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ğuma sürecinin başladığını görüyoruz ve yılın ilk üç ayında ihracat artışı, Asya krizine rağmen, ge
çen yıla göre yüzde 14 oranında arttı. Bu da Türkiye'nin başarısı.
Değerli arkadaşlarım, size, Sayın Gürkan'ın bize verdiği bu imkândan istifade ederek, bir baş
ka gösterge sunacağım: Bu yılın ilk iki ayında sanayideki büyüme oranı, geçen sene sanayideki üre
tim artış hızı, ocak şubatta yüzde 2, bu sene yüzde 9,5, ciddî bir üretim artışı var ve kapasite kul
lanım oranı da önemli ölçüde, yüzde 77'nin üstünde.
Enflasyonla mücadele ederken, sağlıklı bir soğuma sürecini başlatıp, istikrarlı ve kalıcı bir bü
yüme çizgisini oluşturmak ve ihracatta belli bir artış temposunu yakalamak, bir hükümet için
önemli bir başarıdır. Bu başarı, Hükümetin olduğu kadar, Türkiye'nin başarısıdır. Burada, şunu,
çok özenle, altını çizerek vurgulamak istiyorum: Türkiye'de istikrarı ve güveni demokrasi içerisin
de sağlayacak en önemli unsur, ekonomideki bu göstergelerin, bu iyileşme temposunun devam ede
rek sürmesini sağlamaktır. Nitekim, birinci üç aydaki hedeflerimizi büyük ölçüde realize ettik;
ikinci üç ayda, daha disiplinli, daha kararlı, harcamalara daha disiplinle yaklaşan bir politikayla
enflasyonu daha aşağıya çekecek bir süreci de, büyüme hızındaki istikrarı koruyarak devam ettire
ceğiz.
Bu arada, yatırımlarda çok önemli sonuçlar alındığını da belirtmek istiyorum. 5 500 proje ara
sında, öncelikle tespit ettiğimiz 130 projeye kaynakları öncelikle tahsis ettiğimiz için, bu yıl, Çayırhan Termik Santralı, Dicle Hidroelektrik Santralı, Kralkızı, Özlüce, Kuzgun, Çamlıgöze, Yeni
ce, Beyköy tesislerini de devreye alacağız. Enerji sektöründe, yaklaşık 22 bin megavatlık kurulu
gücün yüzde 10'u kadar yeni bir güç ilavesini de bu yıl realize edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım, aynı konuyu, sulama projeleri için, karayolları için sayabilirim. Yani,
akılcı ve ekonomideki yönetim hedeflerini doğru belirleyen bir anlayışın sonuç getirdiğinin ilk be
lirtilerini almamız, Türkiye açısından önemlidir; ama, bu sonuçlar, bize, gelecekte daha disiplinli,
kararlı .ve program çerçevesinde yürümemizin nihayetinde, Türkiye'nin çok ciddî başarılan elde
edeceğini göstermektedir.
Bu fırsatı bize verdiği için Sayın Aydın Güven Gürkan'a teşekkür ederken, hepinize saygılar
sunarım. (ANAP ve DSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Gündemdışı konuşmayı cevaplayan Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi'ye teşekkür
ediyorum.
Benim, buradaki cevapla ilgili, Sayın Bakanın konuşmasını nitelemem, teknik bir açıklamadır.
Cevap, hatiplerin, gündemdışı konuşma yapanların konuşmalarına katılma anlamında da olabilir,
teşekkür anlamında da olabilir. Hem Sayın Aydın Güven Gürkan hem Sayın Işın Çelebi, yaptıkla
rı konuşmalarla, geleceğimiz için umut potansiyeli taşıyan bir noktada olduğumuza bir kere daha
dikkat çekmiş oldular. Ben de, iyi gelişmeler hakkında da Genel Kurulumuzun aydınlatılmasına fır
sat verdikleri için teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
I. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/332)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifamın
kabulünü saygıyla arz ederim.
Doç.Dr. Ahmet Alkan
Konya
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