayıları : 499,500, 
510,509) (Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1987 Yılı Genel ve Kalfaıa Bütçeli 

İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarılarıyla 
1985 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesi ve kesinhesapları görüşülecektir; gö
rüşmelere (başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
(Hükümet?.. Burada, 
Söz alan arkadaşların adlarını okuyorum : 

Grupları adına söz alanlar : Anavatan Partisi 
Grubu adına iSayın Klâmran Karaman, ISaym Ha
zım Kutay; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Paşa Sarıoğlu; Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Turgut Yaşar Gülez. 

Şahısları adına slöz alanlar: Lehte Saym Osman 
Işık, aleyhte Sayın Ayhan Fırat, üzerinde Sayın Ya
vuz Koyman. y 

Konuşma süreleri, gruplar adma Ter saat, şa
hıslar adına 10'ar dakikadır. 

Anavatan Partisi Grubu adına birinci sözcü Sa
yın Kâmran Karaman... 

Saym Kutay, zatı âliniz mi konuşacaksınız? 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet ©fendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kutay, süreniz 1 

saattir efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY 

(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1987 yılı 
Bütçesi ile 1985 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 yılı Bütçesi 
ve 1985 yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerinde 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Anavatan Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum; sözlerime başlama
dan evvel yüce heyetinizi en derin saygılarımla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanlığı, 4951 sayı
lı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25.12.1963 
tarihinde kurulmuştur. Bakanlığın kuruluşundan iti
baren aradan geçen 20 yıllık bir süre içnde teşkilat 
kanunu çıkarılmamıştır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının teşkilat ve 'görevleri 17.6.1982 tarih ve 
2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiyle 13,12.1983 ta
rih ve 186 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle 
belirlenmiş ve Anavatan Partisi İktidarının bu işe 
göstermiş olduğu hassasiyet üzerine, 18.6.1984 tari-

- hinde çıkarılan 215 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname ile yeniden düzenlenmiş olup, 13.2.1985 ta
rihinde 3154 sayılı Kanunla son şeklini almıştır. 

Mezkûr kanuna istinaden Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının görevlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Ülkenin enerji ve tabiî kaynaklara olan kısa ve 
uzun vadeli ihtiyacını belirtmek, temini için gerekli-
politükaların tespitine yardımcı olmak, planlarım yap
mak; enerji ve tabiî kaynakların ülke yararına, tek
nik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak 
araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendiril-; 
mesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika 
uzun vadeli ihtiyacını 'belirlemek, temini için gerekli 
programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak 
veya hazırlatmak; bu kaynakların değerlendirilmesine 
yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma 
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haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, in
tikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, istimlak ve 
diğer takyit edici hakları tesis etmek, "bunların 
sicillerimi tutmak ve muhafaza etmek; kamu ihtiyaç, 
güvenlik ve yararına uygun olarak, enerji ve (tabiî 
kaynaklar ile enerjinin üretim, dağıtım tesislerinin 
etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetleri
nin genel politikasını tespit çalışmalarının koordi
nasyonunu temin etmek ve denetlemek; yeraltı ve 
yerüstü enerjisi ve tabiî kaynaklar ile ürünlerin üre
tim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politika
larını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek: 
bakanlığın İlgili ve bağU kuruluşlarının işletme ve 
yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve 
yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, 
değerlendirmek; bakanlığa bağlı ve bakanlıkla ilgili 
kuruluşların çalışmalarını ve işlemelerini her bakım
dan 'tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli 
her türlü emri vermek ve denetlemek; yukarıda be
lirtilen görevlerimi yerine getirmek amacıyla gerekli 
(bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli 
politikaların tespiti ve geliştirilmesiyle ilgili hazırlık 
çalışmalarını yapmak. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı, yukarıda saydığımız gö
revlerini, merkez hizmet üniteleri ve bağlı ilgili kuru
luşları vasıtasıyla yapmaktadır. Asıl konuya girme
den evvel bunları sıralamakta fayda mülahaza edi
yorum. 

Merkez üniteleri ana hizmet 'birimleri olarak, 
Enerji Dairesi Başkanlığı, Maden Dairesi Başkanlığı, 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı, Danış
ma ve Yardımcı Hizmet 'birimleri olarak, Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Tef
tiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Personel 
Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığı, Savunma Sekreterliği, Basın ve Halkla İliş
kiler Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, özel Kalem 
Müdürlüğü. 

©ağlı kuruluşlar olarak: 'Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Elektrik üsleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü. 

İlgili kuruluşlar olarak Türkiye Elektrik Kuru
mu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve ayrıca ilgili kuruluş
ların aşağıda belirtilen şirketler, iştirak ve bağlı or
taklıkları, sermaye katkıları ve faaliyet sahaları do
layısıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
faaliyet ve sorumluluk alanında hizmet görmektedir
ler. 

Bunlar : AEG, Çanakkale Seramik Fabrikası 
Anonim Şirketi, Çelik Balat, Çukurova Elektrik, 
ETİTAŞ, ELTEHTEK, KEPEZ, MİTAŞ, TÜRK 
KABIf), SULTEK, TESTAŞ NURTEK, SOYTEK. 
Bunlara Türkiye Elektrik Kurumu yüzde 30 ilâ 40 
oranında ortak bulunmaktadır. Kömür İşletmeleri 
Anonim Şirketi, Sanayi ve Nakliyat Anonim Şir
keti, Elektrik 'Santrali Tesisat ve İşletme ve Ticaret 
Anonim Şirketi olmak üzere, İlık iki şirkette Türkiye 
Kömür İşletmesi Kurumunun yüzde 38 ve yüzde 2 
oranındaki hisseleri vardır. Son söylediğim Elektrik 
Santral Tesisat İşletmesi ve Ticaret Anonim Şirketi 
de, TEK'in yüzde 30 hisseli kuruluşu ile faaliyetine 
devam etmektedir. Bağlı ortaklık olarak da TEM-
SAN, Türkiye Elektro Mekanik Sanayii Anonim Şir
keti TEK'in yüzde S8,7 ortaklığı ile faaliyetine de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'de 
devlet eliyle yönetilen ilk madencilik kurumu olan 
ETİBANK'a 14.6.1935 tarih ve 2805 saym Kanun 
ile taş kömürü, linyit ve turp gibi madenleri arama 
ve işletme hakkı verilmiştir. Zamanla değişen şart
lar nedeniyle ye kömür ile ilgili işleri tek elde top
lamak amacıyla 15.9.1957 gün ve 6974 sayılı Kanun 
ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, kısa adıyla 
TKİ kurularak, kömür madenlerini arama ve işlet
me hakkı TKİ Kurumuna devredilmiştir. «Kömür 
bütün Türkiye'yi ihya edecek bir servettir» diyen Ke
mal Atatürk'ün bu işaretini kendisine şiar eden TKİ 
Genel Müdürlüğü, 15.9.1957 tarihinde kurulmuş, 
sermayesi 300 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiş, 
ve merkezi Ankara'da olan bu genel müdürlüğün 
faaliyet konusu, devletin genel enerji ve yakıt politi
kasına uygun olarak linyit, 'turp, bütümlişist, asfaltit 
gibi kömür madenlerini aramak ve işletmek, piyasa
ya arz etmek ve bunlarla ilgili yan ürünleri üret
mektir. 

39 053 personelin çalıştığı bu dev kurum, 11 üre
tim, 1 satış ve tevzi olmak üzere, 12 müessesese ve 
Kömür İşletmeler Anonim Şirketiyle Sanayi Nak
liyat Anonim Şirketi olmak üzere, iki iştiraki bu
lunmaktadır. 

TKİ Kurumu hakkında tam malumat sahibi ola
bilmek için, Türkiye'nin kömür talep durumunu ve 
TKt'nin yatırım hedeflerini de bilmekte fayda var
dır. 

. Anavatan Partisi İktidarı döneminde, TKİ Ku
rumunun linyit üretimi öngörülen program hedef
lerinin üzerinde bir artış göstererek, her geçen yıl 
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artmaktandır. Son yıllardaki artış, genel enerji üreti
mindeki ve ülkemizdeki diğer sınaî malların üretim 
artışlarının birkaç katıdır. Üretilen kömürün yüzde 
60'ı termik santrallarda tüketilmekte, geri kalan kıs
mı ise, sanayi ve teshin için kullanılmaktadır. Bu 
üretim seviyesi sonucu, ülkemizde ve Anavatan Par
tisi iktidarı döneminde elektrik enerjisi kısıtlanma
sına gidilmemiştir. Halen 2 768 megawat kurulu güç 
kapasitesindeki termik santraller, TKİ üretimi ile 
beslenımektedir. Bu güç, önümüzdeki dört yıl içeri
sinde yeni devreye alınacak termik santrallarla yüz
de 100 bir artışla, 5 403 megawatt seviyesine ulaşa
caktır. Diğer 'bir deyişle; halen ülkemizde çeşitli 
kaynaklardan üretilen toplam elektrik enerjisine eşit 
elektrik enerjisi, 1989 yılı başından itibaren sadece 
kömürle beslenen termik santrallerden üretilmiş ola
caktır. Bu üretim hacmi ile ülkemiz dünyanın sayılı 
kömür üreticileri arasında yer alacaktır. Ayrıca, 
elektrik enerji üretimine dönük çalışmaların yanı 
sıra, teshin ve sanayi kömür talebini karşılamak üze
re de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Alınan tedbirler sonucu, ülkemizde hiçbir yerde 
halkımız kömür sıkıntısı çekmemektedir. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun üreti
mini de 1983 yılı itibariyle yıllar göz önüne alına
rak, incelemekte fayda vardır. 1983 yılında üretim 
18 524 752 ton, 1984 yılında 22 008 202 ton, 1985 
yılında 30 993 004" ton, 1986 programı 38 363 000 
tbn olup, 1986 yılının ilk yedi aylık fiilî istihsali 
34 275 803 ton seviyesini bulmuştur. 1985 yılı prog
ramı ise, 42 967 300 ton olarak hesaplanmıştır. 

Yukarıdaki 'tabloda da görüleceği üzere, Türkiye 
kömür İşletmelerinin üretim miktarlarında son yıllar
da büyük artışlar 'olmuştur. Bilfarz 1985 yılı fiilî 
üretimi bir önceki yıla nazaran yüzde 40 fazla ola
rak gerçekleşmiştir. 

1986 yılı üretim programı, 7 Aralık 1986 tarihi 
itibariyle fiilî 34,2 milyon ton olup, 1986 yılı sonun
da programlanan üretime ulaşılacaktır. 1986 yılı 
üretim programı, 1985 yılına nazaran yüzde 23,8 ora
nında fazla olarak gerçekleşecektir. 

TKİ'nin yatırımlarına da göz atarsak, 1986 yılı 
yatırım programı, 93 milyar Türk Lirası dış olmak 
üzere, toplam 157,5 milyar Türk Lirasıdır. Eylül 
1986 ayı sonu itibariyle nakdî gerçekleşme 99,4 mil
yar lira olarak, gerçekleşme yüzdesi ise, yüzde 63,1' 
dir. Bu miktar, Eylül ayı sonuna kadar projelerde 
yapılan harcamaların alınabilmesi kısmı olup, ger
çek rakamın altındadır. Dış ödemelerin TKİ'ye geç 

] intikali ve kur farkları gibi nedenlerle hakikî do
kuz aylık (gerçekleşme yukarıda belirtilen rakamın 
üzerinde olabilecektir. Yıl sonu itibariyle gerçekleş-
menin yüzde 100 dolaylarında olacağı tahmin olun
maktadır. 

Sayın •milletvekilleri, Türkiye Elektrik Kurumu
nun büyük projeleri vardır. Afşin - Elbistan Projesi, 
Afşin Elbistan (A) Projesi 20 milyon ton/yıl üretim 
kapasiteli olup, bu proje ile ilgili üretim faaliyet-

| lerine devam edilmektedir. 1986 yılı içinde dokuz 
milyon ton kömürün üstü açılmış, 4X340 mega-
watt gücündeki termik santralların ve yörenin ısın
ma ihtiyacını karşılamaya yönelik proje, 1987 yılında 
tam kapasite ile çalışmaya başlayacaktır. 

Beypazarı İşletmesi Tevzi Projesi; 3 milyon ton/ 
yıl üretim kapasiteli projenin makine ve teçhizatı si
parişe bağlanmış ölüp, büyük bir bölümü işletme 
sahasına gelmiş ve montaj işlemleri tamamlanan ilk 
pano deneme işletmesine başlanmıışftır. Bunun yanın
da, proje ile ilgili sınaî ve idarî yatırımlara hızla 
devam edilmektedir. Proje 1987 yılında tam kapasite 
ile işletmeye alınacak olup, 2X150 megawatt gücün
deki termik santral, ısıtmaya ve de sanayie kömür 
verecektir. 

Bursa Orhaneli Projesi : 1 milyon 600 bin ton/yıl 
üretim kapasitelidir. Sivas Kangal Projesi; 4 milyon 
200 bin/ton yıl üretim kapasitelidir. Çanakkale Çan 
Projesi; 1 milyon 500 bin ton/yıl üretim kapasiteli
dir. Bursa Keleş Projesi; 1 milyon 800 bin ton/yıl 
üretim kapasitelidir. Soma Işıklar Projesi; 2 mil
yon ton/yıl üretim kapasitelidir. Soma Deniş - 1 Pro
jesi; 1 milyon 500 bin ton/yıl üretim kapasitelidir. 
Seyitömer - 4 Ünite Kömür Üretim Projesi; proje 
kapsamında halen inşaata devam etmekte olan 150 

I megavvatt gücündeki termik santralın kömür ihtiyacı 
olan 1 milyon 550 bin ton/yıl kömür üretilecek ve 

I aynı zamanda 5 milyon 500 bin ton üretim kapasiteli 
I idame ve yenileme yatırımları gerçekleştirilecektir. 
I Böylece Seyitömer Projesinin kapasitesi 7 milyon 
I ton/yıl üretim seviyesine ulaşacaktır. Proje ile ilgili 
I temin edilen makine ve teçhizat, işyerine gelmiş olup, 
I halen montaj ve işletmeye alma faaliyetlerinin de

vam edilmekte olduğu bilinmektedir. Milas Sek-
köy Projesi ; 4 milyon 100 bin ton/yıl, linyit üreti
mi kapasitesi olup, proje ile halen inşaatı devam 
eden 2x210 megawatt gücündeki termik santralın 

I ve yörenin yakıt 'ihtiyacı karşılanacaktır. Tmaz 
Bağyaka Projesi; 1 milyon 850 bin ton/yıl üretim 

I kapasitelidir. 
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Türkiye Kömür işletmesinin 1987 yılı Yatırım 
Programı ise etüt ve proje işleri devam eden projeler 
ve yeni projeler olmak üzere, üç ayrı kaleme göre 
düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye Kömür İşletme
lerinin 1987 Yılı Yatırım Programı teklifinin yukarı
da belirtilen hükümlere göre dağılımı aşağıdaki gi
bidir. 

Etüt proje işleri için; dış kaynak 280 milyon Türk 
Lirası, toplam 1 milyar 930 milyon Türk lirasıdır. 
Devam eden projeler, 59 milyar 018 milyon Türk 
Lirası, toplam 152 milyar 624 milyon Türk Lirası
dır. Yeni Projeler için de, dış kaynak 31 milyar 
896 milyon Türk Lirası, toplam 66 milyar 446 mil
yon Türk Lirasıdır. Netice itibariyle, 1987 yılında 
toplam 91 milyar 194 milyon Türk Lirası dış ya
tırım, finansmanla birlikte 221 milyar seviyesinde
dir. 

TKÎ'nin 1987 yılında devam eden ve daha önce
ki yıllarda başlamış olan üretim projelerinin tamam
lanması hedef alınmıştır. TKÎ'nin 1987 yılı yatırım 
programında yeni proje yer almamaktadır. 1987 yılı 
yatırım programında, üretime yönelik, bitirilmesi 
yakın ve çoğunluğu termik santrallarla, entegre 
projelere özellik verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983 - 1986 
yılları arasında Türkiye Kömür işletmesi Kurumu
nun üretmiş olduğu kömürlerin millî ekonomiye pa
rasal olarak katkısını mukayese etmekte yarar görü
yorum. 1983 yılında üretim 18 524 752 ton olup, 
Türk ekonomisine katkısı, 94 711 592 606 Türk Li
rası. 1984 yılında üretim 22 008 202 ton olup, eko
nomiye katkısı, 77 817 293 986 Türk Lirası. 1985 
yılında üretim 30 993 004 ton olup, ekonomiye kat
kısı, 183 822 952 351 Türk Lirası. 1986 sonu itiba
riyle tahmini, 38 172 930 tona karşılık, ekonomiye 
katkısı, 340 milyar Türk Lirası olarak hesap edile
bilir. 

Gene, Türkiye Kömür İşletmelerinin 1983 - 1986 
yılları arasındaki istihsal etmiş olduğu kömürlerin, 
petrol eşdeğer rakamlarını da müsaade ederseniz 
arz etmek istiyorum1: Yıllar itibariyle 1983 yılı pet
role eşdeğer rakam olarak, 18 524 752 tona karşılık, 
5 milyon 346 bin ton petrole eşdeğer. 1984 yılında 
6 236 600 ton petrole eşdeğer. 1985 yılında, 7 624 600 
ton petrole eşdeğer ve 1986 yılında da 8 812 800 
ton petrole eşdeğer olarak hesaplanabilir. 

Sayın milletvekilleri, «Âlemde muteber bir nes
ne yok Devlet gibi, olmaya Devlet cihanda bir ne
fes sıhhat gübi» («bravo» sesleri, alkışlar). Bu beyit, 

bildiğiniz gibi, büyük Osmanlı (İmparatoru Kanunî 
Sultan Süleyman Han tarafından söylenmiştir. Bu
nun anlamı, sıhhat 'her şeyden üstündür. Anavatan 
Partisi iktidarı ve o iktidarın Ankara Belediyesi, An
kara'nın hava kirliliğinden, Ankara'da mukim va
tandaşların sıhhatini korumak ve kollamak amacıyla, 
bildiğiniz gibi, 500 bin ton dumansız ve kükürtsüz 
yakıt ithalatı da söz konusudur; o, bu rakamlara da
hil değildir. 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Ankara'yı ne te
mizlediniz ya!.. Miilletin keselerini temizlediniz; ke
selerinde, cüzdanlarında para bırakmadınız. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Evet efendim, 
evet efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Efendim, güzel güzel gidiyordu; ne oluyor yani? 

İBRAHİM ÖZBIYIK (Kayseri) — Kavga istiyor
lar. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, ben Ankara Milletvekiliyim. Bu meselede, Anka
ra'nın hava kirliliğini önleme konusunda Ankara Be
lediyesinin almış olduğu karara aynen iştirak ediyo
rum; ama diyeceksiniz ki, bu netice sağlandı mı? Bu
na da kesin olarak sağlandı diyorum. (DYP ve Ba
ğımsızlar sıralarından gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Görünen köy kılavuz 
istemiyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bunu, size rakamları vermek suretiyle ispat ede
bilirim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Rakama gerek yok. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Ancak, zatı âliniz 

de dahil olmak üzere... 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitap edin efen
dim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zatı âliniz de orada 
yaşıyorsunuz'. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Ankara'nın hava 
kirliliğinin 1986 yılında temizlenmiş olup olmadığını 
anlamak için, akşam vakti Kırıkkale'den Mamak'a 
yaklaşırken - o bölgedeki vatandaşlar teshinlerini lin
yit yakarak yapmaktadırlar - oradaki duman durumu 
ile Meclisimizin bulunduğu bu civarda, Çankaya'da, 
Yenimahalle'de vesair bölgelerdeki havanın berraklı
ğını müşahede etmek için hepinizi bir geziye davet 
ediyorum. Bunu gözlerinizle görmenizi de size sağla
yacağım. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Davete gerek yok, 
Ankara'da yaşıyoruz. 

ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Böyle yalan söylen
mez yahu. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan^ sa

yın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı kuruluş olarak Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü de ekonomimize büyük hizmetler 
vermektedir. 2804 sayılı Kanunla 1935 yılında, tüzel
kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı bir şe
kilde kurulmuş bulunan Maden Tetkik ve Arama Ge
nel Müdürlüğü, Türkiye maden envanterinin çıkarıl
ması; yurdumuz yeraltı servetinin aranıp bulunması, 
rezerv, kalite ve teknoloji özelliklerinin tespit edilmesi 
ve değerlendirme imkânlarının araştırılması; madenle
rin daha verimli bir şekilde işletilmesine ilişkin usul 
ve metotların tetkiki ve memleketimizin jeolojik ya
pısının ortaya çıkarılmasıyla ilgilenmekte ve bu ko
nularda çalışacak Türk mühendis, teknisyen, uzman 
ve işçilerin yetiştirilmesi hizmetlerini yürütmektedir. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 
1983, 1984, 1985 ve 1986 yılları yatırım uygulamaları 
şöyledir : 1983 yılında 72 adet proje uygulanarak 11 
milyar 659 milyon 806 bin lira; 1984 yılında 68 adet 
proje uygulanarak 15 milyar 437 milyon 797 bin lira; 
1985 yılında 63 adet proje uygulanarak 20 milyar 327 
milyon 428 bin lira; 1986 yılında ise, 64 adet proje 
uygulanarak, yıl sonu itibariyle harcamanın 26 milyar 
240 milyon Türk lirası seviyesinde oluşacağı tahmin 
edilmektedir. 

BAŞKAN — 30 dakikanın dolmasına 3 dakikanız 
var efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — 30 dakika yalan mı 
söyledi yahu? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Büyük hakikatleri 
ifade ediyorlar Sayın Başkan. Biraz toleranslı olun da 
bize Ankara'nın.havasının temizlendiğini söylesinler. 

BAŞKAN — Yeter efendim, yeter. Sayın Kuşjhan, 
lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, doğ
ruları söylesin kürsüden. 

BAŞKAN — Şuranın havasını biz temizleyelim, 
dışarıyı başkaları temizlesin. 

ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Mümkün değil efen
dim; ANAP temizlenmeden buranın havası temizlen
mez. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, ika
zınıza teşekkür ederim. Ben sürenin bu kadar geçtiği
ni tahmin etmiyordum; ancak... 

KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, saat
te bir yanlışlık var. 

BAŞKAN — öyledir efendim, öyledir. Lütfen 
efendim, lütfen. 

Efendim, 3 geçe başladınız... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; benden sonra konuşacak arkadaşı
ma zaman bırakmak amacıyla, konuşmamın mühim 
bir kısmını atlamak durumundayım. 

Dünyaca önemli kabul edilen petrol ihtiyacımız, 
teknolojik gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Tür
kiye, artan petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 13'ünü 
yerli kaynaklardan karşılayabilmektedir. İthal etmek 
zorunda kaldığımız petrol miktarı ise yüzde 87 dolay
larındadır. Bu itibarla, gerek petrol ihtiyacımızin yer
li kaynaklardan karşılanabilmesi, gerekse ithalatın 
millî çıkarlarımıza en emin kaynaklardan temini için, 
yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve Petrol Kanu-
nununda gerekli değişiklikler yapılarak bunlar 
30.3.1983 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Türkiye' 
nin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacını tamamen yerli 
kaynaklardan karşılamak, petrol kaynaklarının millî 
çıkarlarımıza uygun olarak sürekli ve etkin olarak 
aranmasını, geliştirilmesini sağlamak, akaryakıt fiyat
larını istikrar içinde tutmak ve Türkiye'yi petrol ürün
leri ihraç eden ülke durumuna getirmek başlıca hedef
lerimizdendir. 

Petrol enerjisine ilaveten, doğal gaz enerjisi de 
Türkiye'de mühim bir yer tutmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Anavatan Par
tisi iktidarında, dünyada hiçbir ülkede görülmemiş 
şekilde bir tabiî gaz termik santralının temeli, bir in
şaat sezonunda atılacak, yıl bitmeden işletmeye açı
lacak... Bu, daha mümkün görülmemiştir ve olmamış
tır. 

ALİ RIFKIATASEVER {Tekirdağ) — 8 ay 20 gün 
efendim. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — O bölgemizin sa
yın milletvekili arkadaşım da, 8 ay 20 gün içinde Ana
vatan Partisi İktidarının bu santralı yapmış olduğunu 
bana ikaz etti. Bu itibarla, enerji politikamız, tabiî 
gaz arama, bulma ve işletme yönünden de takviye 
edilmektedir. 

1986 bütçesinin durumunu atlayarak, 1987 bütçesi
nin durumunu bilgilerinize sunuyorum : 

— 128 — 



T. B. M. M. B : 48 21 . 12 . 1986 O : 2 

Sayın milletvekilleri... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Kutay, grup 

adına mı konuşuyorsunuz, hükümet adına mı? 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen

dim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Grup adı

na, grup adına... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Anavatan Partisi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına konuşu
yorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına konuşun 
o zaman Sayın Kutay. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Kuşhan, 
gruplar sizi rahatsız mı ediyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın milletve
killeri, 1987 yık Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi,, ödenek türü itibariyle cari harcama olarak, 
il 651 846 milyon lira olarak teklif edilmiş, 907 mil
yar tahsis edilmiş, tahsisin teklife" oranı 54,9'dur. Ya
tırım olarak, 43 milyar 250 milyon teklif yapılmış, 
tahsis 42 milyar 150 milyon olmuştur. Tahsisin tekli
fe oranı ise yüzde 97,4'tür. Transfer ödenek türü ola
rak 165 milyon 196 bin teklif edilmiş, 165 milyon tah
sis edilmiş, oran 99,8'dir. 1986 yılı ödeneği ile 1987 
tasarısının karşılaştırılması ise, cari 1986 yılının büt
çe ödeneği 803 milyon, 1987 yılı bütçe* tasarısında 
907 milyon ve artış oranı yüzde 12,9'dur. Personel 
ödenek türü olarak, 1986 yılı 553 milyon, 1987 yılın
da bütçe tasarısında 517 milyon lira olarak kabul edil
miştir. Diğer cari ödenek türü olarak 250 milyon lira 
1986 yılında, 390 milyon 1987 yılı bütçe tasarısında 
geçmektedir, oran yüzde 56'dır. Yatırım harcamaları 
olarak 33 milyar 996 milyon ödenek 1986 yılında var
dır; buna karşılık 1987 yılında 42 milyar 150 milyon
dur, oran olarak artış 23.9'dur. Transfer harcamaları 
için, 1986 yılında 436 milyon 513 bin lira; 1987 yılın
da da 165 milyon olarak hesap edilmiştir. 

Bu izahlarımdan sonra, bana tahsis edilen sürenin 
bitmiş olması dolayısıyla, 1987 yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, evvela bakanhğa, 
milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
Sayın Kâmran Karaman, buyurun efendim. 
Sayın Karaman, 28 dakikanız var. 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN KARAMAN 

(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1987 Yılı Bütçesi 
üzerinde grubumun görüşlerini belirtmeye devam ede
ceğim. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Anavatan Partisi iktidara geldiğinden beri, Türki
ye'de hızlı bir gelişme süreci başlamıştır. Bu gelişme
de en büyük paylardan, en büyük görevlerden biri de, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına düşmektedir. 
Burada bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
mensuplarını da, rasyonel çalışmalarından dolayı kut
lar, kendilerini selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisinin önemini 
size kısaca belirteceğim: Tabiatta rastlanan enerjile
rin en önde geleni elektrik enerjisidir. Bunun nedeni 
mesi, elektrik enerjisinin en ufak parçalara kolay-
elde edilebilmesi, elektrik enerjisinin diğer enerji tür
lerine kolayca dönüşebilmesi, elektrik enerjisinin üre
tildiği yerden çok uzak mesafelere kolayca taşınabil
mesi, elektrik enerjisinin en ufak parçalara kolayca 
ca bölünebilmesi, elektrik enerjisinin kullanılmasının 
kolaylığı nedenlerindendir ve bu nedenledir ki, elek
trik enerjisi, sanayinin can damarıdır. Elektrik ener-
jisiz medenî bir yaşantı düşünülemez. Elektrik olma
dığı zaman hayat felce uğramaktadır. 

Bu hususu belirttikten sonra, dünyada bugün için 
ekonomik yolla elektrik enerjisi üretimine elverişli 
kaynaklar hangileridir, onlardan bahsedeceğim: Bu 
kaynaklar, hepinizin bildiği üzere, kömür, petrol, 
akarsular, nükleer enerji, doğal gaz, jeotermal enerji 
gibi kaynaklardır. Bunlardan başka, güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi ve met-cezir (gel-git) hareketinden 
de yararlanma imkânları vardır; ancak, güneş enerji
sinden, rüzgâr enerjisinden ve gel - git hareketinden 
bugün için ekonomik yolla elektrik enerjisi üretimi 
henüz elde edilememiştir. Bu hususta dünyada kuru
lan mahdut santrallar vardır. Bizde de, zaten, Elektrik 
işleri Etüt İdaresince gerek rüzgâr enerjisi, gerek 
memleketimizin zengin olduğu güneş enerjisi üzerin
de de çalışmalar yapılmaktadır. 

{Sayın miMefffretterı, şimdi şu husuftu da 'belirt
mek Jsitiyöınıml: Enerji kaynaklan Jtiilbariyie akarsu
larımız zengindir ve akansularımıızdan elde edilecek 
enerji kapasitemiz 112 milyar Kvf/S&atita. Zengin 
sayılabilecek düşük kalorli kförrtür yaltaklarmuz var
dır. Bunlardan da 70 milyar Kw/fsaat enerji elide 
edebilecek kapasiteyi haiziz., 

Jeoitermal enerji kaynaklarımız, doğal gaz kay
naklarımız kusDÜıdır. Gerçi Trakya'da doğal gaz kay
naklarımız vardır, Denizli yöresinde, Tuzla yöresin
de de jeotermal enerjiden faydalanma imkânımız 
vardır; fakat bıınılar kısırtlıidır. 
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Bu husulslları belirdikten sonra, iktidara geldiği-
tnlizden beri, elektrik enerjisi üzerindeki gelişmeleri 
size kısaca izah edeceğini. 

İktidara geldiğimiz zaman, yani 1984 yılı -başın
da elektrik üreten -toplaım santralılarımızın kurulu gü-
oü 6 9135 mdgawaıt ildi. Üretilen enerji yılda 27.3 mil
yar Kw/Ssaat idi; Tüketilen enerji tee 29.5 milyar 
Kw/saat Mi. Aradaki 2,2 milyar Kw/)saa)tlik ener
ji dışarıdan (Rusya'dan ve Bulgaristan'dan) ithal 
ediliyordu. 1986 yılı sonunda - Zaten 1986 yılı için
de olmuşta bu - sandalların kurulu ıgiksü 10 134 
megavata yülk!selm;işji!ir. 1986 yılı üretiminin 39.9 
milyar Kw/lsaate erişeceği beklenmektedir, eldeki ra
kamlar (bunu göstermektedir. Aradaki açık 700 mil-
yion Kw/saattir. Bunun 15 Şulbat 1986 tarihine kadar 
58 milyon Kw/saalti Bulgaristan'dan alınmış ve 15 
Şulbat 1986 dan itibaren de BullgarisftanMan antik 
elektrik enerjili admıyoruz. Ruisya\lan ithal edilen 
miktar ise, 642 milyon Kw/saat oluıp, toplam dışa
rıdan 1986 yılında aldığımız enerji miktarı 700 mil
yon Kw/*saaite immişltir.. 

ıRakamıların karşılaştırılmasından anlaşılacağı üze
re, Türkiye'de üretilen elektrik enerj isindeki artış yıl
da yüzde 15, tüketim artışı ise, yüzde M'dir. 1978 
. 1984 yılları arasında Türkiye'deki elektrik enerjisin-
defci tfülketim artışı yüzde 5 doilaylarındaydı. Eldeki 
rakamlara göre 1986 yılında, sanayide tüketilen ener
jide yüzde ll.il; mıeslken içi hizmetlerde yüzde 11.7; 
ticarethanelerde yüzlde 4.8; resmî dairelerde yüzde 
5.5; ulaştırma ve haberleşmede .yüzde 10.4; genel 
aydınlatmada yüzlde 19.3 enerji tüketimi artışı oldu
ğunu göstermektedir. Sanayideki enerji tükeitim artı
şı, sanayii yatırımlarının hızlandığının delilidir, 

Sayın ırrMe'tveklleri, önemli olan, gerek sanayi, 
Igerek diğer sektörleri ve gerekse insanımızı elektrik 
enerjisfiz birafcmaımaktır ve bunların taleplerinin her 
an karşılanmasıdır. Hızla gelişen memleketimizde ar
tık enerji sıkıntısı çekilmeyecektir; elektrik enerji ta-
lulbi her an karşılanacaktır. Programlı kısıntı ve ke-
sinitiiler mazide kalmıştır. Bu konuda, «Geçmişte bir 
gün programı» yapsak; duran fabrikaları, yaramayan 
kaloriferleri, karanlık sokakları, kısıtlanan TV prog
ramlarını, «(iki lambadan birini söndürün» önerileri
ni hatırlarız. 

Sayın miilletivefcilleri, bulgun bunların hiçbiri yok
tur. Elektriksiz köyler elektriğe kavuşuyor; önemli 
yollar pırıl pırıl aydınlatılıyor; gelişen sanayiin ener
ji talebi her an karşılanıyor. Elektriksiz köylere elekt
riği (götürmekle karanlığın, gerildin belini kırmış olur-
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sunuz; yıllardır karanlıklta bırakılan birkısılm insanı
mızı lafla değil, gerçekten karanlıktan kurtarmış 
•olursunuz onlara elektriği götürmekle, 

illktidara geldiğiımizde 24 bin dolayında, yani 1984 
yuh başına kadar Türkiye'deki 40 bine yalkm köyün 
ancak 24 bininde elektrik varidi. 1984 yılı sonunda, 
yani bu yıl sonunda 35 500 köye elektrik götürülmüş 
olacaktır. Yani, 111 500 köy daha elektriğe kavuş
muştur. Biztfm üç yıllık iktidarımız zamanında. An
cak, 565 köyümüz elektriksiz kalmıştır, 1987 yılı 
sonunda da bu 565 köye elektrik verildiği gilbi, bir
çok mezraya da elektrik götürülmüş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, muhaliflerimizin, bu başa
rılarımızı övmelerini beMemiyoruz; ne diyecekleri
ni.., 

(MUSTAFA MURIAT SÖKİMENOĞLU (Hatay) 
'— Niye? Överiz efendim; niye övmeyelim?.. 

IH AŞKI AN — Lüiifen efendim... 
Siz devam ediniz Sayın Karaman^ 
'KÂIMIRIAIN KARAMAN (Devamla) — Siz baş

ka şey övün Sayın Sökmenıoğtu. Siz yalnız «Hatay 
Devletinin kurucusunun oğluyum» diye övünün. 

BAŞKAN — lüiüfen efendim... 
fiKÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Başka 

şey yapamazsınız siz. 
Hatay Devletinin nasıl kurulduğunu da biz bi

liriz. 
. BAŞKAN — Lütfen efendim.... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Laf atıyorlar, 
cevap veriyor 

BAŞKAN — Hayır efendim, cevap vermekle 
mıülkellef değil. 

H. PECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Ama, taraf
sızsınız.,... 

IBAŞKIAN — Bana ait o, müsaadenizle. İşinize 
geldi mi taraflı, işinize gelmedik mi tarafsız! Size 
göre mli idare edeceğiz burayı? 

H. FECRIÎ ALPASLAN (Ağrı) — Lalf a'tmasın 
efendim. 

İBAŞKAN — Ne dedi oradan? 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Laf atıyor 

efendim. 
BAŞKAN — Cevap veremez, 
ıKÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Sayın 

Başkan, devam edebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın sözcü, siz böyle konuşursa

nız bu mesele bu hale girer. Efendim, müsaade edi
niz de ben susturayım. 

Devam buyuımn. 
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KÂMEIAN KARAMAN (Devamla) — Peki efen
dim, sağolun, teşekkür ederim. 

İN© diyeceklerini gayet iyi biliyorum; «Evvelce 
lyapımııiıa ballanan santralar devreye giriyor, sıkıntı 
ondan kalktı» derler. 

Biz, geçmişjte yapılan hizmetleri hiçbir zalman in
kâr etmedik; ancak, ,temel altiip işe başlamanın yanın
da, işin finansmanını sağlayıp hızla ve zamanında 
ve haltta planlanan zamandan önce bitirilmesinin da
ha önemli olacağını biliriz, îşfte örnekl: Karakaya 
Barajı. 19761da ihale edilmiş, 1981'© kadar 7 yılda 
ancak yüzde 25'i ikmal edilmiştir. Biz iktidara geldik 
ve 3 yıl içerisinde baraj tamamlandı; su birikiyor, ilk 
ünitesi de devreye girecek. Burnumla niçin övünmeye-
yîm?.. övüneceğiz talbiî, (ANİAP sıralarından «JBra-
vo» sesleri, alkışlar), 

(ÖİMİBR KUŞHAN (Kars) — Millete yaptığınız 
(hizmetle kendi kendinizi övmeyin; bırakın da millet 
sizd övisüm. 

BAŞKAN — Dültifen laf altmayâlım efendim. 
FEYZUUJAİH YIUDIRIR (Oazianitep) — Mil

let övstin, millet 
iBAŞKIAN — Lütifen laf aiĞmayaiım elendim., 
İDevam buyurun efendim. 
İKÂMRAN KARAMAN (Devamla) — tlştte Ha-

mîta/bat, örnek, arkadaşım da bah'settii1: Temelini at, 
«ekiz ayda bitir, üretilme sok, Bulgaristan'dan enerji 
almaya ithltiıyacım kalmasın. Tabiî cVür^rüm; daha 
çok övüneoeığiz. (ANAP sıralarından «(Bravo» sesle
ri, afaşlar) Biz temellini d© atar, parasını da bulur, işi 
de çalbufk bitiririz. Bu yalnız..* 

ÖMER KUSMAN (Kars) — Övünmek için mi 
hizmet yapıyorsunuz? Millete hizmet ötmek için ik
tidara geldiniz, övünımek için değil. 

(MEHMET ABDURRBZAK. CEYUAIN (Siirt) 
— Kehanetiniz var mı? 

KÂMRAN KARAMAN (Devamla) — tş bük, 
iş bitirir Başbakanımızla övüneceğiz; başarılı olabi
len bakanlarımızla övüneceğiz; övünmek istiyorsa
nız bize katılırsınız. (ANAP sıralarımdan alkışlar). 

ÖMBR KÖŞlHAN (Kars) — Hizmet edin, millet 
Itakdir etisin sizi. 

IÖAŞKAN — Devam ediin efendim, 
iKÂMRAN KIAİRİAIMAIN (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, 2 000 yılında elektrik enerjisi talebinin, 
!150-<200 milyar kiovva/t/saait dolaylarında bir rakama 
erişeceği tahmin fldilmelkıttedk\ 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anadolu^da bir 
kürsüde yapsaydınız bu konuşmayı, taşlarlardı. 

IBAŞKAN — LiMen efendim, müdahale etme
yin. 

ZHYA ERCAN (Konya) — Sayın Başkan, dMe-
yemîyoruz, 

IHAŞK1AIN — Ne yapalım efendim, gerekli ihta
rı yapıyoruz; daha ne yapacağız? 

ZtYA BROAN (Konya) — Atın efendilm. 
IBA'ŞjKİAN — Devam buyurun efendim. 
İKÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Sayın 

(bakan, 2 000 yılına kadar yapımı tamamlanıp üre
time alınacak santrallara ait programı ve artan tale
bin nasıl karşılanacağını herhalde detaylı olarak açık
layacaklardır, ben bunlara değinmeyeceğim. 

Ancak, şu hususu üzerine basa. basa tekrar ede
ceğimi: Anavatan tadarının devamı sürecimde mem-
lekettömizd© enerji sıkıntısı çeklmeyecek ve talep her 
an karşılanacaktır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına bakan 
eleştirilir; eleştirin. 

KAlMRAN KARAMAN (Devamıla) — 1986 yı
lında yağış az olmuştur biliyorsunuz; bu nedenle hid
rolik santralılarda üretim düşmüştür. 1986 yılı prog
ramında hedeflenen miktarın - ki bu söylediğim hid
rolik santırallardiadıır - ancak yüzde 91,6'sınj.n gerçek
leşeceği beklenmektedir. Yine 1986 yılı programına 
göre, 1,28 m%ar krıIowat/ısaaıt Bulgaristan'dan elekt-
ırlk Ütibal edilecek; 720 milyon fcilowat/lsaat de 
Rusya'dan itihaıl edilecekti; yani 1986 senesinde top
lam 2 milyar kiiDowat/saat elekfcriği dışarıdan ala
caktık, Oysaki, bu söylenen rakamın yüzde 35'ini, 
yani 700 m%on kilowat/isaatini ithal dtmıişiz; çün
kü artık Bulgaristan'dan elekitrik almıyoruz ye hiç
bir sıkıntımız da yok. Bu nasıl gerçekleştirilmiş? Bu, 
ıtermik enerj'i üretiminde... 

ZİYA ERCAN (Konya) — OVüne övüne yapa
cağız.... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

İKÂMRAN KARAMAN (Devamla) — Bu yal
nız dlekltrik enerjisi sahasında değil, her sahada böy
ledir. 

Başarıları devam edecek olan Anavatan iktidarı, 
miMfâtimlizin desteği ile uzun yıllar daha iktidarda 
kalacaktır; bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 19881de göreceğiz, 
881de. 

(KAlMıRlAN KARAMAN (Devamla) — RarşUtla-
ırımız kıskançlık duysalar dahi, övünmemize uzun yâ-
lar kaitlanmak zorunda kalacaklardır. 

- 131 -



T. B. M. M. B : 48 21 . 12 . 1986 O : 2 

IÖİMER KUŞHAN (Kars) — Sayın konuşmacı, 
fcakanın da söylemesi gereken şeyler var, siz grup 
adına kbnuşuıyorsunuız. 

(HAZIM KUTAY (Ankara) — Sen avtvela parti
ni bul., 

İKÂMRAİN KARAMAN (Devamla) — Benim 
Ibildiğîm kadarıyla, kuşlar kafeste Öter, 

İBA)ŞfK)AN — Sayın Karaman, bir dakikanızı is
tirham edeceğim; • lültlf en of eridim... 

ÖİMER KUŞjHAN (Kam) — Biz nerede ötleceği-
mizi çok iyi biliriz. 

IKÂMRAN KAfRİAMlAIN (Devamla) — Kafeste 
İyi ötmeyen kuşu da a'tarlar, böyle köşelerde kadir. 

IBAŞKİAN — Sayın Karaman, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı hatırlatacağım. 
Dün burada çok müessif hadiseler cereyan etti. (Siz 
hangi taralfltian olunsanız oösunuz, Başkana gereken 
imkânı vermezseniz, nalsıl İdare edeceğiz biz burayı, 
ne yapacağız yani, sopa alıp da., 

IHÖRAHİJM ÖZB1YMC (Kayseri) — Hiç duru-
muıyor ki, Sayın Başkan. 

)BA|ŞfK|AN — Bir dakiika efendim; işte şimfdi si
zin yaptığınız usulsüz. JBen bunu size rai söyKityoruim, 
yoksa umuma mı söylüyorum; niye orayı gösteriyor
sunuz? Ne billiyorsunuz arkadan ne söyleyeceğim? 
©iraz tahammül! edin efendim. Büz de burada etten 
kemikten bir insanız... Ondan sonra birbirinize giri
yorsunuz, hadise çıkıyor, Başkanvekiileri klötJiileni-
yor. Lültrfiedin efenfdim... 
, IÖME3R MöŞHlAIN (Kars) — O Başkanfveklili 

BAŞKIAIN — Sayın Kuşjhan, çok rica ediyorum... 
ÖMER KUŞ0AN (îKars) — O sayın Başkamve-

fcil'i, Meclîsin tarihinde... OAİNİAP sıralarından gürül-
(ttiıler, «Dışarı altın, sustanın» sesten) 

İHAŞIKAİN — Çok rica ediyorum... Dışarıya ataıa 
müeyyidemiz yok; kimseyi dışan altamayız. Koyun 
tüzüğe, onu da taJtfbik edelim, • 

•ÖMER KU$HAN (Kars) — Kimsenin babası
nın tarlası değil burası, kimse atamaz. 

)BA|ŞfKlAN — Sayın Kuışlhan, çok rica ediyorum, 
yardımcı olun efendim. 

IÖMİEIR KUŞİHAN (Kam) — (Sayın Başkan, doğ
ru ktamışsunlar. 

,BİAŞ|K1AN — Size ne efendim, doğru konuşur eğ
ri konuşur, s'izlden izin mi alacak? Yapmayın bunu 
canım! Siz (buraya geldiğiniz zaman, onlara göre mi 
î onuşuyiorsunuız? Bırakın efendim... (ANİAP sırala
rından alkışlar) Ondan sonra da birbirinize giriyor
sunuz. 

Biraz önce burada gayet sakin bir konuşma ya
pılıyordu ve arkadaşlar diniliyordu; illa hadise çıkar
maya iki taraf da müheyyasınız efendim, bir şey çık
sın da gürültü edelim... Yapim'aym, bundan vazgeçin 
efendim, bırakın öferidîm. 

ÖMİEIR KUSMAN (Kars) — Maksadımız hadise 
çıkarmak değil. İçtüzüğe göre, milletvekili olarak bu
nu yapmak mecburiyetindeyiz, hakkımız var. 

BlAŞjKlAIN — Siz konuşana karışamazsınız efen
dim. 

ÖİMER KfUŞjHAN ıflKıars) — Konuşma hakkımız 
var, 

İBAlŞjKIAN — Konuşamazsınız. 
ÖİMER KUSMAN (Kars) — Bu içtüzük her şeyi 

bağlamıştır Sayın Başkan. Meclis Başkanlığı bumun 
değişmesine imkân vermiyorsa... Biz konuşacağız, doğ
ruları söylesin., (GÜırüıMüıler), 

IBAıŞKlAIN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Nerede İdare Amiri?.. 

ÖMER KUŞjHAİN (Kars) — Başkanlık Divanı, 
İçtüzüğü değilşltlirisin, 

BAŞlKAN — Lütfen ilgilenin efendim, 
IİSİMBT TORHANÖİL (Manisa) — Kuş yaptı, 

kuş yaptı. 
IMfÖHMET ABDURRfEZAflt ÖEYLıAN (Siirt) 

— 10 dakika ara verin. 
IÖAŞKAN — /Bir dakika efenldim, bir dakika... 

(Bunlarla bir yere varamayız. Lültlfen... İdtidar konu
şacak, muhalefet konuşacak; herkes birbirine taham
mül edecek arkadaşlar, etmezseniz, bu İş yürümez. 
Lüttfen... (GürtüMler) 

Sayın hatip, sizden de rica edeceğim, lültlfen sîz 
mesajınızı verin, devam edin efenldim, 

(KÂİMRİA1N KIARİAİMAN (Devatmla) — Hay hay 
efendim, teşekkür ederim. 

tfSMlET TfURHATMlGilL (Manisa) — Kuş olduğu 
zaman alkışlıyorlar. 

IBASK)AN — Lültlfen efendim... 

IKAMRAN KARAMAN (Devamla) — Termik 
enerjide, yüzide 108 gerçekleşme ile yağış azlığından 
'dolayı doğan hidrolik santrallardaki açık, ithal edi
len enerjinin azaltılması dolayısıyla açık gİlbi görü
nen rakamların iîstüne çıkılmış ve hiçbir enerji kı
sıntısı ve kesintisi 1986 yılında olmamış ve bütün ta
lepler de karşılanmıştır. 

İBugün, Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 89,2'sİ, 
Türkiye Elektrik kurumunun, yüzde 4 3 ^ imtiyazlı 
şirketılerin, yüzde 6,5'i oJtbprodlükftlör santrallarından 
üretilmektedir. Bugüne kadar büyük ağırlıkla devlet 
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tiekieliride, kısmen imtiyazlı şirketlerde olan ©le&lbriik 
enerji ticaretinin 3096 sayılı Yasa ile özel nukuk. 
MİküSmlerine tafbî, sermaye şidkeftleri statüsüne sahiıp 
yerli ve yabancı kuruluşlarca da yapılmasına imkân 
sağlanmıştır., 

Yap - İşlet - devret mloideli olarak bilinen bu im
kandan yararflannıak üzere, 712 adet firmanın, Ener
ji ve Talbiî Kaıynak'lar Bakanlığına başvurdukları, tek
lifler üzerinde gereken incelemeler yapıldığı öğrenil
miştir. 

iflAlŞİKİA'N — Efendim, 3 dakikanız kaldı. 
ıKÂ'MiRAİN İK1A|R/AİM!AN (Devamla) — Efen

dim, halbiıre sözlii'mlü kestiler. 
, IBİAJŞKİAJN — Lülüfen, devam buyurun-

KAlMIRAN KlAİRiAİMlAN (Devamla) — Gene öğ
rendiğimize göre, yalbanicı şirketilerden iki firmanın, 2 
Ibın rnegawat/kapasitede itlhaıl kömüre dayalı, yap -
işilet - devriöt modeline uygun tarzda elek'tiriik santralı 
kurmak için yaptıkları müracaaltları olumlu bulun
muştur. 

iîtlhal kömüre dayalı santralılara, bazı mulhalifTe-
rimiz 'karşı çıkar: «Dışa bağımlı oturmuşuz! Hızla 
gelişen Türkiyemizde enerjinin sağlanması için, eko
nomik bulunan ve yararımıza olan her çareye baş
vururuz; tabiîdir ki, kendi kaynaklarımızdan yarar
lanma oranını da <hızla arttırmaya devam ederiz. 

Sayın milİetfVekileri, biraz da nükleer enerji ko
nusuna değineceğim. İleri memleketlerin hepsinde, 
gel'işmeklfe olan memlekieltterin bir kısmında, nükleer 
enerjiye dayalı sanltirallar kumlmuşltur. ileri memle
ketlerde, elekitrik enerji tüketiminin büyük bir kısmı, 
nükleer santralılardan karşılanmak/tadır. 

21 inci asırda, dünyadaki petrol ve kömür kay
naklarının tükenmeye (başlayacağının bilinmesi, ye
ni enerji kaynaklarının aranmasına neden olmuştur. 
21 inci yüzyılda, nükleer enerjiye dayalı sanftralların 
IbÜyük ağırlık kazanacağı şimdiden bilinmektedir. 
Bizim de, bir an önce nükleer enerji teknolojisini 
memleketimize sokmamız, nükleer enerjiye dayalı 
santrallan kurmaya başlamamız gerekimektedir. 

Türkıiye, 1992 yılından itifbaren, nükleer enerjiye 
ihtiyaç duymaya bağlayacak, 2 000 yılından sonra 
da, nükleer enerjfeiz elektrik ilhfCiyacını karşılayamaz 
bale gdecektlir. Nükleer sanltrallann yatırım bedelle
ri, kömiür sanltrallarına nazaran yüzde 50, fuel-oil 
«JanÜira'Harına nazaran yüzde 80 pahalıdır; ancak, yıl
lık yakılt tüketim bedeli, nükleer santrallarda, kömür 
isantraîlarma göre 3/|10 oranınida, fuel-oil santraiarı-
na göre 1 /:10 oranındadır ve böylece, nükleer santral-
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(tarda elektriğin kiIowat/saat bedeli, kömür santral-
larına nazaran 1,5 oranında, fuel-oil sanltrallarına na
zaran 2,5 oranında datıa ucuz olimakitiadır, 

Sayın millötivekiiieri, 1986 yılında tüketilen elek
trik enerjisinin 40j6 milyar kilo wat/saate erişeceği 
bellidir. Buna göre, kişi başına, 1 yıl için 8 kilowat/sa-
at düşmek'tfedir. Bu rakam, 1984 yıllında û kiIowat/sa-
atti; yani bu bütyüfc artış, gene iktidarımız tarafından 
sağlanmıştır. Bu da, gel!işlmemizfin diğer bir örneği-
dir...w 

BIAŞKİAJN — Lüftlflen bağlayınız efendim. 
'KÂMJRIAİN KlAIRJA/MÎAN (Devamla) — En aşa

ğı 5 dakikamı yediler efendim. 
(BAIŞİKİA1N — LJütfen efendim... 

IKÂ!M)RJAjN KlAIRİAjMAfN (İDevamla) — Türkiye' 
de bugün geri kalmış yörelerdeki kişi başına yıllık 
elekltrik tüketimi 200-1250 kiHowat/saat civarındadır. 
Talbiî bu farkın ortadan kaldırılması lazım; nitekim, 
'Güney Anadolu Projesine verilen hız ve bu projenin 
tamamlanması ile ve de o yörelerdeki elektriksiz köy
lerimize elektriğin gelmesi ile geri kalmış yörelerin* 
diğer ileri yörelerimizle aynı noktaya geleceğine ina
nıyoruz. 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Elektrik İsteri Etüt İdaresince yapılan, ileride elekt
rik üretilmesinde yararlanılmaisı mümkün olan gü
neş Ve rüzgâr enerjisi üzerindeki yoğun çalışmalar
dan dolayı menmuni'yetlknizi ve takdirlerimizi belir
tirim. Bu kuruluşa, gerek yeni ve yenilenebilir ener
ji kaynakları vte gerekse enerji tasarrufu konusunda
ki (görevleri yapması için gereken yasa değişikliğinin 
Ibir an önre sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. 

Elektrik enerjisi konusunda, gerek yatırım, gerek 
işletime yönünden en büyük pay, Türkiye Elekltrik 
Kurumunundur. Bu kuruluşumuzu, elektrik enerji
sinin antırılmasında, dağıltılımaisında, işHetömede, ke
sinti ve kısıntıların kaldırılmasında köy elektrîfikais-
yonundaki hızın gerçekleştirilmesinde gösterdiği ba
şarılardan dolayı ku/toyorumj 

İBelerdiyelerden devralınan şebeklerde gereken iyi
leştirmeler yapılmış, kayıplar normal düzeye getiril
miş, şikâyetler ortadan kaldırrlmıışltır. Bu konuda da 
kurumca başarılı çalışmalar yapılmışta. 

Türkiye Elektrik Kurumunca, kilowat/saalt ma
liyetinin Idüşlürüllmesi için, gerekli tasarrufa riayet 
edi'leeeğüne inanıyoruz. İmtiyazlı sirkietlerlle yapılan 
enerji alışverişiride, kurum lehine uygun çözümler 
/bulunmalıdır. Güvenliğin sağlanmasında aydınlığın 
önemi çok büyüktör. Bu nedenle Güneydoğu sınır-
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İarımız süratle aydındaitıilmalıldır. Gerekli finans
man temin edilerek, bu işe ailt şebeke, Türkiye Elekt
rik Kurumu tarafından yaptırılmalıdır. 

ISaym milldtivekiılleri, son olarak enerji tasarrufu
na değineceğim. Elektrik enerjisin'in kullanılmasında, 
üretilmesinde, tasarruifun, yeni bir santral yapmak 
kadar önemi vardır-. Bunu sağlamak için albonelerin 
reaktilf güçlerini kompanse etmeleri için zorlayıcı 
tedbirler getirilmelidir. Aydınlaltımada, ışık yeriimi 
yükisek, deşarj Lambalarının kullanılması sağlanmalı
dır. Bu tedbirlerle ttıaft kayıpları da azalır. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bi
tirirken, Enerji ve TaJbiî Raynalkter Bakanlığının 1987 
yılı bütçesinin memleketlimize -ve milletimize hayırlı 
olmasını diler, tekrar hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

IBAŞKIAN — Teşekkür öderim Sayın Karaman. 
MUSTAFA MORİAT SÖİKIMENOGDU (Hatay) 

Sayın Başkanım, hatip tarafından şalhsUma sataşma 
oldu. 

IBASKAIN — Nedir efendim? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOGLU (Hatay) 

— Hatay meselesini oritaya boydu, Sayın Başkan. 
jBAgKAN — Nledi-r efendim? Anlayamadım; ne 

dedli? • 
•MUSTAFA MURAT SÖKMETMOÖLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, Hatay meselesini ortaya koydu 
efendim. 

BASJKAN — Ne gibi? 
iM'UlSTAFA MIURlAT SÖKİMENİOGUU (Hatay) 

— İzah edeyim, 
BAŞKAN — Sataşma şöyle olldu diye ifade edi

lir. 
MUSTAFA MURAT SötKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkan, hatip, HaJtay Cumhurbaşkanının oğ
lu olarak ö^ndüiğüımü slöz konusu yapmış ve... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Doğru 
dedi; yalan mı? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— ...«Hatay Devletinin nasıl kurulduğunu biz bili
riz» dîye, Hatay tarihini küçülltlmek istem iiştir. 

(Müsaade ederseniz İçtüzük hükümlerine göre, 
oevap vermek istiyorum.. 

BAŞKAN — Buyurun., 
Yalnız, Haitay Cuimlhuriyöti nasıl kuruldu konu

su üzerinde konuşun şimdi oraya göldük antik. (Gü-
lülşmeler). 

MUSTAFA MURAT SÖKİMENİOGUU (Hatay) 
— Sayın Başkan, muhterem milletivekilleri; hatibin, 
«iBizim yaptıMariînızla muhailefetlin övünmesini bek

lemek mümkün değiîdiir» demesine karşı, bizim yapı
mızda, bizim mazimizde, iyi yapılanı övmek, takdir 
etmek her zaman mevcut olduğu için başarılan tak
dir ederiz demiştim, niçin övmeyelim dediğimde ha
tibin cevabı, .sisli bir kafanın tezahürü olarak ortaya 
çıkmıştır., 

Sayın rnillcıtivekilıleri-, insanın şerefli mazisi ile 
övünmesi kadar doğal hiçbir şey yoktur. Hatay Dev
letlinin, eşsiz Atatürklün himmeti ile nasıl kurulduğu
nu, Haltay'ın Büyük Atatürk'ün, milletine son arma
ğanı olduğunu tarih bilir. O tarihin içinde, Fransız 
mandasını kabul etmeyenlerin büyük çabası ile kuru
lan Hatay Devletinin kuruluşunu sayın hatip herhal
de unuitimuş görünmektedir. Bizim mazimizde şan ve 
şereften başka bir şey olmadığının takdiri ise, tarih 
ve siz sayın üyelerindir. 

Saygılarımla arz ederim. (DYP şuralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu... 
İKÂİMRAJN KARAMAN (Haitay) — Sayın Baş

kan, sataşma var. Şahsıma «Sisli kafa» dedi; cevap 
vermek isliyorum,. 

İBAŞKAN — Buyurun dtendim, oturun. 
IKAMRAN KARAMAN (Ha'tay)- — Ben, Fran

sız tankına 5 yaşında taş atarken, anasının kanunday
dı daha; onun babası da daha Hatay'a gire'mıemiışti; 
biz bunu çok iyi biliyoruz. Atatürk'ün icraatıyla övü-
nemez-

^BAŞKAN — Buyurun oturun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kam) — Sayın Başkan, sa

taşma nedeniyle sföz istiyorum. 
IBASRIAN — Niye efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü

saadenizle bir şeyi izah edeceğim. 
BASKI AN — Buyurun. 
ÖlMıBR KUSMAN (Kars) — Biraz önce sayın 

ktanuışmacı konuşmasını yaparken, ben bir konuda, 
milletlvekili olarak, grubu adına konuşma yapması 
gerektiğini uyarmıştım. Değerli mifeıtvekli, özelik
le ben ve arkadaşlarımı kasttetimek suretiyle, «Kafe
sin dışında kalan» veya «/Kafeste kalan kuşlar» diye 
bir tabir kullandılar. (ANAP sıralarından gülüşme
ler) Bu m'ildtivekiliriin yapmış offlduğu hakaret dola
yısıyla siöz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, siz de deşarj olun baka
lım; sataşmaya sebebiyet Vermeden konpşunuız efen
dim. (ANAP sıralarından «Deşarj olisun» sesleri) 
Bir dakika efendim, muhalefetir tahammül etmek 
m'edbur,iyetiindesiniz. 

Buyurun efendim. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, ev- j 
vela şunu arz edeyim : Benim söz istemem veya ce
vap vermek istemem, bir deşarj olma eğiliminden 
veya ihtiyacından kaynaklanmıyor. (ANAP sıraların
dan «Ondan, ondan» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lütfen dinle
yelim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin, Anayasadan ve İçtüzükten 
veya yasalardan doğan haklarını kullanması en ta
biî haklarıdır; Sayın Başkanım, söz istemem bu dü
şünceden kaynaklanıyor; yoksa deşarj olma ihtiya
cından değil. 

Sayın milletvekilleri, elbette ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bütçe geniş boyutlarda tartışıla
caktır; elbette ki, bütçede her şey söylenecektir. I 

Yalnız, içtüzüğün ve Anayasanın, milletvekilleri
ne verdiği bir görev, bir sorumluluk vardır; aynı za
manda, hükümete de verdiği bir görev, bir sorum
luluk vardır. Hükümet, icraatı ile hem iftihar eder, 
hem de savunur. Milletvekili, ister hükümetin men
subu bulunduğu iktidar grubundan olsun, isterse mu
halefetten olsun, bir görev idraki içinde olmak du
rumundadır. Hiç mi tenkit edilecek veya hiç mi övü
nülecek tarafı yoktur diye, konuşmasını hazırlarken 
onu milletvekili olarak yapmak ve ona göre hazırla
mak mecburiyetindedir. Ben bunu ikaz etmiştim de
ğerli arkadaşıma. Bunun üzerine, bana, «kafesten çı
kan kuş» tabirini kullandı, ki, kendimi o tabirden 
tenzih ederim ve kendisine de hiç yakıştırmadığım 
bir tabir. Terbiyem müsaade etse, aynen iade ediyo
rum derdim ama, ben bunu yapmıyorum, terbiyem 
müsaade etmiyor sayın milletvekilleri. 

Ben hiçbir zaman için bir kafes içerisinde var ol- ) 
madım sayın milletvekilleri, tnsan, kendi gittiği yere 
şeref götürdüğü takdirde insandır; gittiği yerden şe
ref alarak değil. Bu böyle biline ve bundan sonra I 
da böyle değerlendirile istiyorum. | 

Arkadaşlarımız eğer burada, kendilerine yapıl- I 
masını istemediklerini başkalarına yapma itiyadından I 
vazgeçmezlerse, öyle zannediyorum ki, bu Meclisin 
güzel görüntülerini devam ettirmek mümkün değil- j 
dir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gene ben di

yorum ki, bugüne kadar kendisinden almış olduğum 
görüntü doğrultusunda, nezaket ve saygınlık kural- I 
lan içerisinde bu kürsüye çıkar, benden değil veya I 
ifade ettiği, hakaret ettiği kimselerden değil, Türki- I 
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ye Büyük Millet Meclisinden özür diler o arkada
şım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın arkadaşlar, İçtüzüğü gayet iyi biliyorsunuz 

hatta başkanlara da öğretiyorsunuz ama, bu İçtüzü
ğün içerisinde laf atmamak gerektiğini, başkanların 
ikazına da kulak vermek gerektiği maddesini neden
se ya okumuyorsunuz, ya görmüyorsunuz. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — Siz kendiniz yapı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, sayın Turgut 

Yaşar Gülez, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TURGUT YAŞAR GÜ

LEZ (Bolu) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1987 
malî yıh bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Konuşmama başlarken şahsım 
ve Doğru Yol Partisi Grubu adına yüce heyetinizi ve 
bakanlık mensuplarını saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği veçhile, Enerji ve 
Taib'iî Kaynaklar Bakanlığı, millî ekonomimizin can 
damarını teşkil eden enerji ve tabiî kaynaklarımıza 
ait politikaların tayin ve tespiti ve bu politikaların 
uygulanmasıyla görevli olması bakımından son dere
ce önemli bir kuruluşumuzdur. 

Malumunuz olduğu veçhile, bu bakanlığımızın 
çatısı altında Etibank vardı, şu anda Başbakanlığa 
bağlıdır. Petrol konusuna gelince; Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı, Petkim, Petrokimya, Botaş, Pet- " 
las, Başbakanlığa bağlıdır. TKİ ki, en önemli meşgale 
konusu olan taşkömürü de TKİ'den ayrılmış ve Taş
kömürü Kurumu olarak Başbakanlığa bağlanmıştır. 
Son yapılan düzenlemelerle de Devlet Su İşleri, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmıştır. 

Halen bu bakanlığımıza bağlı kuruluşlar, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İda
resi, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkyie Kömür İş
letmeleri Kurumu, Petrol İşleri Genel Müdürlüğün
den teşekkül etmektedir. 

Büyük çapta devlet müesseselerini bünyesinde top
layan ve ülkenin maden, petrol, enerji ve tabiî kay
naklarında birinci derecede söz sahibi olan bu ba
kanlığımız, tam anlamıyla teknik bir kuruluşumuz
dur. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili 
devlet yatırımları sebebiyle, devlet bütçesinin önemli 
bir bölümü bu bakanlığımıza tahsis edilmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, ekonomik ve sosyal kal
kınma hamlelerinin hızlandırılabilmesi ve ülkemizin, 
gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırılabilmesi için eko
nomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir girdisini teş
kil eden enerjinin yeterli miktarda ve güvenilir bir 
şekilde ülkenin ekonomisine tahsisi zorunludur. 

2000 yılma ait hesapların hepsi gösteriyorki, Tür
kiye'nin 14-15 yıl sonra -200 milyar ve daha fazla 
kilovat/saat elektriğe ihtiyacı olacaktır. O tarihe ka
dar, yani büyük barajlar yapılıp hepsi devreye girse, 
'ki, buna hidroelektrik kaynaklar diyoruz, kömür ve 
linyit yatakları da, termik santrallar da olanca gü
cüyle elektrik verse, gene de 30-40 milyar kilovat/saat 
bir açığımız olacaktır. Yeterli enerjiyi bulamamanın 
ve kullanamamanın cezasının yılda yüz milyarlarca 
lira olduğunu gördük. 

Bir de, millî gelir ve kalkınmada enerjinin direkt 
tesiri vardır. Şunu hatırdan çıkarmamak lazım ki, 
enerji arzında yüzde l'lik bir artış, gayri safî millî 
gelirde yüzde 6'lik bir artış sağlar. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin enerji meselesi 
gerektiği şekilde çözümlenemediği için, ekonomik ve 
sosyal kalkınmamızda arzu edilen seviyeye ulaşama
maktayız. Bu sebeple, memleketimizin enerji mese
lesinin halli ve tabiî kaynaklarımızın daha yüksek de
ğerlerde ekonomiye tahsisini hedef alan yatırımlar 
için, finansman bakımından, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, devlet bünyesinden daha yük
sek seviyede tahsisat verilmesi bizi memnun edecek
tir. 

Değerli milletvekilleri, yeryüzünde milyonlarca 
yılda oluşmuş bulunan kömür ve petrol gibi fosil 
yakıtlar, endüstriyel çağın başlamasıyla birlikte, 150 
yıl gibi çök kısa bir süre içinde, bir mirasyedi sa
vurganlığı ile kullanılmış ve bu arada başka enerji 
türlerine ihtiyaç duyulmamıştır. Ne var ki, bugün 
başlangıçta dikkate alınmayan iki önemli sorunla 
karşılaşılmıştır. Birincisi, tükenmekte olan bu enerji 
türlerini hiçbir şekilde yenilemek mümkün değildir. 
En iyimser tahminlere göre 50-100 yıl içinde tama
men tükenecektir. 

İkincisi, her iki yakıt türü de, bütün canlı yaşa
mını etkileyecek ve önlenemeyecek şekilde çevre kir
lenmesine sebep olacaktır; ülkemiz için, bunlara bir 
üçüncüsü de eklenebilir. Ülkemiz, Özellikle petrol ol
mak üzere, bu kaynaklar açısından oldukça fakir
dir. Her ne kadar bazı bölgelerimizde geniş linyit ya
takları mevcut ise de, bunların büyük bir kısmı kulla
nılamaz sınırına yakın derecede düşük kalitelidir, ör-

I neğin, linyit rezervlerinin yaklaşık yarısını oluşturan 
Elbistan linyitinin ısı değeri yaklaşık 1 100 kilo/ka
lori olup, ancak özel kazanlarda yakılabilmektedir. 

Değerli milletvekiller'i, bu olumsuz durum, ülke
mizi enerji açısından ister istemez dışa bağlı duruma 
getirmiştir. Bugün tüketmekte olduğumuz petrolün 
'büyük bir kısmı; kok, kaliteli kömür, doğal gaz ve 
hatta bir miktar elektrik enerjisi ithal edilmektedir. 
Filvaki, elektrik enerjisi ithali durdurulmuştur, fakat 
istihbar ettiğimize göre, Irak'tan elektrik almak için 
müzakereler yapılmaktadır. Bakalım, sonuç ne şekil
de tecelli edecektir. 

I Bugün hâlâ toptan enerji tüketimimizin yüzde 
40'ı dış kaynaklardan temin edilmektedir. Bu değe
rin, kendi doğal enerji kaynaklarımızın devreye gir- w 
memesi halinde, artan enerji taleplerine paralel ola
rak gittikçe artması kaçınılmaz olacaktır. Ülkemiz 
enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımına bir göz 
atacak olursak, enerji tüketimimizin büyük bir kıs
mının ısı enerjisi halinde kullanılmakta olduğu görü
lür. Nitekim, 1985 yılı içinde tüketilmiş olan toptan 
enerjinin yüzde 45'i konut ısıtması, yüzde 28'i sanayi 
ihtiyaçları, yüzde 18'i ulaştırma hizmetleri için har
canmış bulunmaktadır. 

Görüleceği üzere, tüketmekte olduğumuz toplam 
ı enerjinin tamamı, başka türde olsa bile, ısıl eşdeğeri 

olarak konut ısıtılması amacıyla tüketilmektedir. 
Değerli milletvekilleri, toplam hidrolik kaynak 

potansiyelinin 110-120 milyar kilovat/saat, linyit re-
! zerv potansiyelinin 50-60 milyar kilovat/saat olduğu 
I hepinizin malumudur. Enerji tüketim projeksiyon-
I larına göre 8-10 sene sonra mevcut enerji rezervleri-
I mizin tümünü bitirmiş olacağız. Şimdiden nükleer 

enerjiye geçmemiz gerekirken, bunda geç kalınmış
tır. Bir an önce geçmek ve ana plan neyi icap ettiri
yorsa o kadar nükleer santralın planlanması, projele
rinin yapılması ve ihalelerine girişmemiz lazım. 

Nükleer santrallara şiddetli itirazlar var ve halen 
de yapılmakta. Çeşitli uzmanlar ve ytekililer ise, bu 
itirazların. «Birinci İstanbul Boğaz Köprüsüne hayır» 

i diyenlerin'kinden farksız olduğunu ileri sürüyorlar. 
Bunun yanında, diğer enerji türlerine de ehemmiyet 
verilmeli; jeoterma'l, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve 
biomos gibi yeni ve yenilenebilir enerji türlerinden 
yararlanabilme imkânı süratle araştırılmalıdır. 

Yukarıda zikrettiğimiz bütün bu yeni enerji tür-
| lerinin hepsinden yararlanmak mümkün olmakla be

raber, ülkemizde bol bulunan, hemen hemen hiç kul-
I lanılmayan veya çok cüzi miktarda kullanılan jeo-
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termal ve güneş enerjisi üzerinde önemle durmak la
zımdır. Bu enerji türlerinin kömür ve petrole göre 
bir başka avantajı da, külü ve dumanı olmayan te
miz enerji kaynakları olmasıdır. Halen birçok ken
timiz, yakınlarında bulunan jeotermal enerji kay
naklarıyla merkezî olarak ısıtılabilecek durumdadır. 

Diğer taraftan, ülkemizin bütün güney bölgesin
de güneş enerjisiyle etkili bir şekilde konut ısıtılması 
mümkün görülmektedir. Diğer bölgelerde de normal 
ısıtma tesislerine paralel olarak ve onların yükünü 
azaltacak şekilde düzenlemelere gidilerek konut ısıt
ması yapılabilir. Böylece yalnız kömür ve petrol ta
sarruf edilmekte kalınmayıp, gün geçtikçe içinden çı
kılmaz hale gelen hava kirlenmesi sorunu da kendi
liğinden çözülmüş olacaktır. Bunun için bu hususta 
yapılan çalışmaların hızlandırılmasını temenni etmek
teyiz. 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl olduğu gibi, 1987 
Malî Yıh Bütçesiyle ilgili tenkit ve temennilerimizde -
de yapıcı olmaya özen gösteriyoruz. Enerji, memle
ketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önde ge
len meselelerinden biri olmasına rağmen, bugüne ka
dar bir enerji ana planının hazırlanmamış olmasını 
büyük bir ihmal olarak görmekteyiz. Filhakika, sa
yın bakanın beyanlarından, bu planın çalışmalarına 
başlandığını ve 1987 yılı içinde bitirilmiş olacağını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Anavatan Hükümeti 1985 
programında enerji konusunda alınacak tedbirler 
meyanında, ilk tedbir olarak enerji ana planının ha
zırlanacağını vaat etmesine rağmen, bu planı hazır-
layamamıştır. inşallah 1987 senesinde böyle bir du
rumla karşılaşmayız. 

Aynı sakilde, enerjinin korunması ve enerjinin 
tasarrufu konusundaki çalışmalar şu ana kadar ta
mamlanamamış, gerekli önlemler tespit edilememiş 
ve uygulamaya geçilememiştir. 1986 yılı bütçesiyle 
ilgili konuşmamızda arz ettiğimiz bu hususları, 1987 
yılı bütçesinde de tekrarlamak zorunda kalışımız ger
çekten üzücüdür. Gerek cari harcamalarda, gerekse 
yatırım harcamalarırtda devlet kuruluşlarının savur
gan tutumu maalesef 1986 yılında da devam etmiş 
ve yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlamaya matuf 
tedbirler konusunda bir çalışma yapılamamıştır. Dev
let harcamalarında kaynak israfı öteden beri devam 
eden önemli bir problem olma hüviyetini korumak
tadır. 

Bunun yanında, müteaddit beyan ve vaatlere rağ
men enflasyon seviyesinin düşürülememesi, yatırım
lara ayrılan tahsisatların yatırım gücünü azaltmakta 

ve yatırımların fizikî gerçekleşme oranlarını olumsuz 
şe'kilde etkilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de enerji tüketimi
nin yetersiz olduğu aşikârdır. Ekonomik ve sosyal 
gelşimemîizi gerekli seviyeye çıkarabilmek için enerji 
tüketimine -müteallik yatırımları hızlandırmamız za
ruridir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tes
pitlerine nazaran, hidrolik kaynaklarımızdan yılda 
130 milyar kilovat/saat elektrik potansiyeli ve yılda 
50-60 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretebile
cek imkânlara sahip bulunuyorsak,' memleketimizin 
mevcut enerji meselesini makul bir süre içinde hal
letmemiz zor olmasa gerektir. Enerji darboğazının 
aşılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerektir
diği enerjinin yeterli miktarda ve güvenli bir şekilde 
sağlanabilmesi için -Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının'da vaat ettiği üzere- enerji ana planı sü
ratle hazırlanmalıdır. Ek finansman kaynakları te
darik edilerek yatırımlar artırılmalı ve uygulamada 
zaman kaybına mahal bırakmayacak bir çalışma se
viyesine ulaşılmalıdır. Ek kaynak tedariki bakımın
dan hükümetçe bazı teşebbüsler yapılmakta olduğu
nu görüyoruz. Filhakika, eletkrik üretiminde, iletim 
ve dağıtımında özel sektör ve yabancı sermayeden 
faydalanmak konusunda kanunî düzenlemeler yapıl
maktadır. Keza, «Yap, işlet, devret» modeliyle bir 
ek kaynak yaratılmak istenmektedir. Bu teşebbüsleri 
prensip olarak olumlu bulduğumuzu belirtmek iste
rim. Ancak, bu teşebbüsler ciddi olarak ele alınmalı 
ve uygulama safhasına geçirilebilmelidir. 

Bu açıklamalarımız uyarınca, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesindeki temennilerimizi kısa
ca tekrar arz etmek istiyorum. 

1. Memleketimizin enerji meselesini çözümleye
cek nitelikte bir ana enerji planı süratle hazırlan
malıdır. Temennimiz, bu ana planın, vaat edildiği 
veçhile, 1987 senesinde muhakkak bitirilmesine çalı
şılmalıdır. 

2. Ana enerji planına uygun olarak enerji dar
boğazının mümkün olabilecek en kısa sürede aşıla
bilmesi için gerekli yatırımlar tespit edilmeli ve yıllık 
programlara alınmalıdır. 

3. Bahis konusu yatırımların gerektirdiği finans
man kaynakları tedarik edilmeli ve uygulama prog
ramlarında gecikmeler önlenmelidir. 

4. Enerjinin korunması ve tasarrufu çalışmaları 
kısa zamanda nöticelend'irilmeli ve tespit edilecek 
tedbirlerin uygulanmasına geçilmelidir. 

5. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bağ
lı kuruluşlarında kaynak israfını önleyebilmek için 
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her türlü tdeblr alınmalıdır. Bu husus, şüphesiz dev
letin tüm kuruluşları için güncel ye önemli bir me
seledir. 

Mal ve hizmetlere devamlı olarak ve çoğu zaman 
keyfi bir şekilde yapılmakta olari zamlar, mal ve hiz
met üreten devlet kuruluşlarının kaynak israfının 
kanımızca daha yukarı seviyeye ulaşmasını da sağ
lamaktadır. 

6. Enerji maddelerine ilişkin zamlarda son dere
ce dikkatli davranılmalrdır. Bilindiği üzere, bu zam
lar, diğer mal ve hizmetlerin maliyetlerine de yansı
ması dolayısıyla1 fiyat hareketlerine sebep olmakta ve 
dolayısıyla piyasada istikrarsızlığa yol açmaktadır. 
Bu itibarla uygulanması zaruri görülen zamlara sık 
sık başvurulmaması faydalı olacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1987 Yı
lı Bütçesi ile ilgili genel mahiyetteki bu mülahaza
lardan sonra petrol konusundaki görüş ve temenni
lerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde halen enerji tü
ketiminin yüzde 45'i petrolle karşılanmakta ve pet
rol ihtiyacının yüzde 85"i yurt dışından tedarik edil
mektedir. 

Petrol ithalatı dolayısıyla ödemek zorunda oldu
ğumuz fatura yılda 4 milyar doları aşmaktadır. Fil
vaki 1986 senesinde dünya petrol fiyatlarının düşme
siyle bu fatura 1.4 milyar dolar daha az olarak ta
hakkuk etmiştir. Bu sebeple petrol meselesi memle
ketimizde daha uzun yıllar zarfında önemini muha
faza edecöktir. Bu nedenle, yurdumuzda petrol üre
timini artırmanın ekonomiye katkısı büyük olacak
tır. 

Hampetrol üretimimizde 1986 yılında, bir önceki 
yıla nazaran önemli bir artış olmamıştır. 1986 yılın
da 2 milyon 30-0 bin ton olan petrol üretimimizin, 1987 
yılında 2 milyon 400 bin ton civarında olacağı tah
min edilmektedir. 

1986 yılı bütçesiyle ilgili konuşmamızda da, yüce 
heyetinize arz ettiğim veçhile, ülkemizde gerçekleşti
rilmekte olan petrol arama ve yatırımları, memleketi
mizin petrol varlığını tetkik ve tespit etmekten ve 
bu varlığı uygun seviyede üretilme almaktan çok uzak 
bir büyüklüktedir. 

Hampetrol üretimimizi artırabilmek için başlıca 
şart, yıl/arama yatırımlarını hızlandırmaktan 'ibaret
tir. Bu yatırımları gerekli seviyeye çıkarabilmek için 
devletimizin imkânlarından daha fazla kaynak tahsis 
edilmeli, uygulanacak çeşitli teşvik araçlarıyla Türk 
özel sektörünün bu yatırımlara katılması sağlanmalı 

ve en önemlisi, bu imkândan faydalanmak suretiyle 
bu konuda daha fazla yabancı sermaye girişi sağlan
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu özellikle ve mem
nuniyette arz etmek istiyorum : Ülkemizde bugün pet
rol arama yatırımlarına yabancı sermayenin gelişini 
zorlaştıracak .herhangi bir ciddî engel kalmamış, ay
rıca yabancı sermaye girişinde de 1985 ve 1986 sene
sinde önemli bir artış olmuş ve bu konuda dünyada 
söz sahibi bulunan bazı ciddî yabancı firmaların ül
kemizde petrol arama faaliyetine başladığı müşahede 
edilmiştir. 

Maalesef, 1986 yılında dünya petrol fiyatlarının 
düşüş göstermesi, bu ciddî şirketlerin, 1987 yılı yatı
rımlarından bir azalma olacağını göstermektedir. Yal
nız, şu gerçeği bilmek gerekir : Petrol aramalarından 
hemen sonuç alınması, petrol potansiyelinin ilk etap
ta meydana çıkarılması yüksek şansa bağlıdır. 

Kaldıki, ülkemiz gibi karmaşık tektonik ve kötü 
rezervııar koşullarında bu şansın çok daha uzak se
viyelerde olması gerekir. Yabancı şirketlerin çalışma
ları oldukça yoğun olmakla beraber, ülkemiz büyük
lüğüne oranla bu çalışmalar yine belirli bir seviyede 
1''almakta ve potansiyeli kanıtlanmış bazı yörelere in
hisar etmektedir. Ancak, petrol aramalarında bu so
nucu da normal kabul etmemiz gerekir; zira, yurdu
muzda petrol faaliyeti çok zor şartlarla yapılabilmek
te ve risk payı ve maliyet faktörü çok yüksek olmak
tadır. Bu sebeple, petrol faaliyeti dolayısıyla yabancı 
sermaye girişi, uygulanacak özendirici teşvik araç
larıyla, daha da üst düzeye çıkarılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz petrol konusun
da bazı temennilerimizi kısaca sıralamak istiyorum. 
öncelikle petrol sektörünün tdk elden yürütülmesine 
özen gösterilmelidir. Yani 2 ayrı bakanlığın kontro
lünde ve yetkisinde olmasına son verilmeli ve kanu
nun da öngördüğü gibi ya Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlanmalı ya da petrol konusu ayrı ba-
Vanlık veya müsteşarlık adı altında toplanmalıdır,-

2. Pazarlama, yani akaryakıt dağıtımı ve pazar
lamasını ayrı olarak düşünmek de mümkündür. Ma
demki fiyat ayarlamaları, dolar ve bütçe açığına gö
re yapılmaktadır; akaryakıt konusunu da doğrudan 
Başbakanlık ya da Hazinenin kontrolüne almakta ya
rar vardır. 

3. Yukarıda da değindiğim gibi, daha teşvik edi-
i ci olmakta yarar vardır. Özellikle kanunla belirlenen 
J süreler bilinçli ve programlı çalışma koşuluyla uzatıl-
f malıdır. Yeni kanunda belirlenen kâr nispetleri, bazı 
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bölgelerde ve den'izlerde üretim miktarlarına göre artı-
nlınıalı, yani ters orantılı olmalıdır. 

Ülkemizde doğal gaz potansiyeli görülmektedir. 
Ancak doğal gaz, üretim masrafları yüksek ve pa
zarlaması zor bir yeraltı zenginliğidir. Bu nedenle dev
let, kullanım alanları konusunda garantör olmak du
rumundadır. Basit anlamda, üretim miktarlarına gö
re bazı değerlendirmelerin önceden bilinmesi zorun-
luğu vardır. Çok büyük rezerv keşiflerinde durum 
değişik olabilecektir. Günün koşullarında petrol ve 
doğal gazın 'bulunduğu yerde değerlendirilehilımesi, 
büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, bunun dışında 
da dış ülkelerden gaz ithaline 'gidilmektedir. Bunun 
için Rusya ile bir anlaşma yapıldığı hepimizin malu-
muıdur. Bunu eleştiri olsun diye söylemiyorum, yalnız 
şu gerçeğin hatırlanmasında yarar vardır sanırım. Hiç
bir yabancı kuruluş ve hatta -özel durumlar hariç-
özel kuruluşlar dahi, uzun vadeli ve sonucu belli ol
mayan yatırımlarda bulunmaz. Bunu yanlış bir felse
fe ile millî kuruluşlar yapabilir, örneğin TPAO, Trak
ya'da bulmuş olduğu gazı ancak 15 yıl sonra pazar
lama imkânı bulmuştur. Aslında ayrıntıya girmeye ge
rek yok; KİT'leri özel sektöre satıyoruz. Hangilerini? 
Kâr edenleri tabiî Elbefcteki böyle olacaktır, zira ak
si düşünülemez; çünkü müşteri 'bulamazsınız. 

Tekrar vurgulamak istiyorum : Gaz konusunda, 
biraz daha, pazarlama alanında hiç olmazsa, devlet 
olarak sadece teşvik edici olmalıyız demiyorum, mec
buruz diyorum. 

5. Duyduğumuza göre hidrotermal konusunun 
Petrol Kanunu kapsamınla alınması çalışmaları yapıl
maktadır. Her halde bunu yaparken oluşum ve 'biri
kim benzerliğinden hareketle yola çıkıtaamıştır. Böy
le bir yanılgı, böyle bir düşünce olamaz. Elbette ki, 
hükümet için bir gerekçe vardır. Belki de hidro ter
mal konusunda, yer bulunamadığı için Petrol Kanunu 
kapsamında olmasının en uygun olacağı düşünülmüş
tür; olabilir tabiî. Ancak bunu yaparken dikkatli ol
malıyız. Hem kanunu ye hem de neticede uygulamayı 
güçleştirmiş oluruz. Önerim şu olacaktır : Hidro ter
mal, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne bağlanma
lıdır; onun -kontrolünde olmalı ve belge karşılığında 
hak sahibi olunmalıdır. Yerli, yabancı özel kuruluş
lar bu millî kuruluşla ortak olmak kaydıyla hak sa
hibi olmalıdırlar. Bu arada tüm doğal gazların Petrol 
Kanunu kapsamına alınmasında da yarar vardır. 

6. tki büyük baraj yapılmaktadır, özellikle Ata
türk Barajının rezarvuar alanı; yani oluşturacağı göl 

sahası, petrol aramalarının en yoğun olduğu bölgeler
den birine isabet etmektedir. Bilindiği gibi karadaki 
aramalarda deniz ve göl alanlarındaki aramalarda 
f arklılıklar vardır. Genellikle bu nedenlerle verilen im
kânlar da farklı olmaktadır. Bunların önceden tespi
tlinde yarar vardır. Ayrıca baraj açısından da bazı 
sakıncalar olabilecektir. Bunun da önlemleri önceden 
alınmalıdır. B'ilahara düşünülürse, gecikmelere neden 
olabilir. Petrol aramalarının dla zaman kaybına taham
mülü yoktur. 

Son olarak çok önemli bir noktaya değinmek iste
rim. Hatırladığıma göre, geçen yıl da bu kürsüden, 
bu konuşmaya değinmiştim. Ülkemizde Petrol Kanu
nu kapsamında ve yeni kanunla tüm sektörden so
rumlu tutulan bir kuruluş vardır : Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü. Eğer, Petrol Kanununun. ruhu olan 2 nci 
maddesine dikkat edilirse, sorumluluğunun ülke ça-

- pındaki boyutlarını görebiliriz. Bu kanunun amacı, 
Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının, millî men
faatlere uygun olanak hızla, sürekli ve etkili bir şekil
de aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamaktır. iBü görev Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
ne verilmiştir. Peki, bu nasıl yapılacaktır? Elbette ki, 
cılız bir kadro ile değil. Kuruluşun kadrosu 180 civa
rındadır; maalesef 100 civarında personelle çalışmak
ta olup, bunun üçtebiri diğer devlet kuruluşlarından 
ödünç olarak alınıp çalıştırılmaktadır. Kuruluş, kat
ma bütçeli olup, 657 sayılı Personel Kanununa tabi
dir, yani hiçbir şekilde harcama yapmaya ve sektörün 
koşullarına uygun maaş verilmesine imkân yoktuf. 
Bu kuruluşla, petrol sektörü gibi bir sektörü denetle
me, yönlendirme görevi vereceksiniz; ama buradaki 
personeli o düzeyde tutmayacaksınız ve harcama es
nekliği vermeyeceksiniz! Olmaz böyle şey; kendinizi 
aldatmış olursunuz. 

Petrol sanayiinde teknoloji ve bilim çok süratli 
gelişme göstermektedir, buna da ayak uydurulmiası 
gereklidir. Değil buna ayak uydurmak, bu kuruluşta 
petrol sektörünün esasını teşkil eden arama, araştırma, 
üretim koşullarında yetişmiş, uzmanlaşmış eleman dahi 
bulamazsınız. Bütün yük yıllarca TPAO'da çalışmış, 
tecrübe sahibi olmuş birkaç teknik insanın sırtına yük
lenmiştir. Ne acı gerçektir ki, çeşitli uzmanlık iste
yen petrol faaliyetlerini denetleyen ve yönlendiren bu 
kuruluşta, uzmanları bulamazsınız. Hatta, adı Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü olan bu kuruluşta petrol mü
hendisi dahi yoktur, nazarlık olsa dahi bir tane bile 
yoktur. Evet, yoktur ve çalıştıracak, uzmanlaşmış, ye-

I tişmiş personel dahi 'bulamazsınız. 
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Bu statü içerisinde hiçbir yetişmiş teknisyen bu 
kuruluşta çalışmaz. Buradaki ücretler ne Türkiye'deki 
kendi misalleri seviyesindedir, ne de yaibancı ülkeler 
seviyesindedir, onlardan çok uzaktadır. Dollar olarak 
düşündüğümüzde dış ülkelerde çalışan Türk mühen
disleri (jeolog, jeoifizJik ve petrol mühendisleri) bir
kaç bin dolar alırken, bu kuruluştaki personel, azamî 
300 dolar (alabilmektedir. Tüm bunların yanında di
ğer harcamalar ve yolluklar yok denecek kadar az
dır. Ayrıca, yapılması gerekli olıan teknik ve bilimsel 
çalışmaların yapılalbileceği seviyeye de bu kuruluşu 
getirememişiz. 

Günün teknolojisine uygun bilgileri kompütürize 
edememiş ve bu yönlü değerlendirmeleri yapaclak sis
temli de kuramamıştır. Daha basiti, bilimsel çalışma
ların yapılacağı hiçbir düzen kurulamamıştır; labora-
tuvargibi, (araştırma merkezi gibi. Manzara içler acısı
dır ve gereği halen yapılmamaktadır. Bu kuruluş, Pet
rol Kanununun 2 nci maddesinde öngörülen görev
lerini yerine getirebilmesi İçlin güçlendirilmelidir. ön
celikle mevcut bilgiler değerlendirilmeli ve derli toplu 
olarak petrol şirketlerinin bilgisine sunulmalıdır. Dün
ya örneklerinde olduğu gibi, kompitürize edilmelidir. 

IBu çalışmalar tanıtıcı ve teşvik edici nitelikte ol
malıdır, ileriye dönük olmalııdır; gerekirse henüz de
ğerlendirilmeyen yörelerde ön çalışmalar yapılmalı, 
teşvik niteliğinde ön bilgiler derlenmelidir. Daha ile
ri gidersek, petrol aramalarında büyük önemi olan 
jeofizik çalışmalar yapılmalı ve hatta jeofizik özel sis
mik şirketlerine ıbazı imkânlar sağlanarak teşvik edil-
meîi'dii'. 
Tüm bunların yanında, petrol sektörünü aramadan, 

pazarlamaya kadar kontrol edebilme ve hatta yön-
lendirebilmetk için sistem kurulmalı, araç ve gereçle 
donatılmalıdır. Basit bir deyişle, her yıl LIPG tüple
rinden doğan kazaları ve iistasyionüarındaki akaryakıt 
kötülüğünü hatırlamak, bu sektörün kontrolsüz oldu
ğunu. görmeye yeter sanırım. Kaldıki, bunlar deneti
mi en kolay olan birimlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Sovyetler Birliğinden ithal 
edilecek tabiî gaza alternatif olarak, Trakiyada Tekir
dağ bölgesinde kurulması planlanan LNG, sıvılaştırıl
mış metan projesi sevindirici bir gelişmedir. 1987 yılı
nın ilk yarısında gerçekleşmesi 'beklenen bu projenin 
ön müherMislik etütleri ve şartname Kellok Firması 
tarafından hazırlanmıştır. Sayın Bakandan, bu sıvı
laştırılmış gazın ne şekilde bir distrübisyona tabi tu-
tullacağı ve diğer bölgelerde de ıböyle bir depolama 

tesisinin kurulup kurulmayacağı hakkında bilgi ver
mesini rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin fevkalade 
önemli bazı teknik hizmetlerini ifa etmekle görevli 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının faaliyetlerin
de başarılı olması başlıca dileğimizdir. ıBu duygu ve 
düşüncelerle, bütçenin' vatanımıza ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni ederken, başta Sayın Bakan, ba
kanlık ve bağlı kuruluşlar mensuplarına başarılar di
ler, Sayın Başkan ve yüce heyetinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gülez. 
Lehte konuşmak . üzere, buyurun Sayın Osman 

Işık. (ANAP sıralarından alkışlar) 
OSMAN IŞUK (Ankara) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; bütçesini görüşmekte olduğumuz 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,., ülkemizin ener
ji, maden, su Ve toprak gibi önemi büyük olan konu
larla görevli bir bakanlığı olması nedeniyle şu anda 
üzerinde ^bulunduğumuz konu, memleketimizin haya-
tiyetiyle yakından ilgili olan bir konu olarak karşı-
mızlda bulunmaktadır. Çünlkü maden, enerji, su ve 
toprak insanların yaşamını direkt olarak etkileyen 
önemli unsurlardır. 

Anavatan Partisi bu idrakten hareketle, 6 Kasım 
Seçim Beyannamesinde bu konu ile ilgili görüşünü or
taya koymuş ve ıseçiım Ibeyamnaımesinin bir yerinde «He
defimiz bazı madenlerde yurt içi ihtiyacının emniyet
li, yeterli ve ekonomik seviyede karşılanmasıyla bir
likte, özellikle maden ihracatının süratle bugünkü se
viyenin üzerine çıkmasını sağlamaktır. Unutmamak 
gerekir ki, yeraltı zenginlikleri ancak milletimizin is
tifadesine sunulduğu takdirde bir değer taşır. Maden 
üretimini ve ihracını en yüksek seviyeye çıkarmaya, 
maden ve petrol arama ve işletmesinde yerli, yabancı 
her çeşit imkânlaridan en iyi şekilde faydalanmaya ka
rartıyız» demek suretiyle konunun önemine başlan
gıç itibariyle parmak basmış bulunmaktadır. 

Anavatan Partimiz, parti .porgramında ve hükü
met programında, seçim beyannamesinde belirtmiş ol
duğu bu hususlara bağlı kalmış, hükümet programını 
yaparken bu hususları kesinlikle belirtmiş bulunmak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, Anaavtan Partisi ve Hükü
metinin düşünce ve görüşleri; enerji, maden, su ve 
toprak sorunlarının çözümü ve halkın istifadesine su
nulması bakımından, enerji talebinin mümkün oldu
ğu ölçüde yerli kaynaklarla karşılanması, bilinen kay-
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nakların en ekonomik ve en maksimum faydayı sağ
layacak şekilde değerlendirilmesi ve yeni kaynakların 
geliş'tlirilerelk bir an önce üretime geçilmesi, tasarrufa 
azamî önemin verilmesi yerli ve yabancı yatırımcıla
rın uzun vadede, verimli bir yatırım ortamına kavuş-
turulalbilmeleri, enerji ve maden konularında gelişme
nin hızlandırılması, fertlere ve fertlerin meydana ge
tireceği kuruluşlara devletin tespit edeceği esaslar da
hilinde yatınım ve işletme hakkı verilmesi istikametin
dedir. Ayrıca, dış yatırımların teşviki için karşılıklı 
menlfaatları dengeleyen istikrarlı bir ortamın tesisi gi
bi prensiplere de sıkı sıkıya 'bağlıdır. 

Anavatan Partisi, arama ile ilgili ilk tespitlerinde 
arama, işletme ve metalürji sanayii bakımından ülke
miz madenciliğime tam anlamıyla kamu sektörünün 
hâkim olduğunu, maden üretiminin gayri safi millî 
hâsıla ve ihracatımız içinde çok düşük bir payı olma-

»sı yanında, gerçek potansjiyel'in tespiti yönünden ara
maların yeterli seviyede olmadığını, işletmelerin ve
rimli çalışmadığını ortaya koymak suretiyle işe başla
mış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bana göre Anavatan Par
tisi Hükümeti iktidara geldiği günden bugüne kadar, 
enerji ve tabiî .kaynaklar konusunda büyük işler yap
mış ve önemli başarılar elde etmiştir. Bu işleri başar
mak için de mevzuatta engelleyici hükümlerin bulun
ması karşısında gerekli değişiklikleri yapmak ve ye
nilikler getirmek maksadıyla kanun, kanun hükmün
de kararname, tüzük ve yönetmeliklerde süratle gerek
li değiş ikilikleri yapmış ve yine süratle işe koyulmuş 
durumdadır. 

Sayın Başkan, saym milletvekilleri; hükümetin 3 
yıl içerisinde bu alanda ortaya koyduğu başarıların 
Bazılarını örnek olarak sunmak icap ederse şöyle di
yebiliriz : 1983 yılında 18,5 mlilyon ton olan linyit 
üretimi, 1986 yılında yüzde 24 oranında bir artışla 
38,4 milyon tona ulaştırılmıştır. 

1 Ocak 1984 tarihinden itibaren, kademeli düşük 
elektrik tarifesi uygulaması başlatılmış ve bu ferah
latıcı bir unsur olmuştur. 

'Petrol aramasında özel sektörün yanında, kamu 
sektörüne ve ya'bancı sermayeye de ağırlık verilmiş
tir. Petrol aramalarında alınan teminat miktarı asgarî 
düzeyde tutulmuş ve hu maksatla ithal edilecek mal
zemelerin ithalatında ıkonut fonuna kesinti yapılma
mıştır. 

Doğal gaz üretimıi, 1984 yılına nazaran 1986 yı
lında yüzde 882 oranında hir artışla 450 milyon met
reküpe ulaştırılmıştır, 

[ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 'Birliğiyle doğal gaz 
ithalatı anlaşması yapılmış, Ankara'nın ve diğer ha
va kirliliğiyle karşı karşıya 'bulunan öteki şehirlerin 
hava kirliliğini, önleme bakımından bu gazdan yarar-
lanıîma'sı düşünülmekte ve planlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Işık, konuşmanızı bağlayınız 
efendim. 

OSMAN IŞIK ((Devamla) — «Yap - İşlet - Devret, 
formülüyle elektrik tesislerinin kurulması uygulama
sına 1985 yılında başlanmıştır. Son 3 yıl içerisinde 
Yatağan, Soma, Afşin - Elbistan, Hamitafoalt ve Yeni-

I köy 'santrallarında yeni ünitelerin devreye girmesi, As-
lantaş ve Oymapınar hidroelektrik santrallarının dev
reye alınması böylece sağlanmıştır. 1983 yılı sonunda 
6 935 megavat olan santrali kurulu gücü, 1986 yılı 
sonunda 10 134 megavata ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Bağlayınız lütfen. 
OSMAN IŞIK (Devamla) — Toparlayacağım Sa

yın Başkan. 
Elektrik enerjisi üretimi, 1983 yılında 27 milyar 

kilovat/saat iken, .1986 yılında 34 milyar kilovat/saate 
ulaşmışltır. Bunun 1987 yılında 40 milyar kilovat/saate 
ulaşması planlanmıştır. 

1983 yılında, toplam elektrikli köy sayısı 24 435 
iken, hu sayı 1986 yılı sonunda 35 600 seviyesine ge-

I tirilmişüir. Üç yıllık artış oranı yüzde 69'dur. 1987 
| yılında ise, elektriksiz köy kalmayacaktır. 
I 1983 yılında, toplam 22 352 kilometre olan iletim 

hatları, 1986 yıllı sonunda 28 bin kilometreye ulaş-
I m iş tır. 
I Hat zayiatı yüzde 27 iken, bu oran bugün yüzde 
I 14'e düşürülmüş bulunmaktadır. 

Çoğunluğu itibariyle Doğu ve Güneydoğu Ana-
I dolu olmak üzere 15 ilde 48 adet baraj ve hidroelekt

rik santral yerinde, çeşitli aşamalarda çalışmalar ya
pılmış olup, ıbunlardan 9 adedinin kesin projeleri ta
mamlanmış /bulunmaktadır. 

I IBAŞKAN — Efendim, .sürenizi aştınız, lütfen bağ-
I ilayınız. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Peki Sayın Başka-
I nım. Üç yıl içinde maden arama faaliyetleri çerçeve-
I sinde 350 bin metre sondaj yapılmış ve eskiye oranla 
I çok yüksek miktarlara ulaşan madenler elde edilmiş 
I bulunmaktadır. 
I Daha birçok başarılarını ısaymak mümkünken, za-
I manimizin darlığı sebebiyle diğerlerini sizlerin görüşü-
I ne bırakıyorum... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Gele-
I cek seneye kalsın. 
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BAŞKAN — Lütfen efendimi... 
OSMAN IŞIK (Devamila) — Zaten birçoklarına 

yakinen şahitsiniz, inkârı da mümkün değildir. 
Ban, bu yıla kadar olduğu gibi, üç yıllık iktidar 

döneminde hükümetiilmiziın bu bütçe yılında da, ken
dilerine ayrılan miktarın kuruş kuruş değerlendirme
sini yapmak suretiyle, memlekete çok daha büyük 
hizmetler getireceğine inanıyorum. Bu inanç ve bu 
duygularla bütçenin önce bakanlık camiasına, büyük 
Türk Milletine ve memleketimize hayırlı, uğurlu olma- , 
sini diliyor, heplinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Işık. 
Aleyhinde Sayın Ayhan Fırat?.. Yok. Onun yeri

ne Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, buyurunuz efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde şah
ısı görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Elektrik konusu, millî gelir konusu kadar önemli 
ve hatta kalkınmanın bir kıstası olarak kullanılmakta
dır. Bugün dünyada, fert başına düşen elektrikle kal
kınmayı, ölçmektedirler. Bu Ölçüden ileri gidersek, Tür-
kiye'niın son yıllarda 600 - 700 kilovat/isa at fert başı
na düşen eleketrik tüketimi ile, Batılı ülkelerdeki 4 - 5 
bin kilovat/saati ile karşılaştırdığımız zaman nerede 
olduğumuzu, hangi durumda olduğumuzu tespit et
memiz kolay olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir konuyu iyi tes
pit etmemizde fayda var. Demin değerli arkadaşiları-
mız burada ANAP Hükümetinin icraatı ile övündü
ler. Şüphesiz, övünülecek şeyler olduğu zaman övü-
nülmel'idir. Biz de mühaleföt olarak, yapılan her iyi 
şeyii, sizinle birlikte övmeye hazırız. Ancak, her vesi
leyle ortaya koyduğunuz «Biz geldik, elektrik kesin
tilerini ortadan kaldırdık; biz geldik, elektrik üretimi
ni yüzde 11, yüzde 12, yüzde 14 arttırdık» sözlerinde
ki övünme payımızın gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur; 
gelin, şunu tesipilt edelim. (DYP sıralarından alkışlar) 
1983 yılında işbaşına geldiğiniz zaman yapılmış 84 
'baraj teslim aldınız, ve 24 baraj da inşa halindeydi, 
24 barajın da projeleri tamamlanmıştı, 36'sının da ha
zırlıkları 'bitmek üzereydi. 

MUSTAFA BATÖÜN (Kocaeli) — Biz ne yap
tık? 

BAŞKAN — Lütfen, yine karşılıklı soru cevaba 
başlamayalım efendim. 

Devam buyurun Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Siz ne yaptınız?.. 
1984 yılında devreye giren ünitelerde 1 280 mega

vat kapasite artırılmıştır. Bu, yüzde 20'ye yakın bir 
kapasite artışıdır ki, bununla bera'ber aşağı yukarı 
kapasite 8 bini aştı. Böylece elektrik üretimindeki ar
tış yüzde 12'leri buldu, iisiterıseıiiz islimlerini sayayım; 
Oymapınar devreye girdi, Elbistan devreye girdi, As-
lantaş devreye girdi, Somalar devreye girdi. Herhal
de «Bunları da biz yaptık» diyemezsinıiz. (DYP sıra
larından «Derler, derler» sesleri) Bunların sayesinde 
elektrik enerjisi üretimi yüzde 12 arttı ve bunu da se-
tfimllerde, seçim propagandası olarak kullandınız. De
diniz ki, «Köylere elektrik getirdik.» Buralar yapılima-
saydı, acaba neyi getirecektiniz, acaba nasıl getirecek
tiniz? 
MIETI'N GÜR DERE (Tokat) — Nasıl yapıldı? Ken

di kendine mi? 

BAŞKAN — Lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Evet yaptınız. Eğer övünmek 'istiyorsanız, Hamitabat' 
la övünün; biz de sizi ondan dolayı tebrik edelim. Bu
nun gibi şeyleri yapın; övünün. Atatürk Barajıyla 
-beraber gidelim açalım- onun temelinde alın teri olan
larla bera'ber, birilikte övünün. 

iŞiımdi tutmuş; Petikim'e, tesisler için uçak dolusu 
adam götürüyorsunuz, övünmek içlin! 

MUSTAFA BATGÜN (Kocaeli) — Sizi de gö
türelim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Ne hakkınız var? 

Açın; ama, ümit ederiz ki, bunu temelinden bu 
haline getirinceye kadar geçen emekleri de inkâr et
mezsiniz. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Yâd 
ederiz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Onlar 
yasaklı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
KADİR DEMİR (Konya) — Sizinkiler de bizim, 

merak etmeyin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Değerli arlkaldaştarım, şimdi elektrik enerjisi üreti
minden söz açılmışken, dün TİSK'in toplantısınday-
dıik; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
toplantısında, sanayiciler elektrik fiyatlarından şikâ
yetçiydi. Esnafa gidiyoruz, elektrik fiyatlarından şi-
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kâyetçi; köylüye gidiyoruz, elektrik fiyatlarından şikâ
yetçi; tüketici olarak ıhizler de şikâyetçiyiz. Görevi al
dığınızda 8 liraydı, şimdi kaç lira, .biliyor musunuz? 
Kayıpları vesaireyi ilave ederseniz, 40 - 50 lira civa
rında. Bu, üretim maliyetine giriyor. Sonra diyorsu
nuz ki, «Enflasyon niye yükseliyor? Bir tek unsur bu: 
8 liradan 50 liraya çıkarmışsınız ve elektriğin çoğu 
sanayide kullanılıyor. Elektrik tüketiminde, elektriğin 
yüzde 20 - 30'u evlerde, öbür tarafı sanayide kullanı
lır. Siz her zamla, sınaî maliyeti artınyor'sunuz, üre
tim . maliyetini .artıınyorisunuz ve sonunda da, elbette 
enflasyonu artırıyorsunuz; sonra da kendi kendinize, 
«Yok, enflasyon arilmadı» diye rakamlar çıkartıyorsu
nuz. Tabiî kimse inanmıyor. Dün elektriği 8 liraya 
alan, bugün 40 - 50 liraya.alıp da... 

KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, biz 
de cevap verebilir miyiz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, öyle bir usul var mı? 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

... «Enflasyon artmadı» diyenlere, tabiî kimse inanmı
yor. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Kendileri de inan
mıyorlar; amai" müdafaa etmeye çalışıyorlar. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, 'bendeniz, bu bakanlığın bütçe 
raporunun hazırlanmasında biltesadüf, bir anlamda da 
isteyerek, raportörüyüm.,Bizim yazdığımız raporu, de
ğerli üye arkadaşlarımız tenkit ettiler, dediler ki : «Bu 
kadar kısa rapor yazılır mı?» 

Ş;mdi bu konunun altını çizmek istiyoruz. Enerji 
Bakanlığı bir zamanlar ülkemlizin bakanlıkları arasın
da en büyük, en dev bakanlıktı. Bünyesinde Etibank 
varidi, 'bünyesinde Devlet Su İşleri vardı, Petkim var-
>dı; siz bunları çıkartın, koca bakanlığın içini boşaltın, 
ondan sonra, «Niye küçük rapor yazdın?» diye, şikâ
yet edin... Olur mu bu? 

ÖMER KÜŞHAN (Kars) — Yeğen bakanlığı ile 
rekabet edemesin 4'iye. 

BAŞKAN— Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Enerji Bakanlığı, şimdi maalesef sadece enerji üreten 
ve enerji etütleri yapan bir baikan/lık haline dönüştü-
riilldü; üzüntülü bir manzara ve raporun niçin küçül
düğünün açıklaması da burada yatar. 

Değerli arkadaşlarım, bütün konuşmacılar; emi
nim ki, SHP'li arkadaşlar da burada olsaydı aynı ko
nu üzerinde duracaklardı... 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Nerede
ler? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Enerji ana planının yapılmadığından yakınmışlardır. 
Bu şikâyet sadece bizim değil, Planlama doküma

nında da vardır. Bu ana plan ne zaman yapılacaktır? 
Bu yapılmadıkça, siz hangi üniteyi öncelikle işlet
meye alacağınız veya hangisine başlayacağınız hak
kındaki kararı nasıl veriyorsunuz? 

ÖMER KUŞHAN (Kam) — İstihareye yatarak! 
BAŞKAN — Lütfen efertdim, lültfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Şim'di, değerli mühendis arkadaşlarımızın çoğunlukta 
bulunlduğu Anavatan Partisinideki arkadaşlarımız da
ha iyi bilecekler; petrolün ömrü bitmek üzere, 40 -
50 yıl sonra kömür de bitiyor, petrol de bitiyor. Han
gi enerji kaynağına yöneteceğiz; hangi enerji kayna
ğına daha fazla öncelik vereceğiz? Siz, enerji ana pla
nı olmadan, el yordamıyla mı karar vereceksiniz. 

Bu bakımdan, çok rica ediyoruz, bu enerji ana pla
nı konusunu bir an evvel bitirel'im ve bu konuda da 
yanlış kapılara müracaat edilmesin. Enerji Bakanlığı
nın içinde bu konuyu mükemmel şekilde yapacak, 
«Elektrik Etüt İdaresi» diye bir teşkilat var, bu konu
yu mükemmel sekide başarabilir, yeter ki, görevi za
manlımda verelim, başlama noktasını ve bit'iş noktası
nı tespit edelim ve sonucunu alalım. 

Eğer enerji ana planı yapılsaydı, benim mütevazi 
tetkiklerime göre, mesela güneş enerjisi konusu Tür
kiye'de ön plana gelecekti. Güneş enerjisi konusunda
ki tetkikler yeterli .değildir. Yapılan bir tetkike göre, 
Türküye güneş enerjisi konusunda en zengin ülkeler
den biridir. Türkiyemizin güneş enerjisliyle ilgili gücü 
veyahut imkânı 2 400 saat/yı'üdır; dünyada 2 binin 
üzerinde olan ülkeler, zengin sayılıyor. Demek ki, bu 
yönden çok zengin bir ülkeyiz. 

Amerikalda çalışan ve bu konuların mütehassısı 
olan bir profesör -ki, Türk asıllıdır- bakın ne diyor : 
«Türkiye için tek seçenek, güneş enerjisi sistemidir. 
Enerji sorununun kökeninde, kaynak kullanımındaki 
tehlikeli yanılgılar yatmaktadır. Hem çevre, hem de 
ekonomik sistem ''bozulmaktadır.» 

İBAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Enerji ana planını yapmak üzere olan değerli uzman 
arkadaşlarıma bir öneri olarak sunuyorum. 

NECİP OĞUZHAN ARTÖKOĞLU (Burdur) — 
Kalkınma planımızda vardı efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, son konu olarak, Sayın Baska-
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nın müsaadeleriyle, ithlal edilen kömür üzerinde dura
cağım. 

Bu kömürün ithalinde hazırlanan şartnameye gö
re, kükürt miktarı yüzde 1 'in üzerinde olmayacaktı ve 
toz m'ıkfcarı da bumun içinde, yüzde 15*in altımda ola
caktı; ki, 18 - 50 milimetrenin altındakine toz den
mektedir. Gelen kömürün içinde bulunan kükürt mik
tarının bu spesifikasyonda gösterilen, şartnamede gös-
terileriiın çok üzerinde olduğu, 1,7 olduğu iddia edili
yor. Ayrıda, toz miktarı da yüzde 30, yüzde 50 civa
rında. Böyîe bir kömürün kabul ed'ilımeımesi gereki
yordu. Nasıl, niçin kabul eidilidiği konusunda Sayın 
\B!akanım açıklama yapacağını ümit etmekteyim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 

Ayrıca, bunun İskenderun tesliminin 35 dolar civarın-
Ida olması gerekirken, bugün 50 - 60 dolar civarında 
Ankara Belediyesi maletmiş; arada büyük farklar var. 
IBir hesaba göre, 8 - 10 milyon dolarlık kayıplar var 
'bunun içimde. Bu konuda da gerekli açıklamaların 
yapılacağını ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu 'konuda söylenecek pek-
çok söz var, bazı etütlerim de var; fakat sürem dol
du. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 yılı 
'bütçeslinin bakanlık mensuplarına, bakanlığa ve ül
kemize hayırlı olma'sımı diler, en derin saygılarımı su
narım. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saldıklar. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Sudî Tü

rel, buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Bakan, süreniz 1 saat efendim. 
ENERJİ VE TAlBtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bütün millerimizin her ferdine hitap 
dden bir bakanlığın hesabını, siz değerli millet vekille
rimize vermenin huzuru içerisindeyim. Yalnız, insan
lar yaptıklarını, elbette bundan evvel yapılanlarla 
mukayese etmek mecburiyetindedir. Rekorlar, ancak 
eski rekorlar 'dikkate alınınca kırılmış sayılırlar. Biz, 
Türkiye'ye (her zaman ifade ettiğimiz gibi) bir çivi 
çakanı şükran ve mlinnetle anarız. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Ama, kemdi hizmetlerimizde de, elbette 
ki, eskiyle mukayese ederek, bir neticeye varmak iste
riz. Nitekim, sizler «fiyatlar yüzde 100 arttı, benzin 
fiyatı yüzde 200 arttı, bilmem ne fiyatı şu kadar art
tı» diye eskiyle mukayese ediyordunuz; onun için, biz 
de eskiyle mukayese etmek mecburiyetindeyiz. 
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Kimseyi itham etmek istemiyoruz, kimse çalışma
dı demek istemiyoruz; herkes ve her görev verilen kişi, 
elinden geldiği kadar bu memleket için hizmet etmiş
tir; ama kimisi bu işi becerebilir, kimisi beceremez. 
Anavatan Partisinin ne kadar iş bilir ve bitirir oldu
ğunu rakamlarla burada sizlere izah etmek istiyorum. 
ıflANAP sıraliarımdam alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kara) — İzaha gerek yok Sa
yın Bakan, vatandaşlar biliyor. Türkiye'yi dolaşmak 
yetiyor Sayın Bakam. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

iSUDt TÜREL (Devamla) — Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı, malumlarınız olduğu üzene, Türki-
ye'nlin petrol politikasını yürüten, kömür politikasını 
yürüten, elektrik politikasını yürüten, tabiî kaynakla
rının aranmasını ve bulunmasını yürüten ve barajla
rımızın etütlerini ve yapılabilirlik durumlarını incele
yen birçok hususları ihtiva eden bir bakanlıktır. 

Evvela enerji ve tabiî kaynakların değerlendiril
mesinde büyük katkıları olan Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlüğünün, "1986 yılı çahşımalannda elde 
ettiği neticeleri size kısa bilgiler halinde arz etmek is
tiyorum. 

Alınan ön bilgilerle, geçen yıllarda tespit edilen 
rezervlere ek olarak, çeşitli tenor ve kalitede top
lam 194 milyon ton linyit, "80 milyon ton bitümlü 
şist, 600 bin ton asfaltit, 22 milyon ton bakır, artı, 
molibden, 20ü bin ton demir, 280 bin ton krom, 
1 milyon 500 bin ton kuvars ve kuvars kumu, 19 
milyon ton dolomit, 300 milyon ton bortuzu, 2 mil
yon ton kaolen, 50 bin ton kükürt, 300 milyon met-
'remikap pomza ve 91 milyon ton çimento hammad
desi, 1 milyon 300 bin ton dişten rezerv katkısı sağ
lanmıştır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü : 
Bu genel müdürlükçe yürütülen başlıca proje 

çalışmalarından, Fırat Nehri üzerinde Atatürk Bara
jı mansabında bulunan Birecik ve Karkamış Baraj 
ve Hidroelektrik Santralının kesin projesi 1986 yı
llında tamamilanımıştır. 

Aşağı Çoruh enerji kademeleri ile Orta Ço
ruh enerji kademelerinin yapılabilirlik etütleri bu yıl 
sonu 'bitirilecektir. 1987 yilı liçinde bu baraj ve hid-
roeldktrtik santralların kesin proje yapımına geçilme
si sağlanmış olacaktır. 
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Düzce - Aksu Nehri üzerinde tasarlanan hidro
elektrik santralın yapılabilirdik etüdü yıl içinde bi
tirilmiştir. 

Çoruh Nehri anakolu üzerinde master plan etüdü 
sonucuna göre üçüncü grubu teşkil eden Yukarı Ço
ruh enerji kademeleri içinde yer alan hidroelektrik 
santraların yapılabilirlik etüdü çalışmaları devam et
mektedir. 

Güneydoğu Anadolu'da önemli bir enerji potan
siyeline sahip olan Zapsuyu master plan etüdü; 4 
adedi barajlı (Başkale, Hakkâri, Doğamlı ve Çuik ur
ca Enerji ve Hidroelektrik Santralları), 2 adedi ne
hir tipi (Bağışlı ve Geçitli Hidroelektrik Santralları) 
olmak üzere 6 adet santral yerinde devam etmekte
dir. 

Aşağı Araş Havzasında tespit edilen Karakurt, 
Denizgölü, Kul oğlu 'baraj ve hidroelektrik santralla-
rına ait master plan etüdü 1987 yılında bitirilecek
tir. 

Ayrıca, Elektrik İş1eri Etüt İdaresi, Çoruh Nehri 
yan kollan, Dicle Nehrinin kolu olan Botan Çayı, 
Fırat Nehri kollarından Peri Suyu, Murat ve Kara
su, Göksu Nehrimin kolu olan Ermenek ve Göksu 
üzerinde baraj ve hidroelektrik santral imkânlarının 
master plan öncesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bunları kısaca arz ediyorum efendim; bir kitap 
bastırdım, 'bilahara sayın milletvekillerine takdim 
edeceğim. 

iPetroll 'İşleri Genel Müdürlüğü : 
Ülkemizde, 1986 yılı Kasım ayı sonu itibariy

le 3'ü yerli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 21 
adet petrol şirketi çalışmalarını sürdürmektedir. 

30.11.1986 tarihline kadar, 2 adedi yenli olmak 
üzere, toplam 8 şirkete, 29 adet petrol arama ruh
satnamesiverilmiştir. Verilen 'bu ruhsatnamelerle 'bir
ilikte, 30.11.1986 tarihi itibariyle ülkemizde petrol 
araması yapan şirketlerin mevcut ruhsatname sayısı 
232 adet olmuştur. Bu ruhsatnamelerden 136 adedi 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, diğerleri ise 
yerli özel şirketler ile yedi ve yabancı şirket ortak
lığına ve yabancı şirketlere ait 'bulunmaktadır. 

Aynı süre içerisinde 55 adet arama ruhsatı şirket-
ierce terlk edilmiş, 15 adet arama ruhsatnamesinin 
müddeti sona ermiş, 7 adet ruhsatname feshedilmıiş-
<tir. Bu süre zarfında 61 adet petrol arama ruhsat
namesinin de süresi uzatılmıştır. 

1.1.1986 - 30.11.1986 tarihleri arasında şirketlere 
işletme ruhsatnamesi verilmemiş olup, geçmiş yıllar
da şirketlere verilen işletme ruhsatnameleri adedi de 

35'tir. Bu ruhsatnamelerin 24 adedi Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına ait buılunmaktadır. 30.11,1986 
tarihine kadar BOTAŞ'a, Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliğinden ithâl edilecek doğal gazın nakli 
için, TÜPRAŞ'a da LPG depolama tesisleri kurması 
için belge verilmiştir. 

1986 yılının 11 aylık döneminde Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı tarafından, 19'u geçen sene
den devreden kuyu olmak üzere toplam 94 kuyu açıl
mış, bu kuyulardan 91 adedi tamamlanmıştır. Bu ku
yulardan 59 adedi petroHü, 7 adedi gazlı olup 25 ku
yu da kuru kuyu olarak terkedilmiştir. Şirketin bu 
yıl sonuna kadar 13 kuyu daha açacağı tahinin edlit-
ımektedir. 

Ülkemizde doğal gaz sadece Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı tarafından Trakya ve Mardin-Ça-
murlu sahalarından üretilmektedir, 1983 yılında 7,5 
milyon metreküp olan üretim, 1984 yılında 39,6 mil
yon metrekübe, 1985 yılında 67,7 milyon metrekübe 
ve 1986 yılı Kasım ayı sonu itibariyle de 412 mil
yon 656 bin 123 metrekübe ulaşmıştır. 1986 yılı so
nu itibariyle 458 milyon metreküp olacaktır. Bunun 
ham petrole göre değeri 34,5 milyar Türk Lirasıdır, 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 
Malumlarınız olduğu üzere, 1983 yılında Türki

ye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından üretilen 
kömür miktarı 18,5 milyon tondu. Bu sene 40 mil
yon tona yakındır ve büyük tor atılım yapılmıştır. 
Bunu -Kalorifik değeri itibariyle söylüyorum- teka
bül ettiği para miktarı 247 milyar Türk lirasıdır. 
Yani, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 1957 yı
lında kurulmuş, 1957 yılından itibaren 1983 yıılı so
nuna kadar 18,5 milyon ton kömür çıkarabilmiş; 
fakat Anavatan Partisi iktidara geldikten sonra, üç 
sene içerisinde (bu rakamı 18,5 milyon tondan 40 mil
yon tona çıkarmıştır; netice ortadadır... (ANAP sı
ralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Netice ortadadır 
ve bu terakki devam edecektir, 1988 yılında 60 mil
yon... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Afşin'i 
kim yaptı efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Ona da geleceğim efen
dim. 

1988 yılında 60 milyon ton kömür çıkararak Tür
kiye, dünyanın sayılı kömür çıkaran devletlerinden 
biri hailine gelecektir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — O (hailde niye Afri
ka'dan (kömür ithal ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardan) — Ama ithal 
ediyoruz! 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Madem iyi kömür 

çıkarıyordunuz da, neden ithaline izin verip vatan
daşı soydurdunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Arkadaşlarımızın söy
ledikleri sözlere sırasıyla geliyorum efendim. 

(BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan, devam buyu
run efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, ben sırasıyla 
geldiğimi ifade 'ederek istical etmemeleri için ricada 
bulundum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, ku
sura bakmayın başka türlü soramıyoruz soruları; iç
tüzük böyle çünkü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, gelelim elekt
rik durumuna : Biz, 1983 yılı sonunda 24 milyar ki-
lowat/saat elektrik kullanan bir memleket durumun
daydık; ama bunun aşağı yukarı 2,5 milyar Ikilo-
wat/saati ithal ediliyordu. Devreye soktuğumuz sant-
rallaria ve aldığımız tedbirlerle elektrik kısıntı ve 
kesintisi (kaldırılmıştır. (ANAP sıraılarından alkışlar) 
Aynı zamanda, yarısı karanlığa terk edilımiş bir Tür
kiye'de ıdeğil, aydınlığa kavuşturulmuş bir Türkiye'de 
elektrik kısıntısı kaldırılmıştır. (ANAP sıralarından 
allkışilaır) 

Eserler buradadır. Güney ısınırında -lütfen dikkat 
buyurun- 300 kilometreden fazla 'aydınlatma yapıl
mıştır. İstanbul, 24-25 miyar lira sarf edilerek ışıl 
ışıl bale getirilmiştir. İstanbul Boğazına bir gerdan-
lıik takılmıştır; ama iki yakasını da ışıklandırarak, 
küpeleri de tarafımızdan takıllımış ve ışıl ışıl yanmak
tadır. (ANAP sıralarından alkşlar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ben
zetemedin Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL '(Devamla) — Yıllarca karanUklıar içe
risinde gidilip gelinen ve Türkiye'nin dışarıdan gelen
lere ilk açılan penceresi olan Esen boğa yolu, 300 
milyon lira sarf edilerek ışıl ışıl halle getirilmiştir. An-
Kara'nun nefes alacağı bir yer olarak telakki ettiği
miz Gölbaşı'nın... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi havadan bah
sediyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Devamla) — ... 30 kilometrecik yo
lu ışıl ışıl hale getirilmiştir. Çok yakın 'tarihte An-
Ikara'nın beş girişi de ışıl ışıl hale getıirilecelktir. Me
denî insanların yaşadığı, medenî görünümlü memle-
kefcleri yaratmak Anavatan iktidaraıa nasip olmuştur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Dost, çatlasa da pat
lasa da, ne derse desin, bu bize nasip olmuştur. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Kaynaklarını da söyle. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Tapu 
dairesini düzeltemedin, ama burayı düzelttin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamlıa) — Gelelim kaynaklara... 
Evvela şunu ifade etmek istiyorum; termik ve hid
rolik santralılardan üreteceğimiz enerji 2 000 yıilında 
182 milyar 800 milyon 'küovat/saat olacaktır. Planı 
yapılmıştır; Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi oldu
ğunu söyleyen arkadaşımızın, orada da bunu din-
lemıiş olması iktiza ederdi. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — O za
mana kadar gidersiniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Bunun 92 milyar 400 
milyon kilovat-saati hidrolik santrallardan elde edi
lecektir; yani mevcut 110-120 milyar kilovat/saat-
liık hidrolik potansiyelimizin yüzde 78'i 2 000 yılında 
kullanılmış olacaktır. 

'Biz, sözlerimizin başında, Türkiye'ye bir çivi ça
kanı minnetle anacağımızı ifade etmiştik; ama, iş bi
lir ve iş bitirir Anavatan iktidarı elini çabuk tutarak 
bu noktaya gelmiştir dedik; şjiımdli de arz 'ediyorum 
efendim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Evet, 
elli çabuktur efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — 1984 yılından itibaren 
devreye giren termik santrali projelerine göz atacak 
olursak, yurdumuzun en önemli termik santral pro
jelerinden biri olan ve 1975 yılında temeli atılan Af-
şin-Blbistan termik santralinim birinci ünitesinin do
kuz yılda -Temmuz 1984'te- ancak devreye alınabil
diğini gömmekteyiz. 1984 yılı başından itibaren Elbis
tan santrallinin yanı ısıra, Yatağan, Soma, Hamitabat 
doğal gaz santraülan, Yeniköy gibi termik santral pro-
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jeleri son derece hızlı bir tempo ile devreye alınmış-
lardiır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ne zaman 'başlamıştır? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bir Yemiköy Santralı, 
1984 öncesıi temposuyla -lütfen dikkat buyurun- 1990 
senesinde bitebilirdi. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — işte me
şale burada, ne zaman başlandığında değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDi TÜREL (Devamla) — Ama, biz Yemiköy 
Santralını 1986 senesinde açtık. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Biz olsak daha evvel açardık. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çevreyi ne hale ge-

ıtıirdiiniz Sayın Bakan; bir de onu anlatır mısınız? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Çayırhan Santralı ile 
1989 senesinde devreye girebültirdi; biz, önümüzdeki 
sene açıyoruz. 

1984 yılından itibaren devreye alınan hidrolik 
santral projelerinin tamamlanma sürelerine bakacak 
olursak, 'önümüzdeki aylarda devreye girecek olan 
Karakaya projesi, temel atılma tarihinden 1984 yılı 
başına kadar 8 yıl içerıiısinde yapıdan işle mukayese 
edilirse ve proje 1984 öncesıi dönemimdeki hızıyla 
ilerılemıiş olsaydı, 1992 'senesinde devreye aiınabile-
cekti; Anavatan iktidarı, 1987 yılı başında bunu dev
reye sokacaktır. (ANAP sıralarmdain «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Çok 
maharetlisiniz Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Aynı şekilde, 1980 yı
lında temeli atılan ve önümüzdeki yıl içerislinde dev
reye alınacak Altınkaya projesi, eski tempoya göre 3 
yıl önce devreye alınmış olacaktı. Bunlar hesap me
selesidir, gayet güzel yapılır, şimdi çok güzel elektro
nik hesap makineleri çıktı; tak tok tak hemen ya
pabilirsiniz. (Gülüşmeler) 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Sayın Ba
kan, sonradan tenzilata gidiyor musunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Biraz evvel, Türkiye' 
:tiıin, yılda 4 saat elektrik kesilen 'bir noktadan, ışıl 

ışıl bir noktaya geddiğini ifade etmiştim. Uzak bir 
tarih söylemiyorum; çünkü 2 000 yılı dediğim za
man, siz bunu çok uzak bir tarih olarak görüyor
sunuz, «muhtemeldir» diyorsunuz veya liyi hesap et-
ımediğimizi zannediyorsunuz; ama size çok yakın bir 
tarih söylüyorum, inşallah 1988 senesinde Türkiye' 
de 66 milyar kilovat/saat elektrik üretilebilecektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bunun 51 milyar kilo
vat/saatli büyük .tüketimdir, büyük tüketime arz edi
lebilecek [miktardır; Türkiye, elektrik kısıntılarından 
karanlıklar içerisinde bir Türkiye noktasından, 1988 
senesinde 15 milyar kilovat/saat yedekli çalışan ve 
medenî memleketler seviyesine ulaşmış bir Türkiye 
olacaktır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Meğer 
neymişsittiz! 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Ne olup olmadığımı
zın cevabı ve hesabı yüce mlilletimiizm vicdanında 
mutlaka maikes bulacaktır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 28 
Eylül gösterdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Yıldırır, 
lütfen... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Türk Milleti zaten 
medenî Sayın Bakan, modern değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — «Elektriğin, medeniyetin 
bir göstergesi olduğu» ifade edildiği için söylüyorum. 
Şimdi size bir rakam daha vermek istiyorum. 

Birinci derecede kalkınmada öncelikli olarak kabul 
ettiğimiz 13 ilin 1983 yılı sonunda elektrikli köy sa
yısı 1 799 idi, yani bu 13 ilde mevcut köyün yüzde 
28,95'i elektriklendirilmiş idi. 1986 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle elektrikli köy sayısı -ki bu 13 ilde 6 213 
tane köy vardır - 4 916'ya çıkmıştır; yani yüzde 79.12' 
ye çıkmıştır. 

Şimdi, «Sosyal adaleti memlekete getiriyoruz» di
yenler ve «Bu memleket iyi idare edilmiyor» diyen
ler, 1983 yılı sonuna kadar «Sizin talihiniz karanlıkta 
kalmaktır, sizi Allah böyle yaratmış, bunun için ta
lihinize küsün» diyenler, Anavatan Partisi iktidara ge
lip de, «Türkiye'nin makûs talihini yeneceğiz» dediği 
zaman, hepinizin istihzası ile karşılanmıştı... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kim, nerede söyledi bunu Sayın Bakan?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Kim

senin gıyabında konuşmayalım. 
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IDAŞKIAlN — ,Sayın Bakan, lütfen umumî heyete 
hitap ediniz efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Efendim, hayalî ihracat var, hayalî şirketler var, fa
kat hayalî beyanlar yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Kim söylemişse söy
lemiş, ne olacak yani? Allah, Allalh... (ANAP sırala
rından gülüşmeler) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Boş sı
ralara hitap ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neyse efendim. Siz de çıkar konu
şursunuz. Lütfen... Lütfen efendim... Lütfen dinleye
lim efendim; kabullenelim, kabullenmeyelim, ama din
leyelim. 

Devam eldiniz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Türkiye'nin inkişaf etmesinden ve bunun bu yüce 
Meclisin çatısı altında söylenmesinden ve milletin tem
silcisi olan sizlere ifade edilmesinden gayri memnun 
oluyorsanız, o zaman bunları bir kenara koyayım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bu eserlerin yüzde 80'i kime aittir? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Se
viniriz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ıSUDİ TÜREL (Devamla) — Sevinen arkadaşlarım 
için teşekkür ederim. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Ağla
yan mı var, herkes seviniyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — (Türkiye genelinde 1983 
yılında yüzde 67.58 aydınlatma vardı. 1986'da, 11 
inci ay başı itibariyle söylüyorum, yüzde 91.65'e çık
mıştır, inşallah gelecek yıl Türkiye'nin her tarafı ışıl 
ışıl ve zevkle, iftiharla, artık Avrupa'dan veya başka 
yerden gelirken «(Karanlık gördüğün ülke Türkiye'dir» 
tabiri, «Aydınlık gördüğünüz ülke Türkiye'dir» tabiri 
haline dönecektir. Bununla inşallah hepimiz iftihar 
edeceğiz. (ANAP sıralarından «Anladınız mı?» ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, anlayan anlasın. 
Zorla mı anlatacaksınız; Allah, Allah... Yani yeminle 
mi konuşacaksınız? 

Devam edin efendim. 
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Sayın Turgut Gülez'in 

söylemiş olduğu ve bize temenni mahiyetinde ifade 
ettiği hususlar not edilmiştir; kendilerine teşekkür ede
riz, uyarıları göz önüne alınacak ve bu yönde çalış
malara devam edilecektir efendim. 

Elektrik fiyatından şikâyet vardır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Biraz 
daha zam yapın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Arzu ediyorsanız ya
parız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırır, çok rica edeceğim ar
tık. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Elektrik fiyatı normal
dir efendim ve sizin ifade ettiğiniz gibi veya bazı kişi
lerin ifade ettiği gibi; elektrik fiyatları dünyanın en 
pahalı memleketleri arasında değiliz, Türkiye, elektrik 
fiyatları itibariyle dünya ortalamasında aşağı yukarı 
yarılarda olan bir devlettir. Dünyanın bazı devletlerin
de bizden ucuzdur; yüzde 50'si bizden ucuzdur, yüz
de 50'si bizden pahalıdır; yani ortalarda olan bir ra
kamı vardır. Ama, bu paranın nereye gittiği komis
yonda arz edilmiştir ve bu hizmetler ancak bu pa
ralarla yapılmaktadır. 

Şimdi, bu arada bir hususu da ifade etmek isti
yorum. Son zamanlarda gazetelerde ve bazı arkadaş
larımızın dilinde olan Gölbaşı TElK'in sosyal tesisleri. 
«Çok lükstür, şöyledir, böyledir» diye... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Helal 
olsun efendim, itiraz yok. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Onu ben bir arz ede
yim efendim, sizlerin bilmesinde fayda vardır. Göl-
haşı tesislerinin yapımına 1976 senesinde başlanmıştır 
ve bizim iktidarımız zamanında devam etmektedir, 
dört ünite halindedir, bizim iktidarımız zamanında 
son ünitesi ihale edilmiştir; ondan evvelki üç ünitesi 
bizden önce ihale edilmiştir. Ama, şunu hemen ifade 
edeyim ki, bunu düşünenlere ve yapanlara, yaptıran
lara, vesile olanlara burada şükranlarımı sunmayı bir 
görev telakki ediyorum. (ANAP ve DYP sıralarından > 
alkışlar) Çünkü, Türkiye genelinde, günde en az 3 - 4, 
hatta 5 bin kişinin, gece biz yataklarımızda rahat 
uyurken, sıcak sobalarımızın başındayken, nöbet tut
tuğu Türkiye Elektrik Kurumu personeline, Türkiye 
genelindeki 65 bin personeline yapılan 5 900 lojmanı 
çok gören bir zihniyetin mutlaka karşısındayız efen
dim. 
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FBYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Öyle 
bir zihniyet yokki. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Lojmana de
ğil, lükse, israfa, yolsuzluğa karşıyız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Efendim, bu konuşmalar mutlaka bir gruba veya

hut da bir şahsa mı ait olur; niye böyle konuşuyor
sunuz? Bir bakan konuşuyor, içeride konuşulmuş, dı
şarıda konuşulmuş; hepsine cevap verir. Niye üzeri
nize alıyorsunuz? 

Devam edin efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SÖDl TÜREL (Devamla) — Efendim, Gölbaşı'ndaki 
883 lojman için 7 milyar 361 milyon lira sarf edil
miştir. Oradaki bütün tesisler için sarf edilen para 
16 - 17 milyar liradır; ama lojmanlar için sarf edilen 
para 7 milyar 361 milyon liradır. Bunun elektrik fiyat
larına yansıması 14 kuruştur. Yani bugün elektrik 
fiyatı ortalaması 37 lira 80 kuruştur; bunun tahsila
tının 14 kuruşu lojmanlara gitmiştir, bu rakam 37 lira 
80 kuruşun bin'de 4'üdür efendim ve bu lojmanlar 98 
metrekaredir; Meclis kürsüsünden ifade ediyorum, 
lojmanlar 98 metrekaredir. Yalnız 13 dairesi 98 met
rekareden büyük, 870 dairesi 98 metrekaredir; yani 
lüks, 300 metrekarelik, şöyle böyle daireler değildir 
efendim. 

Bu lojmanlarda, Ankara'da çalışan vasıflı ve va
sıfsız işçilerimizden yüzde 4,6'sı oturmaktadır; me
mur, yönetici, şef ve üst kademedeki personelin de 
yüzde 18'i bu lojmanlarda oturmalktadır. İşçi sayısı 
2 390, toplam memur sayısı 3 974'tür. 

Enerji anaplanımız 1987 yılında bitirilecektir. Elek
trik enerjisi anaplanı tamamlanmıştır. Güneş enerjisi 
çalışmaları ve rüzgâr enerjisi çalışmaları Elektrik iş
leri Etüt idaresi tarafından devam etmektedir. 

Petrol fiyatlarına gelince: Petrol fiyatları Avrupa' 
ya göre en ucuz ülkedir. «Petrol fiyatları düştü, Av-
rupa'daki ülkelerin petrol fiyatları yarı yarıya düştü, 
Türkiye'de çok pahalı satılmaktadır» iddiası karşısın
da bunu söylüyorum ve birkaç memleketin dolar ba
zında petrol fiyatlarını size arz ediyorum efendim. 

Süper benzin; Belçika'da 0,58, italya'da 0,87, Fran
sa'ca 0,71, Almanya'da 0,50, Danimarka'da 0,82, Hol
landa'da 0,59, İngiltere'de 0,53, Türkiye'de 0,40 do
lardır. Bunlar bugünkü fiyatlardır. 

Normal benzin; Belçikada 0,56, İtalya'da 0,84, 
Fransa'da 0,68, Almanya'da 0,46, Danimarka'da 0,80, 

Hollanda'da 0,58, İngiltere'de 0,52, Türkiye'de 0,37 
dolardır. 

Motorin fiyatları; Belçikada 0.35, italya'da 0.43, 
Fransa'da 0.49, Almanya'da 0.43, Danimarka'da 0.45, 
Hollanda'da 0.29, ingiltere'de 0.50, Türkiye'de 0.26 
dolardır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
ihraç ettiğiniz benzini sıfır kaçtan satıyorsunuz Sayın 
Bakan?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Devamla) — Dünya piyasaları ra
yicine göre, bazen ucuz, bazen pahalı olabilir. Bunu, 
mutlaka çok pahalı satmamız gerekecek diye bir kaide 
yoktur efendim. 

Efendim, çok kısa da olsa, sizlere bakanlığımın 
bütçesi hakkında ve durumu hakkında maruzatımı 
ifade etmeye çalıştım. Teşekkür eden arkadaşlarıma 
ben de teşekkürlerimi sunarım, tenkit eden arkadaş
larımızın da tenkitlerini en iyi şekilde değerlendire
ceğimizin kendilerince bilinmesini istirham ediyorum. 
Bu duygular içerisinde, Enerji Bakanlığı Bütçesinin 
ımilletknize, hepimize ve bu camiada hizmet gören, 
feragat ve fedakârlıkla çalışan değerli arkadaşlarıma 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türel. 
Son söz olarak, üzerinde konuşmak üzere Sayın 

Yavuz Köymen, buyurun efendim. 
Efendim, sual sormak isteyenler, lütfen yazılı ola

rak Başkanlığa bildirsinler. 
Sayın Köymen, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1987 Malî Yılı 'Bütçesi üzerindeki görüşle
rimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuru
luşları şöyle sıralayabiliriz: Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü, Maden Tetkik, ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü; ilgili 
kuruluşlar: Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür
lüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü ve ayrıca TEK Genel Müdürlüğüne bağlı or
taklık olarak TEM'SAN Genel Müdürlüğünden oluş
maktadır. 

Yukarıda saydığım önemli kuruluşlardan meyda
na gelen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının çok 



T. B. M. M. B : 48 21 . 12 . 1986 O : 2 

önemli görevleri vardır. Ülke ekonomisine katkısı bü
yüktür. İcraatları ile ekonomiyi müspet ve menfî 
yönte etkileyecek geniş bir çalışma alanı mevcuttur. 
Bunun bilincinde olan hükümetimiz bu bakanlığın ça
lışmalarına, imkânları nispetinde en büyük desteği 
sağlamışlardır. 1987 malî yılı bütçesinde ilgili kuru
luşları ile birlikte Enerji ve ıTaibiî Kaynaklar Bakanlı
ğına ayrılan ödeneğin meblağı küçümsenemeyecek 
miktardadır. Bu rakamlar, hükümetimizin enerjiye, 
sulamaya ve tabiî kaynakların daha verimli bir şekilde 
işletilmesini amaçlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığın kuruluşlarından bi
ri olan Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, 
bilindiği gibi, memleketimizde elektriğin dağıtımı, üre
timi ve tüketimini yapmak üzere 1970 yıllarında 13Ü2 
sayılı Kanun ile kurulmuştur. 60 binin üzerinde per
soneli ile birlikte ülkemize hizmet vermek için büyük 
gayretlerle çalışmaktadırlar.-

Enerji üretimi bakımından, ülkelerin enerji üre
timi istatistiklerine baktığımızda, görünen odur ki, 
rakamların bir hayli altında bulunmaktayız. Bu bakım
dan, enerji üretimini artırmak için gerekli tedbirler 
planlı, projeli bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. 
Nükleer, termik, hidroelektrik kaynakların devreye 
sokulması çalışmaları hızlandırılmalıdır. 

Şimdi, 1980 yılından itibaren elektrik üretimine kı
sa bir göz atacak olursak; 1980 yılında Türkiye'nin 
toplam elektrik üretimi 23 milyar 275 milyon kilovat/ 
saat idi. 1983 yılında brüt arz 29 milyar 567 milyon 
kilovat/saat, kişi başına düşen elektrik 689 kilovat/ 
saat. 1985 yılında ise, 36 milyar 361 milyon, kişi başına 
düşten elektrik ise 727 kilovat/saattir. 1986 yılında 
toplam arz 40 milyar 600 milyon kilovat/saattir. 1986 
yılında kişi başına düşecek elektrik ise 812 kilovat/saat
tir. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılında brüt arzın 46 
milyar kilovat/saate çıkacağı; 1988 yılında 66 milyar 
918 milyon kilovat/saat olacağı tahmin edilmektedir. 
Bunun, Türkiye'nin ihtiyacı olan 51 milyar 620 mil
yon kilovat/saatinin kullanılacağı, bakiyesinin ise, 
yedek enerji olarak kalacağı anlaşılmaktadır. Bu, se
vindirici bir tablodur. Türkiye'nin, 1984 senesi ba
şında elektrik ithal eden ülke halinden, 1989 yılı ba
şında yedek elektriğe kavuşan ve kişi başına 1 020 
kilovat/saat elektrik üreten bir ülke haline geleceği 
hesaplanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kısaca hidroelektrik santral-
larına temas etmek istiyorum. 1987 - 1988 yıllarında 
işletmeye açılacak tesisler; Karakaya, Kılıçkaya, Al-

tınkaya, Köklüce, Tercan, Koçköprü gibi hidroelektrik 
santrallarıdır. 1987 - 1988 yıllarında işletmeye açıla
cak olan termik üretim santrallarından; Afşin - El
bistan, Yeniköy, Çayırhan, Kangal ve Yeniçatalağızı 
hatırıma gelenler arasındadır. 

Köy elektrifikasyonunda Türkiye Elektrik Kuru
mu Genel Müdürlüğü çok başarılı hizmetler vermiş
tir. Bundan sonra da, başarı çizgisini değiştirmeden 
hizmetlerine devam edeceğine yürekten inanmakta
yım. Elektrik enerjisinde üretim, iletim ve dağıtımın
da plan, proje ve yapımında çalışan bakanlık ve ilgili 
kuruluşların elemanlarına, fedakâr çalışmalarından do
layı şükranlarımı sunuyorum. 

Köy elektrifikasyonunda, 1965 yılında Türkiye'de 
yalnızca 375 köy elektriğe kavuşmuştu. 1970 yılında 
2 371 köy, 1975 yılında 7 462 köy, 1980 yılında 18 345 
köy, 1983'te 24 436 köy elektriğe kavuşmuştur. 1986 
yılının sonunda, 35 591 köy elektriğe kavuşmuştur. 
1987 yılı sonuna kadar Türkiye'de elektriksiz köy 
kalmayacağına inanmaktayım. Bu tablo, başarının ve 
çalışmanın bir örneğidir. 

Enerji üretim ve tüketimi yönünden özlenen he
defe ulaşmakta gerekli çözümlerin bulunacağı inan
cındayız. Bugüne kadar bu alanda yapılan çalışmalar 
bize güven vermektedir. Bu yönde verilen her kararı 
destekleyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılında çıkarılan 2705 
sayılı Kanun ile belediyelerin elektrik işletmeleri ve 
elektrik dağıtım şebekeleri Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediye elektrik 
şebekelerinde alınan tedbirler ve yapılan ıslah ve 
takviyelerle şebeke kayıplarının azaltılması ve gerilim 
düşümünün iyileştirilmesi, takdirle karşıladığımız iş
lerdendir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayınız, süreniz 
doldu. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, tükenebilir özellik taşıyan 
enerji ve tabiî kaynaklarımızın önemi, sanayileşmede, 
sosyal ve ekonomik refah noktasına ulaşmada, gele
ceğimizde ve ekonomik bağımsızlığımızda büyük ola
caktır. Sanayileşmenin ön şartı olan yol, su, elektrik, 
baraj, liman, sulama kanalları ve bütün sanayi dal
ları, millî menfaatlarımızı doğrudan ilgilendirmekte
dir. Milletimizin güçlü olmasının, ekonomik güçlere 
bağlı olduğu hepimizin malumudur. Ekonomik gücü
müzde en büyük unsur, yeraltı servetlerimizden olan 
madenlerimizdir. Milletimiz, her konuda olduğu gibi, 
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bu konuda da kararlıdır. Hükümetimiz, millî ekono- . 
minin temelini teşkil eden madenler konusuna da aynı I 
hassasiyeti göstermektedir. I 

(Türkiye Kıömür işletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğü, büyük gayret ve çalışkanlığıyla 2,5 - 3 yılda 
programının üzerinde kömür üreterek, hem santral- I 
lan, hem de halkımızın yakacak ihtiyacını karşıla- I 
maktadır. Bugün istediğimiz kadar kömürü istediği- I 
miz yerden karşılayabilmekteyiz. I 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. I 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, bu dönemde kömür ve madencilik konusun- I 
da alınan köklü tedbirler dolayısıyla, önümüzdeki yıl- I 
larda kömür dahi ihraç edebilecek durumda olabile- I 
ceğimize inanıyorum. Maden ihracatımızda gözle gö- I 
rülür belirli artışlar olacaktır. ' I 

Yine, alınan kanunî tedbir ve ortamın verdiği gü- I 
venle petrol üretimimizi artıracağımıza inanıyorum. 
Amacımız, 1990'lara doğru yeni ve mevcut kuyularda I 
yapılacak ikinci üretim ile yerli üretimin artırılma- I 
sidir. Bu konuda esas görüşümüz ve gayretlerimiz, mu- I 
hakkak ki, ülkemizin petrol üretiminde kendi kendine I 
yeterli olabilmesidir. I 

Petrol aramak ve üretmek, zahmetli ve teknoloji I 
isteyen bir iştir, öyle inanıyoruz ki, bu dönemde bu I 
konuda da önemli adımlar atılmıştır. I 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar I 
Bakanlığı ve ilgili kuruluşları mensuplarının başarı- I 
larının devamını diler, 1987 yılı Enerji ve Tabiî Kay- I 
naklar Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milleti- I 
mize hayırlı olmasını temenni eder, en derin saygıla- I 
rımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köymen. I 

Efendim, sıra sorulara geldi; Sayın Artukoğlu, Sa- I 
yın Akan, Sayın Kuşhan, Sayın Artukaslan, Sayın I 
Albacıgil, Sayın Çelikbaş, Sayın Arıkan, Sayın Sadık- I 
lar, Sayın Gökçora, soru soracaklardır. I 

Soru sormak için kayıt işlemi bitmiştir. I 
Efendim, Sayın Artukoğlu'nun soruları yazılıdır, I 

okutuyorum: I 

Burdur Milletvekili Sayın Necip Oğuzhan Artuk- I 
oğlu'nun sorusu: j 

Türkiye enerji nakil hatları manzumesinde yüzde I 
10'â -4 milyar kilovat/saate - ulaşan zayiat yer al- I 
maktadır. Bu, millî istihsalde 1 trilyon Türk Lirasına I 
eşdeğerdedir. Bu kaybı azaltmak için, 380 kilovoltluk I 
ananakil hattında gerilim yükseltilmesi enerji planında I 
derpiş edilecek midir? I 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUıDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, cevabını 
unutmadan hemen vereyim mi efendim?.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Alcan, buyurun efendim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

iki tane inşaat sahibi vardır. Bunlardan birisinin sahi
bi Tekirdağ ANAP 11 Başkanı Engin Bilge; inşaatın 
elektrik projesinde istediği elektrik talep gücü 74 865 
vat. Diğer vatandaş ise, Ahmet Bayrakçeken; talep 
gücü 33 288 vat. Elektrik projesinde ise, şu kaşe var
dır: «Elektrik enerji orta geriliminden verilecektir. 
Bunun için gerekli olan trafo ve trafo postası ve 
enerji nakil hattı müşteri tarafından hazırlanacaktır. 
Aksi takdirde enerji verilmez» diye yazmaktadır. 

ANAP 11 Başkanı Sayın Engin Bilge'nıin tüm in
şaatlarına bu kaşe vurulmamakta ve elektrikler direkt 
çekilmektedir. Sade vatandaş olan diğer kişinin ise, 
mutlaka inşaatına elektrik çekilecek ise, trafo işlem
leri yapıldıktan sonra çekilmektedir. Bu iki işlem ne
den ayrı ayrı uygulanmaktadır? 

Sayın Bakanıma bunların fotokopilerini de takdim 
ediyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Nimet ANAP'a, külfet vatandaşa... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SALİH ALCAN (Tekirdağ)— İkincisi, Tekirdağ 
merkez Çınarlı Mahallesi, Çimen .Sokak No : 78'deki 
evin üstünden 31,5 kilovat Tekirdağ - Vor - İnecik -
Banarlı enerji nakil hattı geçmektedir. Enerji nakil 
hattının bir direği ise, iki katlı evin içindedir. De
falarca müracaatlarına istinaden bu nakil hattı evin 
üzerinden kaldırılmamıştır; ikinci kata çıkıldığında 
çocukların değeceği kadar yakındır. İlgili resmi Sayın 
Bakanıma ileteceğim. Bu konularda girişimleri ne ola
caktır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Ortadirek mi efendim? 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Kaldıysa efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kuşhan... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Bütün nimetler Anavatan'a, külfet vatandaşa... 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Başkanlar ne za

mandan beri politika yapıyorlar efendim? 
BAŞKAN — Ne politikası bu efendim, ortadan 

iniyormuş direk. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, 

bugün çok espritüelsindz efendim. 
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NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Ortadirek ANAP', . 
ta. 

IBAŞKAN — Satın mı aldınız efendim? 
Devam edin Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Baş

kanlık vasıtasıyla sorularımın cevaplarını ilgili bakan
lıktan öğrenmek istiyorum. Ankara'nın havasını te
mizleyeceğiz diye, 1986 yılı başında hangi firmalar
dan ve hangi firmalar aracılığıyla, ne kadar kömür 
ithal edilmiştir? 

Bu soru içerisinde; bu uygulamadan Ankara'da 
yaşayanlara, Ankara'da mukim insanlara ek masraf, 
ek harcama kaç lira gelmiştir. Bu hususta acaba ba
kanlığın bir araştırması var mıdır? 

Ayrıca, bakanlığın ithal edeceği kömürlerin, dün
yada çeşitli ülkelere gönderdiği ithal edilecek kömür
ler evsafını gösteren belgelerde tespit ettikleri kül ve 
aynı zamanda kükürt oranları yüzde kaç, ithal edilen 
kömürlerde kül ve kükürt oranı yüzde kaçtır? 

Ayrıca, köylerde muhtarlar, köye verilen elektriğin 
tevziatında ve parasının tahsil edilip, bakanlık bütçe
sine intikalinde büyük sorunlarla karşı karşıyadırlar, 
büyük çıkmazlar içindedirler. Bakanlık bu konuda, 
bu problemi çözmek için ne yapmakta ve ne düşün
mektedir? 

Bu sene ithal edilen kömürlerle Ankara'nın ısıtı
lacağı Sayın Bakan ve Sayın Başbakan tarafından 
açıklanmış idi, buna rağmen sonradan yapmış oldu
ğumuz tespitlerde, ithal kömür Ankara'nın ihtiyacı
na yetmediği için, yerli kömür de kullanıldı. Ankara' 
nın hangi semtlerine ve ne kadar yerli kömür verildi; 
öğrenmek istiyorum. 

Ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun... 
BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Bunlar aynı soru. 
iBAŞ/KAN — Lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Mühim olan, an

layabilmek. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun ayyuka çı

kan, artık sade vatandaşların da dilinde bulunan, 
aileler arasındaki sohbetlere de konu olan; ama bir 
türlü bakanlığın kulağına varamayan, dekapaj işlerin
deki suiistimaller konusunda sayın bakanlık ne yap
mayı düşünmektedir? Bunlarla ilgili bir dosyayı, Sa
yın Bakana ayrıca takdim edeceğim. 

Ayrıca, Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum, son 
uygulanan fiyat yüksekliği ve vatandaşın alım gücü
nün olmaması nedeniyle, Ankara'da 1986 yılı kışında 
kaç aile kömür alamamıştır ve kaç aile kömür ala
madığı için evini ısıtamıyor? Bakanlık bu konuda bir 
araştırma yapmış mıdır? Bunları öğrenmek istiyorum. I 

Ayrıca, geçenlerde bir sözlü soruyla da gündeme 
getirmiş idim ve Sayın Bakana özellikle maksatlı ola
rak - kendisinin konusu olmamasına rağmen - sormuş 
idim; şimdi de kendisinden öğrenmek istiyorum - o 
gün de kendisine yönelttiğim için- Türkiye'de ben
zin oktanı 91'e yükseltilmeden, yabancı petrol şirket
lerinin elinde büyük miktarda normal benzin var idi; 
Petrol Ofisi, kendi ürettiği benzini rafinerisinde yap
tığı tadilatla 91 Oktana yükseltti ve ayrıca, bunun rek
lamı için de çok büyük masraflar yaptı; ama ya
bancı şirketler, bunların hiçbirini yapmadan, elindeki 
normal benzini yüksek oktanlı benzin diye piyasaya 
sürdüler. Bakanlık, geçenlerde benim yaptığım o işa
rete rağmen, bugüne kadar bir araştırma yaptı mı? 
Onu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kuşhan. 
Sayın Artııkarslan, buyurun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan benim de tilki sorum olacak : 

1. Yıllardır hasretle beklediğimiz Bingöl Karlı
ova Termik Santralının yapımı ne safhadadır? 

2. Türkiye'de birçok ll'in gerçekten memnun ol
duğu, köylere elektrik götürüm işi mutluluğuna Bin
göl Köyleri de kavuşmuş; ama buna karşılık/ 780 
mezramızdan lOÖ'ünde elektrik İşli bitmiştir. Hüküme
tin köylerde gösterdiği elektrik götürme başarısı, mez
ralarda bazı, 'ihtilaflara neden olmaktadır; bu, sosyal 
bir sorun olmaktadır. Elektrik bulunmayan mezrala
ra kimse kızını vermemektedir, kızlar bu yerlere ge
lin gitmemektedir; bu da sosyal bir sürtüşme sebebi 
olmaktadır... 

BAŞKAN — Niye, buzdolabı mı alamıyorlar? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Hükümet, 
köylerde olduğu gilbi, mezralara da hızlı bir şekilde 
elektrik verilebileceğini müjdeleyebilirler mi? Bunu so
ruyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
lan. 

Sayın Abacıgil buyurun. 
DAVUT ABACIGtL (Balıkesir)' — Sayın Başkan, 

benim de Sayın Bakandan 3 sorum var : 
1. Soma Termik Santralında düşük evsaflı kö

mür kullanılıyor; ama çevre tamamen kirlenmiş du
rumda. Niçin bacalara filtre taktırılmıyor? 

2. Aynı bölgede, Deniş Köyü ve civarındaki köy
lerde MTA geniş çapta arama yapmış ve çok miktar
da kömür rezervi tespit etmiştir. Rezervin tespitinden 
sonra, o arazinin istimlaki yapılmıştır. Şimdi, Sayın 
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Bakan'a soruyorum : Arazisi istimlak; edilen ailele
rin çocukları, tercih sebebiyle TEK işletmelerine işçi 
olarak alınabilecek midir? 

3. Türkiye genelinde şikâyet konularından birisi 
de, TEK faturalarının gelişigüzel düzenlenmiş olması 
ve sarf etmediği elektriğin yüzlerce, binlerce miktar 
fazlasında para talep edilmesidir; acaba TEK bu du
rumu nasıl ıslah edecektir? 

Son günlerde, TEK'İn otomobil alımlarında da 
gördüğümüz şu : Dünyada hangi çeşit, model, mar
ka otomobil varsa, TEK'de hepsinden var. Acaba 
bakanlık tek tip otomobil kullanılması yönünde bir 
şey düşünüyor mu? 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abacıgil. 
Buyurunuz Sayın Çeli'kbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
Tüı'kiye ölçüsünde yakıt sorununun halline medar ol
mak üzere, 1962 - 1963 yıllarında, Federal Almanya 
Cumhuriyeti teknik yardımından faydalanarak, Tür
kiye'deki linyitlerin koklaştırılması için, Bakanlık 
Merkez Teşkilatında - Enerji Dairesinde - bir komis
yon kurulmuştu. Bu komisyonun çalışmaları acaba ne 
netice vermiştir? 

Millî ekonomi ve işletmeler yönünden, son derece 
yararlı olacağı sabit olan ziraî işletmelerdeki arazi 
sulamalarında motor yerine, elektrik cereyanından 
faydalanmak üzere, Bakanlık veya Türkiye Elektrik 
Kurumu, Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü arasında koordinasyon halinde bir çalış
ma var mıdır? 

Üçüncüsü, küçük bir soru : Gazetelerde zaman za
man şikâyetler çıkıyor. Elektrik tevziatı, belediyeler
den TEK'e geçtikten sonra, sokaklarda sönen lamba
ların anında yakılması için herhangi bir sistem oluş
turulmuş mudur? Yoksa, devamlı ilgililerin şikâyetine 
mi bağlıdır? 

Teşekkür ederim. ' 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Sayın Türkân Arıkan. 
Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakanımızdan iki sorum olacak. 
Böylesine önemli bir bakanlığa ülkemizde ilk de

fa bir kadın müsteşar atadıkları için Sayın Bakanımı
zı her şeyden önce kutluyorum. (ANAP sıralarından 
gülüşmeler, alkışilar) Sayın Müsteşarımızla başarılar 
diliyorum. Kadınlarımıza verilen bu değerin örnek ol
masını diliyorum. 

Sorularıma geçiyorum: 
Bilinci sorum : Elektrifikasyonda gerçekten başarı 

sağlanmıştır, kutluyorum. Ancak, bunun 'kaynağını 
sağlayan, yüküne katlanan milletimize de küçücük 
bir teşekkür gerekmez mi? . . 

İkinci sorum : 1987 yılında sanayide yaklaşık 27 
milyar Kw/saat elektrik enerjisi kullanılacaktır. Sa
nayici, toptancı, perakendeci kârlarını ortalama yüz
de 25 olarak koyduğumuzda, sanayii mamullerlin-
de, sadece elektrik enerjisine ait maliyet, zincirle
me iki kat artacaktır. Türkiye'de 8,5 milyon aile 
var. Sanayiye elektrik satış fiyatını yarı fiyatına in
dirdiğimizde, aile başına ayılık 15 bin lira eksik yan
sıma olabilecek, Acaba çeşitli fiyat alternatiflerimin 
sınai mamullere yansımasını ve toplumumuza yan
sımasını dikkate alan bir çalışma yapılmış mıdır? 
Yapılmamışsa bu konuda bir çalışmayı yararlı gö
rürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkân Arı
kan. 

Sayın Sadıklar, buyurun efendim. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Vasıtanızıla Sayın Balkandan birkaç hususu öğren

mek istiyorum : Sayın Bakan Türkiye'de elektrik 
fiyatlarının normal düzeyde olduğunu buyurdular. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ucuz bile, 
ucuz. 

'BAŞKAN — Lütfen, lütfen.. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

21 Batı ülkesinde, ortalama Kw/saat olarak 17 Türk 
Lirası olduğu bilindiğine göre, hatta 'bunun İsviçre' 
de 6 Türk Lirası olduğu bilindiğine göre, Türkiye' 
deki fiyatların da bunun aşağı yukarı iki misili ol
duğuna göre, hatta 2,5 misli: olduğuna göre, bu 
«ınormaldir» ifadesimde Sayın Bakan hâlâ ısrar ede
cekler mi? 

Ayrıca, bakanlığın millî gelir hesaplarına göre, 
yapıiknış 'bir aile bütçesi= hesabı var mı? Şu anlam
da : Türkiye'ye fert başına düşen millî gelir, 1 000 
dolar civarında olduğuna göre, demin arz ettiğim 
Batı ülkelerinde de 4-5 'bin dolar olduğuna göre, 
Türkiye'deki bu fiyatların, bu yönden 'bir karşılaş
tırılması yapılmış mıdır? 

Fiyatlarla ilgili diğer bir sualim : Tarım sektö
ründe; fiyat yüksekliği sebebiyle, enerji kullanımın
da sıkıntılar çekilmektedir, ©azı 'kesimde fiyat ucuz
laması yapıldığı biliniyor, ancak bunun tarım sek
töründe de gerçekleştirilmesi düşünülüyor mu? Ba
kanlığın bu 'konudaki fikirlerini istirham edeceğiz. 
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Diğer sualim : Bir arkadanım da değindiler, ama 
•tamı bu anlamda değil; elektrik iletim hatlarında bü
yük elektrik kayıpları 'olmaktadır, plan dokümanla
rına göre 1975 yılında bu, yüzde 14, 1982 yılında 
yüzde 15, 1986 yılında da yüzde 16'dır. Yıllar iti-
'bariyle bu artışın sebebi nedir? Bu artışı önlemek 
için bakanlık ne gibi tedbirler almaktadır? 

Diğer sualim, Sayım Başkanım : 1981 yılında Baş
bakanlık Enerji Tasarruf Koordinasyon Kurulu adı 
altında bir kurul kurulmuştu; o yıllarda dünyada 
enerji tasarrufu yoluyla sağlanan büyümenin yüzde 
30'u, bu 'tasarruftan ileri geldiği bilindiğine göre, 
bizdeki «Başbakanlık Enerji Tasarruf Koordinasyon 
Kurulunun» kaldırılmasının sebebi nedir veyahut bu 
konudaki tasarruf tedbirlerinin hangi merci tarafın
dan alınmasına devam edilmektedir veya tasarruf 
tedbirleri Türkiye'de tamamlanmış mıdır? 

TEK lojmanları konusunda -1976 yılında ihale 
edildiğini Sayım Bakan ifade buyurdular- TEK men
suplarınım ve Enerji Bakanlığı mensuplarının ne den
li fedakârca çalıştığını binenlerdeniz. Onlara, her tür
lü iyi şartların sağlanmasından da yana olduğumuzu 
bu vesileyle tekrarladıktan sonra, sualimiz şudur : 
Sayın Bakan bu konuda, lojmanların yapıldığı tari
hi, ihale edildiği tarihleri birer birer 'bildiğine ve ifa
de ettiğime göre, elektrik kesintileriniın »sona erdiği 
veya bu kesintilerin sona erdirilmesıine sebep olan 
üretim artışlarının hangi yıllarda, hangi ihaleler se
bebiyle, hangi zamanda devreye girdiği hakkında 
bir tasnif verebilirler mi? Bu arada... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sizim devre
nizde değil Sayım Sadıklar. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, sizim devremiz han
gisi yani?.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bakanlık dev
resinde Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Lütfen müsaade edin efendim, yeni 
kurulmuş bir parti. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Seneler olarak soruyoruz beyefendi. Demin Sayın Ba
kan «1976'da ihale edildi» yani, bir anlamda, «Bizim 
zamanımızda ihale edilmedi» dedi; diğerlerini de o 
şekilde söyleyebilir mi diye soruyorum. Kaldıki,elekt-
ıriık kesintilerimin tamamen ortadan kalktığını ifade et-
mölerime rağmen, Ege Bölgesindeki kıyılarda, tu
ristik kıyılarda günde dört beş saatlik elektrik; ke
sintisinin yapıldığını biliyorlar mı? 

Teşekkür eideriım Sayım 'Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 

Buyurun Sayım Gökçora. 
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa

yın Başkan, sorum şudur : Tunçbilek Garp Linyit
leri İşletmesi, Kolemanit Maden İşletmesi, Boraks 
İşletmesi gibi kamu iktisadî kuruluşlarına ait işlet-
melerce Adanos, Emet ve Mustafa Kemalpaşa çay
larına ve Ulubat Gölüne dökülen veya karışan atık
ların öntemmesii için ne gibi önlemler alınmıştır ve
ya allınımalktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşeikıkür ederim Sayın Gökçora. 
Sayın Bakan, sorular bitmiştir; sizden istirhamım, 

sorulara cevap verirken lütfen Başkanlığa hitap ©di
niz efendim. Yazılı da verebilirsiniz tabiî. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Artukoğlu'num 
sualine cevap veriyorum. Zayiatım azaltılması mev
zuu : Türkiye Elektrik Kurumuna 1982 yılında dev
redildiği zaman belediyeden, kayıp yüzde 22 merte
besinde idi şu anda bu azaltılmış, 14-16 mertebe
sine düşürülmüştür. 

Sayım Sadıklar Beyefendinin sorusunun da cevabı 
olsun diye arz ediyorum; son zamanlarda termik 
santralların biraz daha fazla devreye sokulmuş olma
sı sebebiyle -malumları olduğu üzere termik santral
lerde zayiat biraz iftazladır- zayiatın artışı ondandır. 
Hedef, dünya genelinde 8 ila 10 mertebesindedir 
ve nitekim, 1984 senesi başımdan itibaren -yanlış ha
tırlamıyorsam- bu şebekelerim düzeltilmesi içim 265 
milyar mertebesinde bir para ayrılmıştır. Hailen, bu 
paranın 120 milyar lira civarındaki kısmı sarf edil
miştir. Düzeltilme çalışmaları devam etmektedir. 

Sayım Alcan'ın sorusunu, Türkiye Elektrik Ku
rumu Genel' Müdürü arkadaşımıza intikal ettirdim; 
tetkik ederek yazılı olarak 'arz edeceğiz. 

Sayım Kuşhan, «Hangi firma 'aracılığıyla ithal 
kömürü getirildiği» konusunda bir soru sordular. 

Bilmiyorum efendim; bizimle ilgili değildir. 
BAŞKAN — Başkanlığa hitap edin lütfen Sayın 

Balkan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Kuşhan'ın sor
duğu suali cevaplıyorum Sayın Başkan; Sayın Kuş
han, gel beni dinle, demiyorum (ki. 

«Hangi firmalar aracılığıyla ne kadar kömür it
hal edilmiştir? ithal edilen kömürde, kül ve kükürt 
miktarı nedir?» diyorlar.. 

Hangi firmalar aracılığıyla ithal edildiğini bilmi
yorum. 'Bize verilen görev, sadece (ithal ©dilen kö-
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ımürün tevzii görevidir; biz bunu ifa ediyoruz ve 
ifa etmeye çalışıyoruz. 

İthal ©dilen 'kömürdeki ıkül ve kükürt miktarla
rını- okuyabiliraım; ama isterseniz yazılı olarak da 
takdim edebilirim, elimizde bir belge olarak da ka
labilir. ' 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Doğruysa, «doğru» deyin; 'ben söylemiştim efendim. 

ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Köylerdeki elektrik pa
ralarının nasıl tahsil edileceği hususu evet, gerçekten 
büyük bir sorundur; köy elektrifikasyonu da art
tıkça bu bir sorun halime gelmiştir. Bu konuda, bü
yük bir çalışma içerisine girdik; banka aracılığıyla 
ve posta çelkiyle tahsil etme düşüncemiz vardır. Bu 
pazartesi günü, Planilama Dairesi Başkanı arkadaşı
mız, İstanbul'da bu konuyla ilgili bir toplantı yapa
caktır, yani yarın. 

«Ankara'nın hangi semtlerine ne kadar Tuçbilek 
kömürü verildi?» sorusuna cevabım : Efendim, rad
yo ve televizyonda bu ifade edildi, gazeteler de yaz
dı; arzu ederseniz, Ankara'nın hangi semtlerine Tunç-
bilek ıkömürü verildiğimi bulabilirsiniz. 

«Dekapaj hakkımda ne yapılmaktadır?» sorusuna 
cevabım : Eğer, bildiğiniz bir husus varsa, hemen bi
ze lütfederisiniz; derhal! tahkik eder, neticeyi size arz 
ederiz efendim. 

«Son uygulamada, fiyat yükseklikleri karşısında 
kaç aile kömür alamamıştır?» sorusuna cevabım : 
Bizim hesaplarımıza göre, kömür alamamış hiçbir 
aile yoktur; çünkü ailelerin fihristi bizde vardır. 

91 oktantı benzin kontrol edilmiştir; askerî 
AR-GE Laboratuvarına kontrol ettirilmiştir. İddia 
edildiği gibi, eldeki normal 'benzinin, 91 'oktanlı di
ye satılması bahis mevzuu değildir. Zaten, bir fiyat 
farkı da yoktur ikisi arasında; yani 91 oktanlı olun
ca fiyat artırılmıştır da, düşük oktanlı normal ben
zimi «91 oktanlı» diye satıp menfaat temin edilmiş
tir ; diye bir şey yok. Çünkü, fiyat aynı tutulmuş, 
oktanı yükseltilmiştir; ama buna rağmen biz, askerî 
bir ılaboratuvar olan AR-GE tarafından, müteaddit 
defalar nuımune alarak bunun 91 oktanlı olduğunu 
tespit ettirmiş bulunuyoruz. 

Sayın Artukarslan; Bingöl Karlıova Santralı bi
zim de idealimiz olan, hatta benim taraflımdan da 
söz verdirmiş olan bir santraldir, tmşaflılah bu sene içe
risinde -görüşmeleri devam ediyor; iki 'tane müra
caat etmiş firma var, isimlerini de söyleyeyim, biri 
Avusturya firması, biri Polonya firmasıdır; bunlar
dan bir tanesiyle anlaşıp- temelini atmak nasip olur. 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bu bir seçim söz'â mü? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Üç se
nedir devam ediyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Hayır, seçim sözü de
ğil efendim; geçen seneden beri devam ediyor. Efen
dim biz, kürsüde de bunu söyledik; vatandaş vicda
nında, bize vereceği nota tesir edecek şeyler değil. 
Biz onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. 

Mezralara elektrik verilmesi hususu : Türkiye'de 
14 bin 15 'bin mezra vardır; 14-15 bin de köy elekt
rifikasyonu yapılmaktadır ve bu köy elektrifikasyo
nunun çok güç yapıllacaık köyler de olması dolayı
sıyla ve aşağı yukarı bugüne kadar Türkiye'de yapıl
mış köylere verilen hizmete muadil bir köy hizmeti 
olduğunu düşünürseniz, -zannediyorum 1985 senesin
de 1 100 mezraya verdik, bu sene de 700-800 mez
raya veriyoruz- imali imkânlar muvacehesinde mez
ralarda da peyderpey yapılacaktır. Biz daha önce de 
ifade ettik, milletimizi aydınlığa kavuşturmak için ik
tidara geldik ve onlardan hizmet talep öfctik. 

Sayın Abacıgil; Soma Termik Santralında filtre 
'kullanılıyor efendim. Belki 'bazen filtrede arıza olu
yor ama, filtre kullanılıyor, 'ben seçim zamanı da git
miştim, geçenlerde de gittim gördüm. 

Arazileri istimlak edilen kişilerin santralda işe 
alınması meselesine özen gösteriyoruz. Ayrıca, "bura
ya alınacak kişilerim yüzde 50'sinin mahallin insan
larımdan olması için de yazılı emir verilmiştir, iki 
seneden beri de bu emir verilmektedir. Arazisi is
timlak edilen ailelerin orada çalışabilecek vasıfta ki
şisi varsa, onlar da terciman alınıyor. Arkadaşlarımız 
buna özen gösterdiklerini ifade ettiler. 

Tek tip Otomobil alımı meselesin© gelince : Hiz
met çok değişiktir, hizmetlin gerektirdiği otomobil 
tipi alınmaktadır. Mesela, Türkiye Elektrik Kuru
munda kar 'küreme makinesi de vardır, yüksek ge
rilini hatlarına yaklaşabilmek için. 

Elektrik faturaları konusuna gelince : Efendim, 
Türkiye'de 30 milyon elektrik abonesi vardır. Şim
di, eğer bunun yüzde 1 hatalı olduğunu düşünürsek 
-(ki hata yapılabilir, yani en beynelmilel hesaplarda 
dahi artı-efcsi yüzde bir tolerans 'kabul edilir- 30 mil
yon abonede ne kadar olacağımı ve en büyük bo
yutlara ulaşacağını tahmin edebilirsiniz; ama bütün 
burulara rağmen, gayretle ve en hatasız şekilde ya
pılması için çalışmalar devam etmektedir. Zannedi
yorum ki, önümüzdeki bir iki ay içerisinde İstan-
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bul'da bir Fransız firmasına yaptırılmakta, olan Ikom-
pitür sistemiyle ve biraz evvel söylediğim gibi, ban
ka sistemiyle, posta çeki sistemiyle tahsilata gidile
cek, böylelikle hatalar en aza indirilecektir. Şunu 
da ifade etmek İsterim, biz de elbet kendi teşkila
tımızın, bu tip muahezeler karşısında kalmasını ar
zu etmeyiz, hüsnüniyetimizden ermin olmanızı rica 
ediyorum. 

Sayın Çelikbaş, Türkiye'deki linyitlerin koklaş-
tırılıması zarurî, yapılması lazım geten bir iştir; ben
ce de yaoi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ola
rak, bunu ifade ediyorum, kdklaştırıinıası zarurîdir; 
bunun içlin çalışmalarımız 4cla vardır. Bundan 'bir sü
re önce bir Japon firmasıyla öagörüşmemiz olmuş
tu, yarın 'belki nihaî bir görüşmemiz daha olacak. 
Göynük'teki 500 bin tonluk bir koklaştırma işi, 
20-25 milyon dolarlık bir iştir. Tabiî biz, neye mal 
oluyor, neye mal olmuyor diye, daha bazı pazar
lıklara gireceğiz. 

Bu koklaştırma (işini, biılahara Türkiye'nin birçok 
taraflarına intikal ettirmek üzere, yarın gelecek olan 
Maroveni ve S'imiftona firmalarıyla temaslarımız ola
cak. 

İkincisi : Onlar, buradan aldıkları kömür, asfalt 
ve diğer bazı katkı maddelerini Japonya'ya etüt yap
mak üzere, teste talbi tutmak için - Türkiye'deki katkı 
maddesi ile Türkiye'deki kömürü - götürdüler; ne ne
tice aldılar bilmiyorum, yarın geliyorlar. İnşallah müs
pet bir neticeye varırız ve birçok yerlerde de bunun 
gibi çalışmalarımız var. 

Sulama enerjisi konusunda bir çalışmamız vardır. 
Bu, kooperatifler dışındaki sulamalar için, bizim yap
tığımız etütlere göre, 50 - 60 milyon kilovat/saattir. 
Bilemiyorum bu çalışmamız ne safhaya gelecek. 

Sokak lambaları mevzuuna gelince : Bu hususta 
personelimiz, mümkün olduğu kadar - kürsüde de ifa
de ettim, en az 5 - 6 bin personelimiz - gece uyuma
dan, hem elektrik kesintilerini, hem sokak lambalarını 
kontrol etmektedir; ama vatandaşlarımız da bu konu
da bize yardımcı olurlarsa minnettar oluruz. 

Sayın Arıfcan, milletimize teşekkür etmemiz gerek
tiğini ifade buyurdular. 

Milletimize teşekkür, bizim görevimizdir; her ve
sile ile teşekkür ediyoruz; sadece teşekkürle kalmıyo
ruz, minnet duygularımızı da ifade ediyoruz; çünkü, 
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millet olmazsa biz olmayız. Milletimize teşekkürü ha
tırlatmanıza ben de teşekkür ederim, ama, biz onu 
yapıyoruz ve milletimize iyi hizmet verebilmek için 
büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu da ifade et
tim. 

Sanayideki elektrik fiyatının düşürülmesi konusu : 
Bu, çoğu zaman söylendi, bu hususta Çalışmalar ya
pıldı; falkat Türkiye'nin bugünkü elektrik maliyeti ile 
satış maliyeti 150 kilovat/saate kadar, «ortadirek» de
diğimiz kişilere verdiğimiz, maliyet fiyatının altında 
verdiğimiz, 5 milyar klövat/salaltlik enerji; kooperatif
lere verdiğimiz - 26 lira 80 kuruş veya 28 lira 60 ku
ruş - enerji dolayısıyla, bilemiyorum bir şey olabilecek 
mi? Çünkü bu sene bilanço çıktığı zaman da görüle
cektir ki, yatırımları dolayısıyla Türkiye Elektrik Ku
rumu kâr eden bir müessese olmaktan çıkmıştır. Sos
yal tesisler, vesaire dolayısıyla değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Başkanlığa... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim arz ediyorum; 
müsaade ederseniz arz edeceğim tabiî efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 'ben anlatamıyorum galiba; 
Başkanlığa hitap ederseniz hiz de öğreniriz. Siz karşı
lıklı konuşuyormuşsunuz gibi oluyor, biz devreden 
çıkıyoruz; müsaade edin de, bizi devreden çıkarmayın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, sizin ihti
yacınız yok bunları öğrenmeye. 

Sayın Sadıklar, «Fiyatlar normal ifadesinde ısrar 
ederler mi?» dediler. 

Evet efendim. 

«Millî gelire göre karşılaştırması yapıldı mı?» de
diler. 

Yapıldı efendim. 

Tarım sektöründe fiyat ucuzlaması; biraz evvel arz 
ettim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
«Yapıldı» deyip geçmek olmaz Sayın Bakan. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Sadıklar. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — «Elektrik kaybı» husu
sunu da arz ettim. 

Ege Bölgesindeki kıyılarda elektrik kesintisi husu
su : Evet, bu husus geçen sene değil, evvelki seme ba-
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his mevzuu idi. Bilhassa Çeşme, Muğla tarafında çok 
yoğundu. 1,5 milyar lira sarf edilerek o hatlar düzel
tilmiştir. Eksik kalan bir - iki hat varsa, onlar da dü
zeltilmeye devam edilecektir ve övündüğümüz taraf
larımızdan 'biri de, eskiden kapkaranlık olan Ege kıyı
ları, artık Yuman adalarından gıpta ile seyredilen, ışıl 
ışıl kıyılar haline gelmiştir efendim. 

Son sualin cevabını da yazılı olarak arz edeceğim. 

Sualler bitmiştir, müsamahanıza teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gökçora'nın bîr sua
li vardı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Yazılı cevap arz edece
ğimi ifade ettim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, böylelikle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı bütçesinin müzakereleri sona ermiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynakların İşletilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

621 418 000 

42 450 582 000 

160 000 000 

43 232 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Enerji ve Tabiî Kaynalklar 'Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985 Mali Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985 malî yılı 'kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

İptal edilen 
Ödeoelk Gider ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi lira l ira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 264 936 000 230 384246 34 551754 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 24 156 064 000 23 924 498 685 231 565 315 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 105 699 426 103 516 282 2 183 144 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 24 526 699 426 24 258 399 213 268 300 213 

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

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri 'kaibul edilmiş'tiir. 
a) PETROL ÎŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı, Petrol İşleri Genel 'Müdürlüğü bütçesinin bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
1. — Petrol işleri Gemi Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Progr. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 263 605 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edinmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 96 395 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 37 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

TöflLAM 397 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayn oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı * 392 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

TOPLAM 397 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesirthesabı 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum : Kabulı edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

İptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Liira Lima 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 126 735 000 103 500 604 23 234 396 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 79 265 000 41 272 848 37 992 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler 12 460 000 6 442 337 6 017 663 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 218 460 000 151 215 789 67 244 211 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Gelir: 
Türü 

(B) cetvelini okutup, ayrı ayrı oylarınıza sıınac.ığım. 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

2 000 000 

216 460 000 

218 460 000 

660 585 

.183 782 148 

184 442 733 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yıllı Kesinhesabının bölümleri ka'bul edilmiştir. 
Efendim, böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı birimlerinin 'bütçeleri sona ermiştir. Memle

ketimize, milletimize ve bakanlığa hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP şuralarından «'Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
1987 Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1985 Yılı Kesinhe-

sap Kanun Tasarıları üzerinde görüşmelere devam etmek ve 22 Aralık 1986 Pazartesi günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 17.32 

» o « 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

48 İNÖt BdfRLEŞlİlM 

21 . 12 . 1986 Pazar 

Saat : 10.0» 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI " 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 1987 Malî Yuh Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtıma tarihi : 2.12.1986) 

2.: — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4, — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

l'« — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MilıtetvekıiM Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
«oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence üe öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
•oru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
Hi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye* 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapüan işlemlere İlişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesıi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak iiçin uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yıırdumuzdakü okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Kıfkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812.) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. —- Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (I) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
vimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya ilij-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30.; — Balıkesir Milletvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığım olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin MİİJÎ 
Eğilim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner^ 
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaf 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş tünde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 
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36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
BayezJt'in, Kalıramaamaraş - Andırın Orman imletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine iiişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırıman, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-
KOB1RL1K Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42j — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır İlinde turizmin geliştiriknesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçüerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, 
Mardin îli idil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun* 
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28.5.1986) 

2,j — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet 'Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tomibuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

(3. — Ankara Milletvekili Alpa|slam PeJhlİvaınllı, 

mın, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Te-< 
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun lil, 1'2, 52̂  64, 65 ve 66 ncı Maddelerimde 
Değişindik Yapılması ve Bu Kanuna İki Geçici Mad
de Elklenmeisli Hakkında Kamun Teklifi ve Aoaıyasa 
Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı •: 513) (Daj-
ğntaıa tarihi >: 19-12.1986) 
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