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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da toplanarak 
dört oturum yaptı. 

1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun Tasarıları ile 1954 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarıla
rının (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) görüşmelerine devam 
edilerek : 

Tarım Orman ve ıKöyişleri Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 

Bütçeleri ile, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü 
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1984 

Malî Yılı Kesinhesapları kabul olundu. 
19 Aralık 1985 Perşembe günü saat 10.00'da top

lanmak üzere birleşime saat 22.40'da son verildi. 
Balkan 

iBaştovtdkfü 
Arif Ş. Bilgin 

KâiEip Üye 
Ktılklıaıreli 

Cemal Özbilen 

Kâtip Üye 
Aldııyaman 

Arif Ağaioğüu 

Kâlfcip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

KâJt'iıp Üye 
Giresun 

Yavuz K'öymıeın 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 12 . 1985 Perşembe 

Tezkereler 
1. — Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu'nun, 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekilleri Hakkın
da Anayasanın 84 üncü Maddesinin Uygulanmasına 
Dair önergesi ve Bu Konudaki Türkiye 'Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanı Kararı ile Başkanlık 
Tezkeresi (3/929) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 5.11.1985) 

2. — İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
nün 1984 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Su

nulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/930) (Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.12.1985) 

3. — İzzet Kesekler Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
1(3/931) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 17.12.1985) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, mev

cut fonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/795) (Başkanlığa geliş tarihi ; 17.12.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Sarti : 10.00 

BAŞKAN : BsşkanvekUi Özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yagcıoğlu (Samsun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkıiye Büyük Millet Meclisinin 49 uncu Bkleşiimıini açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

/., — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (1) 

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Geneli ve Katına 
Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Kesin-
hesıap Kanunu Taşanları üzerindeki görüşmelere de
vam edliyoıruz. 

Programımıza göre, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığımın 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı ke-
sinlhesa'bı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aJknışjlaürdır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'bütçesi 

üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayım 
üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum. 

Grupları adına söz alan sayın üyeler : M'i'Mıiy&tçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın ftmırıetn Aykut, 
Sösyaldemıolkrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Su-
ruri Baykal, Sayın Fertidun Şaikir öğünç; Anavaitan 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Özalp, Sayın 
Talat Sargın, Sayın îlhan Araş; 

iŞahıslaırı adına söz alan sayın üyeler : Lehinde; 
Sayın Hamdi özsoy, Sayın îısmail Saruıhan, Sayın 
Kadir 'Demir, Sayın İsmail Üğdıül, Sayın Mehmet 
Kaşıkçı, Sayın Hakkı Artulkarslan; 

(1) 361, 360, 381, 382 S. Sayılı basmayanlar 
9.12.1985 tarihli 39 uncu Birleşim Tutanağına ekli
dir. 

I Aleyhinde söz alan sayın» üyeler : Sayın Bilal 
Şişman, Sayın Şjeyhmus Bahçeci, Sayın Hasan Altay, 
Sayın Günseli Özlkaya, Sayın 'Mehmet Üner, Sayın 
Fikri Sağlar, Sayın Şeref Bozküırt; 

Üzerinde söz alan sayın üyeler : Sayın Murat 
Sökmenoğliu, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân 
Aokan, Sayın Yılmaz Has'türk Sayın Selıalha'ttin Taf-
lıoğlu, Sayın Reşit Ülker. 

Milliyetçi Demıdkraısi Partisi Grubu adına Sayın 
îmıren Aykut, 'buyurun efendim. (Alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1986 yılı büt-

I çesi üzerinde, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun 
I görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyo-
I rum. 

Bildiğiniz gibi, 1946 yılında kurulan Çalışma Ba-
I kanlığı, 1974 yılına kadar istihdam, çalışma haya-
I tının düzenlenmesi ve sosyal güvenlik hizmetleriyle, 
I 1968 yılında başlatılan, yurt dışı işçi hizmetlerini bün-
I y esinde toplamıştı. 1974 yılında Sosyal Güvenlik Ba-
I kanlığının kurulmasıyla sosyal güvenlik hizmetleri 

bu bakanlığa devredilmişti; ancak, 13.12.1983 gün ve 
I 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3146 
j sayılı Kanun ile bu iki bakanlık birleştirilerek bu 
j sunî ayrım ortadan kaldırılmıştı. Bakanlıklar birleşti

rilmiş olmasına rağmen, hizmetler birleştirilebilmiş 
değildir. Bugün bu bakanlığın 3146 sayılı Teşkilat Ka-

I nununda belirtilen temel görevleri içindeki sosyal gü-
I venlik, sosyal refah, sosyal yardım alanlarındaki çe-
I şitli konular, altı değişik bakanlığın görev alanı içi

ne dağılmış bulunmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, 
3146 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ve 
bakanlığın en başta gelen görevleri arasında sayılan 

I istihdamı sağlama ve işsizliğe çözüm getirme görev
leri de, bir başka devlet bakanlığına devredilmiştir. 
27 Haziran .1985 gün ve 11 sayılı Başbakanlık Genel-
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gesiyle, bu devlet bakanlığının başkanlığında kuru
lan istihdamı Geliştirme Yüksek Koordinasyon Ku
rulu, Millî Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım Or
man ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarıyla, 
Devlet Planlama ve Hazine Dış Ticaret müsteşar
ları ve bakanlık Sosyal ve Kültürel tşler Başkanlığın
dan oluşurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
- aslî ve yasal görevi bu olmasına rağmen - bunun 
dışında bırakılmıştır. Mutlaka kurulması gerekiyor ise, 
o takdirde de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-; 
nın başkanlığında oluşturulması gereken bu kurula, 
sayın bakan daha sonraki bir müracaatıyla dahil edil
miştir. Eğer bu durum? bir unutma veya bir yanlış
lık sonucu ortaya çıkmış ise dahi, bir diğer kurulu
şun değil de, ilgili olan, aslî görevi bu olan bakan
lığın unutulması - bir bakış açısını ifade ettiğinden -
kolayca mazur görülebilecek bir hata olamaz. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1946 yı
lından beri, çalışma hayatını, işçi işveren ilişkilerini 
düzenleme, istihdamı sağlama gibi görevleri yapmış, 
buna gerekli teşkilatı kurmuş ve bu alanlarda biriki
mi olmuş bir bakanlık iken, işsizlik gibi, Türkiye'nin 
gündeminde 4 milyona varan boyutlarıyla daima bi
rinci sırada olan bir konunun, yepyeni ve hiç dene
yimi olmayan ve teşkilatı bulunmayan bir bakanlığa 
kaydırılması, hükümetin işsizlik sorununu çözme ni
yeti üzerinde, ciddî kuşkular uyandırmaktadır. Ko
nu, öneminin büyüklüğü nedeniyle, Anayasanın 49 
uncu maddesinde de devlete bir görev olarak veril
miştir. Devletin Anayasadan kaynaklanan bu görevi 
ise, teşkilat kanununda açıkça belirtildiği üzere, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ye
rine getirilecektir. Bakanlığa bağlı İş ve işçi Bulma 
Kurumu bu amaçla kurulmuş olup, görevi, emek pi
yasasını berraklaştırmaktır; emek arz ve talebini kar
şı karşıya getirmektir; meslekler arasındaki seyyaliyeti 
kolaylaştırmak; iş arzını çeşitli mesleklerdeki iş im
kânlarına göre ayarlamaktır, bölgesel ve geçici den
gesizliği giderecek önlemler almak ve emeği, istih
dam öncesi ve sonrası eğiterek, talebe uygun nite
likler kazandırmaktır. 

tş ve işçi Bulma Kurumumuz - ki, bu kurum Mil
letlerarası Çalışma Teşkilatının 88 sayılı Sözleşmesiy
le ta 1949 yılında Türkiye tarafından onaylanmış ve 
bilahara kanunlaştırılmıştır - acaba bu saydığımız gö
revleri ne oranda yerine getirmiş olmaktadır? Ku
rum halen odacı, sekreter gibi elemanlar dahil, 2 500'ü 
dahi bulmayan bir kadroyla çalışmaktadır. Buna gö
re hesap ettiğimizde, demek oluyor ki, bir hizmetli 
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160 bin işsize hizmet verecektir. Bu haliyle kurum, 
bir kayıt bürosundan başka bir şey değildir. Gazete 
ilanları bile, bu işi, İş ve işçi Bulma Kurumundan 
daha iyi yapar hale gelmiştir. Her yıl bütçe görüş
melerinde, bendeniz buraya çıkıp, bu ülkede insan-
gücü planlaması yapılmadan, istihdam sorununa bir 
çözüm getirilemeyeceğini anlatıp dururum ve hükü
metlerden bu konuda, hiç vakit geçirmeden önlem 
almalarını rica ederim; ancak, görüyoruz ki, bu ça
tının altında kaldığımız sürece, bu ricaları ve bu şi
kâyetleri tekrarlamaya devam edeceğiz. 

Yıllık programlarda, «Ekonominin günümüzdeki 
ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun eleman yetiştir
me» ibaresiyle, insangücü açıkları ve hedefleri gös
terilirken, örneğin YÖK, tamamen bağımsız olarak, 
istediği sayıda ve istediği konuda üniversiteler kura
bilmekte, kontenjanları artırarak, plan ve program 
hedeflerini pekâlâ değiştirebilmektedir. Bunun sonu
cunda da, asgarî ücretle iş arayan üniversite mezun
larıyla dolu bir ülke haline gelmekteyiz. Bu beşerî 
israf bir yerde durdurulmalıdır. Bugün açık işsizlerin 
yüzde 77'si 30 yaşın altındaki gençlerdir. Gençlik, 
umutsuzluğun pençesinde alkol ve uyuşturucu alış
kanlığı edinmeye başlamış; fuhuş, bir önceki yıla oran
la, üstelik resmî makamlara göre, tam üç kat artmış
tır. Sebep, sadece ve sadece ekonomiktir; enflasyon 
ve işsizliktir. Toplumun değer yargılarında hızlı bir 
kötüye gidiş vardır; ahlakî çöküntü tehlikeli boyut
lara ulaşmaktadır. Her gün gazetelerin birinci say
faları «Kızlarını satan anne ve babalar», «Karısını 
satan kocalar», «Tele - kızlar», «Terk edilen çocuk
lar», «Ev sahibini öldüren kiracılar» gibi haberlerle 
doludur. 

Uzak Doğu'da büyük bir felaket olarak yaşanan 
«Çocuk kadınlar» olayı, kız yurtlarında ortaya çıkan 
olaylarla, görülmektedir ki, Türkiye'nin de hiç uza
ğında değildir. Bütün bunların,' çok ciddî tehlikele
rin işareti olduğunu kabul etmeye mecburuz. O hal
de, işsizlik sorununu çöçmek, ciddî ve samimî olarak 
bu sorunu çözmeye yaklaşmak zorundayız. Yatı
rımları kısıp sosyal harcamaları azaltarak işsizliği 
çözmenin sırrını, yeryüzünde henüz hiç kimse keşfe
dememiştir. «Hayır, bu sır keşfedilmiştir; o da va
kıftır» diyorsanız; 4 milyon işsize vakıf kurmak yo
luyla iş bulunacağının zannedilmesine ise sadece te
bessüm edilir. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun verdiği hizmetin pa
ralı hale getirilmesini geçen yıl da eleştirmiştik. Bu 
uygulama, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 88 sayılı 
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Sözleşmesinin 1 inci maddesine tamamen aykırıdır. 
Hal böyle iken, sayın bakanın, «Elde edilen bu ge
lirle devlete yük olmadan birçok ihtiyaçlarımızı kar
şılıyoruz» görüşünü tasvip etmemiz mümkün olama
maktadır. Bu uygulamanın düzeltilmesini ve uluslar
arası sözleşmeye ve Türk mevzuatının ruhuna uy
gun bir şekle dönüştürülmesini bekliyoruz. 

İşsizlikle mücadeleye girip yaklaşık 25 bin boş 
kadroya hiçbir tayin yapılmamasını da bir çelişki ola
rak görmekteyiz. 1986 programının 259 uncu sayfa
sının 6 No. lu paragrafında neyin kastedildiğini açık
lamalarını da, sayın bakandan rica etmekteyiz. Bu 
paragrafta aynen şöyle denilmektedir: «Daha fazla 
istihdam imkânı açılması amacıyla belli alt sektör
lerin asgarî ücret dışına çıkarılması çalışmaları ya
pılacaktır.» 

Bununla, Anayasanın 100 üncü maddesindeki te
minat ortadan mı kaldırılacaktır? Serbest bölge uy
gulamasıyla bu program hedefi arasında bir bağ
lantı mı kurulmak istenmektedir? tş Kanununun as
garî. ücretle ilgili emredici hükmünün değiştirilmesi 
mi düşünülmektedir? Eğer böyle ise, bu, Anayasa
nın «sosyal hukuk devleti» anlayışıyla nasıl bağdaş
tırılacaktır? 

Sayın milletvekilleri, uygulanan ekonomik politi
kaların ve çok yüksek düzeydeki enflasyonun tah
rip eden sonuçları, asgarî ücret rakamlarını tama
men anlamsızlaştırırken, konu, haklı olarak ciddî bir 
tartışma alanına dönüşmüştür. Asgarî ücret, yönet
melikte, «İşçilere normal bir çalışına günü karşılığı 
olarak ödenen ve işçinin konut, gıda, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi
yatları üzerinden asgarî düzeyde karşılamaya yete
cek ücret» olarak tanımlanmakta ve bu tanıma uy-; 
gun düzeyde de tespiti gerekmektedir. Halbuki, ra
kamlara şöyle kısaca baktığımızda gördüğümüz tablo 
şudur: 1983 yılında (ocak - aralık) 12 aylık ortalama 
asgarî ücret günde brüt 540 lira, net 356 lira idi. 
19.84'te bu rakam günde brüt 785 lira, net 485 lira 
oldu. 1985 yılında ise - bu rakamı ortalama söylü
yorum- günde, brüt 911 lira, neti de 604 lira oldu. 

Bu yıllardaki enflasyonun etkisinden bertaraf edil
diği takdirde hakiki satın alma gücü şu şekilde azal
ma göstermiştir: 1983'te 356 lira olan günlük net üc
ret, 1934'te 319 liraya, 1985'te de 274 liraya düşmüş
tür. 

Görülüyor ki, bu 274 lira ile işçi, günde ancak 4,5 
ekmek alabilir. Eğer enflasyon olmasaydı, o takdir
de, 1985 yılında, günde ortalama 604 lira ile gün-
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de sadece 5 kilo ekmek alabilecekti. İşçi Robinson 
değildir. Bir konutta yaşamak, giyinmek, sağlık ihti
yaçlarını karşılamak, ekmekten başka şeyler de ye
mek zorundadır ki, günümüz yaşamında bazı sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlar, ekmek kadar önem kazanmış
tır. İzin verirseniz, işçinin bir eşi, bir de çocuğu ol
sun... Bu en küçük işçi ailesi, son iki aydan beri uy
gulanan günde net 933 lira ücretle nasıl geçinecektir? 
Buna bir açıklama getirilirse memnun olacağım. 

İki üç gün önce iki sayın bakan, «ücretlerin hiç 
de sansasyona konu olacak kadar düşük olmadığını» 
beyan ettiler. Ayda 28 bin lira net olan asgarî ücrete 
yüzde yüz sosyal zam dahi ilave etsek, 56 bin lira 
eder. Sayelerinde bugün bir ailenin asgarî aylık mut
fak masrafı 56 bin liranın üstüne çıkmıştır. 2 odalı 
gecekonduların bile aylık kirası 25 bin liradan fazla
dır... Bu şartlarda, hiç de fena olmadığını ileri sür
dükleri ücret ise, ayda 50 - 60 bin lirayı geçmemekte
dir. Durum bu merkezde iken, hükümetin, asgarî üc
reti katsayı artışına bağlamak gibi bir düşünce for
müle etmeye çalıştığını işitmekteyiz. Böyle bir yakla
şım, onayladığımız uluslararası sözleşmelere aykırı 
olduğu gibi, Türk iş hukukunun temel felsefesine ve 
mevcut hükümlerine de aykırıdır. Reformist olduğu
nu iddia eden hükümet, asgarî ücret konusunu refor
mist bir anlayışla ele almalı; tespitini, günün ve çağın 
şartlarına uygun kriterlere bağlamaiıdır. Artık, ta
rımda çalışanlara daha düşük asgarî ücret tespit et
me uygulaması da bırakılarak, tek asgarî ücret uy
gulamasına geçilmelidir. 

4 milyon işsizin bulunduğu, pek çok üniversite 
mezununun çıplak asgarî ücretle iş aradığı bir ülke
de, asgarî ücretin önemi, takdir edersiniz ki, çok bü
yüktür, çünkü şartların böyle olduğu ülkelerde, or
talama ücret -toplusözleşme düzenine rağmen- ge
nellikle asgarî ücrete çok yakın bir seviyede teşekkül 
etmektedir. Bugün Türkiye'de de durum budur, sa
yın bakanların söyledikleri şekilde değildir. Devlet, 
işçiyi, emek arz ve talebinin insafsız kıskacına terk 
edemez. Böyle bir şey ne sosyal hukuk devleti an
layışıyla, ne sosyal adalet ilkeleriyle, ne de insanî 
duygularla bağdaşmaz. 

Türkiye'de öteden beri gelir dağılımı bozuktur; 
ancak, alınacak sosyal politika tedbirleri ve bütçede 
belirlenecek sosyal hedeflerle bu bozukluk giderile
bilirdi. Ne var. ki, iki yıldan beri Meclise sunulan büt
çelerin en dikkat çekici özelliği, gelir dağılımını dü
zeltecek yerde, daha fazla bozacak nitelikte hazır
lanmasıdır. Dünya Bankası raporlarına göre, Türki-
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ye, gelir dağılımı dünyada en bozuk ülkelerden bir 
tanesidir. Nüfusu 5 eşit parçaya bölen bir araştırma
da ortaya çıkan sonuç, Türkiye'de aynen şöyledir : 
Nüfusun en zengin olan beşte biri millî gelirin yüzde 
56,5'unu almaktadır. Bu en zengin olan beşte birin 
de yüzde 10'u (yarısı) millî gelirin yüzde 40,7'sini al
maktadır. Hal böyle iken, en fakir olan beşte dördü 
ise, millî gelirin sadece yüzde 3,5'unu almaktadır. 
Görülüyor ki, arada, tam 16 kat fark vardır. Oysa
ki ingiltere, Japonya gibi ülkelerde bu fark, sadece 
5 kattır. Sosyal Sigortalar Kurumunun verilerini da
hi ele alsak, buna göre dahi işçi ücretleri son beş 
yılda yüzde 33'ten daha fazla gerilemiştir. 

Ücretlerin seviyesini etkileyen çeşitli faktörler, is
tihdam güvencesini ve kıdem tazminatı konusu da çok 
kritik .bir noktaya getirmiştir, öyle ki, kıdem taz
minatı mahiyet değiştirmiş, işçi tarafından bir iş gü
vencesi ve işsizlik sigortası olarak kabul edilmeye 
başlanmış ve onun için de, işçi kesiminin çok has
sas olduğu bir alandır. Bu nedenle kıdem tazminatı 
fon tasarısı, bu hassasiyet gerçekçi bir şekilde değer
lendirilmediği ve hakkaniyete uygun bir yaklaşım ya
pılmadığı için hâlâ gerçekleşememiştir. Oysaki bu, 
hem işçi kesimi hem de işveren kesimi için çok bü
yük önem taşımaktadır. 

İşçi çıkarmalarda «Haklı sebep» ilkesi hâkim kı
lınır ve yargı denetimi getirilirse, kıdem tazminatı 
fonunu kurmak mümkün hale gelebilecektir. Bakan
lığın, bu yaklaşımlarla, önce iş Kanununda işçi çı
karmalarda keyfiliğe imkân veren hükümleri değişti-' 
recek yasal düzenlemeleri Meclise getirmesini veya 
bizler tarafından verilmiş olan kanun tekliflerine 
olumlu görüşle gelmesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ekmeğin aslanın ağzında ol
duğu ve deminden beri anlattığımız nedenlerle iş gü
vencesinin fevkalade önemli hale geldiği, hatta bazı 
^cil tedbirlerin alınması gerektiği bir sırada, inanıl
maz bir uygulamanın hazırlıklarına girişilmiş, hatta 
hukukî zemini dahi hazırlanmadan, yer yer uygula
maya da, konulmuştur; bu, sözleşmeli personel uygu
lamasıdır. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile KIT' 
lerde çalışan yüzbinlerce insan tamamen yeni bir sta
tüye sokulmaktadır. Bu statüye göre, KİT personeli 
sözleşmeli olacak, birer yıllık sözleşmelerle çalıştırı
lacaktır. Yüksek ücret cazibesi ile bu statüye soku
lacak olan personel, memur olmayacağı için memu
riyet güvencesini kaybedecek; işçi olmayacağı için 
.de sendikalaşma ve toplusözleşme haklarından yarar

lanamayacak, kısacası, her türlü güvenceden mah
rum kalırken, bunların, sosyal güvenlik açısından, han
gi sisteme tabi olacağı da bilinememektedir. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri uygulanan ve yer
leşmiş olan kamu personeli yönetiminin genel ilkele
rine ve Anayasaya aykırı olan bu düzenleme, KİT 
leri tam bir huzursuzluğa itecek; önceki dönemlerden 
çok daha fazla bir şekilde politik iktidarların oyun 
alanı haline getirebilecektir. Kısa vadede ekonomik 
ihtiyaçların itmesiyle kabul edilecek olan bu sistem, 
bir süre sonra', KİT'leri, çözümsüz sosyal sorunlarla 
karşı karşıya bırakacaktır. Bu uygulamadan mutla
ka kaçınılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, iş kazası ve meslek hastalık
ları ile iş kazaları sonucunda meydana gelen ölüm 
vakalarında dünya şampiyonluğunu yıllardır muha
faza ettiğimiz gibi, son yıllarda giderek daha da arttı
ğını gözlemekteyiz. Son beş yılda 800 bin civarında 
iş kazası olmuş, 5 900 işçi hayatını kaybetmiş, 12 196 
işçi sakat kalmış ve bu süre içinde 12 milyon işgünü 
kaybedilmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl 152 650 olan iş 
kazasında 1 097 işçi ölmüş, 2 455 işçi sakat kalmış 
ve tam 2,5 milyon işgünü kaybedilmiştir. 

Rekor düzeydeki iş kazalarının hiç tartışmasız 
birinci sebebi denetimsizlik, ikinci sebebi de, insan 
hayatına önem verilmemesidir. Bakanlığın iş kaza
larına karşı çok duyarlı ve ciddî olmasını beklemek
teyiz. işçi sağlığı ve iş güvenliği müfettişlerinin sa
yısı yeterli hale getirilmeli ve bazı yetkilerle dona
tılmalıdır. işçi emeği çok ucuza kullandırıldığı gibi, 
işçi hayatı da, bu şekle dönüştürülmemelidir. 

1475 sayılı Yasanın 25 inci maddesine göre, iş
yerlerinde yüzde 2 oranında sakat işçi çalıştırılması 
zorunluluğu vardır. Buna rağmen, buna riayet eden 
işyerine pek kolay rastlamak mümkün olamamakta 
ve sakat insanlar tamamen kaderlerine terk edilmiş 
bulunmaktadırlar. Yasanın bu 25 inci maddesine gö
re, sakatların ne şekilde çalıştırılacağına dair bir tü
zük hazırlanması gerekirdi. Çok uzun zamandan beri 
bu tüzük hazırlanmadığı için, sakatlar, işyerlerine 
alınmamakta veya bu yolda açılmış olan davalar red
dedilmektedir. 

Sakatlar yılında pek çok vaatlerde bulunuldu. 
Birleşmiş Milletlere, 1981 - 1991 yılları arasındaki on 
yılda sakatlara hizmet verileceği ve her yıl bu ko
nuda rapor verileceği de taahhüt edildi. Uluslarara
sı platformda bize prestij kazandıran bu teşebbüsle 
ilgili olarak, iki yıldan beri herhangi bir şey yapıl
dığını gözleyemedJk. Sakatların federasyon ve kon
federasyon olarak örgütlenmeleri de hâlâ sağlana-
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madı. Sayın bakandan, bu konuda aktif olmasını ve 
bu konuyu en kısa zamanda gerçekleştirmesini di
liyoruz. 

Yetiştirme yurtlarında kalma süreleri sona eren 
kız ve erkek çocuklar, 18-20 yaşında el'erinde bir 
çantayla acımasız bir dünyaya, işsiz güçsüz; yersiz 
yurtsuz ve tamamen korumasız olarak terk edilmek
tedirler. 4 milyon işsizin olduğu bir yerde, bugün eşi 
dostu çok olanların bile iş bulma şansları yok iken, 
bu tamamen kimsesiz çocukların nasıl iş bulup da 
bir yerde bannabileceklerini takdirlerinize sunuyo
rum. 

Uğur Dündar'ın, «Olay» programında, bu kim
sesiz kızların kimlerin eline düştüğünü ve hangi ^ol
larla yaşam savaşı verdiklerini gördünüz. Siz kız ev
latlarınızın bu yollara düşmesini ister misiniz? Brn-
lar bizim evlatlarımız değil midir? 

İşte, bu masum çocukların sorununu çözmek üz** 
re, onlara istihdam zorunluluğunu getirecek bir dü
zenlemenin yapılacağı Beşinci Beş Yıllık Planın «So.vs 
yal politikalar» bölümünde hedeflenmiş ve çok açık 
bir biçimde de belirtilmişti. Bu hedefi gerçekleşti-
mek üzere, İş Yasasının 25 inci maddesine bir fıkra 
eklemek suretiyle, bu çocuklara yurtlardan çıktıkla
rında, işyerlerinde belirli oranda istihdam zorunlulu
ğu getiren bir kanun teklifini hazırlayarak Türkiy* 
Büyük Millet Meclisine sunmuştum. Uzun bekleme
lerden sonra, gördük ki, hükümet bu teklife olumsuz 
cevap vermiş. Yani demek istemiş ki, «Bu kız çocuk 
lan fuhuş yoluyla, erkek çocuklar da çeşitli örgüt ve 
yasadışı işlerin içinde hayatlarını sürdürsünler.» 

Devlet, bu çocuklara 19 - 20 yıl, bunun için mi 
masraf yaptı, bunun için mi baktı? Sayın Başbaka
nın imzasıyla reddettirilen bu teklife, bakanlıktaki han
gi vicdansız kişinin bu olumsuz görüşü bildirdiğin; 
merak ediyorum. (MDP ve SHP sıralarından, «Bravo? 
sesleri; alkışlar) 

Sayın Başbakan, hangi maksatla kendi plan he 
deflerine açıkça ters düşürülmüştür ve Sayın Başba 
kana, «Bu çocukların iş imkânlarının kendilerince yu 
ratılrnası mümkün bulunduğundan, bu konuda kâ  
nunî bir düzenlemeye lüzum görülmemektedir» sözü
nün altına nasıl imza attırılmıştır? Mademki, lüzum 
yoktu, o halde niçin planda önemli bir hedef olarak 
belirlendi Eğer lüzum var idiyse, neden bu kanun 
teklifi reddedildi? Sayın Başbakanın, birtakım amaç
ları, vicdanlarının gözünü kör etmiş olan bu kişiler 
tanımasını rica ediyorum. (MDP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Sayın Başbakandan, Sağlık ve Sosyal îşler Ko 
misyonunda, hükümetin olumsuz görüşü yüzünden 
bekleyen bu teklife bizzat el koymasını rica ediyo
rum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bizim
kiler de bekliyor... 

İMREN AYKUT (Devamla) — Sayın milletve 
killeri, 1970'li yıllardan beri gündemde bulunan, ka
muoyunca benimsenen ve siyasî partilerce önemle üze
rinde durulan tarım iş kanunu hâlâ çıkarılmamıştır 
Bu konuyu geçen yıl da dile getirmiştim. Ülke eko
nomisinde büyük önem taşıyan, gayri safî millî hâsı
lada yüzde 19 pay oluşturan tarım sektöründe çalı
şanların, sosyo - ekonomik tüm sorunları çözüm bek
lemektedir. Bu sektörde 9,5 milyon insan çalışmakta 
ve bu da toplam çalışanların yüzde 60'ını teşkil et
mektedir. Bu denli ağırlığına rağmen, bu sektörde ça 
lisanların diğer sektörde çalışanlardan farklı düşü 
nülmesi sonucunda haksız bir uygulama başlamış, sa
nayi've hizmet sektörü içşisine tanınan temel hak* 
ların hiçbirisi tarım işçisine verilmemiştir. Yasal gü
venceden yoksun, sosyal güvenliği olmayan ve top
lusözleşme düzeninden yararlanamayan tarım ve or
man işçilerinin tek güvenli gelir kaynağı asgarî üc
rettir. İş Kanunu kapsamında bulunmayan ve asgarî 
ücret düzeyinde çalışanların çoğunluk teşkil ettiği bu 
9,5 milyon insan nedeniyle, biraz önce de asgarî 
ücret üzerinde önemle durmuştum. Tarım sektörün
de çalışanlar en az diğer sektörlerde çalışan
lar kadar ağır şartlar altında bulunmaktadırlar. 
Tarım işçisine verilecek olan asgarî ücret, 8 
saatlik değil, en az 12 saatlik emeğin karşılığıdır; 
çünkü onlar, gün ağarırken tarlaya gider, güneşin ba
tışından sonra dönerler. Onlar, sanayi işçisi gibi, yılın 
her günü çalışıp, her gün ücret alma şansına sahip 
değildirler. 6 aylık kazançla 12 ay geçinen, dağınık 
ve güçsüz durumdaki bu (insanların, asgarî ücretinin 
bile daha düşük seviyede tespit edilmesi, hakkaniyete 
uymamaktadır. Devlet adil ve devlet koruyucu olmak 
zorundadır. Bu farklı uygulamanın, biraz önce de 
ifade ettiğim gibi, önümüzdeki dönemde giderilmesi
ni sayın bakandan bekliyoruz. 

Her yıl nisan ayında Güney ve Doğu illerimizden 
büyük bir göç olayı yaşanır. Yaklaşık 300 bin kişi 
çoluk ve çocuğunu alıp, evini barkını terk ederek 
Çukurova'ya gelir; hangi tarlada iş bulursa orada ko
naklar. «Gezici tarım işçisi» denilen bu insanlar, in
sanlık adına utanılacak şartlar altında yaşam savaşı 
verirler. 50 dereceden fazla sıcağın altında çapa ya-
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par, pamuk toplarlar; çadırlarda, açık yerlerde ve 
ilkel barınaklarda yatar, sahra tuvaletlerinde ihtiyaç 
giderirler; bulabildikleri suyu içerler; minik bebek
ler gün boyu milyonlarca sineğin hücumuna terk edi
lir; tarım ilaçlarından zehirlenme, bağırsak enfeksi
yonları, salgın hastalıklar, yetersiz beslenme ve geti
rilip götürülürken yüzlercesinin doldurulduğu kam
yonların devrilmesi sonucu hayatlarını kaybederler. 
Bunlar, tarım işçilerinin, sadece burada sayabilece
ğim birkaç soyut sorunlarıdır. 

Son yıllarda mahsulün bedelini alamayan üretici
ler, ücretleri zamanında ödeyememekte ve bunun so
nucunda da bu insanlar, yol kenarlarında çoluk ço
cuklarıyla günlerce paralarım alıp, memleketlerine 
dönmek için perişan şekilde bekleşmektedirler. Bü
tün bunlara daha fazla gecikilmeden çözüm getiril
meli ve Türk iş hukukunun çok önemli olan bu boş
luğu kısa zamanda doldurulmalıdır 

Değerli milletvekilleri, demokratik toplumlardan, 
sendikaların işlevlerinin ne kadar önemli olduğunu, 
bu kuruluşların ne kadar vazgeçilmez olduğunu yirmi 
yıldan fazla bir zamandan beri yaşayarak biz de öğ
rendik ve öğrendik ki, bir siyasî sistemin içinde sendi
kalar yoksa, bu sistem demokratik sistem değildir. O 
halde burada samimî olalım; gerçekten demokrasiye 
inanıyorsak, bir yandan demokrasinin bütün nimetle
rinden yararlanarak parlamento koltuklarına, bakanlık 
koltuklarına, kurulup öte yandan, rahatımız kaçma
sın diye, sendikaları yasaların amaçlarının da ötesin
de, çeşitli yöntemlerle işlemez hale getirmeyelim. 

Bugün sendikalar rahatsızdır; demokratik kural
lara göre çalışamamaktadır. Çok iyi bir analiz yapı
lırsa, sebebin iki noktada toplandığı görülecektir. Bu
nun birincisi, yasal düzenlemelerden kaynaklanan sı
kıntılar, ikincisi ve asıl önemli olanı ise, iktidarın tu
tumundan, sendikalara bakış açısından kaynaklanan 
sıkıntılardır. Zaten iktidarın yaklaşımı bu olmasay
dı, yasal düzenlemeler bu denli sıkıntı yaratan so
nuçlar ortaya çıkarmayacağı gibi, yeni düzenleme
lerle de bu aksaklıklar kolaylıkla giderilebilirdi. 

O nedenle, ben burada yasal ajcsaklıkjar üzerin
de durmayacağım. Bugün bakanlık, sendikalara, dev
letin idarî ve malî denetimi adı altında, çeşitli mü
dahale ve baskılar yapmaktadır. Bu, denetim yetkisi
nin amacından saptırılması ve kötüye kullanılması
dır. Sendika yöneticileri hakkında çeşitli davalar aç
tırmakta, bu davaları kaybediyor olsa dahi, manevî 
baskı ve yıldırmayla tedirgin etme politikasını ger
çekleştirmektedir. 

1 9 . 1 2 . 1 9 8 S Q: 1 

ı Gerçi ben, bunda fazla yadırganacak bir şey gör-
I müyorum; çünkü Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla-
I nınm «Sosyal hedefler ve politikalar» bölümünde, 486 

ve 492 nci paragraflarında, sendikalara ve toplusöz-
I leşme düzenine müdahale edileceği hedeflenmişti. Bu 
1 paragraflarla ilgili endişelerimizi, Beşinci Beş Yıllık 
I Kalkınma Planı görüşülürken dile getirmiş ve bun-
I ların plan hedefinden çıkarılması için önergeler ver-
I mistik; ancak, bu önergeler kabul edilmemişti. Şim-
I di görüyoruz ki, o gün gösterdiğimiz endişelerde son 
I derece haklıyız. 

Yetki konusundaki aksaklıklar ve siyasal tercih-
I lere ga*e yetki verme veya işçi hareketini iyi takip 

edememekten kaynaklanan olumsuz sonuçlar, ken-
I dini, yetki meselesinde göstermekte; bu da, toplusöz

leşme düzeninin özgür işleyişini engellemektedir. Ara-
I buluculuk müessesesi beklenen sonucu vermemiş ve 

sendikalar için ağır bir malî külfet haline gelirken, 
bazı kişiler için de çok büyük bir gelir kaynağı oluş-

I turmuştur. 
I 1986 yılı programının 265 inci sayfasında, «1985 
I yılı, çalışma hayatında, serbest toplu pazarlık düze-
I nintin bütün müesseseleriyle işlediği bir yıl olmuş

tur» deniliyor. 
I Acaba böyle mi olmuştur? özel sektör toplusöz

leşmeleri için, bu bir ölçüde doğrudur; ancak, eko
nominin yüzde 65'ine hâkim olan büyük işçi kitlele
rinin çalıştığı kamu sektörü için, tamamıyla yanlış
tır; çünkü 5 Temmuz 1984 tarihinde 15 sayılı bir ge-

I nelge ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon 
I Kurulu oluşturulmuştur. Her ne kadar genelgede, 

amaç, «Sistemin kendi yapısı ve karşılıklı mücadele
lerdi serbest işlemesinde, kamu kurum ve kuruluş
larına yardımcı olmak» şeklinde belirlenmiş ise de, 
yine genelgede, «Koordinasyon Kurulu, kamu kurum 
ve kuruluşları için alınmış prensip kararlarına uyulup 

; uyulmadığını takip edecektir» denilmektedir. Nite
kim, kurul, ayrıntılı kararlar almış*, topiusözjeşme-

I teri madde madde tespit etmiş, bunlar da sendika-
I lara dikte ettirilmiştir. Bua.un neresi serbest toplu pa-
I zarlık düzeni olmaktadır? 

t Bütçede o yıl için hedeflenen yüzde 25 enflas-
I yon rakamı, sanki fiiliyatta da yüzde 25 olacakmış 
j gibi, kamu kesimi işyerlerinde ücret zamlarına esas 
t kabul edilmiş; böylece ücret zamlarının toplusöz-
I leşmelerde, birinci yıl yüzde 30'u, ikinci yıl yüzde 
f 25'i geçmeyeceği tespit edilerek, sendikalara empo-
| ze edilmiştir. Sonra da, sürekli olarak, «İşçilere enf-
j lasyonun üzerinde zam yapıldığı iddiasında bulunul-
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muştur. Enflasyonun, en iyimser hesaplarla bile, bi
rinci yıl yüzde 50, ikinci yıl yüzde 47'nin üzerinde 
olduğu herkesçe kabul edildiğine göre, işçilere enf
lasyonun üzerinde verilen zam, acaba bizlerin bil
mediğimiz hangi matematiksel formülle hesaplan
mıştır? (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, iş
çinin 1984 yılında, sosyal yardımlar dahil, günlük net 
ücreti 1 010 lira, 1985 yılında ortalama günlük net 
ücreti 1 375 lira oldu. Bu rakamların yorumunu yap
madan dikkatlerinize sunuyorum. Aslında, Nehar Tüb-
lek, Hürriyet Gazetesinde her gün bu rakamların yo
rumunu çok güzel yapmaktadır. 

Şu anda sendikaların sıkıntılarının esas kaynağı, 
yasalar değil; hükümetin, işçiyi ve sendikayı tama
men dışlayan, insan unsurunu yok sayan politikası 
ve her gün peşpeşe aldığı insafsız kararlardır; çün
kü şu anlaşılmıştır ki, Türk - îş'in istediği bütün ya
sal değişiklikler, onların istediğinden de fazla yapılsa, 
değişen bir şey olmayacak; sendika özgürlüğü, ser
best toplu pazarlık düzeni, gerçek demokratik kural
lar içinde işleyemeyecektir. Bu anlayışla uygulanan 
demokrasiye, bence alaturka demokrasi denir. (MDP 
sıralarından alkışlar) Bu koltuklardan çok hoşlandı 
isek ve bu koltuklarda daha uzun süre oturmak isti
yorsak, demokrasiyi, bütün kurum ve kuralları ile iş
letelim. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışında en fazla işçi 
bulunduran ülke sıfatını hâlâ koruyoruz. Son yıllar
da, Almanya, Hollanda gibi, çok sayıda Türk işçisi
nin yaşadığı ülkelerde, yabancı işçileri ülkelerine geri 
gönderme politikaları uygulanması sonucunda, yurt 
dışında bulunan vatandaşlarımızın sayısı 2 milyon 
280 bine düşmüştür. Bunun 1 milyonu işçi, 800 bini 
de 0-19 yaş grubundaki çocuklarıdır. Bu vatandaş
larımızın yüzde 87'si Avrupa'da, yüzde 9'u Orta Do
ğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde, yüzde 4'ü de Avus
tralya'da yaşamaktadır. İşçi göçlerinin başladığı 1960' 
Ü yıllardan bu yana, Türkiye'nin bu konuda belirli 
hiçbir politika» olmamıştır. Bunun sonucunda da, 
yıllar içinde ortaya çıkan pek çok soruna hep hazır
lıksız yakalanılmış, sorunlarda daima, geçici ve gün
lük tedbirlerle çözüm yoluna gidildiğinden, gerek ülke
miz, gerekse işlilerimiz ciddî kayıplara uğramıştır. Bu 
kayıplar, hem manevî hem de maddî kayıplardır. 

Son yıllarda Almanya, yabancı işçileri bir sorun 
olarak görmeye başlamış, Alman kamuoyunda ya
ratılan yabancı düşmanlığı Türk düşmanlığı haline 
dönüştürülecek, işçilerimiz fevkalade tedirgin edilmiş 

ve geri dönmeye zorlanmışlardır. İşçilerimiz, olduk
ça sahipsizdirler. Dışişleri teşkilatlarımızın, sıcak ve sa
mimî yaklaşımları yoktur. İten ve hor gören davra
nışlarına defalarca ve bizzat şahit olmuşumdur. Ça
lışma ataşeliklerimiz ise, ne yazık ki hiçbir dönemde 
nitelikli ve yeteri! kadrolarla donatılmamış olduğun
dan, yeterli hizmet verememektedir. Bu konuda, ge
çen yıl da uzun uzun dert yanmıştık. Yurt dışı ça
lışma ataşelikleri, yıllar yılı, hep yüzde 60 - 70 boş 
kadroyla çalıştırılır. Yalnız yüzde 30 - 35 kadro dolu
dur. Bunun da bir çoğu, din görevlileri, bir çoğu ha
tır - gönül ile veya belli bir amaç güdülerek yapıl
mış tayinler olduğu için, nitelikleri bu işçilere hizmet 
vermeye, Alman makamları nezdinde onların ve Tür
kiye'nin haklarını korumaya yeterli değildir. 

Yukarıda arz ettiğim hususlar, maalesef, bu hü
kümetin iki yıllık döneminde de değişmemiştir. Bu gö
revliler, bilgi yetersizlikleri yanında, iyi yabancı dil 
de bilmedikleri için, bütün meselelerde, Dışişleri Ba
kanlığımın soğuk, itici ve hor gören elemanları ön-
planda olmakta ve sorunlar, onların ellerine terk edil
mektedir. Bu kişiler de, Türkiye'nin dış dünyadaki 
sorunlarını çözmeyi ne oranda başarmışlarsa, Türk 
işçilerinin sorunlarını da ancak o kadar çözebilmiş
lerdir. 

Bizce, bütün bu saydığım hususların birinci dere
cede sorumlusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığıdır. Bilgili, şefkatli elemanları ve bunların dost
ça yaklaşımlarıyla, işçilerimizi, sahipsizlik ve hor gö
rülmekten kurtarmalıdırlar. Onların ve ailelerinin, 
millî kültür ve özelliklerini, ülke sevgilerini, vatan
lara ile olan bağlarını korumada yardımcı olmalıdır
lar. Birlik ve beraberliklerini korumaları için önlem 
almalıdırlar. 

Bu işçilerimiz, özellikle gençler ve çocuklar, çeşitli 
fikir akımlarının ve örgütlerin ellerine düşmeye mü
sait bırakılmışlardır, birçoğu da düşmüştür. Onları 
kazanmak için daha fazla beklemeyelim. 

Çeşitli biçimlerde -kanaatimizce, Alman resmî 
makamlarının da bilgisi dahilinde - Alman kiliselerinin, 
işçilerimiz arasında, tarikatçılığın teşviki yoluyla de
rin ayrılıklar yaratılması için faaliyet gösterdiği biz
zat tarafımdan da gözlenmiştir. Köln Radyosunun 
günlük Türkçe programlarında, Türkiye ve Türk Hü
kümeti aleyhine sürekli yayın yapılmaktadır. Alman 
İşçi Söndüealan Konfederasyonu, Türk işçilerini, Türk 
Hükümeti»© karşı kışkırtan bildiriler yayınlamakta, 
bunlara karşı en ufak bir önlem alınmamaktadır. 
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Almanya'da bir tramvaya veya otobüse bindiği
nizde, yabancı işçiler için, onların kendi dillerinde 
yazılmış kuralları gösteren ilan yazıları vardır ve bu 
yazıların tepesinde de, o ülkelerin bayraklarının resmi 
bulunur. -Her gün milyonlarca insanı taşıyan bu vası-
talardaki, her gün milyonlarca insanın seyrettiği Türk 
Bayrağının şeklini, hepinizin görmesini isterdim. Ben
deniz, iki üç gün bu bayrağı seyrettikten sonra ve 
«Acaba bu bayrak hangi ülkenin?» diye düşündükten 
sonra, farkına vardım ki, bu, bizim bayrak olmalıydı. 
Bu hususu Bonn Büyükelçiliğine bildirdim; ama, şu 
ana kadar düzeltildi mi onu bilemiyorum. Biz bu
rada, Alman Bayrağına acaip bir şekil verip bütün 
afişlerimize koysak, acaba Alman makamları ne ya
pardı? Bu, bir ulusun diğer bir ulusa yapabileceği 
en büyük saygısızlık değil midir? Her gün bu vasıta
larda seyahat eden Türk çocukları ve milyonlarca, ya
bancı insan, Türk Bayrağı diye bambaşka bir şeyi 
tanımaktadırlar. Çeyrek asırdan beri milyonlarca in
sanımızın hizmet verdiği bir ülke, onların bayrağının 
nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye bile gerek duyma
mış mıdır; yoksa altında, tahminlerimizi doğrulayan 
başka düşünceler mi yatmaktadır? 

Belirli politikalar zincirinin bir halkası olan vize 
uygulamasının, milyonlarca marka varan maddî ka
yıpları yanında, manevî tahribatının da neler oldu
ğunu hepiniz bilmektesiniz. Bu konunun çözümünde, 
hiç değilse sadece işçilerimiz yönünden, çok'gecikil
miştir. 

Türk çocuklarının eğitim sorunu, en ufak bir şe
kilde çözümlenememiştir. Sadece, bol bol konuşul
makta, bir iki tane kurs açılmakta, birkaç çocuğa, 
hiçbir yönüyle yeterli olmayan bir iki okul açmakla 
kendimizi aldatmaktan başka bir şey yapamamakta
yız. Alman okullarında din dersleri kaldırılmakta, 
Türkçe dersleri «Seçmeli ders» haline getirilmekte; 
ders saatleri de çok azaltılmış bulunmaktadır. Türkçe 
dersleri, seçmeli ders olduğu için, birçok Türk çocu
ğunun Türkçe derslerini almadığı tarafımızdan gö
rülmüş ve gözlenmiştir. Böylece çocuklarımız, ne ana
dilini, ne dinini, ne de millî bayramlarını, ne millet 
ve memleketini öğrenememekte, Türklük bilinci oluşa-
mamaktadır. Büyük bir kısmı, çeşitli tarikatların or
ganize ettiği Kur'an kurslarında Arapça Kur'an ez
berleyerek, İslamiyet hakkında hiçbir şey öğreneme
mekte, taze dimağları bazı amaçlara yönlendirilmek
tedir; ancak burada ümit verici ve sevindirici bir olay, 
çok geç de olsa, geçen mayıs ayında Köln'de büyük 
bir Türk - İslam Merkezinin açılmasıyla olmuştur. 
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Yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının katıldığı bu top
lantıda, Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay ve Diya
net İşleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkulaç'ın yaptık
ları Atatürk ilkeleri ve Anayasamız doğrultusundaki 

-çağdaş, cesur, birleştirici ve bütünleştirici konuşma
lar, vatandaşlarımızdan büyük kabul görmüş ve sev
gi gösterileriyle karşılanmıştır. Sayın Altıkulaç'ın va
tandaşlarımızı dörde, beşe bölen tarikatların tamamen 
çıkar şebekeleri olduğunu, vatandaşlarımızı maddî ve 
manevî olarak sömürdüklerini, bölüp, parçaladıkları
nı, açıkça ifade edip, onları birlik ve beraberliğe ça
ğırması üzerine, salonda olağanüstü bir alkış kop
muştur. işçilerimiz, şeriat özlemcilerine, laikliğe göz 
dikenlere, Türkiye Cumhuriyetini bölüp, parçalamayı 
planlayanlara en iyi dersi vermiştir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin emeklilikleri 
konusunda bazı olumlu ilerlemeler gerçekleştirilmiş 
ise de ülkeler aırajsındaki emeklilik yaş farkından do
ğan kayıpların telafisi hâlâ sağlanamamıştır, Bu, sön 
derece önemli olup, milyonlarca maırklık kaybımıza 
söbep olmaktadır. Sto'syail igüvenllilk anlaşmalarında 
'buna göre değişiklikler yapılmalı ve konu süratli 
Çözüm'lendirilmielidir. 

32Ö1 sayılı Yaisa ile yurt dışında yapılan çalış-
malarım sosyal güvenlik kurumunca: değerîendirilme-
sinlde, borçlanmanın her gün için 1 dolar üzerinden 
tahakkuk ettirilmesinden dolayı, yasanın etkili ola
madığı anlaşılmıştır. O halde konu, tekrar gözden 
geçirilmelidir. Burada, ıborçlammaıya esas para biri
minim Türk Lirası değil de Amerikan Doları olarak 
kabul edilmesi1, bu yaisanın amacının, yurt dışındaki 
işçileri sosyal güvenliğe kajvuşturnıaık değil de, dev
lete döviz geliri ive Sosyal Sigortallara kaynak sağ
lamak olduğu düşüncesine yol açmış ve yasaya, kar
ışı 'bazı tereddütler.uyandırmıştır. 

'BAŞKAN — Sayını Aykut, sürenizin 45 inci da
kikası doldu, bilgiiHerinizıe sunarım. 

İlMıREN AYKUT (Davamla) — İşçilerimizin ta
sarruflarını yurt dışında bırakmamaları ve gerekli eş
yaları ive özellikle elektronik ve beyaz eşyaları Tür
kiye'deki gümrüklerden d'övlz ödeyerek satın alma
ları hallinde, kendilerine ıprim ödenmesiyle ifeili yasal 
düzenleme yapılmış oilimajsına; rağmenı, Ibu tip mağa
zalar Ihenüz açılmadığından, bu dövizler yurt dışın
da kalmaya devam eltmektedir. 

İşçi şirketlerinin sağlıklı bir yalpıya kaivuşturul-
ması için, 1984 yılında DESIYAB'a devredilen, ve 
Alman Hükümetinin katkısıyla kurulmuş olan özel 
kredi fonundan), - tamamen işçi şiirketlerlini iyileş-
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tirmek için kullanılması gerekirken - bazı özel şir
ketlere acaba kredi verilmiş midir? Bu.konuda işit
tiklerimiz doğru mudur? DEStYAB'm, 1985 yılı için iş-
çi şirketleriyle 'ilgili yaptığı plan ve etkinlikler meler
dir? 

İşçilerimizin,, yapı tasarruf hesapiannı Türkiye' 
de kuıllanmajlaırı ve ketsin dönüşe bağlı olarak konıuit 
ediinmeleriinıi sağlayan anlaşmaya, maalesef olumlu 
bakamıyoruz. Sayın bakan, basında yer alan açık-
lamalaırında, zafer, gibi (gösterilen bu anlaşma saye
sinde, on yıllık sürede 4 miyar Alman, Markınım 
Türkiye'ye ttranlstfer edileceğini tiifalde etmiştir, önce
likle ibeliiirtimek isterim ki, Federal Alman Hüküme-
*im|in yabancı işçi ajlıimını durdurduğu H9ı73 yılından 
ıbu yana 12 yıl ıgeçmişltir, ve şu (bin gerçektir ki, Al
manya'da yaşayan vatandaşlarımızın şok 'büyük 'bir 
kısmı, artık konut edinme dönemini geride bırak
mıştır. Esasen, Federal Almanya'daki yapı tasarruf 
^hesaplarında ne miktar para (bulunduğume 'bilmek 
de, bankacılık silsıteminiınj özeliği nedenliyle, müm
kün değildir. Dolayısıyla, bu 4 milyar mark ı akamı 
afakîdir, Federajl Almanya'daki ıvaltamdalşlarımızın 
kesim dönüşlerinde paralarını nakit olarak getirme 
eğilimleri vardır. Bu, Tütk Milletlinim karakterin
den gelen bir şeydiq, O sebeple, ıbu gelecek on yıl 
içinde, 4 milyar mark değil, 4 milyon (markın bile 
bu yola Türkiye'ye geleceğine biız inanmaktayız. Ya
pılan tbu anlaşmanın, Federal Alimanı Hükümetince 
•bu kadar kolaylıkla imzalanmış olmasının bininci 
ıseibelbi budur. İkinci sebebi ise, çok daha önemli; 
'bu konuda Fedaral Alman Hükümeti, kendi mev
zuatımı değiştirmeyi kalbul ederek, büyük bir taviz 
verdiği ve yüklü bir taahhüt altına girdiği »izlenimini 
vererek, 1986 yılınjda, Türk işçilerinin AET ülkeleri 
içindeki serbest dolaşım meseldsinlde - Sözde büyük 
tajvizinji öne sürerek - birtakım taviızlıer alıp, bu ser
best 'dolaşım meselesinden sıyrılmajya, çalışacaktır. 
Daha; sonra yapılan çeşlM değişikliklere rağmen, bu 
anlaşmanın getireceği sionuç, değişik bir yöntemle 
(işçilerimizi kesin dönüşe zorlamaktır. Onun; için, işçi
lerimizin bu kredileri katiyen kullanmamalarını 
tayisiye ve temenni ediyorum. 

Ortaıdoğu ülkelerinde çalışan yaklaşık 200 bin iş
çimizin karşılaştıkları olaylar da; bir başka dramıdır. 
Bu ülkelerle işgücü ve 'sosyal güvenlik anlaşmaları 
yokltur. Bu konuda, bakanlığım Çok aktif olmasını ve 
gerek bu ülkelere karşı, gerekse onları, buralarda ça
lışan müteahlhilt firmalara karşı haizi güvenceler ge-
türmesiınıi rica ediyoruz. 
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Türk işçilerinin AET ülkelerinde serbest dola
şım hakkı üzeranlde Som iki yıldan beri ciddî tartış
malar 'başlamıştır. Biz, bu tartışmaları üzüntü ve 
endişe ile tajkip ediyoruz. Bu hak yıllarca önce, bü
tün üye ülkelerin altına imza koydukları bir anlayış
la kabul edilmişti. O zaman, çıkarlarına, uygun 'bu
lup kalbul ettikleri; şimdi, çıkarlarına uygum değil 
diye, 'imzalanmış ıbir Sözleşmedeki hakkı geri almaya 
çalışmaları, hukukun sa/vumucusu, demokrasi ye insan 
hakları havadisi hu ülkelerin; hukuku da, demokra
siyi de, insan halklarını da nasıl sadece kendi' çıkar
larına göre uyguladıklarımı kanıtlamaktadır. (Alkış
lar) Çünkü bu tutumları ile hukukun temeli olanı 
«ahde vefa,» ilkesini çiğnemişleridir; ancak, bu ko
nulda asıl üzüldü olan hülsus, ilcilerimiz lehine yıl
larca; önce elde edilmiş olanı bu hakkı, hükümetin 
ıpazarluk konusu yapması, 5 milyar Marka satmaya, 
kalkırrna|sıdîr. (IMDP ve SOP sıralarından alkışlar) 
'Bu haktan Vazgeçmemin veya, ertelememin ekonomik 
ve sosyal maliyeti çok iyi 'bilinmelidir ki, 5-15 mil
yarların çok üzerindedir. Bunun 'bize neler kaybettir
diğini kısa bir süre ıSonırâ; hep beraber göreceğiz. 

ISayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar ile ilgili 
şikâyetlerimizin yıllar yılı arkaısı kes'ilmemiştir,, Her 
yıl SöSyal ISilgortajlar Kurumu Gem'el Kurulunda ve 
yine her yıl 'bütçe görülşmelerinde Ibu koınuları di
le getirir, aynı şeyleri söyleriz. ıBu şikâyetlerim inicim 
sonu gelmez ve niçin bu kurum daima Çok kötü 
ıyönet)ilir; bunu gerçekteni anlamak benim için müm
kün olmamıştır. Raporları incelediğimizde, fonların 
ortalamıa, yüzde 6'5'inin ibankalaırda likit olarak dür-

• makta (olduğunu görürüz. İşverenlerden 140 milyar 
lira alacağını sigorta hâlâ tahsil edememiştir. Hazi^ 
neden ve Devlet Yatırını Bankacından, kurumun 
akacağı ise, tahviller ve faizleri olarak 235 milyar 
liradır. Çok düşük faizli tahvillere yatırılan ve ban
kalarda likit olarak foitullam bu paralar, enflasyona 
yenik 'düşsün diye mi bekletilmektedir? Sosyal Sigor
talar Kurumu, Maliyeye, tahvil almak üzere ödediği 
40 milyon liraya karşılık, şu ana kadar bu tahvilleri 
tesillim ajknış mıdır? Bütün yönetim 'bozuklukları, ir
rasyonel çalışmalar ve 'bunun, kötü sonuç'lan sanki 
emeklilik yaşından kaynaklanıyormuş gibi, emeklilik 
yaşının yükseltilmesi planlanmıştır. Biiıa|Ssaj kadın
larda emeklilik yaşının yükseltilmesi, bu hükümetim 
yapacağı en insafsız uygulama olacaktır. Fabrika
larda kız işçiler 16 yaşında çalışmaya1 başlamakta, 
pek çoğu da; varUiyaılı çalışmakltaldır. (Siz bu kadın
ları nasıl 34 yıl çalışmak zorumda, bırakırsınız? Tür
kiye'de, çalışan kadın çok yıpranmaktadır. Türkiye' 
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de kadın, aslında, günde 16 saat çalışmaJcUdır. Evin, 
çocukların, eşin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. 
Çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik, her iş kadının 
üzerindedir. Bu duırumdaiki kadıları, najsıl, Avru
palı kajdıniarla kıyaslarsınız? Buıgün isveç ve Norveç' 
te, 'kadın doğum yaptığı zaman, çocuğa; bakması 
için kocaya da doğum izni verilmesi yasallaşmıştır. 
Buıgün Allmanya'da kadın, eğer koca çocuğun bakı
mlını yüklenirse, çocuk doğurmaya razı olmaktadır. 
Çamaşır, bulaşık, yemek işlerinin dle yansım, Batı'da, 
erkekler yapmaktadır. Eğer bu şartları kabul edi
yorsanız, kadınların emeklilik yaşını yükseltelim/ 
'(Alkışlar) 

Diğer taraftan, işsizliğin 4 milyona ulaştığı ülke
mizde, emeklilik, istihdam yaratacaktır. Çünkü, ka
dınlar emekli olduktan sonra çalışamamaktadırlar, 
Dolayısıyla kadınlarda emeklilik yükseltmek yerine, 
erken emekliliği teşvik etmek daha doğru ve gerçek
çi bir yol olur. 

Sigorta hastaneleri üzerinde yine tartışmalar açıl
mıştır, «(Sağlık Hizmetleri Kurumuı» diye ayrı bir 
teşMatiamma ve sağlık hizmetlerini paralı hale ge
tirme gibi birtakım hazırlıklar kulağımıza; gelmek
tedir. Kurumla ilgili şikâyetlerin odak noktasını teş
kil eden sağlık hizmetlerindeki yetersizliği giderecek 
önlemler almalk gerekirken, kurumu allak bulak 
edip, tanınmaz hale sokarak, yetkıi ve sorumlulüklan 
dajha içinden çıkılmaz ve keyfîliiklere müsait haile 
getirerek hizmet verilemez. Keyfîlikleri, kuralsızlık
ları ve adaletsizlikleri; bu da, suiistimalleri davet 
«der. Onun için, HlüHfen,, bu Uür dtüızenlemelierden 
kaçınalım. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün dahi, israfın 
ive kaynaklarım çarçur ddimesinin en iyi örneğidir. 
İnşaatlar, takipsizlik yüzünden, dıırmuştar. îzmupt, 
Anlkara Dışkapı ve Etlik doğum hastaneleri inşaat-
farı, şu anda ne durumdadır? Çiftlikteki, o büyük 
tösis niçin terk edilmiştir? Buınların cevabını, sa
yın balkandan rica, etmekteyim. 

ISösyal Sogortajlar Kurumu, şöyle veya (böyle, 
'konut sorununa sınırlı ölçüde de olsa, yardımcı ol
maktaydı; işçilere bugüne ikaıdar, yaklaşık 250 bin 
konut kazandırmıştı. Yasanın açık hükmüne rağmen 
ibu uygulamaıya da; son verilmiştir. İşçilerin toplu 
konuttan yararlanma şansları yoktur. O nedenle, işçi
ler, konut edinme şanslarımı bu suretle tamamen kay
betmişlerdir. 19)86 yılı, dünyada ve bizde «Konult 
yılı» ilan edilmiş; herkes konut yapımı için her 
türlü teşviki 'getirtirken, »biz yılardır süren bir uygu

lamayı durdurmuş bulunuyoruz. Hep, ters işler mi 
yapacağız? «Gençlik yıln» ilan ediyoruz; o yıl, on-
binleroe öğrenciyi üniversitelerden atıyoruz veya ha
pishanelerle doMüruıyoruz; sonra; da biz büyükler, 
oturup, saJUonlartda, televizyonlarda,, beş tane gen
cin bile katılmadığı, «Gençliğin sorunları» toplan
tıları düzenliyoruz, «(Kadın yılı» ilan ediyoruz; ka
dınların halklarını ellerimden alacak yajsal dıüzenleme-
lere teşebbüs ediyoruz. «Sakat yılı» ilan ediyoruz; 
işyerlerine, yasalara; rağmen, sakatları almıyoruz. 
O nedenle, rica ediyorum, biz, hiçbir şeyin yılını 
ilan etmeyelim. 

lEmdkliler araisındajki maaş 'denigesizliklerinin gi
derilmesi de, yıllardir şikâyet edilen konulardan bi
risidir. Bakanlık, bu konuda bazı olumlu çalışma
lar başlatmıştı. Buna bakarak, bizler* bu yıl 'bu me
selenin halledileceğini beklerken, sayın bakan, bası
na «Bu işi, belki 1987 yılında yapılabileceğini» açık
lamıştır. Bugün emekliler had safihaya ulaşan hayat 
pahalılığının: korkunç baskısı altımda; ezilmekte, ina
nılmaz sıkıntılar içinde yaşama, mücadelesi vermek
tedirler. Yıllarca süren yorgun çalışma dönemin
den sonra, emekliliklerinde dinlenmeleri, birkaç yıl 
huzurlu yaşamaları gerekirken, âdeta sürünmekte
dirler. 

itşçi ve memur emeklileri maaşları arasındaki 
farkın kapatılması için, işçi emeklileriyle ilgili gös
terge tablosunun değiştirilmesi gerekiyordu. 1985 
yılı için 'geçerli olan gösterge tablosunun rakamla
rı, 1986 yılı için de yükseltilmedi. En 'düşük maaş 
alan işçi emeikliisinin gösterge rakamları, 1984'fce dle 
aynı kalmıştı. Em çok kayba uğrayanlardan, özellik
le, bu tabanda maaş alan; işçi emeklileri oldu. 

Sosyali yardımlara gelince; memur emeklilerinin 
yakacak parası, Ocak 1986'da 18 500 lira; olurken, 
işçi emeklilerininlkii 16 000 İra oldu. Sbsyajl adalet 
ve sosyal hulkuk devleti anlayışıyla da bağdaşmayan 
bu durumu düzeltmeyi 1987 yılına bırakmak, biraz 
insafsızlıktır,. Emeklilerin, daha fazla gücü kajlmamış-
tır/ 

Yine, sayın bakan, değişik -zamanlarda ve iki 
defa kesin ifadelerle, sosyali güvenlik kurumlarının 
aynı çatı altında toplanacağım, bumun hazırlıklarını 
yapmakta olduğunu açıklamıştı; fakat, bunun arkası 
gelmedi. Yıllar yılı savunduğumuz, sosyaj güvenlik 
kurumlarının aynı bakanlıkta; toplanması konusunu 
ancak bu hükümet yapabilir diye inanmaktaydım; 
sayın balkanın beyanları da bu inancımı 'sağlamlaş
tırmıştı. Aınıcak, görüyorum ki, başarılamayacak ve 
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(bu, garüp gidişat sürdürülecektir. Bu şerefin Kalem' 
li'ye nasip olmasını halen temenni etmekteyim. 

IBağ - Kür'da prıim tafalsil oranı yüzde 65 ıgilbi 
düşük 'bir seviyede kalmuş, prim talhisilatında maale
sef başarı saglanamaımıştır. Bununla, 'beraber ©ağ-
Kur'kiarın, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları 
sağlanırken, 3165 sayılı Kanunla, 'belirli şartlarda a£-
tfedildi hükümler getirilmesi de, 'bu dönemde yapıl
mış olumlu gelişmelerdir. Ne var ki, Bağ - Kurlu
ların, düğer sosyal güvenlik men'suıplannın çok altın
da maaş ve.sosyal yardtaı almaları sosyajl güvenlik 
anlayışıyla bağdaşmadığından, bakanlığın bu konuya 
«ğilmesini ve bu farkı dajha azaltıcı çahşmalar içi
me girmesini' temenni etmekteyim. 

Tarım işçileri ısıolsyal sliıgortajar kanunu ile, ta
rımda kendi adına; veya hesalbına çalışan sosyal si
gortalar kanunlarının çıkarılması, yine bu dönemin 
önemli ve olumlu çalışmalaırı arasındadır. Bakan
lığım bu kanunları tanıtma ve uygulamasını yay-
gınlaştırtnaıda etkin bir faa|iyet göstermesini bekle
yeceğiz. Çünkü bu her iki grupta da toplam sigor
talıların sayım henüz 50 - 60 ibin gilbi çok düşük dü
zeyde bulunmakta; hallbukli bunların sayıları milyo
nun üzerindedir. Bu düşük seviyede kalmanın sebep
lerinin araştırılmasını ve gerekiyorsa yasada değişik
likler yapılmasını öneriyoruz. 

IDeğerli miHetvekilleri, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığında,, yasaların sözüne ve özüne ay
kırı işlemler her geçen gün biraz dalha yoğunluk 
kazanmakta, Anayajsaımızda İfedlesin'i bulan hükuık 
devleti ve hukukun üstünlüğü, ilkeleri maalesef çiğ-
nenmektedÜr. Böyle bir tutum ve politikanın toplum 
ve devlet hayatında, çok olumsuz etkiler yarataca
ğını ve telafisi güç yaralar açalcağını ç'ok yakın bir 
geçmişte yaşadık. Bu tür uygulamajlaıra, zaman olma
dığı için, sizlere sajdece birkaç örnek vererek yeti
neceğini. 

IBakanlîk ve bağlı kurtuluşlarda] yoğun 'bir biçim
de belirli bir görüşün kadirolaşmaisına çalışılmak
tadır,. Sosyal SÜglortajlar Kurumu Genel Müdürlü
ğü, iBağ - Kur Genel Müdürlüğü, tş ve tşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğü ve (bakanlık bünyesin
de yer alan Çalışma ve Yurt Dışı îşçi Hizmetleri 
Genel Müdürlüklerinde ve çeşitli düzeydeki pek 
çok kadnaya blgi, (beceri ve deneyim sahıifbi memur
lar yerine, belirli bir görüşü benimsemiş olanlar ve
ya ıbunlara uyum sağlayabileceği tahmin edilenler 
getirilmiştir. Partizanca tayin ve nakiller, odacıların 
taisarıya tayinine kadar vardırılmış bulunmaktadır. 
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Nihai kararın alınması için Danıştaya veya diğer 
mercilere gönderilmesi gereken fezlekeler, bakanlığın 
memurin muhakemat komisyonuna havale edilerek, 
bunların örtbas edilmesi sağlanmış, böylelikle belirli 
kişiler açıkça kayrılmıştır. Bakanlık müfettişlerince 
hazırlanan rapor ve fezlekeler, bakanlık teftiş kurulu 
başkanlığı dışındaki yetkisiz kişilere incelettirilmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, toparlayınız efendim. 
İMREN AYKUT (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan. 

Disipline ilişkin incelemeler ve soruşturmalar yine-
yasalara aykırı olarak, bakanlık teftiş kurulu dışında 
yetkisiz kişilere yatırılmaktadır. Bakardık disiplin ku
rulunun kararları, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun hükümlerine aykırı bir biçimde, hukuken 
yetkili olmayan kişilerden oluşan komisyona incelet
tirilmiştir. Oysa, bilindiği gibi, disiplin kurulu karar
ları, bakanca benimsendiği takdirde, bakanlık yük
sek disiplin kuruluna havale edilmelidir. Ayrıca, di
siplin kurulu kararma, ancak ilgili olanlarca ve Da
nıştay nezdinde itiraz edilmesi mümkün iken, ka
rarların yetkisiz komisyona inceletilmesi yoluna gi
dilmiştir. 

Memuriyet giriş sınavı yaparak, sahte, «-sınav 
kazandı» belgesi yapan iki memur ve diğer bazı me
murlarla ilgili disiplin kurulu kararı, bunların be
lirli bir görüşün mensubu olmaları nedeniyle, eski 
tarihli bir olay olduğu gerekçesiyle, bakan tarafın
dan onaylanmamış; buna karşılık, karşı bir görüşün 
mensubu olduğu düşünülen kararlar, aynı bakan ta
rafından hiç tereddüt edilmeden imzalanmıştır. (MDP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapı
lan, iş müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınav
larındaki usulsüzlüklere ilişkin disiplin kurulu ka
rarı, iki üyenin, «Zaman yetersizliğiyle dosyanın de
taylı incelenememesi» şeklindeki bir muhalefet şer
hiyle imzalanmış, sayın bakanca da muhalefet şerhi
ne iştirak edilmiştir. Bu suretle ilgili kişilerin disip
lin cezaları almaması sağlanmıştır. Oysa, bu kişilerin 
söz konusu fiilleri nedeniyle halen Yargıtayda yargı
lanmalarına devam edilmektedir. Bunların bazıları 
da halen çok önemli ve hassas devlet görevlerinde 
bulunmaktadır. 

Bakanlık binalanndaki çay ocaklarında müstecir-
ler tarafından istihdam edilen kişilerin, iş kanunu 
ve Sosyal Sigortalar Kurumuna aykırı bir şekilde 
çalıştırıldıkları, bir başka ifade ile, bakanlık binası 
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içinde anılan kanunların uygulanmadığı yolunda dü
zenlenen rapor, önce işleme konulmasına rağmen 
sonra işlemden kaldırılmıştır. 

Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının birleşmesinden sonra, Çalışma Bakanlığının İs
tanbul'daki Bölge Çalışma Müdürlüğü, İş Müfettiş
leri Grup Başkanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Şube ve Bölge Müdürlüğü gibi teşkilatlara ilave
ten, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün İstanbul teşkilatı
nın da bakanlığa katılması nedeniyle bakanlığın İs
tanbul ili teşkilatı çok genişlemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, süreniz doldu, lüt
fen bağlayın efendim. 

İMREN AYKUT (Devamla) — Sayın Başkanım, 
izin verirseniz bitirmek üzereyim. 

(Hal böyle olmasına rağmen, 3 'bakanlık müfet
tişinden oluşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı İstanbul grubu takviye edilecekken, söz konusu 
grup, çeşitli gerekçeler ileri sürülerek ve keyfî olarak 
kaldırılmış, (buradaki bakanlık müfettişleri de ayrıl
maya zorlanmış ve bunda da muvaffak olunmuş
tur. 

'Diğer taraftan, halen yürürlükte bulunan mev
zuata açıkça aykırı bir şekilde, müşterek karar ol
anaksızın, bakan onayı ile 7 bakanlık müfettişi gö
revden alınarak İdarî (görevlere nakledilmişlerdir. Bu 
iidarî görevler de bunların ne müfettişlik unvanı, ne 
de müfettişlik 'göreviyle eşdeğer görevler değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, lütfen bitirin, süreniz 
geçti. 

İMREN AYKUT (devamla) — Sayın Başkan, 
•bir dakikanızı daha. rica edeyim. 

BAŞKAN — Süreniz geçti, hemen bitirin. 

ÎÎMRIEN AYKUT (Devamla) — Sayın milletve
killeri, zamanım kalmadı, bazı konuları ifade ede
meyeceğim; ancak, bir hususu, belli bir zihniyet ne
deniyle, sözlerimi bitirirken, dikkatlerinize sunmak 
istiyorum; 'bu da dış teşkilatlarla ilgilidir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ham-
'burg Ataşeliğine, kendilerince makbul sayılan bir 
memurun atanması için girişilen işlem, bakanlıkta 
'hâkim olan bir zihniyeti belgelemek için yeterlidir. 
Daha önde 10 yıl Hamburg'la görev yapmış ve bazı 
özel kişilerle özel ilişkilere girişmiş olan b'ir şahıs, 
yine Hamburg'ta görevlendirilmek üzere, faaliyete 
(girişmiştir. Haımiburg'ta yıllardır (başarıyla, görev ya
pan ataşeye, başka b'ir görev istemesi için teklifte 
bulunulmuş, o kişi bunu kabul etmeyince, kendisi 

merkeze çekilerek ataşelik görevinden uzaklaştırılmış 
ve bu malum kişi oraya atanmıştır. 

ALPASLAN 'PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bu dedikodu oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, bitirin lütfen, süreniz 
geçti. 

İMREN AYKUT (Devamla) — Birçok noktayı 
atlamak zorunda kaldım; bir başka konuşmada bel
geleriyle dikkatlerinize sunacağım. 

İşyerlerinde çalışma mevzuatını denetlemekle gö
revli olan ve bir anlamda bakanlığın gözü kulağı 
durumunda bulunan iş müfettişlerinin görevlendiril
dikleri grupların sayısı 8'e indirilmiştir; bunu biraz 
önce de ifade etmiştim. Aslında yapılması gereken 
ise, grup sayısının artırılması ve bu suretle mevzu
atın ve denetimin daha hızlı bir 'biçimde sağlan
ması idi. özlenen çalışma barışının gerçekleştirilmesi 
için gerekli öğelerden biri de, kuşkusuz, işyerlerinde 
etkinliğin sağlanması ve mevzuatın gerçekten uygu
lanmasının teminidir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan... 

'BAŞKAN "— Sayın Kaşıkçı, bitiriyorlar efendim. 
İMREN AYKUT (Devamla) — Bakanlığın, 1986 

'bütçe döneminde bu görüş ve önerilerimizi dikkate 
alacağını ümit eder, hepinize derin saygılar suna
rım. (Alki'şlar)' 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
iSosyaİdemokrat Halkçı Parti Gru'bu adına Sayın 

Sururi Baykal, buyurun efendim. 
İSHP GRUBU ADINA SURURİ BAYKAL (An

kara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genellikle eko
nomik bakımdan güçsüz olan kesimin, büyük halk 
kitlelerinin ve özellikle işçi sınıfının haklarını, öz
gürlüklerini ve çikarlarını savunmak ve geliştirmek 
için vardır. Görevleri, temel işlevleri budur. 

Çalışma ve Sosyal GüVenilik Bakanlığımız, eko
nomik 'bakımdan güçsüz olan lişçilerimüzin çalışma ve 
yaşam düzeylerinin 'iyleşım'esıine, gellıişmesıine ve re
fahım ülke içinde yaygımlaışitınflımasıma çaba göster
mekle ödevlidir. Ne 'hükümeti, ne de Çalışma ve 'Sos
yal Güvenlik Bakanlığınım, refahı yayma, insanca 
yaşama' 'hakilarının gerçekleşmesine yardımcı ollma 
gibi bir düşüncelleri yoktur. Bu durum, 'bir yandan 
hükümet programlımda, blir yamdan da, 'bu progra
mlın uyguHamalarında açık olarak ortaya çıkmakta
dır. Hükümet programımda yer yer sosyal adalet il
kelerinden isöz edimefcle ibirlik'te, bumun kemdi fel-

I 
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«efesi içlinde bir çelişki olarak kabul etmek gerekir; 
çünkü uygulanmakta oları ekonomik politikalar, sos
yali adalet 'ile bağdaşır nteü'ikıte değildir. 

Çalışma hakkı, bütün insan hakları 'belgeleri için
de yer lalımak'tadır. 'Bu hakka saldırı, bir batıma, ya
şama hakkına saldırı anlamını taşır. Türkiye, Birleş
miş M'Jlikiilerin, Uluslararası Çalışma Örgütünün, 
UNESCO'mun ve Avrupa Konseyinim üyesidir. Ulus
lararası Ikuruilaşlar, insan hakilarına yapılan salldınıla-
ıra karşı son derece duyarihdırlar. Türkiye, insan 
halkları İlkellerine ters uygulamalar İçinde kaldığı sü
rece, Avrupa ile uygar dünya i'l'işkilerini sağlıklı 
doğrultularda 'geliştirme olanağı bulamaz. Çalışma ve 
'Sosyali Güvenlik Bakanlığımın uyguılamaiları bu ne
denle ülkemizin temel çıkarları 'bakımından son de
rece zararlıdır ve çağdışıdır. 

Sayım üyeler, 'bilindiği üzere ülkemiz, Uluslararası 
Çalışma Örgütü karşısında, çalışma hakkı bakımın
dan somut ve bağlayıcı ibir hukuksal yükümlülük ile 
karşı karşıyadır. Türkiye, iş ve meslek bakımındam 
ayrım yapmama hakkında 111 ısayıtı Uluslararası Ça
lışma Sözleşmesini 1966 yılında onaylamış, yani ka-
bull etmiştir; böylece onun bükümlerine uymak ta
ahhüdü altına girmiştir, 'buna imzası ile söz ver
miştir. 'Bu sözleşmenin temel ilkesi; işe alma, 'işe 
devam ve işten çıkarıma 'bakımımdan, siyasal görüş 
dahil, hiçbir ayırım yapmamaktır; herhangi bir ay
rım varsa, bumu giderici önilemiler allmaktır. Oysa 
bugün görülen şudur : İnsanılar, düşümcderinden ve 
siyasî inancılarındaın ötürü işe alınmıyor ve meslek-
flerinden uzaklaştırıliyorlar. 

Yline Uluslararası Çalışma Teşkilatınca, işçi çı-
kıaırımıada öngörülen ıtemel kuralılara, Türk Hükümeti 
1982 yılında oluımikı oy vermiştir. İşçi çıkarmada te-
tmıal ilke, işçilerim, fesih için yeterli neden oılımadık-
ça işiten çıkarılmayacaklarıdır. İşçilerim bu konuda 
'bağımsız yargı organına başvurma hakları eîasıtıf. 
Feshin yeterli seböbe dayanmadığının yiargı organın
ca saptanması halinde, işveren, işçiye li§ vermekle 
yükümlü olmalıdır. ©una rağmen, ülkemizde işçinin 
iş güvencesi, işverenin insafına terk edilmiştir. işçi
nin, işe dönmek için mahkemeye başvurma hakkı 
bile yoktur. Bu konuda verdiğimiz teklif, işveren 
patentli görüş ve genekçeilıerle ımaalesef, geçtiğimiz 
günlerde tarafınızdan reddedilımiştlir. (SHP sıraların
dan «IBravo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın milletvekillileri, ekonomik politikalarında 
İıiberalı olan hükümet, işçilerim üoretlerinin tespıiti 
konusunda toberall'ikten uzak, müdahaleci ve sınıırla-
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yıcıdıır. Bu hükümet, asgarî ücretlerin düzeyini, işçi 
kesimimin karşı çıkmasına rağmen, hükümet-işveren 
ittifakı sonunda bedirılemSlşıtir. Sayın Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanı, son belirleme ile asgarî ücret
lerde yüzde 68 oranında ibir artış sağlandığını olum
lu 'bir gelişme olarak açıklamaktadır. Oysa ıbu artış, 
hemen hemen 1,5 yıl önceki asgarî ücrete kıyasla 
oiluşımuş'tur. Aynı dönem içinde 18 ayılık enflasyon 
oramı yüzde 75 dolayında olduğuna göre, gerçek üc
retlerdeki gerileme açıktır. 

Gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmak hiçbir ya-
ırar sağlamaz. Hem asgarî ücretler de, hem de diğer 
ücretlerde sürekli gerçek değer gerilemeleri ollduğu, 
belıkli Sayın Çalışma Bakamımızın dışında herkesin 
bilgisi dahilindedir. 

Asgarî ücret, Sayın Başbakanın kabul ve ilan et
tiği gibi 'bekâr ve ısefalet ücreti değildir, Asgarî üc
retlin adı, sosyal ücrettir, kutsal ücrettir, geçim üc
retidir ve vergi dışı kalmalıdır. {SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başbakanın, istatistik tekniklerini altüst 
ederek 'yeni asgarî ücreti 'bir 'önceki ille ve de sa
dece İbir ıgün farklı fiyatlarla karşılaştırması, büyük 
ve aynı ölçüde basit bir aldatmacadır. Eğer yeni 
asgarî ücreti eskisliylle karşılaştırmak işitiyorsak, ©ski 
ücretin ilk ilan edildiği fiyatılarla mukayese etmıc-
mıiz gerekir. Yani asgarî ücreti, ibir önceki asgarî 
ücretin illan edildiği tarihilere göre karşılaştırdığımız
da, net ve lil'gi çekici blir gerillam© görülmektedir. 
• Bir örnek vermek isti yorum : Bir önceki asgarî üc
rete göre bazı ürünleri isatın allamak İçin gerekli ça
lışma süresi, 1 kiloıgram ekmekte, eski asgarî ücrete 
göre 1 saat 3 dakika, yeni asgarî ücrete göre 1 saat 
5 dakikadır; 1 (ton odun, eski asgarî ücrete göre 151 
saat 31 dakika, yenli asgarî ücrete ıgöre 173 saat 17 
dakikadır; 1 ton linyit kömürü, eski asgarî ücrete 
göre 103 saat 01 dakika, yemi aısigarî ücrete göre 144-
saat '24 dakikada kazanılabiilımeikıtedir. 

Oeğerli mıiletvekilileri, sendikalar, toplu sözleşme 
görüşmeleriyle, bu arz ©fifciğimiız kısır döngüyü aşa-
mamaktadırlıar. Örneğin, 'bu yıl yapılan bütün söz-
ılieşm©lıerde işçiye verilen zam yüzde 30 dolayındadır. 
Oysa enflasyon oranı, resmî indeksierl'3 yüzde 50'ye 
yafci'aşıyor. 

Sayın 'milletvekilleri, kuşku yok ki, işsizlik, Tür
kiye'nin başta gelen bir sorunudur, İşsizlik uzun 
sürerse, yaşam hakikini tehdit eden oluşumlar beli
rir. Bu nıedenile, işsiziğlin, yaşama hakkı ile yakın 
bağlaınıtiısı vardır. Biliyoruz ki, yaşam hakkı, kutsal 
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bir haktır; koırunıması gerekir., Bu nedenledir ki, 
SHİP'nin gözünde işsizlikle savaşın, enflasyonla sa
vaşım kadar önemlidir. ı(SHP »ıralarından alkışlar) 
Anayasanın buyruğu, işsizliğim (tamamen ortadan kal-
dırılımıasıdır, ANAİP iktidarı yalnız bütçede değil, 
'beş yılık planın hedef ve politikasında bile, işsiz
liği gidermeyi amaclamaımışıtır; bırakınız, 'işsizli&i gi
dermeyi amaçiamayı, azaltmayı 'bile amaçlamamış-
tır; sadece, bugünkü düzeylerde tutacağını söylemek
le yetinmiştir. Artmaya devam eden işsizlKik ise, ik
tidarı da, beş yıllık kalkınma planını da yalanlaıma-
ya devam etmektedir., Türkiye'de işsizlik, gerekli ve 
©tikin örılemler alımmıadığı içlin artmaktadır. Hesap -
dair, var olan işgücüne (her yıl 400 'bin kadar yeni iş
gücünün katıldığını gösteriyor, 

Çalışma Bakanlığının verilerline göre, 1986 yılın
da, 'işsizler ordusuna 30 'bin işçimin katılacağı tah
milim edilmektedir. Eiğer nüfus artış hızı, son nüfus 
sayımının verileri gibi, yani yıiida yüzde 2,7-2,8 do
layında ise, işsizlik durumunun ve yığışmamın çok 
daha ağıriaşacağı açıktır. (Kıaflldli'Iafe, dışarıda yaşayan 
işçlerim'izin geri dönüşleri, işsizliği ağırlaştırıcı yenıi 
'bir ©tiken olacaktır. 

O halde, hükümetin 1986 yılında işsizlik miktarı
nın 30 hin artacağı yolundaki tahmini çok düşıük 
ve yanıltıcıdır. Hükümet, rakamları küçülterek iş
sizlik sorununa çare Ibulamaz; kendini aidatına ve 
avuıfcmalklıa vakit geçirmektedir. 1986 yılında öngö
rülen yüzde 16,7'il'ik işsizlik onanı, plan hedeflerine 
aykırı olarak, artmaya devam edecektir. ANAP ik-
itidarı, ülkenin (birçok sorununda olduğu ıgilbi, işsiz-
i k sorununda da ciddî* ve gerçekçi bir tutum için
de değildir. Etkin Önlemler laimıak yerine, hür devlet 
hakanına bağlı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığını konunun dışımda tutarak, İstihdam Ge-
fliştiırıme Yüksek Koordinasyon Kurulu gibi ve an
cak önerilerde bulunabilecek kuranlar kurarak, hem 
kendini, 'hem de kamuoyunu avutmaya devam et
mektedir. Bugün, hazı lallıt sektörlerde asgarî ücre
tini altında üctre'tie çalışan imamlarımız vardır. Hü
kümet, 'beli alt sektörlerde asgarî ücret dışına çıkıl
masını, işsizlik sorununun çözümü için çare göster-
mekıtedir. (1986 programı sayfa 259) Oysa, açlık sı
nırına yakın noktalarda İnsanları yaşamaya mecbur 
etmek ve bunu da işsizlik çözümü olarak açıkla
mak, insanî bir çözüm değildir. Programın 260 ncı 
sayfasında, eve iş götürme, işsizlik «orununa çare 
olarak gösterilmiştir. Bu yolla, işçinin emeği, ça
lışma yasalarının güvenceslmim dışına itilerek, ucuz 

emeği daha da ucuzlaştırıllımak istenmektedir. İki 
*asır öncesine dayanan iböyll© Ibir uygulamayı, işsiz
liğin çözüm yolu olarak görmek, çağdışı ve utanç 
veridi bir politikadır. ı(SHP sıralarından alkışlar) 

İşsizlik ciddî bir sorundur. Bu nedenle, önce ona 
ciddiyetle yaklaşmak gerekir, İşsizlikle savaşım, 'bü
tün ekonomik politikaların konusu olarak ele alı
nabilir. 'Bu 'anlayış içinde, etkin önlemfer, ekonomik 
büyümeyi sağlayıcı politlikallaırdan geçer. İki önemli 
önlem hemen akla gelmelidir; bunlardan birisi, ya
tırımları çoğaltarak ve ekonomik büyümeyi sağla
yarak yeni istihdam olanakları yaratmak; öteki de, 
nüfus artış hızını uzun dönemde yüzde 1 dolayları
na çekerek, aşırı nüfus artışı baskısından kurtul
maktır. Ne var ki, bir önceki ve bu yılfci bütçe, bu 
tür politikalara yabancıdır. Aslında, ANAP iktidarı, 
antüsosyal bir iktidardır ve sosyal olan her şeye ya
bancılaşmış durumdadır. <*S(HP şuralarından aülkış-
lar) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de tarım kesiminde 
çalışan işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen mev
zuat yoktur. Bu işçiler, devlet üretae çiftliklerinde 
çalışanlar hariç, toplu iş sözleşmesi de yapamıadık-
larından, çalışma koşulları ve ücrettiler bakımından 
tamamıyla işverenlerin insafına ve tek yanlı 'karlar
larına terk edimiş bulunmaktadırlar. 

ANAP Hükümeti, böyle bir sorun olduğunu ka
bul etmediği \için, hükümet programında buna yer 
vermemiştir; başka bir deyimle, 1 milyon tarım iş
çisinin varlığından habersiz görünmüştür. Oysa, özel 
kesimde, başkalarınım toprakları üzerinde, geçici ya 
da süreklli olarak çalışan »tarım işçileri, sayısız so
rumlarla 've haksızlıklarla karşı karşıya bulunuyoriıar; 
aracılîar (tarafımdan resimlen ve açıkça sömürülüyoır-
lar. 

Aslında, bu konuda gerçekçi olmakta yarar var. 
Bugünkü hükümet sermaye yanlısıdır; onun ımenfaat-
fljerttoi Önde tutanak zorundadır. İşçileri, genellikle, 
ekonomik bakımdan güçsüz <oİanları korumak, emek-
sermaye iişkilerfini dengelemek ve bunu sağlamak 
için öMbrhler almak, onun felsefesinde ve var oluş 
nedenleri içinde yoktur. 

ANAP iktidarı, genel olarak ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı içinde özel olarak, çalışma 
hakkına saldırının, bu hakkın ihlalinin sayısız ör-
meklerM de vermektedir. Gerçekten, kadrolaşma 
hareketi ille bu iktidar, cumhuriyet (tarihinde rastlan
mayan ölçülerde, partizanlığın en koyu örneklerini 
sergilemiştir. Devleıt kesimindeki atamaları, işe al-
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ma, 'işten çıkarma, yer değiştirmeler, güvenlik aıriaş-
tııroası da denilen ve ne olduğu açıklığa kavuşma
mış olan 'hiır polis yönetiminden de yararlanarak 
cephe kadrolaşmasına dönüşmüştür. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, bu hareketli önce üst dü
zeyde başlatmış, sonra müfettişlere ve alt düzey gö 
revülere yaymıştır. 

Sözde sınavlarla, beceni ve kabiliyet sahipleri de
ğil, İktidara yakın kişler işe alınmaktadır. Sınavlar
da başarı değil, 'belli bir mihrakın listesine ©irmek 
önemidir. 

Sıkıyönetimce görevlerine iade edilmeleri istenen 
mülfetöiş ve yardımcıları, neden hâlâ görevlerine baş
latılmamıştır? Görevlerine ne zaman başlatılacaklar
dır?' 

•Beş müfettiş yardımcısının evrak memuru olarak 
Erzurum'a tayin ©dilmek suretiyle istifaya zorlan
dıkları doğru mudur? 

İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünün, Mustafa 
Akınel tşhanından, elverişsiz ve pahalı bir yere; men
faat karşılığında taşınmasıyla ilgili olarak bakanlığa 
yapılan şikâyetler konusunda herhangi bir işlem ya
pılmış ıtırdır? (SOP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bir ANAP milletvekili adayını, memuriyetten 
çıkarma cezasından kurtarma amacıyla, yüksek di
siplin kurulunun toplanmadığı, sadece zaman aşımı 
sürecinin dolacağı son gün toplanarak, zaman aşı
mına uğradığına dair tutanak düzenlendiği doğru 

mudur? Bu şahsın sicil dosyasının çok kabarık ol
masına ve meslekle ilgisi bulunmamasına rağmen, 
Başbakanlık müşavirliğine nakledildiği, ayrıca Va
kıflar Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanması-
ıın bu yolla sağlandığı doğru mudur? Bu şahsın 
kızının da, Sayın özal ailesinin özel kalem müdürü 
olduğu doğru mudur? (SOP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bölge çalışma müdürlüğüne bina satın alınma
sıyla ilgili olarak verilen tekliflerden, çok fahiş fi-
vat isteyen, teklife uygunluk yazısı yazmayan^ pa
halı binanın alınmasını Çalışma Bakanlığına teklif 
etmeyen ve tehdit gören bir bölge çalışma müdü
rünün görevinden alındığı ve söz konusu bina sa
hibinin bir ANAP il başkanı olduğu doğru mudur? 
1HP «ıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1982 Anayasası, haklar ve 
özgürlükler bakımından son derece olumsuzdur. Du
rumu, özellikle sendika toplusözleşme ve'grev hak
ları bakımından değerlendirdiğimizde, 1982 Anaya
sasının son derece yetersiz ve yasakçı nitelikler içer-
1 iğini söylememiz gerekir. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya) — Bir gün 
değiştirirsiniz. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Zamanı gelin
ce ve gerekirse -ki şu anda bu hükümler itibariyle 
de gerekiyor- elbette değişir ve elbette değişmesini 
savunuyorum. (SHP sıralarından '«'Bravo» sesleri, 
akışlar) Çünkü, iş yürümüyor; çalışma hayatı felce 
uğramış... 

'KEMAL tĞREK (Bursa) — Anayasa, gerekirse 
değişir. Siz Anayasayı nasıl değiştirirsiniz? Millet 
değiştirir. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfen sataşmasınlar. 

BAŞKAN — Siz devam edin. 

SURURt BAYKAL (Devamla) — Gerçekten, 
sendika kurma hakkından ve yönetici olabilmek sı
nırlamalarından başlayarak, sendika faaliyetleri, sen
dikaların devlet tarafından idarî ve malî denetimleri 
sendikaların gelirlerini serbestçe tasarruf edememe
leri, grev hakkının serbestçe kullanılmasının engellen
mesi, hak grevinin kaldırılması, sendikaların siyasal 
faaliyetlerinin yasaklanması, Anayasa içerisinde yer 
almış bulunuyor. 

Anayasadan kaynaklanan Sendikalar Yasasıyla, 
Toplu îş Sözleşmesi ve Grev Yasası, bu temel hak
ları, 1963 yasalarının çok gerilerine çekmiştir. Ana
yasanın, çalışma yaşamına ilişkin hükümleriyle, seh-

METİN GÜRDERE ı(Tokaıt) — Yok böyle bir 
şey, yok. 

SURURÎ BAYKAL '(Devamla) — Çoğu kez 
sonuçlar, sınavdan önce bellidir. Bu işlerle %ili, ha
tır, para, partiye üye ıctaa gübâ koşullardan söz ediıl-
mekted'ir. (SHP ve M'DP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Partizanca atama ve nakiller, odacıla
rın 'taşraya tayinine kadar vardırılmıştır. (ANAP sı
ralarından «Yok öyle bir şey» sesleri) 

(Sayın bakana soruyoruz : «Yok öyle bir şey» de-
dıiığiniize göre, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının 
sicililerinin, birilikte çalışmayan ve onları tanımlayan 
yonetiicilerce keyfî olarak bozulduğu doğru mudur r 
bunu kanıtlayan mahkeme kararları var mıdır? 

DeneyimiH müfettişler yerine, yurt dışı görevlere 
ANAP yandaşı deneyimsiz kimselerin gönderildiğ'' 
doğru mudur? 

Tüm, işe son verme, sürgün ve haksız uygula
malara, neden, 1978-1979 dönemlinde işe gıirenler 
maruz kalmaktadır. 
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dikalar ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasala
rı, işverenlerin etkileri altında ve onların çıkarları 
doğrultusunda hazırlanmıştır. 19701i yıllardan baş
layarak, işveren kesiminde sürdürülen kampanyalar, 
ürünlerini 1980'den sonra vermiştir. Sendikalar gö
revlerini yapmaktan böylece. alıkonmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sürenizin 20 dakika
sını doldurmuş bulunuyorsunuz, bilgilerinize suna
rım. 

SURURÎ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Baykal. 

ISURURÎ BAYIKAL (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, eksik demokrasilerde, daima eksik haklar 
ve eksik özgürlükler vardıı». Demokratik bir siyasa' 
rejime malik bütün ülkelerde, memurlara da sendi
ka kurma hakkı tanınmıştır. Oysa hükümet, bir yan
dan işçileri memurlaştırarak, çalışanların büyük bir 
bölümünü çalışma yasalarının güvencesinden ve sen
dikal haklardan yoksun bırakırken, diğer yandan, 
sözleşmeli personel çalıştırmayı özendirerek, sendikal 
mücadelenin kırılması yollarını aramaktadır. 

Sayın Çalışma Bakanı, Türkiye'deki grevlerin çok 
az olmasından ters bir övünme payı çıkarmakta ve 
durumu sosyal barışın sağlanmış olduğu biçiminde 
yorumlamaktadır. Gerçek odur ki, bugünkü yasal ve 
fiilî koşullar içinde, grev hakkının kullanılması bü
yük ölçüde zorlaşmış bulunmaktadır. Grev uygula
masını olanaksız hale getiren yasal düzenlemeden ce
saret alan Sayın Başbakanın, sanki bir işveren sen
dikasının başkanı gibi, sanki MESS Genel Başkanı 
gibi, «İşçiler, cesaretleri varsa grev yapsınlar» sözü
nü sarf ederek işçilere meydan okuması büyük bir 
talihsizliktir. (SHP sıralarından alkışlar). 

Eğer bir ülkenin siyasî rejimi demokrasi ise ve 
demokrasi, bütün kurumları ve kuralları ile işliyor 
ve çoğulcu bir nitelik taşıyorsa, orada sendika, toplu 
pazarlık ve grev hakkı, bütün etkinlikleri ve ögeleriy-
le vardır; hiçbir sınırlama, kısıtlama ve yasaklama 
söz konusu olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, enflasyon olayının yarattığı 
dengesizlikler, toplumsal değer yargılarını altüst et
miş ve çökertmiştir; büyük yıkımını da, ahlakî değer
leri aşırı derecede yıpratmakta göstermiştir. 

Gelir bölüşümü adaletsizliğinde, cumhuriyet tari
hinin, hatta Osmanlı döneminin bile görmediği du
rumları yaşamaktayız. Ülkemizde nüfusun yüzde 20' 
si, millî gelirin yüzde 56'sını ele geçirmiştir. Gelir 
dağılımındaki adaletsizlik tablosunda dünyada ilk sı-

; rada yer almaktayız. (SHP sıralarından alkışlar). Çok 
az ülke, bu durumda, Türkiye'den daha kötüdür ve 
daha kötü ülke yoktur aslında. Çok az ülkede, ücret 
düzeylerinin aşırı düşüklüğü, yabancı sermayeye bir 
teşvik faktörü olarak sunulmuştur. Yabancı serma
yeye, «Biz Türkiye'de işçilerimize ücret ödemiyoruz, 
sefalet ücreti ödüyoruz, biz ucuza işçi çalıştırıyoruz; 
biz sömürdük, buyurun siz de onları sömürün» di
yoruz ve bunu bir teşvik faktörü olarak gösteriyo
ruz. (SHP sıralarından alkışlar). 

Gerçekten üzüntü verici... Çok az ülke, bütün 
dünya işçi örgütlerinin, Uluslararası Çalışma • örgütü 
nezdinde ortaklaşa şikâyetlerini iyi niyetle değerlen
dirmek yerine, bir şovenizmi benimsemeyi yeğlemiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, işçi ve sendikaların özgür 
toplu pazarlık yapabildikleri 1963 - 1980 yılları ara
sında grevlerde kaybolan işgünü 21 137 010'dur. Oy
sa, aynı dönem içerisinde iş kazalarında kaybolan iş
günü ise 44 727 130'dur; yani grevlerden kaybolan 
işgününün iki katından da fazladır, bu, tedbirsizliğe 
dayanan iş kazalarıyla ilgili geçen seneki konuşma
mızda, «kaza değil, adı kaza ise de, resmen cinayet
tir» demiştik. 

ILO istatistiklerine göre, iş kazası çokluğu bakı
mından, maden ve taş ocaklarında dünyada ikinci; 
kömür madenciliğinde birinci; imalat sanayiinde 
üçüncü; inşaat işkolunda birinci sıradayız. Demek 
ki, bazı konularda birinci olabiliyormuşuz muhterem 
arkadaşlar! iş kazaları çokluğu bakımından birinci 
sıralardayız; ne kadar övünsek azdır!.. 

Şimdi sormak istiyoruz : Yasal işçi eylemi olan 
grevleri suçlamak, ne derece haklıdır? Açık olarak 
ifade edelim ki, bu suçlama ancak işyerenlerin man
tığına sığabilir, öte yandan, tekelci eğilimler sonucu 
ortaya çıkan noksan kapasite kullanımlarının ulusal 
ekonomiye verdiği zararlar ise, tartışmaya bile açıl
mamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işçilerin, özgür iradeleriyle, 
serbestçe üye olmaları ve sendikaların oluşumu, top
lusözleşme yetkisine bağlanan çeşitli barajlarla sınır
lanmıştır : Sendika üyeliği baskı altına alınmıştır. 
Sendika işyeri temsilcilerinin ve yöneticilerinin gü
vencesi ortadan kaldırılmıştır. Toplusözleşmeyi oluş
turacak pazarlık süresinin sınırlı tutulması, grev hak
kının çeşitli engellerle donatılması, Komu Koordi
nasyon Kurulu ve bu gibi özel ya da kamu işveren 
örgütlerinin dayanışmalı biçimde kendi koşullarını 
kabul ettirme gücüne sahip olması, toplu pazarlık ve 
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sözleşme aşamalarını yozlaştırmış, bir anlamda ya
şama geçirilmesini engellemiştir. 

Her toplu pazarlık görüşmesinin, mecburi tah
kim kurumu olarak adlandırabileceğimiz, Yüksek 
Hakem Kurulunun gölgesiyle tehdit altına alınmış 
olması da, çalışma yaşamının temel kurumu olan 
toplusözleşme hakkını zedelemektedir. 

Grev hakkının kullanılamaz ölçülere vardığım, 
1985 yılı içerisindeki uygulamalar ortaya koymuş
tur. Geride bıraktığımız bu yü içerisinde Birleşik Al
man İlaç Fabrikasında 53 gün süren grev, savuna-
geldiğimiz doğruları tüm açıklığıyla sergilemiştir. Bu 
grev, işveren ve hükümetin ne ölçülerde grev kırıcı
lığını yaptığını tüm boyutlarıyla göstermektedir. İş
verenler, diğer işyerlerine fason imalat yaptırarak 
piyasaya sürmüşlerdir. Hükümet, ithal izinleriyle iş
vereni desteklemiştir. Birleşik Alman İlaç Fabrika
sının Avrupa'daki işyerlerinde örgütlenmiş bulunan 
sendikaların direnmesi, bu ithalatın sonuna dek kul
lanılmasını bir ölçüde engelleyebilmiştir. 

İki yıla yakın uygulama göstermiştir ki, bugünkü 
yasalar, işçiye ve sendikalara karşıdır ve değiştirilme
si gerekir. Ne yazık ki, hükümetin yasalarda getir
mek istediği değişiklikler, mevcut yasal düzenlemeyi 
çok daha geri bir düzeye çekecek niteliktedir. Anla
şılan odur ki, hükümet, sendikaların sorunlarını çöz
mekten ötede, büyük şirketlerin, holdinglerin emek 
üzerindeki sömürüsünü daha da artıracak yeni bir 
düzenlemeyi yeğlemektedir. (SHP sıralarından alkış
lar). 

Sendikalar üzerindeki yönetsel baskılar, doğrudan 
ya da dolaylı olarak devam etmektedir. Çalışma Ba
kanlığı, bir anlamda «İşveren İsteklerini Gerçekleş
tirme Nezareti» haline gelmiştir. Çünkü, yapılan iş
ler, işveren çıkarlarını gözetme, onlara - eski deyim
le - nezaret etme biçimine dönüştürülmüştür. Çalış
ma yasalarından, kıdem tazminatının değiştirilmesi
ne kadar, yapılmak istenenler, işveren sendikalarının 
raporlarında yer alan görüşlerin aynısıdır. 

Sendikalar üzerinde denetim baskısı akıl almaz 
boyutlara erişmiştir, örneğin, Türk - Iş'in denetimi 
iki aylık uzatmalarla sürdürülmektedir. Türk - Iş'e 
bağh Yol - iş Sendikası yaklaşık iki yıldır sürekli de
netim altında tutulmaktadır. Diğer sendikalar da iş
verenlere ya da hükümetlere yakınlıklarıyla oranlı 
olarak şüphesiz, denetilmektedirler. 

Çalışma Bakanlığı, kanunların suç saydığı ve var 
olduğu iddia olunan sözde aykırılıkların giderilmesi 
için Türk - Iş'e süre tanımıştır. Bakanlığın süre ver

me yetkisi olmadığına ve esasen Türk - îş bu suçla
maları da reddettiğine göre, Türk - Iş'in istemine 
rağmen ilgililere başvurmayan bakanlığın, bunu gün
demde tutmasının amacı açıkça ortadadır. Amaç, 
sendika denetimlerini bir baskı aracı olarak sürekli 
gündemde tutmakta-. 

Bir bakanlık düşününüz ki, sendikalarla ilişkisini 
en aza indirmek, bunun da ötesinde, işçi örgütleriy
le ilişkisini kesme derecesine getirmiştir. Bu, çalışma 
yaşamının düzenlenmesi değil, çalışma yaşamının bo
yunduruk altına alınması demektir. (SHP sıraların
dan alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, sendika, herhangi bir mes
lek örgütü değildir. Faaliyet alanı, ekonomik ve sos
yal alandan başlayarak, siyasal alana kadar uzanır. 
1982 Anayasası, sendikaların siyasal faaliyetlerini 
yasaklamıştır. Oysa, bütün demokratik ülkelerde böy
le bir yasak söz konusu değildir. Toplumu, siyasal 
yaşamın dışına çıkarmak, siyasetin dışında tutmak, 
demokratik değildir. Siyasal rejimimiz, sendikal hak
ları sınırlayan ve yasaklayan anayasal ve yasal dü
zenlemelerden ve uygulamalardan arındırılmadıkça, 
tam demokrasiye ulaşmakta güçlük çekeriz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sürenizin 30 dakika
sı doldu. 

SURURI BAYKAL (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Bu nedenle, 12 Eylül 1980'den sonra çalışmaları 
durdurulan 500 bin işçiyi temsil eden DtSK'in üze
rinde tutulan yasağın kaldırılmasının gereğine ve ya
rarına inanıyorum. 

ANAP iktidarının, Türk-Iş'i etkisizliğe doğru 
çekmek için yönettiği baskıları ibretle izliyoruz. Ül
kemizin bu en büyük işçi örgütünü işlevsizliğe itmek 
isteyen baskı politikalarını, Türk işçi sınıfı zamanı 
gelince değerlendirecek ve gereken tavrını almakta 
da. kuşkusuz duraksamayacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, dışarıda yaşayan işçilerimi
zin ve aile bireylerinin - sayısız sorunları var; ama 
benim de zamanım dolmak üzere - hakları üzerinde 
durulmalı; çalışma koşulları iyileştirilmeli, çocukla
rının çağdaş eğitimleri sağlanmalı, horlanmaları ön
lenmeli, onlara sahip çıkılmak ve ülkeye dönüşleri 
kendileri ve çocukları için korkulu bir düş olmaktan 
çıkarılmalıdır. İşçiler yalnız döviz sağlayıcı araçlar 
olarak görülmemelidir. 

Bir işçinin Türkiye'de uğradığı muameleyi örnek 
olarak vermek istiyorum. Aleyhine açılan dava ile 
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birlikte, yurt dışına çıkışı yasaklanıyor... 1984'te be
raat ediyor. Yılbaşı izni için Türkiye'ye "geliyor ve 
Atatürk Havalimanında pasaportunu alıyorlar. Be
raat ettiği halde, yurt dışına dönüş ̂  için pasaportu 
geri verilmiyor. Adam, yurt dışındaki işini kaybede
cek; ülkede de, «sakıncalı» diye iş verilmiyor. Hâkim 
önünde açıkça itham etmeden ve savunmasına imkân 
bırakmadan sakıncalı ilan etmişiz; dışarıda da çalış
masına olanak vermiyoruz... 

Bu halktan ne istiyoruz, bu milletten ne istiyo
ruz? ANAP iktidarı, bu tip uygulamalarla, ülkeyi ge
niş bir hapishane haline getirmiş; iş, ekmek, özgür
lük ve can güvenliğinin olmadığı büyük bir hapisha
ne... (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, bu iktidar, işçi, memur, es
naf, emekli, dul ve yetimden, ekonomik bakımdan 
güçsüz olan insanlardan yana olamayacağını samimî 
olarak itiraf etmelidir. Böylece, programlarının ve 
uygulamalarının bilinci içinde bulunduklarını göster
miş olurlar. 

Muhterem milletvekilleri, iktidarlar vardırrekmek 
vaat eder, sefalet ücreti verirler; iktidarlar gelmiş, 
özgürlük vaat etmiş, ekmek vermemiştir; dünyanın 
her tarafında, kimisi, ekmek ya da özgürlük için, öz
gürlük yerine can güvenliğini sunmuştur; ama görü
yorum ki, ANAP iktidarı, ne ekmek, ne özgürlük ve 
ne de can güvenliği veriyor. Bizim, ulaşmak istedi
ğimiz sosyal iktidarda, ekmeği de, can güvenliğini 
de, barışı da, özgürlüğü de bir demet olarak birlikte 
sunmak istiyoruz. Halkımız buna layıktır, halkımız 
bu iyi şeylere layıktır; halkımız ANAP'ın muamele
lerine layık değildir. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal. 
Sosyaldemokrat Halkçı. Parti Grubu adına Sayın 

Feridun Şakir Öğünç, buyurun efendim. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA FERİDUN ŞAKİR 
ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım, sayın 'bakan ve bakanlık men
supları; Sosyaldemokrat Halkçı Parti-Grubu adına, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüş ve düşüncelerimizi açıklamak; çalışma 
yaşamımız, güncel işçi ve sendika sorunlarını değer
lendirmek üzere huzurunuza çıkmış buulnmaiktayım. 
Hiçbir kimseyi kırmaktan ve bir polemik yaratmak
tan özenle kaçınarak konuşmama girerken, tüm ar
kadaşlarımın bana yardımcı olacaklarına yürekten 
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inanmaktayım. Bu inançla yüce Genel Kurulu sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. (SOP sıralarından alkış
lar) 

Hemen vurgulamalıyım ki, özellikle bugün, mil
yonlarca Türk çalışanının ve bir başka deyimle emek
çi halkımızın gözleri üzerimizde, kulakları konuş-
mamrzdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan bir
kaç gün önce Sayın Başbakanımız bütçenin tümü 
üzerindeki konuşmaları cevaplandırırken, özellikle 
Türk çalışan kesimi hakkında çok iyimser, olumlu 
tablolar çizmiş bulunmaktadır. Aslında, emekçi hal
kımızın durumu, çalışma koşulları ve yaşamı hiç te 
Başbakanımızın çizdiği gibi olumlu görünmemekte
dir. Konuşmamın sonuna geldiğimde, insaf ve bak-
'kaniyet ölçüleri içinde, belki de mutlak çoğunluğu
nuzla, hakkı teslim edecek ve bana katılacaksınız. 

Sön birkaç yıldır Türk4ş, .sendikalar, meslek ku
ruluşları, emekçi işçi dernekleri, çok da haklı ola
rak feryat etmektedirler. Dar ve sabit gelirliler dü
pedüz bir dramı yaşamaktaidırlar. Bugünlerde ise, 
ikanunHarımızm .sınırları içinde, dikkatle vurguluyo
rum, çalışan 'kesim örgütleri vasıtasıyla, sokağa dö
külmenin eşiğine gelmiş bulunımak'tadırlar. Nitekim, 
ülkemizin en büyük işçi kuruluşu Türk-îş, son za
manlarda bölgesel ve yerel toplantılarla ve demok
ratik yollarla iktidara ve onun hükümetine sesini 
duyurmaya çalışmaktadır, tki gün sonra, 21 Aralık 
1985 cumartesi günü, Türk-îş tarafırMan Ankara'da 
düzenlenen «Parlamentoya Çağrı» toplantısının da
vetiyeleri sanırım hepinize ulaşmış bulunmaktadır. 2 
bine yaklaşık işçi temsilcisi, sendikacı, işçi liderinin 
de katılacağı bu toplantıdan önce, biçtiğini kadarıyla 
bazı sorunlar üzerinde siz değerli parlamenter arka
daşlarıma, özetle de olsa, şimdiden bilgi aktarmak
ta yarar görmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının' ve bağlı 
kuruluşlarının çalışmalarını değerlendirmek, işçi ve 
sendika sorunlarının analizini yapabilmek için, 30 
dakikalık sürenin yeterli olmadığı görüşüme tüm ar
kadaşlarımın içtenlikte katılacağına inanmaktayım. 
Böylesine köklü, kapsamlı konular üzerinde, bir gün 
sürekli konuşafoilsek, bu dahi yetişmeyecektir. Hu
zurunuzda, çaresiz olarak, fevkalalde sorunları, spot
lar halinde değerlendirmeye çalışacağım. 

Yurdumuzda işçiler, işçi-işveren ilişkileri, birey
sel ve toplu i'ş hukuku ve sosyal güvenlik alanında 

I son derece ciddi sorunlarla karşı karşıya bulun-
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maktadır. Türk-lş Aralık 1983'ten bu yana, hemen 
her vesileyle, çıkmazlara işaret etmiş, işçi işveren 
ilişkilerinde sağlıklı bir yapının kurulabilmesinin, ge
leceğin çalışma barışı ve ekonomik kalkınma hedef
leri açısından önemini vurgulamıştır. 

Büyüyen sorunlar karşısında, toplu iş hukuku, 
'bireysel iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sü
ratle alınması gereken önlemler, bu süre içinde Türk-
tş tarafından her düzeyde yetkililere, çeşitli zaman
larda ısrarla duyurulmuş; sorunları çözeceğine inanı
lan yasa değişiklik önerileri tarafımızdan hazırlan
mış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş
tur. 

Türk-tş*in uyarı ve haklı istekleri konusunda 
önlem almak mevkiinde olanlar, ilke olarak muta
bakat beyan ettikleri konular da dahil, bu tarihe 
kadar maalesef kayda değer hiçbir işlem yapmamış
lardır, 'sorunların büyümesine seyirci kalmışlardır. İş
lem yapmayanlar, son günlerde ilişkileri kopma nok
tasına getiren eylemler içine de girişmişlerdir. İşçi 
ve işçi hakları yok farz edilmekte, yasa uygulama
sında çoğu zaman kanun koyucunun amacını aşan 
uygulamalar egemen kılınmaya çalışılmaktadır. 

Türkîyenin tasdik ettiği ve işçi halklarını güven
ce altına alan uluslararası sözleşmelere ve işçi hak 
ve özgürlükleriyle ilgili uluslararası hukuk kuralları
na aykırı bir tutum, adaletsiz ve haksız bir uygula
madır. 

Sorunlar özetle aşağıda bilgilerinize sunulmakta
dır. 

Toplu iş hukuku alanında: Toplu iş hukuku ala
nında, serbest toplu pazarlık hakkının etkinleştiril-
mesinde ve işçi örgütlerinin hür sendikacılık anlayış 
ve ilkeleriyle uyumlu bir çalışma imkânına kavuştu
rulmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Serbest toplu pazarlık hakkı açısından, yurdu
muzda toplu iş ilişkilerinin temelini oluşturan grevli 
serbest toplu pazarlık hakkı, işlerlikten yoksun du
ruma gelmiştir. 

Toplu iş ilişkilerinde, yasa ile öngörülen üç mü
essese de, maalesef işlememektedir. 

Yetlki tespitinde adaletsizlikler vardır. Toplu iş 
sözleşmelerinden söz edilebilmesi için, öncelikle, söz
leşmenin tarafı olacak çoğunluk sendikasının, yasa
nın öngördüğü süreler içinde tespiti gerekirken, bu 
yapılamamaktadır. Bunda ilgili bakanlığın tutumu, 
teşkilatsızlığı ve tespite esas istatistiklerin son dere
ce sağlıksız olması etkili bulunmaktadır. 

Yararlı olmayan arabuluculuk, iş uyuşmazlıkları
nın barışçı yollardan çözümlenebilmesi için yasa ile 
geliştirilen arabuluculuk müessesesi, ilgili tüzükte, 
Türk-îş*in önerileri kategorik olarak dışlandığından, 
işlevini yerine getiremez durumdadır. 

Devamlı şikâyet edilen Yüksek Hakem Kurulu: 
Yüksek Hakem Kurulu tamamen siyasal iktidarların 
kontrolü altındadır. Kanunun öngördüğü biçimde ha
kemlik yapmamakta, verilen talimatları yerine getir
mektedir. 

Kullanılamayan grev hakları : Grev hakkı kulla
nılamaz durumdadır. Mevcut kısıtlamalara yenileri 
eklenmek istenmektedir; kurulması planlanan serbest 
bölgelerde grev ve lokavtın 10 gün yasaklanması yo
lundaki çalışma bunun en belirgin örneğidir. Tür
kiye, belli bölgelerde çalışanların Türk kanunların
dan yararlanamayacağı, temel haklarından yoksun 
hale getirilebileceği bir ülke durumuna getirilmek is
tenmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) Bu düzen
lemelerin uygulandığı ülkeler dünün sömürgeleridir; 
Ulusunun geleneğinde olmayan böyle bir anlayış Tür
kiye'de egemen kılinmamalıdır. 

Serbest irade ile yapılamayan sözleşmeler : Top
lu İş Sözleşmeleri, Koordinasyon Kurulunun müda
haleleriyle, toplu pazarlık hakkı fiilen kullanılamaz 
hale getirilmiştir. Müdahale, son derece haksız so
nuçların elde edilmesi için yapılmakta; enflasyonun 
vüzde 50Uerde seyrettiği ülkemizde, işçilerin yüzde 
25 oranında ücret artışıyla yetinmesi sağlanmaya ça
lışılmaktadır. 

İşçinin son beş yılda reel ücretlerindeki kaybı yüz
de 55*in çok üstündedir-. Gelir dağılımı son derece 
adaletsizdir. Harcama imkânı olmayan insanların 
kayıplarının, vergi iadesi, vergi dilimlerindeki dü
zenlemelerle önlendiği iddia olunamaz. 

Sıkıntı yaratan uygulama sorunları : Toplu iş 
ilişkilerini sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, siyasal 
iktidarın, kanun koyucunun amacını aşan uygula
malarını önlemek, uygulama sorunlarına çözümler 
getirmek düşünceleriyle 2821 sayılı Sendikalar Ka
nunu ve 2822 ısayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunları yasalarda yapılması önerilen de
ğişikliklerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından henüz Meclise getirilememiştir. Oysa, di
ğer tarafta, bizim hazırlayarak Meclise sunduğumuz 
bu doğrultudaki kanun teklifleri aylardan beri ilgili 
komisyonda rafa kaldırılmış bulunmaktadır. 
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Tarafımızdan bu aşamada uygulama sorunlarıyla 
sınırlı olarak hazırladığımız... -«Uygulama sorunlarıy
la sınırlı olarak hazırîadığımız>>dan şunu kastetmek 
istiyorum : Zaman zaman bu konuda büyük tartış
malar oldu, sendikalar, «Toplusözleşme kanunlarının 
değişmesi için Anayasa değişikliği gereklidir» dedi; 
biz getirdiğimiz kanun teklifinde, şimdilik; sadece ka
nunlar üzerinde değişikliği öngörüyoruz, gelecekte, 
elbettek'i Anayasada değişiklik imkânı ortaya çıka
caktır. 

Hür sendikacılık ilkeleriyle uyumlu çalışma öz
gürlüğü açısından Sendikalar Yasası uygulamasında, 
sendikaların çalışma özgürlüğü kısıtlanmak, işçilerin 
yöneticilerini serbestçe seçme hakkı ortadan kaldı
rılmak istenmiştir. Yöneticilikte, «10 yıllık işçi ola
rak çalışmış olma» koşuluna ilişkin uygulamada, sen
dika yöneticisinin yönetici olarak geçirdiği sürenin, 
hukuka ve mantığa tamamen aykırı bir düşünce tar
zı ile işçilik olarak kabul edilmemesinden istifade 
edilerek ve 2821 sayılı Sendikalar Yasasının geçici 
4 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeler değiştiril
meye çalışılarak deneyimli yönetici kadrolarının tas
fiyesi, kendi yorumlarına uygun hareket edilmemesi 
halinde yöneticilerin tecziyesi amaçlanmıştır ve bu 
uygulama birkaç yıldır devam etmektedir. 

Devlete tanınan denetim imkânı, sendika yöneti
cileri ve sendikalar üzerinde siyasal baskı aracı ola
nak kullanılmaya çalışılmaktadır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

işçi çıkarma yasağının kaldırılması : Işçî çıkar
ma yasağının kaldırılmasıyla birlikte, hemen her iş
kolunda işçilerin iş güvencesi işverenlerin keyfiliğine 
terk edilmiştir. 

İşçi çıkarma" hareketlerinde ekonomik ihtiyaçlar 
ikinci plandadır. İşverenler tam bir serbesti içinde, 
bu imkânı, 4 milyonu aşkın .sayıda işsizin kol' gez

diği Türkiye'de işçilerin sendikalaşma hakkını kullan
malarını engellemek, onlara gözdağı vermek, işçile
rin kötü ve ilkel çalışma şartlarına karşı körunabil-
melertni önlemek amacıyla kullanmaktadırlar. Çı
kartmalarda haklı sebep ve yargı denetimi ile ilgili 
olarak, tarafımızdan önerilen kanun teklifi bundan 
'belli bir zaman önce, yine bu Genel Kurulda, pek de 
tutarlı olmayan gerekçelerle reddedilmiş bulunmak
tadır; çünkü bu teklif muhalefete mensup milletve
killeri tarafından getirilmiştir. (SHP sıralarından al
kışlar) 
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Kıdem tazminatı müessesesi ve kıdem tazminatı 
fonu : İşçilerimize kıdem tazminatı hakkı elli yıl 
önce tanınmış; İşverenlerin sistemii propagandası ve 
yanıltıcı genellemeleriyle bu hak çeşitli tarihlerde sı-
nırlandırıknıştır. Bugünkü ihtiyaç, kıdem tazminatı 
kurumunu güvenceye kavuşturmak ve kıdem tazmi
natı Ödeme yükümlülüğünden, kanunlara karşı hile 
yoluyla kaçmak isteyen, hileli iflaslarla işyeri kapat-
malarıyla işçinin alacağını ödenmez hale getiren iş
verenlere karşı işçilerin korunmasıdır. Tazminatların, 
bir fon kurularak, bu fondan ödenmesi düşüncesi bu 
amaçla getirilmişken, hazırlanan düzenlemelerle, hak
kın özü ve kazanılmış haklar ortadan kaldırılmak 
istenmektedir. 

İşyeri denetimleri, iş kazaları ve meslek hastalık
ları: Yurdumuzda hukukî düzenlemeler, çoğu ülke
de olduğu gibi, sağlıklı bir işgücünün oluşturulabil
mesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kont
rol altına alınması ve önlenmesi için iş güvenlik ön
lemlerinin alınmasını öngörmüştür. Bunun sağlana-
'bilmesi, öncelikle işyerlerinin etkin bir biçimde de
netlenmesini, yasal yükümlülüklerini yerine getirme
yenlerin cezalandırılmasını gerektirmektedir. Bu de
netim hiçbir biçimde yapılamamaktadır. Türkiye, ha
len, iş kazası ve meslek hastalığı oranı en yüksek ül
keler arasında bulunmaktadır. 

Asgarî ücret : Asgarî ücret, kelimenin tam anla
mıyla, arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi, sefalet 
ücreti haline gelmiştir. Türk-îş tespitte, üç çocuklu 
işçi ailesinin esas alınmasını, tespitin ik'i yıl yerine 
her yıl yapılmasını, temel ihtiyaç maddelerindeki fi
yat artışlarına paralel olarak belli bir oranın aşılması 
halinde tespitin derhal yaprlmasını önermiş; buna 
karşı, asgarî ücretlerin katsayı artışına bağlanması 
yoluna gideceği açıklanmıştır; riitekimde, böyle ol
muştur. Asgarî ücret müessesinin sosyal vasfına hiç 
önem verilmemiştir. 

İş ve işçi bulma hizmetleri : İş ve işçi bulma hiz
meti, yasalarımıza göre, devlet tarafından, parasız 
olarak yerine getirilmesi gereken bir. hizmet iken, 
bu hizmet son zamanlarda paralı hale getirilmek is-
'tenmektedÜr veyahut getirilmiştir. 

Sözleşmeli personel uygulaması konusunu geçi
yorum; arkadaşlarım gayet çarpıcı bir şekilde açık
ladılar. 

Çok önemli bir konuya daha değinmek istiyo
rum; Sosyal Sigortalar prim alacaklarının tahsili: 
İşçi emeklisinin, emeklilik tarihinden itibaren dört 
yıl ilâ beş yıl yaşadığı memleketimizde, Sosyal Si-
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gortalar Kurumunun malî yapısı hakkında yanıltıcı 1 
bilgiler verilerek ve malî yapıyı sağlamlaştıracak i 
önlemler alınmayarak, emeklilik yaşının yükseltil
mesine çalışılmaktadır. Malî çıkmazlardan söz eden
ler, bugüne kadar, işverende birikmiş bulunan 230 
milyar lirayı aşkın prim alacağının, -bunun yaklaşık I 
53 milyar Türk Lirası, işverenlerin her ay işçilerin I 
ücretinden keptiği primlerden oluşmaktadır- bu bi
rikmiş paraların tahsili için yderli bir önlem ala- I 
mamışlardır. I 

Sosyal Sigortalar hastanelerinin mülkiyetinin dev
ri girişimleri : Sigorta hastanelerinde işçiler muaye
ne ve tedavi için aylarca sıra beklerken, hastanele- I 
rin devri bugün tartışma konusu yapılmaktadır. I 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kaldırılmış bulu- I 
nan konut kredisi : İşçilere 250 bin dolayında ko- I 
•mit kapandırmış olan sigorta mesken kredisi uygu- I 
laması, yasanın açık hükmüne rağmen durdurulmuş- I 
tur. Çözüm olarak, toplu konut imkânları öheril- I 
misse de işçilerin, ne bundan yararlanabilmek için I 
peşin para yatırma, ne de bü suretle borçlanmada 
aylık taksitleri ödeyebilme imkânları mevcut değil- I 
dir. 

BAŞKAN — Sayın Öğ'ünç, grup olarak 50 da
kikalık süreniz doldu; 10 dakika süreniz var. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. I 

Diğer işçi ve sendika sorunları : İşçi sendika, I 
sendikacı işçi lideri düşmanlığı sürekli olarak pom
palanmakta ve yaygınlaştırılmaktadır. Sendikalar, iş
çiler ve çalışanların uyarıları, istekleri ve önerileri, I 
'sürekli ve ısrarlı olarak göz ardı edilmektedir. Tüm I 
çalışanların, 'hak ve çıkarları korunamaz hale geti- I 
rilmiişjtir. Çalışma ve sendikacılık mevzuatı ile ilgili I 
ulusal ve uluslararası mevzuat arasındaki çatışmalar I 
giderilememiştir. Sendika yönetimine seçme ve se- I 
çilme özgürlüğünü zedeleyen 'hükümler giderileme- I 
mistir. Emekçilerinin sorunları yıllar yılı çözümlene- I 
memiştir. I 

Sosyal 'barışı ciddî bir biçimde tehdit eden işsiz- j 
İlk sorununa tez ve hakça çözümler getirilememiş- I 
tir. tyi niyetlerle ve büyük emeklerle hazırladığımız I 
işsizlik sigortası kanun teklifimiz -belki inanmaya- . 
caksmız- tam iki yıldır, ilgili komisyonda rafa kaldı- I 
rılmış bulunmaktadır. Bu rafa kaldırma olayının çok I 
tutarlı gerekçesi vardır; çünkü, kanun teklifi, bir de- I 
niz emekçisi sendikacı işçi lideri, S'osyaldemökrat I 
Halkçı Parti İstanbul milletvekili tarafından hazır- | 
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lanmış ve yüce Meclise usulünce sunulmuştur. Mu
halefet milletvekilidir, kanunu çıkarılamaz; çıkarıl-
mamalfdır!.. Böylece, Sayın Devlet Bakanı Tınaz Ti-
tiz'in ütopik reçeteleri bir kaç yıl daha beklenme
lidir... (SHP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Yurt dışından 
gelirse kabul edilir. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Yav
ru Vatan Kıbrıs'ta -dikkâtinizi istirham edeceğim 
efendim- geçenlerde, aylık 46 bin liradan 75 bin li
raya çıkartılan asgarî ücret, Türkiyemizde ve Ana
vatan iktidarında jbiraz sivri olacak; ama yumuşa
tayım- bir geçimi sağlayacak düzeyi aşamamıştır. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sivrisini söyle. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ya
ni, sadaka düzeyini aşamamıştır. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sivrisi daha iyi. 

HtLMt MALBANTOĞLU (Erzurum) — En iyi
si o 'îdi. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, emsalleri çoğaltmak mümkün
dür... 

Ağır, yıpratıcı ve tehlikeli işkolu mensuplarına 
emsalleri gibi yıpranma hakkı sağlanamamıştır, tş 
kazası, meslek hastalıkları ve işgücü kaybının artışı 
karşısında, çalışma yaşamının denetimi ve periyodik 
teftişlere yeterli ağırlık verilememiştir. Kötü çalışma 
koşullan ve büyük boyutlu işsizlik nedeniyle, emek
lilik koşullarının" kolaylaştırılmasına gidilememiştir. 
Yurt dışındaki -bu da çok önemli bir olay- Türk va
tandaşlarına seçimlerde oy hakkını öngören ve ta
rafımızdan Meclise sunulan kanun teklifimiz, tutar
sız gerekçelerle, bundan bir kaç ay önce reddedil
miştir. İki komfi'syon başkanımız, bu kürsüden, bu 
teklifimizin Anayasaya aykırı olduğunu vurgulamış
lardır. Oysa, -bir kaç gündür gazetelerde okuyoruz-
aynı teklifimiz, ANAP iktidarı milletvekilleri .tara
fından veyahut hükümeti tarafından tasarısı olarak 
Meclisimize getirilmektedir. O zaman ben, bu kür
süden Sayın Başbakanımıza soruyorum : Bu tasarı 
veya teklif geldiği zaman, acaba bir Anayasa de-
l'işik'liğt düşünülecek midir ve bu Anayasa değişik
liği nasıl sağlanacaktır? (SHP. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Efendim, buradaki bu tip konuşmalarımız tıpkı 
bir ralliye (rally) benziyor; onun için, birçok önemli 
konulara değinemeden, son bir konuya geçmek isti
yorum. 
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Sayın Başkan, ne kadar sürem var? 
'BAŞKAN — 7 dakikanız var Sayın öğünç. 
FERİDUN SAKİR- ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bi

raz da siz lütfederseniz, 10 dakikada toparlarım Sa
yın Başjkan. 

Tüm bunların düzeltilmesi iktidarın görevidir. Iş-
bMrici iktidar -ibunu biz söylemiyoruz, iktidar söy
lüyor- ve hükümet, işadamlarının, sanayicilerin, tüc
carların işlendin süratle bitirilmesi, sorunlarının çö
zümlenmesi yolumda zaferden zafere koşmaktadır. 
Türkiye Cuim'huriyetfinin Başbakanı Sayın özal, işa
damlarını, sanayicileri, tüccarları beraberine alarak, 
Uzakdoğu, Amerika, Avrupa, Afrika gezilerine gö
türebilmekte, onları televizyonda, yayınlanan «İc
raatın İçinden» programlarına çıkarabilmektedir. Di
yeceğimiz yoktur, kendilerinin tasarrufudur. Bu ge
zilerden, programlardan bir fırsat bulduğunda, bir 
saniye de sendikacılara, işçi liderlerine, işçilere, me
murlara, köylülere, işçi emeklilerine, küçük esnaf ve 
sanatkârlara, dar ve sabit gelirlilere, onların dul ve 
yetimlerine, tüm çalışanlara, düpedüz emekçi halkı
mıza bakabilir, onların seslerine kulak verebilirse, 
daha gerçekçi, daha tarafsız, daha adil bir Başbakan 
olacaktır. Hele televizyon programlarına, işverenleri, 
'işadamlarını, sanayicileri ve tüccarları çıkardığı gibi, 
işçi liderlerini, işçileri, işçi emekilerM çıkarırsa çok 
daha tutarlı bir Başbakan olacağı kuşkusuzdur. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bölümü bitirirken, şunu açıklamak istiyorum : 
'Sayın Özal bizim eski dostumuzdur, MESS Madenî 
Eşya İşverenleri Sendikası Başkanı değildir bugün; 
bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbaka
nıdır. Bu nedenle, bu günkü statüsünü hçbir zaman 
unutmamalıdır. 

Efendim, bir de bu sıkıntılardan sonra, Sbsyal-
demokrat Halkçı Partli milletvekilleri olarak, parla
mentoya iki yıldır sunduğumuz kanun tekliflerini he
men özetle vurgulayıp, huzurunuzdan ayrılmak isti
yorum : 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Kanunu, İş Kanunu, Tarım 
ve Orman İş Kanunu, İktisadî devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadî kuruluşlarında eskiden olduğu gibi işçi 
temsilcisi seçimini öngören kanun teklifi, İşsizlik Si
gortası Kanun Teklifi, Genel Sağlık Sigortası Ka
nun Teklifi, kıdem tazminatı fonu kurulmasını ön
gören kanun teklifi, deniz iş kolunda çalışan bazı 
gemi adamlarının intibaklarının yeniden düzenlen-
mesiini öngören kanun teklifi, yabancı sularda çalı

şan ticaret gemilerinde görevli gemi adamlarının 
sağlık sorunlarının ve tedavi giderlerinin çözümünü 
öngören kanun teklifi, işçi, memur emeklileri ara
sındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi ve tüm emek-
ller arasında ücret eşitliği sağlanmasını öngören ka
nun teklifi, işçi emeklilerine de memur ve Bağ-Kur 
emeklileri gibi, iş bulabildikleri takdirde emeklilik 
maaşlarının kesilmeden çalışabilmelerini öngören ka
nun teklifi, işçi emeklilerine maaş bağlamada 90 
günden fazla gecikmelere en yüksek banka faizi uy
gulanmasını öngören kanun teklifi, 40 yaşını doldur
muş sigortalılara değerlendirilmemiş hizmetlerinden 
en çok 15 yıla kadar borçlanabilme hakkını öngören 
kanun teklifi, işçilerin İstifaları halinde gerçekleşmiiş 
kıdem tazminatlarını alabilmelerini öngören kanun 
teklifli,- işçi emeklileri arasındaki ücret dengesizliği
nin Çözümünü öngören kanun teklifi, sosyal sigor
talar kurumuna malî özerklik tanınmasını öngören 
kanun teklifi, birikmiş sigorta primi alacaklarının 
tahsil ve tasfiyesini öngören kanun teklifi, sigorta 
prim borçlarını ödemeyen işverenlere cezaî yaptı
rımlarını öngören kanun teklifi, işçi emeklilerinin 
sosyal yardımlarının yeniden düzenlenmesini öngö
ren kanun teklifi. 

'Bugün, hiçbir sektördeki işçiye, emekçiye, çalı
şana verilen hakkı kıskanmayız. Bİr Devlet Operası 
sanatçısı, yıpranma hakkına müstahaktır; maden oca
ğında çalışan arkadaşlarımız yıpranma hakkına müs
tahaktır, yadırgamıyoruz; fakat bugün denizciler, ka
rayolcular, demiryolu işçileri, demiryolu memuru, 
azdt sanayii işçileri, harp sanayii işçileri, belediye 
havagazı fabrikaları işçileri, PTT mensupları, itfaiye 
personeli, mahalle ve çarşı bekçileri, orman koruma 
personeli, tarımsal ilaçlama personeli, belediye za
bıtası personeli, gümrük muhafaza personeli, parla
mento stenografları yıpranma hakkından mahrum
durlar; bu kanunlar da, tam hesapladım, 2 yıldır 
-Meclisin açıldığı gün verilmiştir- komisyonlarda bek
lemektedir. 

Reddedilen tekliflerimizi söylüyorum : Yukarı
dan kaçamak olarak, mucize kabilinden aşağıya inen 
dört-beş tane teklifimiz vardır: Yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşlarına oy hakkını öngören kanun tek
lifimiz, maalesef, değerli ANAP milletvekili arkadaş
larımızın oylarıyla reddedilmiştir. Memur emeklile
rine her hizmet yılları için birbuçuk maaş tutarında 
ikramiye verilmesini öngören kanun tekliflimiz, Sos
yal Sigortalar Kurumu Müdürler Kuruluna bir işçi 
emddisi temsilcisi seçimini öngören kanun teklifimiz, 

— 250 — 



T. B. M. M. B : 49 

işçi çıkarmaları önlemeyi öngören kanun teklifimiz, 
maden işkolunda çalışan işçilerin eğitimini öngören 
kanun tekliflerimiz reddedilmiştir. Bu arada mucize 
kabilinden, icra ve iflas işlerinde işçi alacaklarına 
'öncelik sağlanımasını öngören kanun teklifimiz, hü
kümet tasarısıyla birleştiği için kanunlaşmıştır. 

Bu arada, gelecekle ilgil'i hazırlıklarımız var; cum
huriyet Anayasasının, bizce olumlu olmadığını iddia 
ett'iğmiiz hükümleri, gelecekte gücümüz yeterse de
ğiştirilecektir, bu hazırlık yapılmıştır; çünkü ben, 
'Danışma Meclis'i üyesî iken, aynı Mecliste Anaya
saya ret oyu vermiş bir arkadaşınız olarak bu hazır
lığın içindeyim; çıkar, çıkmaz... O ayrı olay. 

Sendikalar Kanunu, halen komisyonda bulunma-
ısma rağmen, yeterli bulmadığımız için, daha mü
kemmel, daha ileri bir kanun tekli'fin'i yakında tek
rar getireceğiz; toplu iş sözleşmesi keza. 

'Dernekler Kanununda, çalışma hayatını etkile
yen bazı hükümler vardır; onun tadili hazırlıklarını 
yapmaktayız. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda, de
ğişikliği gerektiren hükümler vardır; Onları getirmek 
arzusundayız. 

Kamu meslek kuruluşları özgürlüklerini düzen
leyen kanunların değişikliğini öngören kanun teklif
lerimiz vardır. 

Olağanüstü Hal Kanununda bazı ağır kısıtlayıcı 
'hükümler vardır; onların da değiştirilmesi için çaba 
sarf edeceğiz. 

Siyasî Partiler Kanununda, Serbest Bölge Kanu
nunda, Polis Vazife ve Selâ'hiyet Kanununda, işçi 
hareketini, sendikacılığı zedeleyen hükümlerin de 
değiştirilmesi çalışmalarına girişeceğiz. 

'Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, hiçbir 
kimseyi kırmadan, hiçbir polemiğe kaçmadan sözle
rimi bitirmiş olmaktayım. Aslında, konuşma met
nim 70-80 sayfa idi. Elbetteki bu zaman süresi için
de bunu bitirmem mümkün değildir. 

©eni dinlediğiniz için sağ olun, var olun; hepi
nize sonsuz saygı ve sevgilerımî sunuyorum. (Alkış
lar) 

"BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın öğünç. 
Anavatan Partisi Grubu adına, birinci konuşma

cı, Sayın Mehmet Özalp, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ÖZALP (Ay

dın)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı hakkında Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
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Sayın milletvekilleri, bakanlık, çalışma hayatını, 
işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve 
sosyal güvenlik imkânı sağlamak; bu imkânı yaygın
laştırmak ve geliştirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliğini 
sağlayıcı tedbirleri almak; yabancı ülkelerde çalışan 
Türk ' işçilerinin, çalışma hayatından doğan hak ve 
menfaatlerini korumak, geliştirmek ve iş istatistikle
rini derlemek ve yayınlamakla görevlendirilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iki yıl
lık çalışmalarında, hükümetimizin programı ve Ana
yasamızın temel ilkeleri' doğrultusundaki çalışma ha
yatı ve sosyal güvenlik konularındaki çalışmalarını 
takdirle karşılıyoruz. 

iBilhassa sosyal güvenlik konularında, Bağ - Kur 
Kanunu ile esnaf ve sanatkârımıza getirilen yeni hak
lar, Sosyal Sigortalar Kurumunda yapılan ve yapılma 
hazırlığı içinde olan reorganizasyon çalışmaları, ta
rımda kendi nam ve hesabına çalışanların sosyal gü
venceye ve aynı zamanda sağlık hizmetine kavuştu
rulmaları çalışmaları, yurt dışında çalışan işçilerimi
zin hak ve menfaatlerinin korunması; ayrıca, çalışma 
hayatıyla ilgili, işçi - işveren ilişkilerinde ve toplusöz
leşmelerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, fev
kalade titiz davranmış, işçi ve işveren arasında uz
laştırıcı bir tutum izleyerek, denge unsuru olmuştur. 

Yine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre, sendikala
rın toplusözleşmelerde taraf olabilmesinde zorunlu 
olan yüzde 10'larm tespiti konusunda da, bugüne ka
dar başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları daha 
iyi bir şekle götürebilmek için de, bugün bakanlık, 
bilgi - işlem merkezini kurma çalışmaları içindedir. 
Bunun -da bir an önce bitirilmesi temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, asgarî ücret konusunun, es
kiden olduğu gibi, şimdi de siyasî malzeme yapılmak 
suretiyle, bu konunun canlı bir şekilde güncelliğinin 
muhafaza ettirildiğini görüyoruz. Asgarî ücret konu
su, çok hassas bir konudur. 

Asgarî ücret konusu çok hassas bir konudur. Onun 
için, fevkalade tedbirli ve dengeli düşünmek zorun
dayız; Kaldıki, ülkemizde asgarî ücretle çalışan ke
sini, bilhassa özel kesim işletmelerde vardır. Sendi
kalı işçiler, genelde, çok kısa zamanda sendikal hak
larına kavuşmaktadırlar. O nedenle, özel sektörde, 
bilhassa esnaf' ve sanatkârımızın işyerinde istihdam 
edilen işçilerin, büyük çoğunluğunun asgarî ücretle 
çalıştığı gerçeğini kabul etmek gerekir. Ancak, asgarî 
ücreti yükselterek veya asgarî ücreti vergi dışı bira-
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karak, bu kesimdeki işçilerimizin ekonomik açıdan 
faydalanacağına inanmıyoruz. Çünkü bu durum bir 
arz ve talep meselesidir, işsizlik meselesiyle çok ya
kından ilgilidir. Onun için, bu hususlar daha iyi de
ğerlendirilip, genel ekonomimiz içerisinde hesap edil
melidir. Kaldı ki, her alanda ve her yerde, gerek mu
halefet partilerinin, gerekse sendikaların üst yönetici
leri asgarî ücret konusunu malzeme olarak kullanır
ken, hükümetimiz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımız konuya hassas olarak yaklaşmıştır. 1 
Ekim 1985 tarihinden itibaren -sürenin dolması bek
lenmeden- asgarî ücreti yeniden tespit etmiş olması, 
hükümetimiz ve bakanlığımız adına takdir edilecek 
bir husustur. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Zorunlu oldu da 
ondan, o kadar düşük olmaz. 

MEHMET ÖZALP ItfDevamla) — Beyefendi, siz 
geldiğinizde daha fazla yükseltirsiniz. 

Ayrıca, çalışma hayatıyla ilgili birtakım değişiklik 
önerileri, gerek muhalefet partilerinden, gerek sen
dikaların üst yöneticilerinden gelmekte ve bu tür istek 
ve arzular sık sık basında ve kamuoyunda tekrarlan
maktadır. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan SHP söz
cüsü Sayın Baykal, eski sendikal kuruluşlardan olan 
DISK'in kanunla yasaklanmış olan faaliyetinin serbest 
bırakılması gereğini ifade ettiler. 

Şahsım adına, bu konuşmayı talihsiz bir konuşma 
olarak niteliyorum. Çünkü 1970'li yılları hatırlamaya 
çalıştığımızda; o sendikaların genel kurullarına bir göz 
attığımızda, hatta bazı siyasî partilerin genel kurul
larına göz attığımızda, bu memleketin 12 Eylül 1980'e 
nasıl geldiğini, ne şekilde geldiğini apaçık görürüz ar
kadaşlar. (ANAP sıralarından «(Bravo» sesleri alkış
lar) 

1976, 1977, 1978 ve 1979'daki Taksim meydanını 
hatırlayalım; 1 Mayıs mitinglerini hatırlayalım; şar-
tel indirmekle tehdit eden birtakım sendikaların üst 
yöneticilerini hatırlayalım arkadaşlar... Bunları ha
tırladıktan sonra, bu memleketin bir daha 12 Eylül 
1980 öncesine dönmemesi için herkesin ve her mües
sesenin, gayet dikkatli olma zorunluluğu vardır kanı
sındayım. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümün
de, memleketin önemli bir sorunu olan işsizlik konu
su üzerinde durmak istiyorum. İşsizlik meselesi, doğ
rudan doğruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğını alakadar etmemekle beraber, işsizlik ülkemiz için 
bir gerçektir. Türk toplumunun geleneği, göreneği, 
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örf ve âdetleri, genel olarak kültürel yapısı, bu sorun
da en büyük destek ve en büyük yardımcıdır. Bu so
run ortaya yeni çıkmamıştır. Bu tezimle bizden ön
ceki yönetimleri suçlamak istemiyorum, çünkü bu me
sele, çok kısa zamanda halli mümkün olmayan me
selelerdendir. Kaldı ki, gelişmiş ülkelerde de işsizlikle 
mücadele en büyük meselelerden birisidir. 

Hükümetimizin üzerinde önemli durduğu bir konu 
olması itibariyle Türkiye'nin genel ekonomik ve kal
kınma programı paralelinde, işsizlik meselesinin gide
rek azalacağı kanısındayız. İşsizliğin, yatırımların ye
tersizliğinden, eğitim ve beceri kazandırma faaliyetle
rinde kalifiye eleman yetersizliğinden kaynaklandığı 
malumunuzdur. 

Hükümetimiz, işbaşına geldiğinden bu yana, Tür
kiye'nin genel ekonomik sorunlarını tespit etmiş ve 
bunlardan çok önemli gördüğü işsizlikle mücadele 
konusunu bir devlet bakanlığına vazife olarak ver
miştir. 

Yine bu sorunun çözümünde, hükümetimizin, yap
mış ve yapmakta olduğu altyapı yatırımlarına vermiş 
olduğu önem, göz ardı edilmemelidir. Bu hususta hü
kümetimiz eğitime de önem vermektedir. 

Ayrıca, bölgeler ve yerleşim merkezleri arasın
daki sosyal dengeyi sağlamada, iç göçü önlemede hü
kümetimizin gayret ve çalışmaları hepimizce malum
dur. Doğu ve Güneydoğu uygulamaları ve Atatürk 
Barajının finansmanının sağlanması gibi, sayın arka
daşlarım. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatımızın, çalışan
larla ilgili en önemli konusu; insan için vazgeçilmez 
unsur olan, işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak ama
cıyla, işçilerin çalışma hayatında ve işyerlerinde sağ
lıklı ve güvenli çalışmalarını ve işgücü prodüktivitesi
ni artırmayı sağlamak amacına yönelik önlemlerin tü
münü kapsar. 

Sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 
sanayi sektöründe hızlı bir gelişme olduğu aşikârdır. 
Bilhassa son iki yılda, inşaat sektöründe çok büyük 
gelişmeler dikkati çekmektedir. Çalışanların, gerek 
inşaat sektöründe, gerek tarımda, gerek sanayi sektö
ründe -arzu edilmemekle beraber- meydana gelen iş 
kazaları ve meslekî hastalıklar nedeniyle kayıpları
mız, küçümsenmeyecek bir seviyeye ulaşmış bulun
maktadır. 

Sadece Sosyal Sigortalar Kurumunun istatistikle
rine gözattığımızda -Sayın Aykut da buradan bu is
tatistikleri okudular- 5 yılda meydana gelen 771 602 
iş kazası sonucu 5 902 işçimiz hayatını kaybetmiş, 
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12 196 işçimiz sakat kalmış, 12 milyon işgünü kay
bedilmiştir. Sadece geçen yıl meydana gelen iş kaza
larında 153 249 iş kazası sonucu 1 097 işçimiz haya
tını kaybetmiş, 2 455 işçimiz sakat kalmış, 2,5 milyon 
işgünü kaybolmuştur. 

Bu rakamlara bakıldığında, artan sigortalı sayısı
na göre, bu tür üzücü hadiselerin duraklamış olduğu
nu görmekle beraber, Çalışma Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının, yetki alanındaki işçi sağlığı ve iş güvenli
ği kavramının çok önemli bir mesele olarak ortaya 
çıktığını görüyoruz. 

Bu kazalar, gelişmiş ülkelerde de olmakla beraber, 
ülkemizdeki oranın, gelişmiş ülkelere göre çok fazla 
olması, ortaya çıkardığı tablo bakımından üzücü ol
maktadır. Bilhassa kömür ve inşaat sektöründeki iş 
kazalarında iyi önlemler alınmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, işçilerimiz için, en az, 
ekonomik haklar kadar önemli olmalıdır. Zira ekono
mik haklar, işçinin ve ailesinin refahını ilgilendirmek
le beraber, bu mesele, sağlığını hatta hayatını ilgi
lendirir. 

tş kazalarının ve meslek hastalıklarının bu derece 
-gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda- büyük olmasının 
sebepleri hepimizce malum konulardır. Bunları tek
rarda fayda görmüyorum. Ancak, konunun üzerine 
daha etkin bir biçimde gidilmesi için, sadece Çalış-
.ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil, tüm kuruluş
ların üzerine düşeni yapması gerekir. 

Son iki yılda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının; iş kazalarının önlenmesi, işyerlerinde alına
cak tedbirler, bunların denetiminde işçi ve işverenin 
eğitilmesi, bünyesinde bulundurduğu 3 bin civarında 
personelin üçte birini denetim ve teftişlerde görevlen
dirmesi, sağlık tesislerinin genişletilmesi ve çeşitli ted
birler alınması hususundaki çalışmaları memnuniyet 
vericidir. 

Bu hususta bakanlığın yapmakta olduğu çalışmalar; 
üniversitelerle yapılan işbirliği, iki tane meslek has
talıkları hastanesinin yeniden organize edilmesi, bir 
hastanenin yeni açılması, üç tane meslek hastalıkları 
hastanesinin açılması için çalışmalar yapılması. Bu 
çalışmalar bakanlığın işçi sağlığı konusundaki hassa
siyetini göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, grup adına konuşma
nızın 15 inci dakikası doldu. 

iMOHMET ÖZALP (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım. 

Bu çalışmalara ilaveten, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanesini yurt 
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çapında yeterli seviyeye getirilmeli, personel ve araç 
sayısı artırılmalı, illerde ve bölgelerde sık sık eğitim 
seminerleri düzenlenmeli, tatbiki eğitim yapılmalı, 
taşra teşkilatı çalışmaları yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bilindiği gibi Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde, sosyal gü
venlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ-Kur da bulunmaktadır. Bu iki kuruluştan, bu
gün, Sosyal Sigortalar Kurumu, mensuplarına sağ
lık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerden yaklaşık 12 
milyon civarında insanımız faydalanmaktadır. Bili
yoruz ki, Sosyal Sigortalar Kurumu bu hizmetleri ye
rine getirirken, tabiî ki birtakım aksaklıklar mevcut
tur. Bugün aktif sigortalı sayısının yarısı kadar pasif 
sigortalı, yani aylık alanların bulunması, haliyle ku
ruluşun aktuaryal dengesini bozmaktadır. Bu konunun 
üzerine bakanlığın eğileceğine, hazırlık safhasında ol
duğunu bildiğimiz emeklilikteki yaş sınırının, çalışan
ların müktesep hakları korunarak, beş yıllık planda 
da kabul edilen şekliyle reorganize edileceğine inanı
yoruz. Geçmişi hatırladığımızda, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun icraatı ve uygulamaları, ilgili bakanlığı dai
ma itham altında tutmuştur. Memnuniyetimiz odur 
ki, ülkemizin güzide bir sosyal güvenlik kuruluşu olan 
Sosyal Sigortalar Kurumunu bu değerlendirmelerden 
arındırılmış olmasıdır. 

Yine, Sosyal Sigortalar Kurumunun, mensupları
na daha önceleri vermiş olduğu konut kredisi konu
sunda da istekler vardır. Hepimiz biliyoruz, Anava
tan iktidarı, konut meselesinin önemini bilerek bu ko
nuda bir fon oluşturmuş, konut açığını çözmede bü
yük bir mesafe kaydetmiştir. Sosyal Sigortalar Kuru
munun eski uygulamaya dönmesi, hem verebileceği 
kredi yetersizliğine, hem de bu kurumun aslî görevinin 
dışına çıkmasına neden olacaktır. 

Bakanlığın iki yıllık çalışmalarında, Sosyal Sigor
talar Kurumunun hizmetleri küçümsenmemelidir. Bu
gün Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının 
hizmetinden sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu ikinci 
olarak sağlık hizmeti vermektedir. Bakanlığın, çalış
maları arasında, ön hazırlıklarını yapmakta olduğu
nu bildiğimiz, mevcut kapasiteyi daha iyi kullanma 
ve mensuplarına daha iyi hizmet verebilme prensibiyle 
sağlık kuruluşlarındaki ve yönetimdeki reorganizas-
yon çalışmalarını bir an önce yapması temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik kuruluşları
nın ikincisi Bağ - Kur'da, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının 1985 yılında yapmış olduğu çalışma
lar takdire şayandır. Anayasamız ilkeleri doğrultusun-
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da, genel sağlık sigortasının, Bağ - Kur mensuplarına 
büyük bir oranda hizmet vereceğine inanıyoruz. 
1.1.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek 3235 
sayılı Kanun gereğince, en geç 3 yıl içerisinde, Bağ -
Kur üyeleri de, ülkemizde bulunan tüm sağlık kuru
luşlarından, özel ve kamu sağlık kuruluşlarının hiz
metlerinden istifade edeceklerdir. Bakanlığın ve hükü
metimizin bu uygulaması, ülkemiz için ileri bir adım 
olup, vatandaşımızda büyük bir sevinç yaratmıştır. 
Tahmin ediyorum ki, her arkadaşımıza, vatandaşlar
dan," uygulamanın kendi bölgelerinden başlaması hu
susunda istek ve arzular gelmektedir. Ülkemizin en 
genç sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ - Kur'ûn ve 
(Bağ - Kur yöneticilerinin, kanunda anılan süre içeri
sinde mensuplarına sağlık hizmetini götüreceğine ina
nıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün nüfusumuzun yarısı 
sosyal güvenlik kapsamındadır. Mevcut yasalar hiçbir 
grubu dışarıda tutmamakla beraber, toplumumuzun 
gerçekten ihmal edilen bir kesimi mevcuttur; kendi
lerinden her şey beklediğimiz; üretmek, çalışmak, as
kerlik, vergi gibi unsurları yerine getiren; Atatürk'ün 
işaret ettiği gibi, bu milletin efendisi olma yüceliğine 
erişmiş Türk köylüsü, maalesef, bu hizmetlerden ye
terince hakkını alamamıştır. Köylü ve çiftçimizi tem
sil etmesi için kurulmuş olan birtakım oda ve kuru
luşlar ile bunların yöneticileri, köylü ve çiftçimizin hak 
ve menfaatleri için çalışmak yerine, bu dernek ve ku
ruluşlar aracılığı ile siyasî yaşam ve geleceklerinin 
propagandasını yapmışlardır. Genel olarak, toplumu
muzun yarısına yakın nüfusunu teşkil eden bu kesime 
sosyal güvenlik hizmetlerinin ve paralelinde sağlık 
hizmetlerinin şimdiye kadar yapılmış olmasını arzu 
ederdik; ancak, son iki yılda bu konuda çalışmalar 
görüyoruz. 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 2926 
sayılı Kanunun uygulanması on ilimizde devam et
mektedir. Bu kanun gereği, tarım kesiminde kendi 
nam ve hesabına çalışan -Sayın Aykut'un dediği gibi 
50 bin değil- 200 bin civarında vatandaşımız sosyal 
güvenlik kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda 3235 
sayılı Kanun gereği, 1.1.1986 tarihinden itibaren 3 yıl 
içerisinde sağlık hizmeti de verilecek olması, yine 
1.1.1986 tarihinden itibaren 8 ilde de uygulamaya ge
çilecek olması, yeterli değildir kanısındayım. 

Kanun gereği, 10 yılda tüm ülkemizi kapsayacak 
olan bu hususu, hükümetimizin iş bilen, iş bitiren po
litikası doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının, bu konudaki çalışmaları ile 5 yılda ta
mamlamak için gayret sarf etmesini takdirle karşılı-

\ yoruz; sürenin mümkün olduğu kadar kısaltılmasını 
da arzuluyoruz. 

I Sayın mMetvekiılleri, dünyadaki teknolojik geliş-
I rnıöler, ülkelerarası tlicaret, seyahat, işgücü ve çalış

ma hayatını 'iç içe kılmıştır. Çalışmak mubahtır, 
I 'ibadetin yarısıdır, insanî şarftiar doğrultusunda, dün

yanın neresinde olursa okun çalışılmalıdır. İşte ül
kemiz de 1960*iı yılardan itibaren yurt dışına, Av
rupa'nın ve Ortadoğu'nun bazı ülkelerine işçi gon-

I denmektedir. Bugün yurt dışındaki vafcandaşılaomı-
I zın sayısı 2 milyon 300 bin civarındadır. 
I ' 
I Dışarıdaki işgücümüzün ve işçi sayıımızın, ülke

mizin kalkınmasında ve eikıonomik gelişmesindeki 
katıklıları inkâr edilemez. 

Değerli arkadaşlarıım, ancak, »yurt dışına gönder
miş olduğumuz 'bu işçlerirnizin alın tenleri bugüne 
kadar çarçur edüımıiş, hiçbir şekilde iyi yatırımılıara 

I kanaıiize edilmemıiştlir. Bir 'örnek vermek 'istiyorum : 
1979 yılında, Türkiye'nin liçinıde 'bulunduğu döviz 
darboğazından kurtulabilmesi için, yurt dışında çalı
şan işçilerimizin dövizlerine göz dikildiğini; dövizle 

I ithali ettiığkniz traktörlerin Türk köylü ve çiftçisi
nin emrine verilmesi ıgereklirken, sırf bu işç'Merimiziin 

I dövizlerine göz dikilerek, omlara ıtralkıtör alma sıra
sında öncelik tanındığını hepiniz biliyorsunuz. Bu 
ırnilî .servetin, birtakım garaj ve mağazalarda, yıllar
ca nasıl çürüdüğünü görmemek de mümkün değüM'k 
arkadaşlarını. 

Onun için, yurt dışındaki (işçilerimize yapılacak 
en büyük hizmet, 'bunların tasarruflarını en iyi se
kide ülkemize fcanai'ize etmektir. İşte ANAP iktidarı 
da iki yıllık çalışmalarında, bu işçilerimizin tasarruf
larını en dyi şeklide fcanalize edebilmek için, hepi
nizin de bildiği gibi, Keban ve Boğaz Köprüsünün 

| gelirlerini hisse senedi şeMnde, ©erek yurt dışında-
Jüi işçilerimizin ve gerekse Türkiye'deki tasarruf sa
hibi insanlarımızın hizmetine açmıştır. Bu insanları
mızın alın terleri, işgüçleri 'bu şekilde kanalıize edil
melidir. 1970-1980 yılları arasında olduğu gibi, işçi
lerimizin, vatandaşlarımızın alın terini, tasarrufları
nı birtakım yatırım şirketlerine kanalize ederek ve 
bir ikıi yıl içlinde iflas ettirilerek, bu paralar çarçur 

I edilmemelidir. Bunun içlin, yurt dışındaki işçilerimi
ze yapılacak en büyük hizmet, onların tasarruflarını 

' en 'iyi şekilde değerlendirmek'tir. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, 25 dakika oldu efen
dim. 

MEHMET ÖZALP ^Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkan. 

- 2 5 4 — 



T. B. M. M. B : 49 

Ayrıca, yurt dışındaki işçileriımıiızin, arada doğup 
'büyüyen çocuklarının,- yurda döndüklerinde ülkemiz 
santiarına intibakları da büyük 'bir sosyali sorun ola
rak ortaya çıkımaktadıır. Bu fcomu üzerinde de 1960'iı 
yıllardan 'bugüne kadar önllemı alınamadığını görmek 
üzücü bir badisıedir. Son iki yılda bu tür çalışmıalar 
hükümetimiz ve Igüi bakanlıklar 'tarafından yapıl
makta; 'bu çalışmaları da yeterli görmediğimi 'bura
da ifade edip, bu çalışmaların daha dikkati ve da
ha uzun süre, eğitici ve Türk toplumunun örf ve 
âdetlerini kazandırıcı nitelikte olması temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığıma bağlı diğer bir kuruluş, îş ve İşçi Bul
ma Kurumu Geneli Müdürlüğüdür. Bu gendi ımüdiir-
Hiilk bugüne kadar çalışma hayatımızda arzu edilen 
seviyeye getirilernıemiş'tir. Işçfiye iş, işverene işçi 'bul-
mıanıın dışında, gerçek 'bir faaliyetini görmek müm
kün değildir. Takdir ediyoruz ki, Türk sanayii, ih
racata açılma poditilkıasım dikkatle ve başarıyla sür
dürmektedir. İhracat, kaliteli mal üretmekle müm
kündür. ' Kaliteli 'mal ise, ancak, yaptığı işin en iyi
sini yapan vasıflı işçilerle üıretlilebilir. Bu nedenle, 
yetişmiş işgücüne <olan lihtiyacımız her zamankimden 
daha fazladır. Eğitim hizmetlerinin maiyeti yüksek 
olmakla beraber, sonuçları olumlu bulunan çalışma
lardır. Bu yönde devlet imkânlarının özel sektör im
kânları ile 'birleştirilerek 'koord'ine edilmesi gerekir. İş 
ve İşçi Bulana Kurumu Genel Müdürlüğü, kurumun 
ekonomik gelişme vasıtası olarak benimsenen aktif 
işgücü piyasası polMikasıma, koordkıe ©den, işbir
liğine götüren, yöneten, yönlendiren ve eğiten bir 
vasıf taşımasını sağlamak üzere, 4837 sayılı Kanu
nun tadili çalışmalarını, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanılıığırıın 'başlatmış oflaması; tş ve işçi Bulma 
Kurumunu reorganıize etmesini takdirle karşılıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, zamanın darlığı nedeniyle 
sözlerimi kısa kesmek durumundayım. 1986 bütçe-
sıine balktığımıızda, 10 milyar 89 milyon liralık bütçe
siyle çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konuların
daki 'başarılı çalışmaları nedeniyle Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Muıtafa Kalemli'ye, 'ba
kanlık ile kurum ve kuruluşlarımın yöneticilerine 
huzurlarınızda teşekkür edenken, 1986 'bütçesinin 
ülkemize ve bakanlığa hayırllı olmasını diler, yüce 
Meclise saygılar sunarımı. (ANAP sıraılarımdam al
kışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür 'ederiz efendim. 
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Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı 
Sayın Talat Sargım, (ANAP sılalarımdan alkışlar) 

Sayın Sargın, 27 dakikalık konuşma süreniz 
var. 

Buyurum efendm 
ANAP GRUBU ADINA TALÂT SARGIN (To

kat) — Sayın Başkan, sayın rnlilletvekilleri; Çalışma 
ve Sosyal GüvenlMk Bakanlığımın 'bütçesi üzerimde 
Anavatan Grubu adıma sözlerime 'başlarken hepinizi 
saygılarımla selamlarım. 

fÜlkemizde, çalışma hayatının düzenlenmesi ve 
sosyal güvenliğin sağlanması .gibi çok önemli komu
tları görev olarak üstlenmiş olan bakanılığın 1985 yılı 
bütçesi 8 milyar v 941 milyon idi. Bu 'kez huzurumuza 
yüzde 13 artışla, 10 rrMıyar 89 milyon lira olarak 
gdımişitir. Bu meblağım takriben yarısı cani 'harca
malara, yüzde 1'2'sıi yatınım harcamalarıma ve yüzde 
38*1 tamsfer harcamalarına ayrılmışltır. Ayrıca 131 
milyona yakın kısmı da Ya/kın ve Ortadoğu Çalışma 
Enstitüsüne ayrılmıştır. Bu rakamlardan anlaşılaca
ğı üzere, bakanlığım müüevazi bütçesinin çoğunluğu, 
çalışanların maaş, sosyal hak ve yardımlarımı karşı
lamaya müteveccihtir. Dolayısıyla, bir yatırımdan 
ziyade, hizmet verme niteliğimi taşımaktadır. 

Sayım Başkan, değerli arkadaşlarıım, hükümet 
programımda da belirtüldiği üzere, Amava'tan Paırttisi-
nim sosyal politikasının 'temel unsurları sosyal ada
let ve fırsat eşitliğinin sağlanması, bölgeler 'arası ge
lişmişlik farklılıklarınım azaltılması, 'refahın yaygm-
'laş'tıırıılmıasıdır. Vatandaşlarımızın daha mutlu hale 
gelmesi, yücelmesi iktisadî ve sosyal' gelişmenin ye-
gâme hedefi olarak fca'bul edilmiştir. Bu gallişmenıim 
ahenkli, süratli, verimli olması ve kaymaklarım en 
iyi biçimde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Yine hükümetimizin projgramı gereği, çalışma ha
yatının adil ve istikrarlı bir sistem içimde yürütül
mesi, verimliliği ve çalışmayı teşvik edici esaslarım 
uygulanması benıimsenmlişitiır. Programda; sosyal ada
let, sosyal güvenlik, sosyal yardımın düzenlenmesf ve 
sağlanması, sosyal hizmet ve faaliyetlerim tanzim, 
teşvik ve yönlendirilmesi ve ıgereığimde doğrudan ya
pılması, devletin başlıca görevi kabul edilmiştir. 

İki yıl evveli, önemli alttı tmeseledem 'biri sayılan 
işsizlik konusunun çözümü için Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığıyla birlikte -d'betıtefci diğer 'bakan
lıklar ve özellıMe- bir 'Devlet Bakanlığı (beraber ça
lışmaktadır, 
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İşsizlik meselesinin çözümünde, devamlı ve yük
sek bir kalkınma hızının sağlanması, ekonomik ter
cihlerde istikrar sağlanması, çalışıma 'banisinin sağlan
ması, yatırımların kapasite Ikulanma oranının ye üre
timin artırılması, rekabette geri kalmayacak öllçüde 
emıek-yoğun tdkınol'ojıi'lıetrîin/in terdlıi ve teknolojinin 
ihtiyaç duyduğu kalifiye elemaınilaırın yetiştiriıkneısi 
önem taşımaktadır, Telkırar betatmek isterimi ki, iş
sizlik somnıunum çözümünde en etkili ve geçerli yol 
olarak: eğitimi kabul etmekteyiz. Zira, dünyanın her 
yerlinde teknik iş gücüne ihtiyaç vardır ve teknik 
eleman olarak istihdamı edilmek, onur verici ve da
ha fazla gelir sağlayıcıdır. Bizde ve gelişmiş ülke
lerde, teknolojinin ihtiyaç duyduğu ımıesıldk ve ıbranş-
lar tespit edilerek, kusa süreli ve sürablıi eğitim ve
rilerek, vasıfsız iışçilerimiızi mesleğe yöneltmemiz ge
rektiğine imammıakltayrz. 

İstanbul'dan Ankara'ya geldiği uzun süreden 
beri, etkin 'bir faaliyetini göremediğimiz, Yakın ve 
Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezimin, bu bütçeyle 
ayrılan 131 milyonla, daha aktif 'halle getirileceğine 
inanmaktayız. Bu merkezin, en önemli meşalemiz 
olan istihdam meselesini, ürniversitelerıimiz'le birilikte 
çalışarak, 'bilimsel olarak analiz etmesini; çözüırn yol
larını tespitinin bu merkezce yapilmasını ve iş ve 
îşçi Bulma Kurumundan da yararlanılmasını arzu 
etmekteyiz. 

Yurt dışında çalışan idlerimizin meselelerinin 
çözümünde, büyük gayretler sarf edildiğinli memnu-
mumiyötle görmekteyiz. İşgücü ve sosyal güvenlik 
anlaşmalarını gel'iştüri'lmellerini, olmayan ülkelerle bu 
tip anlaşmalar yapılmasını temenni etmekteyiz. 

Eki çok önem verdiğimiz konulardan bini de, 
yurt dışındakii işçi çocuklarımızın yetiştirilmesidir. 
Bu çocuklarımızın örf ve âdetlerimize ve manevî de
ğerlerimize bağlı, iyi ahlak sahibi, vatan ve millet 
•sevgisiyle meşbu olarak yetiştirilmelerini istiyoruz. 
Bu hususıta, devletin gerekli iligfiyi göstereceğine ina
nıyoruz ve bökliyoruz. Bu çocukların yaz tatillerinde 
ülkemize gelmelerini, yatılı okullarda kursa tabi 'tu
tulmalarımı ve tatil yapmalarını yararlı görüyoruz. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; 'biraz da 
sıosyal- güvenlik konularına temas etmek istiyoruım. 
insanımızın bu gününün ve yarınının devletin gü
vencesi altına alınması, sosyal güvenlik politikasının 
hedefidir. Bu hedefe, ekonomimizin gelişimine pa
ralel olarak erişilmelidir. Bu hedefe ulaşırken, ön
celikle tüm çalışanların yaşlılık ve hastalık sigorta
sına kavuşturulmasını, yani sosyal güvenliğin yaygın

laştırılmasını, bilahara ve peyderpey diğer sigorta 
dallarında da uygulamaya geçilmesini istemekteyiz. 
Nitekim, tarım kesiminde çalışanların yaşlılık sigor
tasına bağlanması, Bağ-Kur'da noksan olan hasta
lık sigortasının en geç diki yıl içinde uygulanmaya 
başlamasını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

İşsizlik sigortası konusuna gelince; Kamuoyuna, 
bazı kesimlerce, sanki bu sigorta uygulanırsa işsiz
lik meselesi çözümlenirmiş şeklinde yanlış bir me
saj verildiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere, işsizlik 
sigortası, tam istihdama yaklaşmış ülkelerde yararlı 
olmaktadır. İşsizlerin, çalıştığı esnada alınan primle
rin karşılığında, işsiz kaldığı sürenin belli bir kısmın
da yardım yapılabilmektedir. İşsizlik miktarı yüzde 
6'ya ulaştığında bile Fransatta işsizlik sigortasının 
aktuaryal dengesi bozulmuş ve zor duruma düşmüş
tür. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarında, nimet ve külfet 
dengesi ve aktuaryal durumu düşünmek ve dikkat 
etmek zorundayız. 

Biz, inanıyoruz ki, sosyal güvenlik kuruluşları
nın bir çatı altında birleşmesi, sorunu çözmeyecek
tir. Nitekim, geçmişte özellikle bir «Sosyal Güven
lik Bakanlığı» kurulduğu ve Bağ - Kur, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, Amele Birliği, bu bakanlığa 
bağlandığı halde, sorun çözülememiştir. 

Esas olan, normlarda birliktir, ödenen primlerle 
yapılan yardımlar arasında paralellik sağlanmaktadır. 
Kuruluşların büyütülmesi, işletilmesinin zorluğu -
na müncer olmaktadır. 

Rizikoya maruz kalmadan ve prim almadan, si
gorta kurumlarının, sigorta yardımı yapamayacak
larını kabul etmek gerekir. Aksi halde, devlet Ha
zinesinin bu kurumlara desteği gerekir, ki bu tak
dirde de sigorta olmaktan çıkarlar. Ancak, sigorta 
anlamı dışında, prim almadan, rizikoya, maruz 
kalmış kişilere, sosyal devlet ilkesinden hareketle 
devlet yardımı yapılabilir. Rizikoya maruz kalma
dan yapılan yardımlar ise, ancak ve ancak bir lü-
tuftur. 

Nimet - külfet dengesinin dikkate alınarak, sos
yal kurumların normlarında paralellik sağlanması, 
alınan primlerle yapılan yardımların birbirine uygun 
hale getirilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Ke
za, diğer sosyal güvenlik kurumlarıyla sosyal gü
venlik sandıklarının, güvenirliklerinin sağlanmasını 
da arzu etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimizin reformist 
hareketinin, bu bakanlığın ünitelerinde etkisini sür-
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dürmesini de beklemekteyiz. İş ve İşçi Bulma Kuru
munun, şube ve buralarının yıllık maliyetiyle elde 
edilen hizmet yönünden analize tabi tutulduğunda, 
bazılarının kapatılması, bazılarının yer değiştirmesi, 
bazı yerlerde de yenilerinin açılmasının gerektiğine 
inanıyoruz. Bu analizi, Yurt Dışı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü içinde düşünebiliriz. 

İşyerlerinin, gerek iş kazaları ve meslek hastalıkları 
ve gerekse iş mevzuatının uygulanması yönünden daha 
etkin bir denetlemeye tabi tutulduğunu görmekle 
memnunuz. Bu, devlet denetiminin daha da etkin
leşmesini, bu kadroların daha da güçlendirilmesini 
beklemekteyiz ve bunun yapılacağına da inanmak
tayız. 

İşçilerimizin haklarının teminat altına alacağını 
umduğumuz, Kıdem Tazminatı Fon yasasının kısa 
zamanda çıkarılacağını ümit ediyor, gerçekleştirile
ceğinden şüphe etmiyoruz. 

Gerek işçi ve gerekse işveren sendika ve konfe
derasyonlarının, kaliteli, eğitici, yol gösterici bir dene
timden kaçınacaklarını sanmıyoruz. Aksine, her yıl 
denetimden geçerek, her türlü şaibeden arındırılmış 
olarak, daha da güçleneceklerine inanıyorum. Yine, 
geçmişte, gerçek yetki gücü olmayan sendikaların, 
yetki alabilmek için veya gerçek yetkiliyi engelle
mek için ne tür yollara başvurduklarını unutmadık. 
Şimdi ise, yetki sorununun çözümü, insan aklının 
zaferi sayılan elektronik bilgi işlemce yapılmakta
dır. Bu teknolojik imkândan, azamî ölçüde ve bu
lanık suda balık avlamak isteyenlerin itirazlarına 
meydan verilmeyecek biçimde yararlanılmasını isti
yoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bazı çevre
lerce, çalışma hayatını düzenleyen yasalarda değişik
lik yapılması önerilmektedir. Çalışma hayatı, ekono
mik, sosyal ve hatta psikolojik faktörlerden etkilenir. 
Bu nedenle çalışma hayatı dinamiktir. Baktığımızda, 
çalışma hayatını ilgilendiren yasaların da sık sık de
ğiştiğini görmekteyiz. 

Kamu yararının korunması ve çalışma barışı
nın sağlanması hedefinden sapmamak kaydıyla ıslah 
edici tedbirlerin alınmasından memnuniyet duyacağı
mızı belirtmek isterim. Yine bazı çevreler, dernek
lerden yegâne farkı olarak sendikaların biraz da si
yaset yapmaları gerektiği görüşünü savunmaktadırlar. 
Bilindiği üzere, ileri düzeyde temel hakların savu
nulduğu Fransa'da bile, sendikalar yasasının 1 inci 
maddesi; sendikaların görevinin, münhasıran men
suplarının menfaatlarınm korunması olarak sınırlan- { 

dırmıştır. Bizde de geçmişin acı tecrübeleri unutul
mamalıdır. Bu nedenle, 2821 sayılı Yasa, sendikalara 
siyaset yasağı getirmiştir. 

Biz, yasaların iyi niyetle yorumlanarak uygu
lanmasından yanayız ve de çalışma hayatında prob
lemlerin hükümet, işçi, işveren teşekküllerinin müşte
rek çalışmalarıyla çözümleneceğine inanmaktayız. 
Hiç şüphesiz, bu çözümün, ancak yasalarla mümkün 
problemleri de var ise, yüce Meclisin süratli biçim
de bunu da çözeceğine kuşkumuz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Sargın, grup olarak 20 daki
ka süreniz kalmıştır. 

TALÂT SARGIN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Biraz da üzerinde çok durulduğu için, Toplu Söz
leşme Koordinasyon Kuruluna değinmek istiyorum. 

— • n m —» 

Bilindiği üzere, 1963 senesinde çıkarılan yasa
larda, işçi - işveren teşekküllerinin eşit düzeyde teş
kilatlanması öngörülmüştü. Ancak, 1970'li yıllara 
geldiğimizde gördük ki, kamu işvereni bu konuda 
düzenlenmemiş idi. Bildiğiniz üzere, Türkiye'de devlet 
yani kamu en büyük işverendir. İşçi teşkilatının 
karşısında, kamu teşkilatının da eş düzeyde teşkilat
lanması en tabiî olaydır. İkinci Beş Yıllık Planda, 
yasal düzenlemeler öngörüldüğü halde, bu yasaların 
çıkması mümkün olmadı, onun üzerine' idarî düzen
lemeye gidildi. Hatırlayacağınız üzere, Sayın Zeyyat 
Baykara Devlet Bakanı iken bununla görevlendiril
mişti. Bu koordinasyon kurulu, 1980'e kadar her 
hükümet döneminde de devam etti. Nasıl ki, Türk-
Iş'in memnuniyetle gördüğümüz ve duyduğumuz 32 
ilkesini, bütün sendikalarına teşmil edebiliyor ise, 
madem ki kamu da bir işverendir, devlet de bir iş
verendir, devletin tüzelkişiliğini kullanan bakanlıklar 
da işçi istihdam ettiklerine göre, kamu işvereninin 
prensiplerini küçük işverenlerine aktarması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Ancak, 2821 sayılı Yasa, yine 
hatırlayacağınız üzere, bunu sendikal düzenleme ola
rak çözümlemektedir. Kamu işverenlerinin de, iş
koluna bakılmaksızın, sendika kurmasına cevaz ver
miştir. Bu teşkilatlanma, ileri düzeye geçtikçe sanı
yorum Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu da 
vazifesini tamamlamış olacaktır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; bütün bu 
ümit ve temennilerimizle 1986 yılı bütçesinin milleti
mize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hayırlı 
olmasını diler, size, yüce Meclise ve ayrıca sayın 

- bakanının şahsında bir zamanlar mensubu olmakla gu-
| rur duyduğum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
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lığı mensuplarına en derin saygılarımı sunanm. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
Anavatan Partisi Grubu adına üçüncü konuşma

cı Sayın ilhan Araş. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sabah çalışma süremizin dol
ması yaklaşmıştır. Sayın konuşmacının süreleri var
dır ve yine Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına daha önce konuşma yapan Sayın Sururi Bay-
kal; Sayın Mehmet Özalp'in, kendi ileriye sürdü
ğü görüşten ayrı bir görüşü söylediği konusunda, İç
tüzüğün 70 inci maddesi uyarınca söz istemiştir. 

Başkanlıkça uygun görülmüştür. 
Her iki konuşmanın 'bitimine kadar sürenin uza

tılmasını oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İlhan Araş, 
buyurun efendim. 

Sayın Araş, 16 dakikalık süreniz var efendim. 
ANAP GRUBU ADINA İLHAN ARAŞ (Er

zurum) — Peki Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; çalışma 

hayatına yön veren, sosyal güvenlik haklarını te
min ve korumakla görevli bünyesinde SSK, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ve Bağ-Kur gibi hizmet ku
rumlarını barındıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 1986 malî yılı bütçesi üzerinde, grubum 
adına görüşlerimi arz etmek üzere sözlerim© başlar
ken, hepinize em derin saygılarımı sunarım. 

Sayım miletvekilleri, 1946 yılından bu yana 
çalışıma hayatının düzenlenmesi', istihdam ve sos
yal güvenlik hizmetleriyle, yurt dışındaki vatandaş
larımızın meseleleri Çalıışma Bakanlığı tarafından 
'yürütülmekte iken, 1974 yılında kurulan Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, sosyali güvenlik hizmetlerini dev
ralmış bulunmaktadır. Ancalk, zamanla birbiriyle 
çok yakından ilgili olan bu hizmetlerim, ayrı ayrı 
'bakanlıklar tarafından yürütülmesi, birçok güçlük
ler ve mahzurlar doğurmuştur. Bunu dikkate alan 
hükümetimiz, isabetli bir kararla, göreve başlar baş
lamaz çıkardığı, 13jl 2.1983 tarilh ve 184 sayılı Ka
mun Hükmümde Kararname ile iki bakanlığı birleş
tirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
mezkûr kararnameye göre teşkilatlanmasını süratle 
tamamlamış; yurt içi ve yurt dışı teşkilatını yeni
den düzenlemiş ve bugüne kadar çok önemli hizmet
ler ifa etmiştir. Bakanlığın kuruluşunu belirleyen ka
nun hükmünde kararname, yüce Mecliısiten geçerek, 
9.1.1985 tarihinde 3146 sayı ile kanunlaşmış ve 

böylece, bakanlığın kuruluışuna vücut veren yemi 
prosedür tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekillerâ, bilindiği üzere Türk çalış
ma hayatı, işçi ve işveren kesimi le hükümetin da
hil olduğu üçlü üzerinde inşa edilmiştir. İşçi ve 
işveren 'kesimi, talep elden ve arz eden; dolayısıyla 
devamlı hak ve menfaat üişkilerimim bulunduğu bir 
ortam yaratır. Hükümetler ise, bu iki kesim ara
sında denge kurmak gibi, gerçekten hassas ve önemli 
bir görev üstlenmliştiır;. Bilindiği üzere, Amayasa;-
mızdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu ile, aynı zamanda 'bir
den fazla sendikaya üye olmak yasaklanmış, işyeri 
sendikacılığına son verilmiş, işkolu esasına göre bir 
işkolunda Türkiye çapımda faaliyette bulunma hük
mü getirilerek, güçlü sendikacılığın yerleşıtiri'lmesi 
ve işçilerim menfaatlerinin) daha İyi korummıajsii amaç
lanmıştır. Bunum sonucu olarak, buıgüme kadar, li50 
a'det işçi ve işveren sendikası, 5 aldet işçi ve işveren 
konfederasyonu kurulmuştur. Bugün ülkemizde sen
dikalı işçi sayısı 1 828 471 olup, bu rakam çalışan 
işçilerimizim yüzde 65'ine ulaşmaktadır. 

Sayım milletvekilleri, malumları olduğu üzere, 
sendikalar, üyelerimin hak ve menfaatlerimi koru
mak ve geliştirmek için kurulmuşlardır. Bunun için 
toplu iş si&zleşimeleri büyük önem taşımaktadır. İşçi 
sendikalarınım toplu iş sözleşmesine taraf olabilme
si için, işkolu düzeyinde çalışan işçilerim yüzde 10' 
unu bünyesinde toplaması ve işyerinde çalışan işçi
lerin yarısından fazlasının sendikamın üyesi olması 
gerekmektedir. Yüzde lö'larım tespiti işe bakanlıkça, 
yapılmaktadır. IBakanlık bu konuda gerçekten tak
dire değer çalışmalar yapmış ve süresi içerisinde bu 
teklifleri yayımlamıştır. Bakanlıkça kurulması son 
safihaya gelmiş 'bulunan bilgiişlem merkezinim bir am 
önce hizmete girmesi temenmmizdir. 

Asgarî ücret konusunda bakanlığın çalışmalarını 
takdir etmeden geçemeyeceğimi. Gerçekten bakanlık, 
çalışanların ücretlerini günün şartlarıma uydurmak 
amacıyla, sürenim dolmasını beklemeden, Asgarî Üc
ret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırmıştır. Ça
lışmalar sonucumda sanayi ve hizmet kesimimde ça
lışanların, günlük asgarî ücretleri, 1.10.1985 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere, 16 yaşımdan büyük 
olanlar için 1 380 Türk Lirası, küçükler için 950 
Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 
asgarî ücrette artış oranı yüzde 68,81'dir. 

Tarım ve orman işçilerimizin günlük asgarî üc
retleri ilse, 16 yaşından büyükler için 1 140 lira, 
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küçükler için 765 lira olarak tespit edilmiştir. Bu 
kesimdeki asgari ücret artış oranı ise, yüzde 70,15' 
dir. 

Sayın Başkan, değerli miUettvefcillerli; ülkemizin 
önemli meselelerinden birisi olan işsizlik konusu 
üzerinde, hükümetimizin önemle durduğu malumları
nızdır. Hükümet programımızda yer aldığı gibi, bu 
hususta bir devlet bakanı da görevlendirilmiştir, ve 
bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, istih
dam konusunda kanunların verdiği görevleri yerine 
getirmektedir. Bakanlığa bağlı İş ve İşçi Bulma Ku
rumu, işgücü piyasasını' izlemekte, işgücü talepleri 
ile iş taleplerini değerlendirerek istihdama yardımcı 
olmaktadır. Ancak, bu kurumun, gelişmiş ülkeler
deki benzer kuruluşların çalışma seviyesine çıkabil
mesi için teşkilat kanununun ihtiyaçlara cevap ve
recek şekilde değiştirilmesini ve kurumun reorgani-
zasyonunu elzem görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakanlığın 
bir diğer önemli faaliyet alanını sosyal güvenlik 
hizmetleri teşkil «itmektedir. Bilindiği üzere, devlet 
memurları ve emeklilerinin dışındaki diğer çalışan
ların sosyal güvenlikleri, bu bakanlığa bağlı Sosyal 
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur tarafından sağlan
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Bağ-Kur sigortalıları
nın yıllardır sağlık hizmetlerinden yararlandırılamama-
ları yüzünden yaptıkları haklı şikâyetleri, bakanlığın 
yoğun ve ısrarlı çalışmaları sonucunda çözüm yo
luna girmektedir; bundan büyük memnuniyet duy
maktayız. 

Geçen ay kabul edilen ve 1 Ocak 1986 tarihinde 
yürürlüğe girecek olan 3235 sayılı Kanun gereğince, 
en geç üç yıl içerisinde Bağ - Kur sigortalıları da, 
sağlık hizmetlerinden prim karşılığı istifade edecek
lerdir. Bakanlığımızın, bu hizmetlerin mevcut sağ
lık tesislerinden yararlanmak suretiyle yürütülmesi 
şeklindeki tercihi, israfın önlenmesi prensiplerimizin 
en açık bir delilidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanların 
aylıklarının bağlanması sırasındaki vaki şikâyetlerin 
giderek azaldığım görmekteyiz. Tek dosya sistemi 
ve aylıkların taşrada bağlanması uygulaması yanın
da, emeklilere yetecek miktarda prim ödenmesi ha
linde derhal aylık bağlanması gibi muameleler, bil
giişlem merkezinin kapasitesinin artırılması sonunda 
sürat kazanacaklardır. 

19.12 .1985 0 : 1 
Gerek Bağ • Kur'ca, gerekse Sosyal Sigortalar 

Kurumunca, aylıkların üç ayda bir ödenmesi yerine 
her ay ödenmesi, emeklileree memnuniyetle karşı
lanmıştır ve banka sayılarının artırılması da, uzun 
kuyrukların oluşmasını önlemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bir 
konu olarak da, çalışma hayatımızda önemli bir yer 
teşkil eden yuf t dışındaki işçilerimizin sorunlarını 
ele alacağım. 

Milyonları aşan sayılarıyla dert ve sorunları çok, 
hallinde az faaliyet gösterilen bu işçilerimizin sorun
ları yeni değildir. Bu sorunlar, 1961 yılından başla
yarak bugüne kadar gelmiştir. Yurt dışındaki işçile
rimizin sorunlarının halli için, işgücü ve sosyal güven
lik anlaşmalarıma yeniden gözden geçirilmesi, daha 
etkili ve işçilerimizin lehine olan anlaşmaların ya
pılması, işçi çocuklarımızın eğitilmesi, manevî ve 
millî hislere bağlı öğretimlerinin temini için Millî Eği
tim Gençlik Spor Bakanlığıyla işçi kuruluşlarının 
yakın işbirliğine gidilmesi, eğitimci miktarının artı
rılması, konut sorunlarının çözümü, yurda dönüşle
rinde onlara iş imkânı sağlanması, çocuklarının eği
tim meselelerinin çözümü için yine birkaç bakanlığın 
işbirliğine girmeleri dilek ve temennilerimiz arasın
dadır. 

Ana hatlarıyla kısaca özetlemeye çalıştığımız bu 
konuşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıyla, 
bakanlık ve bağlı kuruluşların personelini tebrik ede
rek noktalıyor, bakanlık bütçesinin, memleketimiz 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için hayır
lı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 
İçtüzüğün 70 inci maddesi uyarınca, ileri sürdü

ğü görüşten başka bir görüş kendisine atfolunduğu 
gerekçesiyle söz isteyen Sayın Sururi Baykal'a söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Baykal, (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Baykal, tabiî, ricamız, 70 inci madde üze

rimde söz aldınız, aym konu üzerinde görüşlerinizi 
rica edeyim. 

SURTJRİ (BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; sayın konuşmacı, demin yaptı^ 
ğım konuşmayı çarpıtarak, başka noktalara çekmiş 
bulunmaktadır. Bu çarpıtmayı belki de bilmeyerek, 
iyi izlemediği için yapmış olabilir; o noktayı açık bı
rakıyorum. 

Ben yargıda devam eden dava konusunda, DÎSK'le 
ilgili dava konusunda herhangi bir görüş beyan et
medim. 
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MEHMET ÖZALP (Aydın) — İma ettiniz. 
SURURİ BAYKAL (Devamla) — Siyasî rejimi

mizin, sendikal hakları sınırlayan uygulamalardan 
arındırılması gerektiğini söyledim. DİSK'in tüzelkişi
liği üzerinde tutulan yasak kalksın dedim, sahipsiz ka
lan üyeleri mağdur olmasınlar istedim. 

Hatibin sözleriyle, DİSK'in açılması temennimiz 
arasında bir irtibat görmedim; DİSK'e yakıştırılmak 
istenen ve henüz yargı kararına bağlanmamış konular 
ile, DİSK'in açılması konusundaki görüşlerimiz ara
sında bir irtibat görmedim, 

DİSK yöneticileri yargı önünde her şeyiyle hesap 
vermektedirler. Sayın konuşmacı, hükmü sizler değil, 
bağımsız yargı organı verecek gibime geliyor. 

Arz ettiğim gibi, ben, yargıda devam eden bu da
vada ıgörüş beyan etmedim; ama, görüyoruz ki, sayın 

IV. — KANUN İTASARI VE TEKLİFLERİYLE KC 

T. —1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdare
ler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 MaÜ Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları (11718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayılan : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı.) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 

hatip, mahkemeleri devam eden dava sanıklarının 
mahkûmiyetlerine, bağımsız Türk yargıçlarından ön
ce karar vermiş bulunuyor. 

DİSK'in kapalı olmasında, onların temsil ettiği 
üyelerin, işçilerin, toplumun hiçbir yararı olmadığına 
inanıyorum. DİSK'in kapalı olmasında,, olsa olsa iş
verenlerin birtakım yararları olabileceğini düşünüyo
rum. 

Saygıyla arz ediyorum efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baykal, 
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz sona er

miştir. Öğleden sonraki çalışmaları 14.10*da başlat
mak ve programa kaldığımız yerden devam etmek 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.10 

tSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Deyam) 

Sayın milletvekilleri, 198'6 Malî Yılı Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ve 1984 Yılı 
Kesinhesap Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmeleri
mizi sürdürüyoruz. 

Sabahki oturumda, gruplar adına yapılan konuş
malar tamamlanmıştı, şahıslar adına yapılacak konuş
malar bölümüne gelmiştik. Şimdi, şahıslar adına ya
pılacak konuşmalara geçiyoruz. 

Lehinde, Sayın Hamdi özsoy, buyurun, 
HAMDİ ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce yüce 
heyetinizi saygı ile selamlarım .{Alkışlar) 

IBugün, Türk çalışma hayatında bazı sancıların bu
lunduğu, durmadan tekrarlanmakta ve basın yoluyla 
da canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Oysa, olaylar in-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.10 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Süleyman Yağcıoğlu (Samsun) 

m 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisimin 49 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

— 260 — 



T. B. M. M. B : 49 

celendikçe görülen odur ki, ülkemizde çalışanlardan 
çok, sendikaların bazı şikâyetleri vardır ve bu şikâyet
ler tüm çalışanlar adına sürekli şekilde kamuoyuna 
maledilmek istenmektedir. 

Nitekim, ülkemizin en büyük işçi konfederasyonu 
yöneticileri, son aldığı bir kararla «güç gösterisi» 
diye nitelendirdiği eylemler planlamaktadır. Birkaç ay 
önce yapılan kapalı salon toplantılarından sonra, şim
di de açıkhava toplantılarından söz edilmektedir. 

Bunun asıl adı, işçiyi sokağa dökme planıdır. Mem
leketimiz, sokağa dökülmenin bedelini çok ağır bir 
şekilde ödemiştir. Allah bir daha o günleri bize gös
termesin. Hiçbir konu sokakta haledilememiştir ve 
edilemez de. Onun için, sendikalarımızın, sağduyu ile 
hareket edip, bu tarz hareketlere alet olmayacaklarım 
ümit ediyorum. Bu şikâyetler daha çok mevcut yasa
lardandır. Bugün yürürlükte bulunan ve Anayasamız
dan hareketle şekillenen 2821 sayılı Sendikalar Ka-. 
nunu ile 2922 sayılı Toplusözleşme Grev ve Lokavt 
Kanununun değiştirilmesini istemektedirler. Bu ka
nunlardaki hükümlerden, özellikle sendikaların idarî 
ve malî denetimini öngören hükümlerden rahatsız
dırlar. Kanunlardan şikâyetçi olanlar, bu kanunların 
diki - ikibuçuk yıl tartışıldığı ve olgunlaştınıldıktan 
sonra Meclise geldiği günlerde, her safhasında, alt 
komisyon çalışmalarında vardır ve nihaî şeklini alır
ken görüş 'belirtmişlerdir. Alınan kararlarda, bugün 
sendikaların yönetiminde olanlar, o gün, bu çalış
maların içinde uzaktan yakından vardır. Yine şükran
la belirtmek gerekirse, 'bu kanunlara mesnet teşkil 
eden Anayasamızın oylanmasında, (Türk işçisi, müs
pet tavrını açıkça kamuoyuna ifade etmiştir. Aradan 
geçen iki yıl gibi kısa bir sürede ne olmuştur da, böy
lesine sert tepkileri ile ortaya çıkmaktadırlar. 

Diyalog yolu her zaman açıkken, Yüksek Hakem 
Kurulundan çekilmek ve yeni üye vermemek, bunun 
yerine konuları sokağa aktarmak, iş hayatımıza ha
yır getirmeyeceği gibi, şüphesiz, aklıselim nezdinde de 
itibar bulmayacaktır. Bir yandan işçilerin kıdem hak
larının garanti edilmesini isterlerken, öte yandan kıdem 
tazminatı fon tasarısına karşı tavır almak, işçilerin 
sosyal sigortalar hastaneleri önünde perişan olduğunu 
söyleyip hastanelerin reorganizasyonuna en sert şe
kilde karşı koymak, toplusözleşmeler yetkilerinin 
geciktiğinden şikâyet edip, aynı konfederasyon'için
de birbiri yetkisine mahkemeler nezdinde itiraz ede
rek aylarca sürüncemede kalmasına sebep olmak, 
sendika içi tartışmaları, sendika - hükümet tartışma
sına taşımak, ne derece doğru kabul edilebilir? 
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özel sektör sözleşmelerinden memnun ve fakat 
kamu sözleşmelerinden şikâyet ediyorken, müdahale
ci bir tutumun varlığını iddia ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 'Bakanlığını hedef seçmek yanlıştır. Özel sek
törde 100 binim ücret için yüzde 60 zam alan sendi
kaların, kamuda aynı evsafta işçi için verilen 300 bi
rim ücrete olan yüzde 30 - 35 zammı azımsaması ve 
bunu müdahalecilik saymasını anlamak da çok zor
dur. Devletin, işveren vasfı ile toplu pazarlık masa
sına oturmasının tenkidi mucip tarafım anlamak da 
mümkün değildir, 

Mevcut yasaların Anayasaya uygun hükümleri 
içinde, zamanla iş hayatının dinamizmine uymayan
ları tadil için çalışmalar yapılabilir; ancak, bu ko
nuda da aceleci olmamak, duygusal davranmamak 
şarttır. îş hayatında, vazgeçilmez üçlü denilen devlet -
işçi - işveren yapışım bozmadan ve kanunlarla ön
görülen kurallarda, görevlerinden kaçınmadan, çalış
ma hayâtının selameti ve huzuru için gayret göster
mek, sendikaların başlıca görevi olmalıdır. Bakanlık
larla kavga içinde kalarak Türk işçisinin meselele
rinin çözülmeyeceği çök açıktır; bakanlığın da, sen
dikaların ciddî v$ tutarlı şikâyetlerinin üzerine eğil
mek ve ıdiyaloğu, devam ettirmek suretiyle, sonuçta 
toplumun refah ve huzuruna ulaşacak olan çalışma
lar içinde olması, elbette bir zarurettir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1986 yı
lı bütçesinin ülkemize, bakanlığımıza hayırlı, uğurlu 
olmasını dilerken,: hepinize saygılar sunarım. <ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Çalışma ve Sosyali Güvenlik 'Bakanlığı bütçesinin 

aleyhinde konuşmak üzere Sayın Bilâl Şişman, bu
yurun efendim. 

BİLÂL ŞÎŞIMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; konuşma
ma başlamadan önce yüce heyetinizi saygı ile selam
larım. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gerek yasal 
yapısı ve gerekse bugünkü yönetimi ile hepimizi il
gilendirmektedir. Bu ilgiyi kısa bir sürede sizlere sun
maya çalışacağım, 

Çarşıdan bile bir şey alırken pazarlık yapılır; arna 
emeğin değerlendirilmesinde pazarlık hakkı, sendika
lar tarafından, halen gereği gibi kullanılamamaktadır. 
Sendikalar, pazarlık hakkını, ancak hak ve menfaat 
grevi ile sağlayabilirler. Sendikalarımız, her türlü de
mokratik haklara sahip bulundukları zamanlarda 
-maksatlılar hariç- bu olanaklarını, ekonomik men-



T. B. M. M. B : 49 19 , 12 . 1985 0 : 2 

faatlerinin iyileştirilmesi dışında kullanmadıklarını, 
geçmiş dönemdeki uygulamalarıyla ispat etmişlerdir. 
Yurtsever Türk işçilerinin, demokratik haklarının ve
rimli hale getirilerek, bu (konudaki tasarıların kanun
laştırılmasını bakanlıktan beklemek en tabiî hakkı
mızdır. 

Sendikalar tarafından, yetki alınmasında izlenen 
yol, çok kere bakanlık kademelerinde tıkanmakta; ya
ni, yetkili sendikanın saptanması uzun zaman aldığın
dan, toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi uzamaktadır. 
Bu durum da, işçilerin mağduriyetlerine sebep olmak
tadır. Yetki muamelelerinin çabuklaştırılması, işçilerin 
mağduriyetlerini önleyeceğinden, bununla ilgili kanu
nun titizlikle ele alınmasında sayısız yararlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, iş kazalarında her yıl yak
laşık bin işçi canını kaybetmektedir. Bu rakamın asgarî 
ilki katı kadar işçi de sakat kalmaktadır, tş yaşantı
sından, çalışarak emekli olabilen işçiler, çalıştıkları 
sürede SSKVa toplam yüzde 35 prim ödemektedir
ler. Emekli Sandığına tabi olan memurların ödediği 
miktar ise, yüzde 28*dir; ama emeklükte, bu iki kesim 
arasındaki uygulamalar farklılık arz etmektedir. Me
mur ve işçi emeklilerine uygulanan farklı işlemin, ha
len devam etmesini, yüce Meclisin kürsüsünden kı
nıyorum. 

(Bir taraftan, işsizler, iş bulmak için kapı kapı do
laşırken, diğer yandan da, çalışanlardan bazıları için, 
mesnetsiz ihbar sonunda, tevkif edilip uzun yargıla
malardan sonra beraat edenlerin, eski işlerine alınma
yışları, ciddî bir sosyal yara ıtablbsu olmuştur. Eme
ğinden başka geliri yok iken, uzun süre tutuklanıp 
beraaJt eden insanların iki türlü cezalandırılmaktan 
kurtarılması lazımdır. Bu durumdaki işçilere, devlet 
baba elini uzatmalı, adaletini ve büyüklüğünü göster
melidir. Böyle müspet bir tutumda bulunulması, ça
lışanlarımızın güvencesini artıracak; güvenini ve 
emniyetini sağlayacaktır. 

Sosyal devlete yakışan, asgarî ücretten, asgarî ya
şamdan, asgarî gıdadan vergi almamak olmalıdır. Di
ğer taraftan, enflasyonun hızlı yükselişini dikkate ala
rak, enflasyon artış oranı, iki ayda bir bu ücrete yan
sıtılmalıdır. O takdirde, kısmen adil bir asgarî ücret 
uygulamasına geçilmiş olunabilir. Yoksa bu ücret, 
genel ifade haline geldiği üzere, «Sefalet ücreti» ol
makta devam edecektir. 

Dar gelirli insanlar için, sayın hükümet başkanı
mın çizdiği pembe tablo doğru değildir. Bıçak, vatan

daşın bağrına, kemiğine dayandı. Her gün zam fur
yasından şaşkına dönüldüğü yetmiyormuş gibi, gi
derek aynı maun aynı yöredeki bakkallarda ya da 
manavlarda bile farklı fiyatlarla satılması, ülkeyi sa
hipsiz hale getirdi. Herkes kazansın, ama artık, aşırı 
kâr hırsı mutlaka önlensin. 

Sayın üyeler, bir uluslararası işçi kuruluşu, serbest 
bölgeler için, «İşverenlerin koruyucu sığınakları» ta
birini kullanıyor. Gerçekten de, ucuz İşgücü ve sen
dikasız işçi çalıştırma yasalarından uzak bir yer ara
yan yabancı ve yerli şirketler, serbest bölgelere koşu
yor. iSerbest bölgeler, sendikaları dışlayan, işçileri sö
müren işyerleri haline geldi. Serbest bölgelerde pa
rası olana her şey serbesttir; ama, işçinin sendikal 
haklarını kullanması ise yasaktır. Serbest bölgeler, iş
çiler için yasak bölgeler haline gelmiştir. Acı da olsa, 
söylemek zorundayım; serbest bölgelerdeki uygula
malarla, imtiyazlı bir sınıf meydana gelmektedir. Ya
ni, işverenler, mevcut mevzuatın dışında tutulurken, 
çalışanlar mevcut meczuatın koruyucu tedbirlerinden 
yoksun hale getirüiyorlar. Böyle bir uygulamayı ka
bul etmek, büyük adaletsizliktir. Nerede olursa olsun, 
Türkiye'de ayırımsız olarak yasalar uygulanır ve uy
gulanmalıdır* 

Değerli arkadaşlarını, en kısa zamanda serbest böl
geler yasasını, yukarıdaki ilkeye uygun hale getirmek 
için gayret sarf e'tmek, sosyal demokrasiye inananların 
görevidir. îşçi ücretlerinden kesilerek, Sosyal Sigorta
lar Kurumuna ödenmesi gereken primlerin tutarı bu 
yıl 120 milyar lirayı buldu. Bu para, işçilerin yarınki 
güvencesidir. Bu güveni sarsmaya sebebiyet verenlere 
yönetim göz açtırmamalıdır. Patronların kurdukları 
şirketleri kurtarmak marifet değildir. Bu şirketleri 
kurtarırken, şirkette çalışan insanların kapı dışarı 
atılmaması gerekçe olarak gösterilmektedir. Oysa, iş
çilerin eş ve çocuklarının boğazlarındaki lokma, çel
me takarak, işçilerden alınan vergilerle hovardaca bu 
gibi şirketlere dağıtılmaktadır, işvereni, bir yanda 
primleri 'ödemezken, işçi çocuklarının yokluğu üze
rinde, milyonlarca liralık, istakozlu ziyafetler ver> 
lebilmektedir. Açılan kumarhanelerin sahiplerinin ka
zançları, işçilerin sırtından geçinen ve primlerini öde
meyen bazı işverenlerin gasp ettiği paralardır. 

Değerli milletvekilleri, bütün vatandaşları sosyal 
güvenceye kavuşturacak 'bir yasanın en kısa zamanda 
çıkarılmasında sayısız yararlar vardır. Halen, kısmen 
de olsa, memurlar, işçiler ve serbest meslek mensup-
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ları bu olanağa sahip hale 'gelmişlerdir. Bunun yet
meyeceği aşikârdır. 

Hepimizin, yarınından emin ve mutlu yaşadığı bir 
Türkiyö özlemi içinde, bakanlık bütçesinin ülkemiz 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 4-25 Haziran 1985 tarihleri arasında Cenev

re'de yapılan 71 inci Uluslararası Çalışma Konferan
sında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları île 
ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ta
rafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi {3/932) 

'BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Başbakanlı
ğın bir tezkeresi vardır.. Bu tezkere, ülkemizin üyesi 
bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Ana
yasasının 5/b ve 6/h bentleri gereğince, hükümetlerin, 
uluslararası çalışma konferanslarında kabul edilen 
tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi 
sunmasına dairdir. Bu bilgiyi, sayın bakan konuşmala
rının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına! 

4 - 25 Haziran 1985 tarihleri arasında Cenevre'de 
yapılan 71 inci Uluslararası Çalışma Konferansında 
kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararlarıyla ilgili 
olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafın^ 
dan bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Mil
let Meclisine bilgi sunulması hakkında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan, 30.10.1985 ta
rihli ve 2634 sayılı yazı ve ekinin suretleri ilişikte gön-
deriknştir. 

Gereğini arz elderim. 
Turgut Özal 

•Başbakan 
'BAŞKAN — Sayın bakan, konuşmalarımın sonun

da 'bilgilerinize sunacaklardır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, usul hakkında «öz istiyorum efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben de usul hakkın

da söz istiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 

tekrarlamaya mahal verilmemesi için, yapılan işlemin 
usule aykırı olduğunu vurgulamak zorunluluğunu his
settim. 

tyi niyetle yapılan bir işlemdir. Başbakanlığın bil
gi sunan tezkeresi, iyi niyetlej gündemin arasına ithal 

için yararlı olması dileğiyle yüce Meclisi saygı ile se-
iarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ediyorum Sayın Şiş
man. 

edilmiştir; ancak, İçtüzüğe aykırıdır. Yüksek malu
munuz olduğu üzere, sunuşlar, 'gündemin başında ya
pılır ve arada sunuş olmaz. Zatı âlinizin niyeti ne de, 
•bütün başkanlarımızda olduğu gibi, içten, iyi niyet 
izafe ettiğimiz için, sadece vurgulamakla yetiniyorum. 
Tekrar edıilmemesini temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bayezit. 
Geçen yıl da, bütçe görüşmelerinde, itam bu yerde 

bilgi sunulmuştur; biz de o teamülü sürdürme yönün
den belirtmiştik. . Bilgileriniz için teşekkür ederiz, 
sağolun, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yanlış yapılmış bir işlemin tekrarı olu
yor. Ben, yerleşecek olan teamülün yanlış bir teamül 
olması endişesiyle söz aldım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
'Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkan, ben 

de Sayın Bayezit'in söylediğini söyleyecek ve bir şey 
daha ilave edecek idim. Sayın Bayezit bir kısmını söy
lediler, onları tekrar etmeyeceğim. İçtüzüğümüz ve 
Anayasa gereği, bütçe Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde görüşülmeye 'başlanınca hiçbir şekilde kesintiye 
uğramadan, araya herhangi bir şey ithal etmeden, 
idoğrudan doğruya bütçe üzerinde yapılan çalışmalar 
sürdürülür. Yani bu espri içerisinde meseleye bak
mak durumunda olan Sayın Başkanlık Divanının, Sa
yın Başbakanlığın göndermiş olduğu böyle bir tezke
reyi, geçen sene de bizim itirazlarımıza rağmen, bu 
prensibe aykırı şekilde bütçe arasına ithal ettiğini ha
tırlatmak suretiyle, yanlış yapılan bir şeyin teamül ol
mayacağı gerekçesini de müsaade ederseniz arz et
mek suretiyle yapılan işlemin doğru olmadığını ve 
İçtüzüğü, Anayasayı zedeleyici mahiyette olduğunu, 
Başkanlık Divanının böyle hir şeye müsaade etmeye
ceğini saygıyla arz ederim efendim. 
" HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Aman 
ne Anayasa zedelenmesi... 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Söyleyeceğiniz hir 
şey varsa, lütfen ayağa kalcın söyleyin, mahalle kah
vesi d e P burası. 

BAŞKAN — Sayın miltotvekıMeri... Sayın. Kuş-
hıan, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE K( 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malt Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun 
Tasarıları (1/718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI (DEVAM) x 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Ba
lkanı Sayım Kalemıli, buyurunuz. (ANAP sıralarım
dan alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ {Kütahya) — Sayım Başkan, 
yüce Meçisin değenlü üyeleri; Çalışma ve Sosyail 
Güvenıik Bakanlığının 1986 yılı bütçesimi sunmak 
üzere, huzurumuzda 'bulunduğum şu anda, her şey
den ömce, hemden evvel konuşan grupların sayım 
ısözcüieriyle, şahısları adına konuşan sayın millet-
vekilılerinıe, bakanlığım bütçesiyle dlgüli değerli eleşti
rilenimden dolayı teşekkür ediyor, tentoMerdni daima 
yol gösterici bir faktör olarak değerlendirdiğimizi, 
samimiyetle, sözlerimin başımda ifade etmek istiyo
rum. 

Yine sözlerimin 'başımda, baikanlığımım 1984-1985 
yıllarında yaptığı çalışmalara ve 'bütçe hazırlıklarıma 
üstün performansilarıyla katkıları lol'an, başta, (bakan
lığımın üst düzey mensupları olmak üzere, Çalışıma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımın 'bütün mensupları
na, yüce Meclisin huzurunda ıda teşekkürü bir borç 
biliyorum. 

'İSMAİL ŞENGÜN '(©enfelli) — Komisyona yok 
mu?... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Komisyona 
'biraz sonra ifade edeceğim efendim, umutmuş deği
lim. 

Değerli milletvekilleri, bugün tasviplerinize sunul-
matota olan bakanlığım 1986 Malî Yılı Bütçe Kamu
nu Tasarısı, 10 milyar 89 ımilyom Türk Lirası tuta
nında bir ödenekler bütününü ihtiva etmektedir. Bu 
miktarın 130 milyon 934 bin Türk lirası 1985 yılım
da ilk defa bağımsız, 'bir bütçeye kavuşturulan 'ba
kanlığım bağlı kuruluşu Yakım ve Orta Doğu Ça
lışma Eğitim Merkezine aittir. Geriye kalan 9 mil-

•MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

yar 958 milyon 66 bin Türk Lirasının 3 milyar 835 
milyon Türk Liralık kısmı personel giderlerime, 965 
milyon 250 'bin Türk liralık kısmı diğer cari gider
lere, 1 milyar 290 milyon Türk Liralık (kısmı yatı
rım harcamalarıma, 3 milyar 867 mıiilyom 816 blm 
Türk Liıraiıtk ıbölümü de transfer harcamalarıma ay-
rıümış bulunmaktadır. 

1986 gider bütçesi içimdeki payı binde 1,5 olan, 
bakanlığını 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısın
da 'bir öncekii yıla ıgöıre yüzde 13 lük 'bir artış öngö
rülmüştür. ©aşta, değerli başkanları olmak üzere, 
Bütçe Komisyonunda çalışan 'bütün değerli milletve
killi arlkadaşlarııma, 'bütçemizin koımisyooda bu şekil
de bağlanmasımda gösterdikleri üstün gayretlerimden 
dolayı da, ayrıca teşekkür ediyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Zarurî ve kaçınılmaz 'bir ayarlama niteliğindeki 
'bu artış; genel olarak, cari gliderierdeki artışlardan 
ve yeni hizmet binalarımın devreye alınmasıyla, 
1985 yılımda tayinleri yapılan iş müfettiş yardıım-
cılarının ve 1986 yılı içinde göreve 'başlatılacak olan 
personele gerekli malzemenin iteminü içim, diğer cari 
giderlerim, Itaiır öncekii yıla ıgore 'artırılmış olmasın
dan ıkaynıaklıanmaıktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayım Feridun ıŞakir Öğünç 
arkadaşımım güzel konuşmalarında da belirttiği gi
bi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınım 'bütçesi 
ve faaliyetleri görüşülürken, 'burada ayrılmış olan za
man içerisine sığılması 'fevkalade müşküldür. Bu ba
kımdan, bu kadar ıgenliş 'bir kitleyi İlgilendiren ve 
çalışmaları da, o nispette detaylı olan Ibakamlığımın 
faaliyetlerıi hakkında sizlere bilgi verirken, önce ça
lışma hayatından 'başlamak isitiyorumı. 

Malumlarınız olduğu üzere, hükümetimizin işba
şına geldiği 'günler, aynı zamanda çalışma mevzuatım
da yapılan değişikliklerle, serbest toplu pazarlık 
sistemime yeniden geçildiği günlerdik. Yani, hükümet 
olarak görevi devir aldığımızda, karşımızda, çalışma 
hayatıyla ilgili yeni kanunları bulduk ve bunları ilk 
defa biz tatbik etmek durumunda olduk. Yeni ka
nunlar, 12 Eylül 1980 tarihinden önce uygulanan sis
temden bambaşka özellikler taşıyordu ve işçi ve iş
veren kesiminin, hatta, yönetimin alışkın olmadığı 
uygulamaları getiriyordu. Bu manada da, bakanlığı
ma yeni görevler veriyordu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, gö
reve geldiğimiz ilk günden itibaren, yüklendiğimiz 
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sorumluluğu müdrik olarak, büyük bir titizlik, sü
rat ve tarafsızlıkla, kanunların uygulanmasında üze
rimize düşen görevleri yerine getirmeye, serbest top
lu pazarlık sistemini yeni esaslarıyla işler hale sok
maya azamî gayret sarf ettik. Işkolları istatistiklerini 
ilk olarak, 1984 Şubat ayında; bundan sonra da, her 
yılın ocak ve temmuz aylarında zamanında çıkart
tık. Sendikalara, toplu iş sözleşmesi yapabilmeleri 
için yetki verilmesi işlemlerinde meydana gelen ge
cikmeleri ve bu konudaki birikimi, 1984 Temmuz 
ayından itibaren tamamen giderdik. Bakanlığımız 
teşkilatını, hizmete uygun bir şekilde yeniden reor-
ganize ettik. 

Sayın milletvekilleri, halen işkolları istatistikleri, 
yapılan bir protokol gereği, Devlet İstatistik Ensti
tüsü Bilgi-işlem Merkezi tarafından hazırlanmakta
dır. Biraz önce değerli arkadaşlarımın da, buradaki 
konuşmalarında belirttikleri gibi, 1986 yılında, ba
kanlığın bünyesinde de bilgiişlem merkezi faaliyete 
geçirilecek ve istatistiklerimiz kendi merkezimizde 
daha süratli bir şekilde hazırlanacaktır. Bununla il
gili bütün bürokratik işlemler tamamlanmış ve sis
tem kurulma aşamasına gelmiştir. 

1985 Ekim ayı itibariyle, ülkemizde, 99'u işçi, 51'i 
işveren sendikası olmak üzere, 150 sendika ve 4'ü iş
çi, l'i işveren konfederasyonu olmak üzere, 5 konfe
derasyon faaliyet göstermektedir. Temmuz 1985 iş
kolu istatistiklerine göre, ülkemizdeki 2 819 517 iş
çinin yüzde 64,85'i, yani 1 828 471'i sendika üyesi
dir. Bu yıl, 691'i işletme, 1 258'i işyeri düzeyinde ol
mak üzere, 726 139 işçiyi kapsayan, toplam, 1949 
toplu iş sözleşmesi aktedilmiştir. 1984 yılı rakamla
rıyla beraber, sözleşmeden yararlanan işçi sayısı, 
1 milyon 133 bin; toplu iş sözleşmesi sayısı ise, 
3 460'ı bulmaktadır. 

Yine, 1985 yılında 21 işyerinde greve gidilmiş 
olup, greve katılan işçi sayısı 2 709, bu sebeple kay
bolan işgünü sayısı 315 678'dir. 1984 yılı ile beraber 
26 işyerinde greve giden işçi sayısı 3 287'e, kaybedi
len işgünü sayısı ise 318 030'a ulaşmaktadır. 

Burada bir sayın konuşmacı arkadaşımın, bir 
cümlesine cevap vermek istiyorum. «Bu iktidar grev
lerin azlığından kendine bir övünme payı çıkartarak, 
çalışma hayatında huzur ve istikrarın olduğunu iddia 
etmektedir» dediler. Doğrudur; ama grevlerin azlığın
dan değil, yaptığımız tarafsız ve dürüst uygulama
lardan cesaret alarak, çalışma hayatında huzur ve 
sükunun olduğunu iddia ediyoruz. (ANAP sıraların
dan alkışlar). 

Eğer 26 tane grevin az olduğunu iddia eden arka
daşım - ki öyle düşünmediğini tahmin ediyorum, öy
le inanmak istiyorum • «Bu grevler azdır, daha çok 
grev yapılsın» diyor ise, kendisine iki rakam vermek 
istiyorum. Grevli, lokavth sendikal hayatımızın baş
ladığı 1960'h yıllardan 1980'li yıllara gelinceye ka
dar 17 yıllık dönem içerisinde, bu ülkede yapılan 
grev ve lokavtlarla kaybedilen işgünü sayısı 7 mil
yondur, muhterem milletvekilleri; Ama yalnız 1980' 
nin, o kargaşa günlerinde ilk sekiz aylık dönemde 
yapılan grev ve lokavtlarla, bu ülkede kaybedilen iş
günü sayısı 5 milyondur. Bunu bir seneye iblağ eder
seniz, 7,5 milyon gibi bir rakam ortaya çıkar ki, 17 
yıllık bir dönemden daha fazla bir işgünü kay
bı, bir senededir. Eğer, böyle bir dönem arzu edi
yorsanız, biz iktidar olarak böyle bir dönemin bir 
daha gelmemesi için elimizdeki bütün imkânları kul-
nacağız. .(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Öyle bir dönemi ar
zu etmiyoruz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yine bir şey 
ilave edeceğim. Grev yapılmıyor denen bu ülkede, 
üç dört ay önce ilaç sanayiinde meydana gelen bir 
grevi burada kürsüye getirip, bize, «Hükümet nere
de ise grev kırıcılığı yapmıştır» dediler. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Nerede ise de
ğil, direkt. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — «Direkt» de
diniz, pekâlâ siz ifade ettiniz, ben yumuşatmak iste
miştim, sizin iyi niyetinize istinat ederek yumuşat
mak istemiştim; ama mademki öyle söylüyorsunuz, 
direkt olarak söylemişsiniz. 

Bu hükümet hiçbir zaman grev kırıcılığı yapma
mıştır. Aksine, grevin yapılabilmesini, kanunî şuur
lar içerisinde yapılabilmesini tamamen normal gör
dük ve o işkolunda bize Çalışma Bakanlığı olarak 
teklif edildiği halde, «Lokavta gidin; çünkü halk 
sağlığını tehdit eder bir durum vardır - kanunda yeri 
var - bu nedenle ilaç darlığı olacaktır» diye bize tek
lif gelmesine rağmen, Çalışma Bakanlığı olarak eli
mizin tersiyle ittik, işçi, hakkıdır, grev yapar dedik 
ve yapıldı. Ne oldu; ilaç darlığı mı oldu? Olmadı. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Demek ki, «2821 ve 2822 sayılı yasalara rağmen» 
diyorsunuz (rağmen kelimesini siz kullanıyorsunuz) 
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o yasalar yürürlükte olduğu halde bu ülkede grev 
yapılabilmektedir, «hiçbir mani hal de yoktur. 

EROL AĞAGÎL (Kırklareli).— O zaman grevi 
siz de istiyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, şu anda halen dört özel işyerinde grev 
vardır ve sadece 312 işçimiz grevdedir. 1984 yılında 
hiçbir lokavt uygulamasına gidilmemiştir. 1985 yılın
da ise, 64 işçiyi kapsayan 3 özel işyerinde lokavt uy
gulanmıştır; bu lokavtlar dolayısıyla da kaybedilen 
işgünü sayısı 3 867'dir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yeni kanunlara 
uygun sendikalaşmanın yerleştiğini ve toplu pazarlık 
sisteminin işlerlik kazandığını yukarıdaki rakamlarla 
arz etmeye çalıştım. Huzurlarınızda bir defa daha 
açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, işbaşına geldiği
miz günden beri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı olarak çalışmalarımızda titizlikle uyguladığı
mız iki prensip vardır. Bunlardan birincisi, tarafsız
lık; ikincisi, diyalogtur. Gerçekten, çalışma hayatı
nın hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gözö-
nünde bulundurularak, her alanda tarafsızlığı esas 
aldık. Bu tarafsızlık yalnız işçi - işveren ilişkilerim 
değil, aynı zamanda her iki tarafın bünyesindeki 
konfederasyon ve sendikaları da kapsamaktadır. Ben 
ve mesai arkadaşlarım, çeşitli kesimlerin menfaatle
rinin kesiştiği çalışma hayatında nâzım rol oynadığı
mızın ve en küçük taraflı bir davranışa büyük fatu
ralar çıkarılacağının idraki içindeyiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sokağa salınanlara 
ne yaptınız sayın bakan? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bu bakımdan 
biz tavrımızı, sadece kanunlardan ve devletten yana 
koyduk, sadece kanunlardan ve devletten yana ol
duk. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış
lar). 

Aynı şekilde, çalışma hayatının işçi, işveren ve 
hükümetten oluşan üçlü bir yapıya sahip bulundu
ğunu gözönünde bulundurarak, taraflar arasında di
yalogu sürdürmeye itina gösterdik. Nitekim, yetki
miz içinde bulunan problemler bize intikal ettirildi
ğinde, idarî tedbirlerle derhal bunları çözmeye çalış
tık. Kanunların uygulamasında görülen aksaklıkla
rın ise, karşılıklı görüşme ve tartışmalarla her zaman 
giderilebileceğini ifade ettik. Bize göre problemler 
sağlıklı ve olumlu diyaloglarla çözümlenebilir. Kav
gadan, sürtüşmeden bir sonuç çıkmaz. Biz diyalogu 
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sürdürmek prensibimizi, tıpkı bundan önce olduğu 
gibi, bundan sonra da titizlikle sürdüreceğiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sokağa salınan işçi
lerle de diyalogunuz var mı Sayın Bakan? 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 
Türk - Iş'e niye cevap vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — 'Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, devam edebilir miyim? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, konuşmanıza devam edeceksiniz zaten; 
Başkana sormanıza gerek var mı? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Meydan boş... 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, uzun yıllar devlet 

idaresinde bulunmuşsunuz. Bunun insana verdiği bir
takım hasletler vardır... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mil
letvekillerinden bir tanesine hitap etmek olur mu, ye
ni bir teamül mü? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bunların pek 
çoğu sizde var. öyle ümit ediyorum ki, dinleme has
leti de size bu meyanda gelmiştir, bu haslete de sa
hipsinizdir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, konuşabiliyorsunuz dedim, yani polemik 
yapmanın ne gereği var? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL'GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, asgarî ücret, İş Kanununda belirtilen iki 
yıllık süre dolmadan iki defa yeniden tespit edilmiş
tir. İşbaşına geldiğimizde 16 200 lira olan asgarî üc
ret, 1 Nisan 1984'ten itibaren yürürlüğe girmek üze
re ilk defa 24 525 liraya, arkasından... 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Fiyatlar ne durumda 
Sayın Bakan? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Enflasyon yüzde 
150. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Arkasından, 
1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe girmek üzere de 
41 400 liraya yükseltilmiştir. Tarım ve orman işçile-
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rinin asgarî ücreti de yine aynı şekilde iki defa, ta
rafımızdan artırılmıştır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Enflasyon oranları 
nasıl Sayın Bakan, onu da söyleyin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Diğer yan
dan, 430 lira olan, gemi adamlarına ödenen iaşe be
deli, bu yıl, ağustos ayında, yaklaşık yüzde 94'lük 
bir artışla 835 liraya yükseltilmiştir. 

Burada bir arkadaşımız asgarî ücretle ve günlük 
ücretlerle ilgili rakamlar verdiler. Eğer yanılmıyor
sam Sayın Aykut, «Asgarî ücret brüt 950 liradır» di
ye ifade ettiler. Bir şeyi ifade etmeyi unuttular gali
ba; 18 yaşından küçükler içindir o. Brüt 1 380 lira
dır. Bunu, zabıtlara yanlış geçmesin diye düzeltmek 
istiyorum. Verdikleri rakamlar SSK istatistiklerine 
göre doğrudur; ama bunlar, daha çok, özel sektör
den alınmış rakamlardır, zira orada ücretler kamu
ya göre düşüktür; kamuda ise ücretler daha yüksek
tir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Onlar sizi ilgilen
dirmiyor galiba. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, sayın milletvekilleri, 
lütfen sayın bakanın sözünü kesmeyin. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Kuşhan bu işten de anlamıyor. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Asgarî ücret 
konusu, iki yıllık görev süremiz içerisinde, bu Mec
lis kürsüsünden, sayın konuşmacılarca muhtelif de
falar şöyle veya böyle ifade edilmiştir; ben bunun 
münakaşasına girmek istemiyorum; ama asgarî üc
retle kimler çalışır, kimler çalışmaz, bunu ben birkaç 
defa bu kürsüden ifade ettim, bir defa daha ifade 
etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, asgarî ücretle çalışan
lar şunlardır : İşe yeni girmiş olanların bir kısmıdır, 
kapıcılar ve kalorifercilerdir, bir kısmı da esnaf ve 
sanatkârımızın yanında çalışanlardır. Asgarî ücretle 
çalışan işkollan pek çoktur; dericilik, inşaat bunlar
dan birkaçıdır. Kâğıtçılık işkolunda da asgarî ücret 
vardır, Sayın Aykut bunu gayet iyi bilir; uzun yıl
lar, kâğıtçılık işkolunda asgarî ücretin yükseltilme-
mesi için mücadele vermişlerdir. (ANAP sıralarından 
alkışlar). Şimdi, orada genel sekreterlik yaptığınız 
zaman bunun mücadelesini vereceksiniz; sıfatınız, 
etiketiniz değiştiği zaman bunu başka şekilde bu kür
süden ifade edeceksiniz; ben Sayın Aykut'un ferase

tine bunu yakıştıramadım, onu söylemek istiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Bakınız, «ücretler düşük» dediniz, «kamuda üc
retleri çok düşük veriyorsunuz» dediniz. Ben burada 
hemen misal vermek istiyorum : 18.10.1985 tarihli 
bir basın organımızda bir haber var; «Ücrette özel 
sektör cimri» diye manşet atmış. Biz de bunu söylü
yoruz, kamuda daha fazla diyoruz; siz de aksini id
dia ediyorsunuz. Tabiî bu bir görüştür. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Özel sektör, galiba 
sizi hiç ilgilendirmiyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Kuş
han, bu milletin her ferdi bizi ilgilendirir; ama sizi 
ilgilendirmiyorsa o başka. Biz, bu milletin işçisiyle, 
çiftçisiyle, memuruyla, bürokratı ile, hepsiyle ilgili
yiz; bizim iktidarımız öyle bir iktidardır. Boşuna ne
fesinizi tüketmeyin... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Biz o makamlara 

geldiğimizde gereğini yapacağız, zaten. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — O biraz zor. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Son durak göründü 

bile Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Devam ede
bilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, lütfen Sayın Bakanın sözü

nü kesmeyiniz. 
Devam ediniz efendim. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Tahrik ediyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, çalışma hayatının denetlenmesi, 3146 sayılı 
Kuruluş Kanunumuzda, bakanlığımın görevleri ara
sında sayılmış ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununda 
ise, «İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları 
yılda bir kere Maliye ve Çalışma bakanlıklarınca, 
mahallinde olmak üzere, birlikte veya ayrı ayrı de
netlenir» hükmüne yer vermiştir. 

Bakanlığımızda halen çalışma hayatını denetle
mek üzere 645 denetim elemanı görev yapmaktadır. 
Sendika ve konfederasyonların denetlenmesiyle ilgi
li yapılan programa uygun olarak, denetimlere 1984 
Temmuz ayında başlanmış; bu aya kadar bunlardan 
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139'unun denetimi tamamlanmış olup, 32'sinde ise 
denetim sürmektedir. Bunlardan bir tanesi de bu sa
bah gazetelerde - bizim bakanlığımız yapmadı, Ma
liye Bakanlığının yaptığı bir denetim, biz idarî dene
timini yaptık - yer alan, malî denetimin sonucunda, 
yargıya intikal etmiş bir denetimdir; herhalde hepi
niz okudunuz. 

Sayın milletvekilleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kavramı, işçilerin, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli ça
lışmalarını, işgücü prodüktivitesini artırmayı sağla
ma amacına yönelik önlemlerin tümünü kapsar. Sa
nayileşme sürecine giren her ülkede olduğu gibi, ül
kemizde de sanayi sektöründe meydana gelen iş ka
zaları ve meslek hastalıkları nedeniyle kayıplar kü
çümsenmeyecek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 
Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre, son 
beş yılda ülkemizde meydana gelen 771 602 iş kazası 
sonucu, 5 902 işçimiz hayatını kaybetmiş, 12 196 iş
çimiz sakat kalmış ve 12 milyon işgünü kaybedilmiş
tir. 

îş kazalarının önlenmesinin işyerlerinde alınacak 
tedbirlerden bunların denetimine, işçinin ve işverenin 
eğitilmesinden sağlık tesislerinin geliştirilmesine ka
dar çeşitli tedbirler gerektirdiğinin idraki içinde, bu 
konudaki denetim, eğitim ve öğretim, bilimsel ince
leme ve araştırmalarımızı süratlendirerek yürütüyo
ruz. 

Bir yandan işyerlerimizi denetlemekle görevli mü
fettişlerimizin sayısını artırırken, öte yandan da bun
ların yeterli bilgilerle teçhiz edilmesi için gerekli eği
tim verilmektedir. Uzun yıllardan sonra fonksiyonel 
hale getirilen Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim 
Merkezi, 1984 yılı başında başlattığı eğitim kampan
yasını 1985 yılı içinde de aksaksız sürdürmektedir. 

işçi Sağlığı ve İşgüvenliği Enstitüsü ile bölge la-
boratuvarları, gerek eleman, gerekse teknik alet ve 
cihaz bakımından takviye edilerek, büyük bir aktivi-
teye kavuşturulmuştur. Enstitü, bu yıl memleketimiz
de ilk defa kurşun ve benzeri zehirlenmeler konusun
da geniş tarama ve araştırmalar yapmış ve enteresan 
sonuçlar elde etmiştir. Bir yandan meslek hastalık
ları hastanelerinin sayıları artırılırken, diğer yandan 
işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Enstitüsünün, meslek has
talıkları hastaneleriyle irtibatları sağlanmıştır, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda bakanlığım bütün 
imkânlarını en geniş şekilde kullanmaktadır, bundan 
sonra da kullanmaya devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı 
rakamlarına göre 1983 yılında 2 milyon 861 bin, 

1984 yılında 2 902 300 ve Ağustos 1985 verilerine 
göre 3 056 800 olan toplam işgücü fazlasının, 1986 
yılında 3 087 800 kişiye ulaşacağı tahmin edilmek
tedir. 

işsizlik konusunda bu kürsüden çok değerli ko
nuşmacı arkadaşlarım görüşlerini belirttiler. Biz ge
rek hükümet programımızda, gerek ondan sonraki 
muhtelif demeçlerimizde, işsizlik konusuna nasıl yak
laştığımızı ve bu konuya iktidar olarak ne kadar 
önem verdiğimizi ifade etmiştik. Bu nedenle hükü
met programımızın altı önemli ana maddesinden bir 
tanesini de işsizlik olarak hedeflendirmiştik. Burada 
arkadaşlarım - şahsî görüşlerine hürmet ederim - bu 
konunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
aslî görevleri arasında olduğu; fakat maalesef bir 
devlet bakanlığının idaresine verildiği şeklinde bir 
görüş belirttiler. 

Bu görüşe katılmadığımı ifade etmek istiyorum; 
zira, bu, konuyu hafife aldığımızı değil, ne kadar 
ciddiye aldığımızı gösterir bir uygulamanın sizlere 
aktarılış şeklidir... 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Ne ilgisi var 
Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Zira, bu dev
let bakanlığının yaptığı iş, bir koordinasyon görevi
dir. Bu koordinasyon göreviyle de, işsizlik konusuy
la ilgilenen bütün kuruluşlar arasında işbirliğini sağ
lamaya matuf işlemleri gerçekleştirmektedir. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 
ne ilgisi var, mesele sizin konunuzdur. Siz sahip çık
madığınız için öyle olmuştur. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Çalışma Bakan
lığımız bunu niye yapamıyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — BU nedenle 
«Hükümetin Ana Faaliyetleri» kitabımızın 27 nci 
sayfasında da belirttiğimiz gibi, işsizliği nerede dev
raldığımızı, nasıl geliştiğini ve hangi boyutlara ulaş
tığını, bunu belli bir noktada durdurmak ve sonra 
aşağıya çekmek için hükümet olarak neler yaptığımı
zı çok açık bir dille ifade ettik. Buradan birkaç bö
lüm okumak istiyorum. 

«işsizlik meselesi ülkemizde uzun yılların biriki
midir. Bu sebeple kısa sürede çözümlenebileceğini 
iddia etmek gerçekçi değildir. Ancak, istikrarlı ve 
kararlı politikaların uygulanması halinde zaman için
de azaltılabilecektir. Türkiye kalkınma hızını yüzde 
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7 seviyesine çıkarttığı dönemlerde artan işgücü faz
lasını kontrol altına alabilmiştir. 1974'ten sonra or
taya çıkan ekonomik kriz sebebiyle artan işgücüne 
istenen ölçüde cevap verilememiş ve işsizlik oranı 
gittikçe artmıştır. 1977 yılından sonra ödemeler den
gesinin iyice bozulması karşısında, sanayiin ihtiyacı 
olan mallar ithal edilememiş ve enerji sıkıntısı sana
yide kapasite düşüklüklerine sebep olmuştur. Sana
yideki bu durum istihdamı büyük ölçüde etkilemiş
tir. Dış para ihtiyacı olan projeler için gerekli dış 
kaynağın bulunamaması, bu yatırımların devreye gir
mesini geciktirmiş ve tarımda makineleşmenin art
ması da işsizliği hızlandırmıştır. 

Bu arada iş barışının da bozulmasıyla işsizlik 
önemli boyutlara ulaşmıştır. 1980 yılında alınan ted
birler, sanayiin ihtiyacı olan enerji probleminin bir 
ölçüde asılmasıyla istihdamda az da olsa bir canlan
ma görülmüştür. 12 Eylülden sonra sağlanan iş ba
rışının etkisiyle de istihdam alanında önemli geliş
meler sağlanmıştır. 1984 ve 1985 yılları işsizlik me
selesine köklü çözümlerin arandığı ve bu konuda alı
nan kararların uygulamaya konulduğu yıllar olmuş
tur.» Bunun arkasından da aldığımız tedbirler mad
de madde sıralanmıştır. 

TEWİK BİLAL (Hatay) — Sayın Bakan, o ya
zıyı dağıtır mısınız? Biz de okuyalım efendim, çok 
faydalı oluyer da. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Başbakanlık
tan temin edebilirsiniz, arzu ederseniz bana müra
caat edin ben size temin ederim, gayet tabiî fayda
lanmakta da yarar var. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «İcraatın İçinden» 
programında da bunlar veriliyor değil mi Sayın Ba
kanım? (ANAP sıralarından «Sayın Başkan, sayın 
bakana çok müdahale oluyor, lütfen mani olunuz» 
sesleri). 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, yine bu konuda İstihdamı Geliştirme Yük
sek Koordinasyon Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının temsil edilmediğine dair bu kür
süden beyanlar yapıldı. 

İstihdamı Geliştirme Yüksek Koordinasyon Ku
rulunun kurulması, Başbakanlığın 1985/11 sayılı Ge
nelgesiyle 1.7.1985 tarihli ve 18 798 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanmıştır. Hakikaten bu genelgede bir 
yazım hatası olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlijt Ba
kanlığının ismine rastlanılmaktadır; ama bu kurula, 

bir tapaj hatası sebebiyle bakanlığımın kabul edile
memesi ve 22.7.1985 tarihinde yeni yayınlanan bir ı 
emirle bu hususun düzeltildiğini de yine bu kürsü
den ifade etmek istiyorum; Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, İstihdamı Geliştirme Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun tabiî üyesidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu hata değü, bile
rek yapılmış bir işlem. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakanım, 
böyle hata olmaz; bilerek yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, gruplar ve şahıslar adına gö

rüşler bildirilmiştir. Sayın bakan şimdi bütçesini sa
vunmakta, bütçesini anlatmaktadır. Lütfen, sözü kes
meden dinleyelim. 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İşgücü arzı ile 
talebi arasında denge sağlama ihtiyacı, İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun kurulmasının başlıca sebebi olup; 
ülkemizin tek istihdam kuruluşu olan İş ve İşçi Bul
ma Kurumu Genel Müdürlüğü, bakanhğımın bağh 
bir kuruluşudur. Bu kurum, doğrudan istihdam ya
ratan bir kuruluş olmadığından, işgücü piyasasım, 
var olan imkânları ölçüsünde izlemeye çalışmakta ve 
işgücü talepleriyle, iş taleplerini değerlendirerek, iş
yerlerinden alman açık işlere, gerekli nitelikleri taşı
yan kişileri yerleştirme ve iş isteyenlere de, nitelikle
rine uygun işler bulma faaliyetini sürdürmektedir. 

Bu arada, kurumun daha etkin çalışmasını temin 
etmek gayesiyle başlatılan teşkilat kanununun değiş
tirilmesi ve modernizasyonu çalışmaları son safhaya 
gelmiş olup, kısa sürede Başbakanlığa sunulacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunca uygulamada ve iş
lemlerde sürat ve kolaylık sağlama yönünden önem
li tedbirler aldık. Bunları, satırbaşları olarak size arz 
etmek istiyorum : 

İş isteğiyle kuruma başvuranlardan belge isten
mesi uygulaması kaldırılarak, beyan esası getirilmiş
tir. Biz, gerek seçim beyannamemizde, gerek hükü
met programımızda, beyana itibar edeceğimizi de-
faatle ifade etmiştik; işte bir örneğini burada veri
yorum. 

Davet ile takdim işleri birleştirilerek, işsizin doğru
dan işyerine gönderilmesi sağlanmıştır. 

İşyerine takdim sayısı 5'den 20'ye çıkartılmış; ay
rıca, kurum kapısı önünde bekleyen ve durumları ta-
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lep şartlarına uyan işsizlerimizin, sıra beklemeden, 
işverene derhal takdim edilmesi esası getirilmiştir. 

Meslek değişimi ile ilgili formalitelere son veril
miştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde oturanların, kendi 
bölgelerinde işe yerleştirilmelerinin temini için o yö
rede en az iki ay oturma şartı aranmasına başlanmış
tır. 

Bu kuruluşumuzda işlemlerin kompütürize edilme
si için gerekli hazırlıklar da tamamlanmıştır. 

1984 Ekim ayından itibaren Suudi Arabistan'lı iş
verenlerin Türk serbest iş piyasasından temin ettikleri 
işçileri, kurum kontrolünde olmak kaydı ile götürme
lerine izin verilmiş; ayrıca Türk firmalarının kurum 
haricinden götürmek istedikleri işçiler için, 1 ay iş
yerlerinde çalıştırılma şartı da kaldırılmıştır. Yapılan 
bu yeni düzenlemeler sonucu, bu ülkeye yapılan sev-
kiyatta yüzde 70 oranında bir artış sağlanmıştır. 

öte yandan, arzı sınırlı olan 11 meslekte yüksek
öğretim yapanlar ile ilgili kısıtlama kaldırılmış, böy
lelikle başta Suudi Arabistan ve Kuveyt olmak üzere, 
Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden alman işgücü talep

lerinin karşılanmasında büyük bir rahatlık sağlanmış
tır. 

Burada hemen bir şey daha ifade etmek istiyo
rum; geçen yıl yine bu Meclisin yüce kararı ile çıkan 
bir kanunda (1475 sayılı yasanın 84 üncü maddesin
de) yaptığımız değişiklikle, işverenden İş ve İşçi (Bul
ma Kurumu, kendisine takdim ettiği işçi karşılığında 
bir masraf almaktadır. Bu ücret, kesinlikle işçiden 
alınmamaktadır, sadece işverenden alınmaktadır. İş
veren de hiçbir şekilde işçiye bunu ciro edemez. Yan
lış bir anlaşılmayı düzeltmek için, altını çizerek, bir 
defa daha ifade ediyorum. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Zaten işçiden başka 
yerden alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma sürenizin 35 
dakikası dolmuştur; bilgilerinize sunarım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ı(Devamla) — Yetiştirmeye 
çalışıyorum Sayın Başkanım. 

Tarım - İş Kanununun niye çıkmadığı ve tarım 
işçileriyle ilgili sosyal güvenliğin ne durumda olduğu, 
yine bu kürsüden dile getirildi. Vaktin darlığı nedeniy
le sadece şunu söylemekle ifade edeceğim : Tarım ve 
orman işçilerinden, sürekli çalışanlar 2100, süreksiz 
çalışanlar 2925 sayılı Kanunlarla sosyal güvenceye 
kavuşturulmuştur. 

Yine, tarım ve orman işçilerinde, hükümetimiz za
manında başlatılan uygulamayla sosyal güvenlik ala
nında büyük mesafeler alınmış; tarımda kendi nam ve 
hesabına çalışanlar Bağ - Kur kapsamına, tarımda sü
reksiz çalışanlar ise SSK kapsamına alınarak, sosyal 
güvenlikleri temin edilmiştir. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — O ka
nunu Danışma Meclisi zamanında niye çıkartmamış
lar, onu sorun? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, bakanlığımın faaliyetleri sadece çalışma ha
yatına inhisar etmemektedir. Sosyal güvenlik alanın
da da bakanlığım bu yıl içerisinde pek çok faaliyet
lerde bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi, biraz önce 
ifade ettiğim, tarım alanındaki vatandaşlarımızın ve 
işçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağlanması olmuş
tur. 

Sosyal güvenlik alanına girdiğimizde hemen bir 
şeyi ifade etmek istiyorum. Yine sayın konuşmacılar
dan bir tanesi, benim, muhtelif konuşmalarımda, 
«Sosyal güvenlik kuruluşlarının bir çatı altında bir
leştirileceğini ifade ettiğimi» söylediler. 

Alınmış olan basitleştirme tedbirleriyle birlikte 
3 - 4 yıllık sıra bekleme ortadan kaldırılmış, kurum 
hizmet binalarının önünde kayıt olmak veya işyerine 
gitmek için oluşan yığılmalar önlenmiş, suiistimalle
re ve kurumu şaibe, altında bırakan söylentilere de son 
verilmiştir. 

Ocak - Eylül 1985 döneminde, bir işe yerleştirilmek 
üzere 502 127 vatandaşımızın işverene takdim işlemle
ri yapılmış; ancak bunlardan 161 098'inin işyeri ay
rımı yapmaları sebebiyle işyerine gitmek istemedikleri 
görülmüştür. 

Kuruma 1985 yılının ilk 9 ayında yurt içinde bir 
iş isteği ile başvuran 395 952 kişiden 120 021'i; 6 552 
sakattan 2 648'i; 3 182 eski hükümlüden 1 402'si işe 
yerleştirilmiştir. Arkadaşlarımız buradan, sakat ve es
ki hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda büyük 
sıkıntılar olduğunu ifade ettiler ve bir de, yetiştirme 
yurtlarında barındırılan ve belli bir yaşa gelen kişilere 
iş bulunması zorunluluğundan bahsettiler. Yetiştirme 
yurtları benim bakanlığımın faaliyetleri arasında değil, 
onu hemen arz etmek istiyorum; ama sakat ve eski hü
kümlülere ne kadar büyük - oranda iş bulduğumuzun 
ifadesini de buradan tekrar etmekte yarar görüyo
rum. 

Yurt dışına işçi şevkinde de bürokratik işlemler 
azaltılmış, sürat ve kolaylık sağlanmıştır. 
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Böyle bir beyanda bulunmadım. Ayrıca, hükümet 
programımızın 46 ncı sayfasında bu konuyla ilgili 
cümleyi okumak istiyorum : «Çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşları arasındaki farklılıklar, nimet ve külfet den
gesi dikkate alınarak giderilecek, alınan primlerle, ya
pılan yardımlar arasında uyum sağlanacaktır». Bu 
cümleyi, biraz önce konuşan arkadaşım Sayın Talât 
Sargın, çok veciz bir şekilde bu kürsüden açıkladılar, 
dediler ki, «Bizim esas hedefimiz, sosyal güvenlik ku
ruluşları arasında norm ve standart birliğini sağlamak
tır.» tşte, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa hiçbir 
beyanımda, bana gösteremezler ki, «Sosyal güvenlik 
kuruluşları bir çatı altında birleştirilecektir» diye bir 
ifadem olsun. 

Çiftçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınması uy
gulamasına 1984 yılında Konya ve Kırşehir, 1985 yıl
larında Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Nevşehir, 
Niğde, Sivas ve Yozgat illerinde geçilmiş olup, 1986 
yılında diğer on ilde daha başlanacaktır. 

Bu kanunun on yılda bütün yurt çapında yaygın
laştırılması öngörülmekteyse de; yine bakanlığımın 
ve hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde beş yılda 
bu konuyu da halledeceğimizi, bu kürsüden geçen yıl 
ifade etmiştim, bir defa daha ifade ediyorum. 

Bu kanunların uygulanması sonucu, yalnız bu se
ne, Sosyal Sigortalar Kurumunca 25 bin dolayında ta
rım işçisi, Bağ - Kur'ca da 200 bin dolayında çiftçi 
sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. Başka bir ifa
deyle. söyleyeyim muhterem milletvekilleri; artık hü
kümetimiz köylere yalnız yol, su, elektrik, kanalizas
yon, telefon gibi hizmetler götürmekle kalmıyor; sos
yal güvenliği de biz götürüyoruz ve ilk defa da bizim 
zamanımızda oluyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine sosyal güvenlik alanında, 1985 yılında yürür
lüğe giren 3201 sayılı Yasayla, yurt dışındaki vatan
daşlarımızın Türkiye'de borçlanarak emekli olabilme 
haklarında da önemli yenilikler ve imkânlar sağlan
mıştır. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaş
larına, yurt dışında geçen çalışma süreleriyle her de
fasında bir yıla kadar olan işsizlik sürelerinin dilediği 
kadarını, «1 gün = 1 dolar» esasına göre, ilgili sosyal 
güvenlik kuruluşuna, kesin dönüş tarihinden itibaren 
iki yıl içinde borçlanma imkânı getirilmiş, yurt dışın
daki işçilerimizin eşlerine de ev kadını olarak geçen 
sürelerini borçlanabilme hakkı verilmiştir. 

Bir muhterem arkadaşım bu kürsüden, bu kanu
nun işçilerimiz tarafından benimsenmediğini, tekrar 
gözden geçirilmesini ifadç ettiler. 
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Açık yüreklilikle burada bir defa daha ifade edi
yorum : Yıllardır bir gazetemizin âdet haline getirdi
ği yabancı işçi kurultaylarında ilk defa bu sene bir 
hükümete teşekkür edilmiştir; yaptığımız bu olumlu 
katkılardan dolayı. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Yine açıklıkla ifade ediyorum; Almanya'ya ve di
ğer Avrupa ülkelerine, Ortadoğuya yaptığım seyahat
lerde, o ülkelerde çalışan işçilerimiz bize şunu açık
lıkla ifade etmişlerdir : «15 - 20 yıldır bu yabancı il
lerde çalışan biz işçilere sağlanamayan haklar, bu hü
kümet zamanında 1,5 yılda sağlanmıştır. Size teşek
kür ve minnet borçluyuz» demişlerdir; bunu da açık
lıkla ifade ediyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, şunu ifade etmek isti
yorum; biz yurt içinde vatandaşımızın her kesimine 
nasıl sahip çıkıyorsak, yurt dışındaki vatandaşımızın 
kendisine, eşine, çocuklarına da aynı ölçüde, aynı ti
tizlikle sahip çıkan bir iktidarız. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

TEVFİK 1B1LAL (Hatay) — Başbakan olabilirsin. 
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Biz haddimizi 
biliriz, herkes haddini bilsin. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Başbakan gelince 
heyecan artıyor, Başbakan gidince sütliman... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermeyiniz. 
Sayın milletvekilleri, lütfen söz kesmeyin, Sayın 

Bakan, siz devam edin, cevap vermeyiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İktidarımız dö
neminde sosyal güvenlik kuruluşlarının öncelikle bu 
hüviyetleriyle mütenasip aslî görevlerini bihakkın ye
rine getirebilmelerine büyük önem verilmiş ve bu yol
da tedbirler geliştirilmiştir. Sosyal güvenlik kuruluşla
rımız maalesef çok çeşitli hizmetlere el atmak, gelece
ğe yönelik hesabını iyi yapmamak, maliyetini ve üye
lerine faydalarını dengelemeden hizmet üretmek gibi 
sebeplerle malî durumları sarsılmış ve böyle devam et
mesi halinde bir gün görevlerini yerine getiremeyecek 
durumlara gelmişlerdir. Bu bakımdan, hükümetimiz 
bu kuruluşların derlenip toparlanması üzerinde has
sasiyetle durmakta ve tedbirler alınmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur'un prim 
alacaklarını kolaylıkla toplayabilmeleri için önemli 
idarî ve kanunî tedbirler getirilmiştir. İlk olarak, 
8.2.1985 tarihinde yürürlüğe giren 2974 sayılı Tah
kim Kanunu ile, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
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31.12.1983 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluş
ları ile belediyelere ait toplam 55 milyar Türk lira
sı prim alacağı Hazinece üstlenilerek, üç yıl içinde 
ödenmek üzere özel tahvil ile ödeme planına bağlan
mıştır. Bundan sonra da, yürürlüğe giren 3203 sayılı 
Kanun ve diğer kanunî değişikliklerle Sosyal Sigorta
lar Kurumunun prim alacakları konusunda fevkalade 
hızlı bir tahsilata girmiş bulunuyoruz. 

Sosyal Sigortalar 'Kurumunun emekli, dul ve ye
tim aylıklarının ödenmesi sırasındaki aksaklıkları; bi
raz pnce de arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi, yıl
lardır bu memlekete fedakârca hizmet veren emekli
lerimizin karda, kışta, soğukta banka köşelerinde uzun 
kuyruklarda beklemelerini, oralarda telef olmalarını 
yine bizim zamanımızda önledik. Onlara, aylık maaş 
ödeme şekliyle, maaşlarını bankalardaki hesaplarına 
kaydettirmek şekliyle, bugün açıklıkla iddia ediyorum 
ki, bir günde bütün emeklilerimiz maaşlarını alabil
mektedirler; bizden önce 15-20 günde allamıyorlardı. 
((ANAP sıralarından alkışlar) 

Yine, emekli işçilerimize sosyal yardım zamlarını 
eşitleme konusunda bu hükümetimiz döneminde ilk 
defa tedbir getirilmiş ve çıkardığımız kanun hükmün
de kararname ile emekli işçilerimizle memurlar ara
sındaki sosyal yardım farklarının asgarîye indirilmesi 
konusunda ilk çalışmalar başlatılmıştır. Bu sene önem
li bir miktarda yaklaşım sağladık, öyle ümit ediyo
rum ki, 1987 yılı içerisinde bu aradaki farkı hükü
metimiz kapatacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, yine bu kürsüden arka
daşlarımızın bazıları, bizim Sosyal Sigortalar Kurumu 
bünyesi içerisinde yapmaya çalıştığımız bazı işlem
lere temas ettiler. IBiraz önce konuşmam arasında da 
değindim; • sosyal güvenlik kuruluşları eğer aktuaryel 
dengelerini iyi hesap edemezlerse, geleceklerini iyi 
planlayamazlarsa, bir gün emeklilerine maaş ödeye
meyecek duruma gelirler. İşte esas mesele budur. Ya
ni, sosyal güvenlik kuruluşlarının esas işi sigortacı
lıktır, yoksa, konut yapmak onların problemi değil
dir, hastane işletmek onların pfoblemi değildir, diğer 
sektörlere el atmak onların problemi değildir; aslî 
fonksiyonları vardır; aslî fonksiyonu da, sosyal güven
lik fonksiyonudur. 

Biz, Sosyal Sigortalar Kurumunda bir rehabilitas
yon programı düşündük; bu rehabilitasyon programı 
içerisinde konut kredilerini kestik. Devletin bir konut 
fonu var, o konut fonundan veriyoruz. Bugün arka
daşlarımız iddia ediyorlar; «Konut fonundan alınacak 
para ile ev yapılmaz» diyorlar. (Konut fonu 3 milyon 
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750 bin liraya kadar kredi veriyor. Pekâlâ, 3 milyon 
liralık bir kredi ile ev yapılamıyor da, Sosyal Sigor
talar Kurumunun verdiği 900 bin lira ile mi ev yapa
caksınız? Bunu mantık kabul etmez. 

Burada, «Sosyal Sigortalar Kurumu 250 bin konut 
yaptırdı, dediler. 

Hayır, öyle değildir; 25 yılda 220 bin konutu an
cak bitirebilmiştir, çoğu da yarımdır. Bu konuya Sos
yal Sigortalar Kurumu 78 milyar lira para yatırmış
tır. Bu paranın pek çoğu da geri dönmemektedir. Ay
lık 1 000 lira taksitlerle, 150 lira gibi küçük taksitler
le, 1 500 lira gibi taksitlerle, bunun geri dönmesine 
imkân yoktur. Biz Sosyal Sigortalar Kurumunun fon
larını bu şekilde çarçur edemeyiz; bunun için konut 
kredisi uygulamasını kestik; bu birinci iş oldu. 

İkincisi; biraz önce ifade ettiğim gibi, emekli ma
aşlarının ödenmesini belli bir sisteme bağladık. 

Üçüncüsü; yaptığımız kanun değişiklikleriyle prim 
tahsilatını hızlandırdık. Bugün yüzde 92'ye kadar va
ran prim tahsilat oranımız var. 

Nihayet, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesis
lerinde yeni bir model geliştirmek için, 1,5 senedir İs
tanbul Üniversitesinde en azından beş defa konfe
rans verdim. Bu konferanslarımı dinlemeyeceksiniz, 
yapılan toplantıları terk edeceksiniz, yapılan toplan
tılara katılmayacaksınız; ondan sonra da, «(Biz bu 
düzenlemeyi istemiyoruz» diyeceksiniz... Böyle bir 
mantığı ben anlayamıyorum. Geleceksiniz, nerede ha
ta varsa, nerede yanlış varsa, oturacağız birlikte tar
tışacağız, en doğru yolu da birlikte bulacağız." Ben 
buna inanıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, yine bir talihsizlik ola
rak, bu kürsüden, yurt dışındaki işçilerimizden bah
seden bir arkadaşımız; «Yurt dışındaki işçilerimizin 
yapı tasarruf hesaplarından Türkiye'de konut edine
bilmeleri için sağlanan kolaylıkları ben pek uygun bul
muyorum» dediler. 

1,5 senedir uğraştığımız bir konudur. Alman yapı 
tasarruf sandıklarında birikmiş hesaplarından bizim 
işçilerimiz, bugüne kadar Türkiye'de ev sahibi ola
mazlardı; ancak Almanya'da ev sahibi olabilirlerdi 
ve Alman kanunlarına göre, hiçbir yabancı ülkenin va
tandaşı Almanya dışında bu paraları kullanamazdı. 

İlk defa bizim hükümetimizin olumlu gayretleri ve 
çabalarıyla, Alman hukuk sistemini delerek bir ka
nun çıkarttık ve bu kanun 12.12.1985 tarihinde Fe
deral Mecliste görüşüldü ve kabul edildi. Alman yapı 
tasarruf sandıklarının bize verdiği bilgiye göre bu ka-
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nunla 4 milyar mark birikmiş para 10 yıl içerisinde 
Türkiye'ye gelecektir. Bunun yıllara oranı ise, aşağı 
yukarı her yıl 100 - 150 milyon marktır. 

Eğer yanlış hatırlamıyorsam, Sayın arkadaşım bu 
kürsüden, «Ben o işçilerimizin bu kredilerini de kul
lanmalarını istemiyorum» diye bir ifadede bulundu
lar. 

Eğer böyle bir ifadede bulundularsa, ben bunu ta
lihsizlik addediyorum ve bir şeye benzetiyorum; za
manında bizim işçilerimize «Dövizlerinizi yurda gön
dermeyiniz» diyenler de vardı; onlarla aynı paralele 
mi giriyorlar? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Biz işçimize yeni bir külfet yüklemedik; yurda 
dönen işçimizin cebine 60 bin Doyçe Mark daha koy
duk, fena mı oldu? işçimizin hiçbir külfeti yoktur; 
ek, ilave bir ödenek kazanmıştır. Eğer bunun alın
masına karşı iseniz, diyeceğim hiçbir şey yok... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — «Tav
siye etmem» dedi. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, bakanlık bütçeleri görüşülürken, tabiî 
olarak, o bakanlığın bir sene içerisindeki bütün ic
raatı bu kürsüden gündeme gelir, bu normaldir. Bu 
icraat gündeme gelirken, tenkitler de olur, bu da nor
maldir; ama tenkitler yapılırken insaf ölçülerine sı
ğınmak lazımdır. 

Bu bakanlık, gerek çalışma hayatında, gerek sos
yal güvenlik alanında bir sene içerisinde çok önemli 
işler gerçekleştirmiştir; hem de bizden önceki dönem
lerde el atılma cesareti gösterilemeyen pek çok ko
nuya el atarak... 

Geçen sene bu kürsüde bakanlığımız tenkit edi
lirken, eri önemli tenkit konusu, işkol|an istatistikle-
riyle, sendikal denetimler idi. Bakıyorum da, bu se
ne plak ve moda değişmiş; bakanlıkta bir kadrolaş
maya gittiğimiz, belli bir zihniyetin kadrolaşmaya git
tiği gündeme getirilmektedir. Bu, çok ciddî bir suç
lamadır; buna cevap vereceğim. 

önce tek tek cevap vereyim. Bir arkadaşım, Er
zurum'a gönderilen üç iş müfettiş yardımcısından 
bahsettiler. 1983 yılında, bizden önceki dönemde açı
lan yeterlik imtihanına girip yetersiz görüldüklerin
den, komisyon kararıyla tüzüğün 6 ncı maddesi ge
reği memurluğa atanması uygun görülmüş; bu karar 
uygulaması, sadece, hükümet değişikliği günlerine 
rastladığı için, tarafımızdan uygulanmıştır. Şimdi so
ruyorum : Her zaman bu kürsüden iddia ediyorsu-
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( nuz, «Devlette devamlılık ilkesi vardır» diyorsunuz; 
biz bu devamlılığı sağlamasa mıydık? 

İkinci konu: Gaziantep bölge müdürü olup gö
revden alınan kişi, 1979 yılında iş müfettişliğinden 
bölge müdürlüğüne atanmış, kendisinin Danıştaya 
başvurusu üzerine de, yürütmeyi durdurma kararı 
alarak gitmemiştir. 12 Eylülden sonra Danıştay ka
rarı kaldırılmış ve ilgili, isteği dışında bölge mü
dürü yapılmıştır. Görevden alınması, kendisinin mü
dürlük isteksizliği yanında, ciddî bazı sebepleri de 
ihtiva eder. Ancak, yaptırdığımız soruşturma ile ilgili 

I belgeler bakanlıkta olup, bina alımı ile ilgili Sayın 
Baykal'ın ifade ettiği bir gelişme olmadığı, bizzat 
bu bölge müdürünün imzalı ifadelerinden anlaşılabi
lir. Arzu ederseniz size takdim edebilirim. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Yeni mi aldınız, 
eskiden var mıydı? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Eskiden efen
dim, eskiden. 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Görmedim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bakanlığı teş-' 
rif etseydiniz takdim ederdik; zahmet edip gelme
diniz. 

1402 sayılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 
I 2 nci maddesi gereğince görevlerine son verilen ve 

yürütmeyi durdurma kararı alıp, görevlerine iade edi
len bakanlığımız personelleri; 

1. Mengü Uyanık, 
2. Kemal öke. 
1402 sayılı Kanunun 2301 sayılı Kanunla değişik 

2 nci maddesi gereğince görevlerine son verilen ve 
yürütmeyi durdurma kararı alıp, görevlerine iade iş
lemleri devam etmekte olan bakanlığımız personel
leri: 

Coşkun iki, 
Salih Karahaliloğlu, 
Günseli Kılıç, 
Mehmet Koyunoğlu. 
Niye bu isimleri okuyorum? Burada bir iddiada 

bulunursanız, bunun belgelerini ve isimlerini vermek 
zorundasınız. Biz isim veriyoruz, alnımız açık. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Dün isim okun
du, müsaade etmediniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, isim-
'ler mahfuzdur. Kendisini müdafaa etmek dürumun-

I da olmayan kişilerin isimlerini vermeyin. 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
devam edebilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir konuyu sizden de 
rica edeceğim; soru sorma biçiminde değil de, lütfen 
cevap verin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÜC BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, it
hamlar var, bunlara cevap vermek zorundayım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, dün 
bu Mecliste, kişisel konuşma yapıldı, kendini müdafaa 
edemeyecek olan kişilerin ismi verildi diye olaylar 
çıktı. Şimdi bakan ayını şeyi yapıyor; kendisini mü
dafaa etme durumunda olamayan insanlardan bahse
diyor. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kuşhan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İstanbul'da 
bir bölge müdürlüğü binası kiralanması olayı bu kür
süden dile getirildi. İstanbul'daki bölge müdürlüğü 
bir iş hanında idi... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, kendini 
müdafaa edemeyecek olan insanları kürsüye getirme
yin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ben burada 
olmayan insanlardan bahsederken, burada konuşan 
sayın konuşmacı da, - ki, benim bakanlığım mensup
ları- burada cevap veremeyecek durumda olan in
sanları itham ederek konuşma yapmışlardır. Onun için 
ismen cevap veriyorum. (Gürültüler) 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sizi itham et
tim, bakanlık mensuplarını değil; sizi itham ettim, 
bizzat. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İstanbul böl
ge müdürlüğüne bina kiralanması olayını da burada 
arz etmek istiyorum. Bakınız, istanbul bölge müdür
lüğü olayı nedir muhterem milletvekilleri? istanbul 
bölge müdürlüğünün bulunduğu işhanı bir şirkete sa
tılmış idi. Bu şirket büyük bir anlayış göstererek, bi
zim bölge müdürlüğümüzün bu binadan taşınmasını 
talep etti; aksi halde mahkemeye başvuracağını ifa
de etti. Sonunda şunu da söylediler; «Biz devleti 
mahkemeye vermek istemiyoruz. Siz kendinize bir 
yer bulun, biz de şirket olarak bu binayı kullanaca
ğız» dediler. Biz kendilerinden müsaade istedik ve bu 
müsaadenin sonunda da, bakanlığımıza bağlı bir ku-
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ı ruluş olan Bağ-Kur'un bir binasını kiralayarak böl
ge müdürlüğümüzü taşıdık. Nerede bunun suiistimali; 
bundan daha tabiî ne olabilir?.. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ne bağırıyor
sunuz?.. Biraz sakin olun Sayın Bakan. Eleştirileri 
hazmedememiş görünüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, bir diğer konu: Bir .dış göreve bir ar
kadaşımızın tayininden bahisle, o arkadaşımızı niye 
tayin ettiğimizi sordular. 

Hemen söyleyeyim; daha önce o görevde bulunan 
arkadaşımızı, bir yüce makamın isteği ile geri çektik 
ve oraya, gerek emniyetçe, gerek MÎT tarafından so
ruşturması yapılmış, üçlü kararname ile, bir arkada
şımızı tayin ettik. Nerede bunun yanlış uygulaması, 
sormak istiyorum?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soruşturma yapan 

kim?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Kadrolaşma
dan ve bakanlık içi bazı çalışmalardan bahsederken, 
eğer bu arkadaşlarımız zahmet edip, bize kadar ge
lip bir kahvemizi içselerdi, bize sorsalardı, kendileri
ne dedikoduları değil, gerçek belgeleri, bilgi ile bera
ber verirdik. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O yürek nerede?.. 
Verirseniz yerinizde oturamazsınız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Kadrolaşma-
dan bahsedildi mi, isim ve görev bahsedilmelidir. 
Hakkında yaptırılmış emniyet ve MÎT soruşturmasına 
göre, hiçbir yasal sakıncası olmayan personeli ta
yin ederken veya görevde tutarken, bir de sayın ar
kadaşımıza mı soracağız? Devlet idaresinde böyle 
yeni bir usul mü var? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hesap vermeye mec
bursunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Kadrolaşma; 
devlete sadık, milletin hizmetinde, Devlet Memurları 
Kanununa uyumlu kişileri göreve getirmekse, doğru
dur yaptığımız iş; ama kadrolaşmadan 1978'lerin, 
1979'ların kadrolaşması özleniyorsa, Anavatan ikti
darı buna müsaade etmeyecektir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi boyutlarda 
kadrolaşmanın olduğunu biliyoruz Sayın Bakan. Ya
kın gelecekte göstereceğiz; Allah nasip ederse, ona 
da şahit olacağız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, vaktim doldu; ILO ile ilgili, okumaya geçiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Konuşacak çok 
şey var; ama bakıyorum ki, tahammülsüzlük gösteri
yorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tahammülsüzlük de
ğil Sayın Bakan; Türkiye Büyük Millet Meclisi sizi 
denetliyor, hesap vermeye mecbursunuz, veriyorsunuz 
da. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Biz sizi say
gıyla, sessizce dinlerken, siz aynı hoşgörüyü bizim için 
göstermiyorsunuz. (Gürültüler) Bir şey söylemiyorum; 
oma müsaade ederseniz ve burada sözümü kesmez
seniz, uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Ça
lışma Teşkilatının... 

KÂZIM tPEK (Amasya) — Sayın Bakan, siz de 
konuşmanızı biraz yumuşak yapın; çok sert konuşu
yorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA" KALEMLt (Devamla) — Uluslararası 
Çalışma Teşkilatının, ülkemiz tarafından onaylanmış 
bulunan... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, btf 
bütçe içinde olmaz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 uncu maddesinin 
5/b ve 6/b bentleri gereğince, uluslararası çalışma 
konferanslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye ka
rarları hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığının yasama organına bilgi sunması ve bu hususun 
tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir; biraz önce oku
nan tezkerede de bilgi sunulduğu gibi. Bu sebepte, 
aşağıdaki bilgileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kuruluna arz ediyorum: 

Uluslararası Çalışma Konferansının 4 - 25 Hazi
ran 1985 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 71 inci Kon
feransında; 

1. Çalışma istatistiklerine dair 160 sayılı sözleş
me ile 170 sayüı tavsiye, 

2. Meslekî sağlık hizmetlerine dair 161 sayılı söz
leşme ile 171 sayılı tavsiye kabul edilmişlerdir. 

Bu sözleşme ve tavsiyelerde yer alan hususlar aşa
ğıda açıklanmıştır. Bafyse konu sözleşmelerin ülke
miz tarafından onaylanabilirliliği hakkındaki görü
şümüz çalışmalar tamamlandıktan sonra ayrıca su
nulacaktır. 

Çalışma istatistiklerine dair 160 sayılı sözleşme 
ile 170 sayılı tavsiye : 

160 sayılı sözleşme esas itibariyle 4 bölümden 
müteşekkildir. Genel hükümleri düzenleyen birinci bö
lümde ilk olarak istatistik derlenecek konular sayıl
mışlardır. Bu cümleden olarak, iktisaden aktif nüfus, 
istihdam, iktisaden aktif nüfusun yapısı ve dağılımı, 
ortalama kazançlar ve çalışma saatleri, ücret yapısı ve 
dağılımı, işgücü maliyeti, tüketici fiyat endeksleri, 
hane halkı harcamaları, iş kazaları ve meslek hasta
lıkları ve iş uyuşmazlıkları sözleşme kapsamına da
hil edilmişlerdir. Ayrıca yine bu bölümde kavram, 
tarif ve metodoloji konusunda uyulacak esaslar, bun
ların yeniden düzenlenmesinde işçi ve işverenlerle iş
birliği yapılması ve şahıs, hane halkı veya bir işlet
meye ait istatistiklerin mahremiyeti gibi hususlar dü
zenlenmiştir. 

İkinci bölümde ise, birinci bölümde anahatlarıyla 
belirtilen istatistiklerin derleneceği konular ayrıntılı 
olarak ele alınmış ve bu bölümün son maddesiyle 
de istatistiklerin derleneceği sahada sınırlama yapıl
ması imkânı getirilmiştir. 

Üçüncü bölüm, yükümlülüklerin kabulü ile ala
kalı olup, bu bölümde, herhangi bir devletin onay
lama sırasında gerek istatistik toplanacak yukarıda 
sayılan 9 konuyu ve gerekse istatistik derlenerek bu 
konunun coğrafik uygulamasını sınırlandırabileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Sözleşmenin dördüncü ve son bölümü, «Son hü
kümler» başlığım taşımakta olup, bu bölüm standart 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Çalışma istatistikleri konusunda kabul edilen 170 sa
yılı tavsiyede, birinci bölümde sözleşmede yer alan 
istatistik derlenecek konular ayrıntılı olarak düzenlen
miş; ancak sözleşmeden ayrı olarak, 15 inci mad
dede bu konulara verimlilik ile ilgili istatistikler de 
ilave edilmiştir. İkinci bölümde ise, tavsiyede yer 
alan istatistiklerin derlenmesi için, istatistik! altyapıyı 
geliştirmek üzere alınabilecek tedbir ve uygulanacak 
politikalar belirlenmiştir. 
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Meslekî sağlık hizmetlerine dair 161 sayılı Sözleş
me : 

161 sayılı sözleşme esas itibariyle 5 bölümden 
müteşekkildir. Birinci bölüm «Millî Politikanın Pren
sipleri» başlığını taşımakta olup, bu bölümde, mes
lekî sağlık hizmetleriyle işçi terimlerinin tarifleri ya
pılmakta, millî şart ve uygulamalar muvacehesinde 
en çok temsil yeteneğine sahip işçi ve işveren kuru
luşlarıyla istişarede bulunularak meslekî sağlık hiz
metleri konusunda uyumlu bir millî politika uygu
lanması düzenlenmekte ve bu hizmetlerin tüm işkol
larında çalışmaları kapsayacak şekilde yaygınlaştı-. 
rılması hükme bağlanmaktadır. 

«Görevler» başlıklı ikinci bölüm, yapılacak görev
leri düzenlemektedir. Bu cümleden olarak, işyerinde 
sağlık yönünden ortaya çıkabilecek risklerin tespit ve 
değerlendirilmesi, işveren tarafından lojman veya kan
tin gibi kolaylıklar sağlandığı takdirde çalışma şartları 
ve çalışma ortamında işçi sağlığını etkileyecek fak
törlerin araştırılması, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 
ergonomi kurallarının uygulanması, bireysel ve müş
terek koruyucu teçhizatın kullanılması konusunda ge
rekli tavsiyelerde bulunulması, işverenin yaptığı işe 
uyumunun sağlanması ve geliştirilmesi ve meslekî re
habilitasyonun temini ile ilgili tedbirlerin alınması 
gibi görevlere yer verilmiştir. 

Üçüncü bölüm, bu görevleri ifa edecek teşkilat 
ile alakalıdır. Bu bölümde teşkilatın, esas itibariyle 
mevzuat veya toplu iş sözleşmeleri veya ilgili işçi ve 
işverenlerin mutabakatıyla kurulacağı ve bu teşkila
tın millî uygulama ve şartlara uygun olarak işletme 
veya işletmeler bazında veya kamu mercileri veya 
sosyal güvenlik kurumları bünyelerinde organize edi
lebileceği gibi hükümler yer almaktadır. 

Dördüncü bölüm, görevlerin ne şekilde yürütüle
ceğini amir olup, bu görevlerin yürütümünde mes
lekî sağlık hizmetleri konusunun her branşında yetiş
miş uzman personel istihdamı, gerekli olduğu yerler
de bu hizmetlerin sağlık hizmetleriyle koordineli ola
rak yürütülmesi, yetkili makamca meslekî sağlık hiz
metlerinde istihdam edilecek personelin millî mev
zuat ve uygulamaya paralel olarak niteliklerinin tes
pit ©dilmesi ve işçilerin, işin yürütümü sebebiyle ma
ruz kalabilecekleri tehlikelere karşı uyarılması husus
ları düzenlenmiştir. 

Sözleşmenin beşinci bölümünü teşkil eden genel 
hükümler, meslekî sağlık hizmetlerinin yürütümü-
nün denetiminden sorumlu merci veya mercilerin 
mevzuatla belirleneceğini hükme bağlamıştır. Bu bö

lüm, ayrıca sözleşmenin onaylanması ve feshi gibi 
standart hükümleri de ihtiva etmektedir. 

Meslekî sağlık hizmetleri konusunda kabul edilen 
171 sayılı tavsiye ise, sözleşmede yer alan hususları 
ayrıntılı olarak düzenlemiştir, özellikle tavsiyenin 5, 
6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerini ihtiva eden II/A 
bölümü çalışma ortamının tetkiki; 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 ve 18 inci maddelerini ihtiva eden H/B bölü
mü işçi sağlık muayeneleri; 19, 20, 21 ve 22 nci mad
delerini ihtiva eden II/C bölümü bilgi verme, öğretim, 
eğitim ve tavsiye; 23, 24, 25, 26, 27 nci maddelerini 
ihtiva eden H/D bölümü ilkyardım, tedavi ve sağlık 
programları ve 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerini ihti
va eden II/E bölümü de diğer görevleri tadat etmiş
lerdir. 

Saygıyla yüce Meclise arz ederim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakanlığımın 

1986 malî yılı bütçe tasarısının görüşülmesi sırasında, 
bu yüce çatı altında yapılacak bütün müzakerelerde 
milletvekili arkadaşlarımın yol gösterici eleştirilerine 
yürekten teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, soru... 
BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Sizi dinleyeceğim efendim. 

Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza verilen metin 
aynen okunmuştur; ayrıca okutulmasına gerek gör
müyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, yeni 
bir teamül mü getirildi? 

BAŞKAN — O konu incelenecektir Sayın Kuş-
han. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, yazılı bir maruzatta bulundum; benim için 
çok önemliydi. 

Sayın bakan, «Üslûb»u kullanmadılar; fakat ki
barca benim dinleme ahlakıma temas ettiler. Müsaade 
ederseniz iki kelimeyle bir açıklamada bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit, bir 
dakikanızı rica edeyim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ri
ca ediyorum Sayın Başkan; efendim bu konuda du-
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yarhlığım kendi ölçüme göre çok önemlidir, lütfen 
bana bu fırsatı bağışlayın. 

BAŞKAN — Sizin duyarlılığınız bizim için de 
çok önemlidir; bütün arkadaşlarımın duyarlılığı önem
lidir. 

Sayın Bayezit, lütfen, sayın bakandan bir sora
yım; dediğiniz konuyu belki Başkanlık kaçırmıştır. 

Sayın Bayezit'e hitaben, dinleme konusunda öğüt 
verici bir konuşmanız geçmiş Sayın Bakan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tavzih ede
yim efendim; öğüt verici bir konuşma değil, sadece 
genel anlamda söyledim; 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Siz kastedilmediniz Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü

saade eder misiniz? Sayın Başkaıi, zatı âlinizden istir
ham ederken, bana hâkim olan duygularım çerçeve
sinde kendimi savunmak istiyorum. (SHP sıraların
dan «Müsaade edin» sesleri) 

Benim bir devlet tecrübem olduğundan bahsetti
ler ve eksik olmasınlar, bunu vurguladılar; ama din
leme terbiyesi konusunda bu kelimeyi kullanmadılar; 
dinleme terbiyesi veya dinleme ahlakı demediler. 
Ama... 

A. ŞAMİL KAZOKOĞLU (Bolu) — «Havada 
bulut var» dediler. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
dakika efendim... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın mil
letvekilleri. 

Devam edin Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 

üslûp içerisinde, benim kendilerini dinlemedeki tav
rımı -benim ölçülerime göre- normal karşılamaya
cağım bir düzeyde değerlendirdiler. 

Rica ediyorum, şu üslûp içerisinde, lütfen bana 
iki dakika söz verin. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu üslûbunuz içeri
sinde, yeni bir cevap hakkı doğurmayacak ölçü
lerde size kısaca söz hakkı veriyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Merha
mete mi geldiniz Sayın Başkan? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; sayın bakan konu
şurlarken, -demin de ayaktan arz etmeye çalıştım; 
ama işitmeyenler için tekrarlıyorum- hiçbir sataşma 
mevcut değilken veya daha doğrusu sayın bakanın, 

Başkanlık Divanına dönerek, rahat bir konuşma orta
mı yaratmalarını rica etmelerini gerektirecek, bu mi
zanseni gerektirecek hiçbir ortam yok iken, Başkan
lık Divanını devreye sokmak istemeleri üzerine, sa
mimiyetle «Sayın Bakan, kim karışıyor, rahat rahat 
konuşuyorsunuz» demiştim. Sayın bakan da, eksik ol
masınlar, ismimi kullanarak, benim bir devlet tecrü
bemden ve deneyimimden bahsettiler, onun bazı mük-
tesebatını değerlendirdiler. Kendilerine teşekkür ede
rim; ama, - belki ANAP'lı arkadaşlarımın tefsir et
tiği gibi, büyük bir alınganlıktır - benim dinleme ter
biyemin düzeyine temas ettiler. Buna cevap vermek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bütçe ko
nuşmaları, bundan önceki yılın aksine bir seyir ta
kip ediyor. Sanki, sayın bakanlar bir imtihan veriyor 
psikolojisi içinde hareket ediyorlar; ama imtihan 
kime karşı? Yüksek heyete karşı değil, bir mümeyyi
ze karşı imtihan veriliyor gibi. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne ilgisi var 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ben bütün 

konuşmaları, özellikle şu konuşmayı büyük bir cid
diyetle ve samimiyetle dinledim, her şeye rağmen din
ledim. Niçin her şeye rağmen dinledim? Sayın Baş
bakanın bütçe konuşmalarının siyasî yoğunluğunu 
azaltma taktiğine rağmen dinledim. Niye her şeye rağ
men dinledim? Sayın bakan hangi felsefeyi müdafaa 
ediyordu?.. Sayın bakan, programında lokavtı hak 
olarak tanıyan bir felsefeyi müdafaa ediyordu; bu
na rağmen dinledim arkadaşlar... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Ne alakası var?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ne ilgisi var 
Sayın Başkan? 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bu neden
le, sayın bakanın beni bu şekilde itham etmesini, ken
di kullandıkları kelime ile bir talihsizlik telakki edi
yorum ve sanıyorum ki, talihsizlik kelimesini yerinde 
kullanıyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Söz ver

diğiniz konuda mı konuştu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Biraz geniş konuştular. 
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SURURİ BAYKAL (Ankara) — Soru sormak is
tiyorum Sayın Başkan. 

İMREN AYKUT (istanbul) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Baykal, sorulara geçmeden ön
ce bir dakika müsaade edin. 

Buyurun Sayın Aykut, isteğinizi belirtir misiniz? 
İMREN AYKUT (İstanbul) — Bir konuda açık

lama yapmam gerekiyor efendim; ismim zikredilerek 
bir sataşma oldu. Onun için açıklama yapmak istiyo
rum. Yani, bir yanlış anlaşılma olmasın diye bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yani, belirttiğiniz bir fikrin başka 
türlü anlaşıldığı ve bu şekilde kürsüde belirtildiği için 
mi açıklama yapmak istiyorsunuz? 

İMREN AYKUT (İstanbul) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — içtüzüğün 70 inci maddesine uygun 
olarak, kısa bir açıklama hakkı veriyorum. 

Buyurun Sayın Aykut. Yalnız içtüzüğün 70 inci 
maddesi içinde kalmak koşuluyla hakkınızı kulla
nın. 

İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; sayın bakanın, bir zamanlar kâğıt 
sektöründe bulunduğum sırada asgarî ücretlerin düşü
rülmesi için çalıştığıma dair bir beyanı oldu. Bu ko
nuda kendilerinin yanlış enforme edildiğini tahmin 
ediyorum. Çünkü bendeniz hayatımda hiçbir zaman 
ne asgarî ücret komisyonunda, ne de yüksek hakem 
kurullarında görev aldım. Çünkü, asgarî ücretler üze
rinde etkili olmak için, asgarî ücret komisyonunda; 
ücretler üzerinde etkili olmak için de, Yüksek Ha
kem Kurulunda görev almış olmak gerekir. 

O nedenle, böyle bir etkim asla ve asla sözko-
nusu olmadığı gibi, ayrıca şunu da ifade etmek isti
yorum: Gerçekten, yıllar evvel -çünkü dört yıldan 
beri bu parlamento çatısı altındayım- kâğıt sektö
ründe çalıştığım dönemlerde, büyük bir iftiharla bu
nu ifade ederim ki, kâğıt sektörü işçi ücretlerinde, o 
yıl Türkiye'de en yüksek ücret ödeyen bir sektör ol
muştu ve hatta bu gazetelere yansımıştı; Türkiye'de 
daima en yüksek ücreti ödeyen sektör petrol sek
törüdür; kâğıt sektöründe ücretler onun da önüne 
geçmişti. Tabiî, bunu asla ve asla kendime malede-
rek konuşmuyorum, belki belki çok ufak bir rolüm 
olmuş olabilir; bundan iftihar duyarım. 

Diğer taraftan sayın bakan şunu da ifade ettiler; 
birtakım şikâyetlerimizi kendileriyle görüşmeden bu
raya getirdiğimizi söylediler. 

— 27P> 

Haklıdırlar aslında birçoğunda; kendileriyle gö
rüşsek, belki de buraya getirmeyeceğiz; ama sayın 
bakanın öyle bir üslûbu var ki, ne bugünkü hükü
met üyeleri arasında, ne de bugüne kadarki hükümet 
üyeleri içinde böyle bir üslûba rastlanmamıştır. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 
olmuyor, konuyu saptırıyor. 

İMREN AYKUT (Devamla) — Bu üslûpta ken
disine nasıl yaklaşıp, konuşalım? Kavga etmemiz ge
rekiyor. Onun için de biz, kendileriyle değil, bu kür
süden meseleleri dile getiriyoruz. 

Saygılar sunarım. (MDP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut; anla
şılmıştır. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir söz isteğiniz mi 
var? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Üslûbumla ilgili 
bir sataşma var; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece üslûbunuzla 
ilgili sözleri için kısa bir açıklama yapabilirsiniz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça, görüşmelerin en 
iyi'biçimde, içtüzüğe uygun olarak gitmesi için ge
rekli titizlik gösterilmektedir. Lütfen söz kesmeyiniz. 

Sayın Bakan, lütfen üslûbunuzla ilgili konuda 
açıklama yapınız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya).— Tabiî efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bize üslûbunu ta
rif etmesine gerek yok; sayın bakanın üslûbunu biraz 
önce gördük biz. Alışmadığımız bir üslûbu oldu. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOİSYAL GÜVENLİK BAKANI 

-MUSTAFA KALEMLİ l(DeVarnla) — Ben Sayın 
Ku'şhan'ın üslûbuna 'bir şey .söyledim mli efendim? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bugüne kadar böy
le değildiniz Sayın Balkan. ..s 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen.?. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamte) — Her kişinin 
bir ıkonuşıma tarzı vardır. Bu konuşma tarzlarını, bü
tün rrffletvekili arkadaşlarımız, gerek Ibu şekilde yer-
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leHiınıden. gerek, Ibu kürsüden, zaman zaman bize kar
şı da yapıyorlar. Biz sakin... (SHP ve MDP sırala
rından, gülüşmeler) Ciddî ve 'büyük bin hoşgörüyle 
ikenıdilenini diniliyoruz. Benim Üslubum da bu ise, 
amaoıın şahısları rencide etmek değildir; ama bir 
alışkanlıktır... 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Biz millet adına ko
nuşuyoruz Sayın Bakan. 

BAİŞKAN — Lütfen Sayın Kuşhan,.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Biz de tnlillet 
adına konuşuyoruz Sayın Kuşhan; biz de millet adı
na konuşuyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Siz bakansınız, ben 
milletvdkMykn Sayın Bakan.;.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — O nedenle, 
arkadaşım eğer bundan rencide oldu (ise, alınacak 
bk durum yoktur. Her insanın bir şahsî konuşma şek
li vardır; benli 'de ıbu ölçüde değerlendirsinler.,, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Bakan, üssüm'izanı kurtardınız, tebrik ede-
ıtim. 

BAŞKAN — Sayın millletveklileri, son söz milet-
vekiinıindir. Üzerinde konuşmak için buyurun Sa
yın Sökmenoğlü., 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLÜ (Hatay) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sendikaları
mız ne istiyor, kıimin için istiyor, niçin istiyor?... Bü
tün bu soruların cevabında, insanca yaşama arzu
su, uygarca yaşama azmi yok mu? Alın alabildiği
niz kadar, devirleri çoktan bitmiş; ama bugün âde
ta, eski aldıklarının bedelini 1985 yılındaki çalışan
lara, alınterö döken işçilere ödeten bir tutum izle-
niyormuş intibaı giderek haklılık kazanmaya başla
mıştır. 

Muhterem mitUetvekilleri, 1*2 Eylülde aklanan fe
dakâr ve vefakâr Türk işçisi, 2882 saydı Yasanın 
şartlarına daha fazıla dayanamaz. Anayasamız, /işçi
nin daha fazla ücret almasına mani olmadığı halde, 2882 
sayılı Yasa ile ücretler kısıtlanmaktadır. Yasanın tek
rar ıgözden ıgeçMlmesi, değiştirilmesi; sosyal adalet 
anlayışı içinde olanların millî vazifesi halline gelmiş
tir. 

Demokratik lişleyiş beli alanlarda tıkanıklığa uğ
radığı zaman Türk işçisli, ülkenin içinde bulunduğu 
fevkalade hale en çabuk intibak eden kesim olarak 

beş sene, vatanın menfaati, gereği, sosyal ve ekono-
miş dengelerin telkrar oluşması liçimı boğazından kes
miş, aç (değil); ama tok olamamanın üzüntüsünü de 
anlayışla karşılamaya çalışmıştır.. 

Sayın mMletvekllerli, lalınterine yapılan zamların, 
enflasyonun altında Ikalıdığını Ihiçbirimdz ünkâr ede
meyiz. Emeksiz mevduata yüzde 50 faiz verilen bir 
memlekette, pastanın dilimlerinin adaletsıiz dağıtıl
masının ülkeye getireceği zararı görmek mecburi
yetindeyiz.; 

Yaşamak için mücadele veren Türk tişçkine reva 
görülen Ibu muamele karşısında yüce parlamentonun 
suskun kalması düşünülemez. Enflasyon canavarı ıiıle 
mücadele veren va'tandaşımızm dertlerine, diğer so-
runlarımıızda olduğu (gibi, çareyi burada, yüce parla
mentoda aramak gerekir, 

Her sene işçi ücretlerini geriye götüren enflas
yonla, yüzde 25 fark yaparak büyüyen beher açığın 
düzeltilmesi, Batı standartlarına uygun bir sekide 
yapılacak toplu sözleşmelerle mümkündün Ücret 
zammı ve sosyal yardımlar, ıgüniiin ekonomik şart
larına uymaz, enflasyonun altında kalmaya devamı 
ederse, tahammüller yok otoraya başlar, bu da büyü
yen Türkiye'nin geleceğine zarar verir.; 

Hakkın, hukukun, adaletin savunuculuğunu ya
pan yüce partamenıtonun siz mümtaz üyeleri, De
mokrasi yok» diyenleri haklı çıkaracak uyguılamıa-
lara göz yummaz, uzlaşma zeminlini' haızırlarsa, Tür
kiye'nin düşmanlarının, insan haklan ve sendikal 
hakların kısıtlanmasını öne sürerek, birçok uluslar
arası platformda ülkemizi ekonomik ve politik yal
nızlığa itmelerini önlemiş oluruz. Meselelere biz sa
hip çıkarsak, yabancıların' ülkemiz üzerinde ahkâm 
kesmeleri havada kalır. 

Muhterem miliMveki'leni, istatistiklere göre, iş
çilere enflasyonun üzerinde ücret zammı verildiğini 
itan etmek, artık, rakamlarla tespit edilemeyen mut
fak enflasyonuna karşı inandıncıilığını ydtâırmdşıtir. İş
çinin istediği bugün boğazını sıkan enflasyon iple
rinin biraz gevşetilmesi iken, aksine, geçim şartları-
nıın gereği yerine getirilmiyorsa, buna haksızlık de
nir. 

Sayın milDervekiltera, emeklilik hakkına yaş sı
nırı getiren tasarının haksızlığı, Kıdem Tazminatı 
Fon Tasarısı ile üşçinlin 45 yılık müktesebatına ipo
tek konması, kajmu kesiminde imzalanacak toplu 
sözleşmelerde sendikacılık anlayışımı kökten redde
den Koordinasyon Kurulu uygulaması i e lişçinıin yüz 
yüze bırakılmalarını anlamak mümkün değildir. Ka-
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mu kuruluşlarında sözleşmeli personel uygulamasıy
la, sendikasız işçilik cazibeli hale gelmiştik1. 

Sayın milletvekilileri, gıda maddelerinden alınacak 
Katma Değer Vergisinin bir sene geciktirilmesi her 
ne ıkaıdar memnuniyet verici olsa da, bir anlık soluk 
almaya kâfi gelecek tedbir değildir. 

Türkiye'de işgücü aramdaki fazlalık, tarım işgücü 
fazlası da dikkate alındığında, 3,5 milyon civarında-
dıır. Yüzde 17 civarında olan 'bu oranın, mutlaka 
azaltılması, bunun için de yeni yatırımlara süraltle 
gidilmesi gerekir. Ülkeyi, bir baştan bir başa ma
mur etme çabalarının giderek artması ise memnu
niyet vericidir. 

işsizlik sigortasının artık gündeme gelmesi, sos
yal barışı sağlayıcı en önemli »bir faktör olacaktır. 
Yurt ıdıişındalki işçilerin sorunları lise, gurbetle bo
ğuşanların ihtiyaçlarına göre çözülmesi gerekiyor. 
Yabancı ülkelerin ışartlarına uymaya çalışan Tür
kiye'nin, büyük temsilci kitlelerine yaklaşımı inan
dırıcı olması gerekir. Dışanldalki dşçıilerimiize sağla
nan imkânlar; işçi çocuklarının yetişmesi, eğitiılme-
ısiylıe Sosyali Güvenlik Bakanlığının yakından ilgilen
mesi İse sevindiricidir. 

IMuhterem milletvekilleri, hastanelerimiz hakkın
da edebiyat yapmak İstemiyorum; durumları malu
mu âlilerinizdiir. Sosyali Sigortalar Kurumuna bağlı 
sigortalılara, Ibu hastanelerde gösterilen ilginin in
sancıl 'olması gerekir. Üzerine cliddî bir şekilde eği-
linen sosyal sigortalar hastanelerinde giderek düzel
me belirtilerini de ilfade etmeden geçemeyeceğim. An
cak, aksaklıklar ve şikâyetler devam etmektedir^ 

Sayım Başkan, sayın miletvdkıiilbri; çalışma haya
tında sosyal adalet anlayışını muhafaza eden ve 
sosyal barışı teslis edecek tedbirlerin alınmasını di
leyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
1986 Malî Yılı Bütçesinin vatanımıza ve aziz mille
timize hayırlı olmasını diler, muhterem heyetinizi say
gıyla selamlarım. (Alkışllar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sökmen-
oğlu, 

ÖMER KOŞMAN !(!Kars) — Sayın Başkan, so
rulara geçmeden önce bir konuyu 'öğrenmek istiyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi, Başkanlık Diva
nı ve üyeleriyle bir bütündür. Binaenaleyh, çalışma
ların hangi prosedüre göre yürütüleceği İçtüzükte 
belidir ve aynı zamanda gerek Başkan, gerek Baş
kanlık Divanı üyeleri ve. gerekse milletvekiMerinin 
ayrı ayrı, çalışmalar esnasında ne sekide davrana

cakları, ne şekilde giyinecekleri ve ne şekilde muha
tap olacakları içtüzükte açık bir şekilde tadat edil
miştir. 

İki senelik teşriî dönemlimizde, 'bugün çok üzü
lerek müşahede ettiğim bir olayı yaşamamanın se
vincini taşıyor idim. Başkanlık Divanında görevli 
bir kâtip üye veya ihir başkası, Sayın Başkandan 
müsaade almadan, geç gelmek gibi bir eğilme gir
medi; Sayın Başkandan ımüsaade almış olsa dahi, 
yerine ibtir başka kâıtip üyeyi davelt edip, usulünce 
yerini ona terk etmeden toplantıyı terp edip, Baş
kanlık Dîvanını çalışamaz hale getirmemiştir Sayın 
Başkan. 

Ben, özellikle Başkanlık Divanından, affınıza sı
ğınarak ifade ©diyorum; ama başka kelime olmadığı 
liçin bunu kulllanıyarum; (bu kadar gayri ciddî bir dav
ranışın mutlaka gündeme getirilmesi ve gerekenin 
yapıltmasını istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim., 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kuşlhan, sayın kâtip üye buradadır, hemen 

geliyor; ama tutanaklara geçmiştir. (Hassasiyetinize 
Ikatılıyorum efendüm. 

Sayın Kuşlhan, değerli kâtip üyemiz rahatsızlığı 
nedenliyle tonsityonuinu ölçtürmeye çıkmışlardı, gel
diler. Ancak, hassasiyetinize katıldığımızı belirtmiş-
tim; elbetteki böyle bile çıikıılsa, yine Başkanlık Di
vanı tam olmadan görüşmelere devam etmemelidir. 

Soru ısoracajk arkadaşlarımızın a simlerini sıra
sıyla belirtiyorum: Sayın Saykal, Sayın öğünç, Sa
yın Ere!, Sayın Osmanhoğlîu, Sayın Kuşhan, Sayın 
Narin, Sayın Bıyıklı, Sayın Aydemür, Sayın Babacan 
ve Sayın Türkân Arıkan. 

Başka sual sormak isteyen var mı? Yok. 
Soru sorma kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Sururi Bayikal); buyurun. 

SORUM BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
grevlerin azlığından huzur ve sükûn bulan sayın ba
kana sormak istiyorum!: Ücretli iş bulma büroları
nın kapatılmasına ve bu hizmetin devlet tarafındanı 
yapılmasına ilişkin 34, 88 ve 96 sayılı Uluslararası 
Sözleşmelere tamamen aykırı olarak, işçi ile işveren 
arasında aracı olarak ortaya çıkan ve işçilerin sen
dikal ve sosyal haklarının, «taşeron» diye adlandırı
labilecek kimselerce 'sömürülmesi karşısında, sayın 
bakanlığın düşündüğü tedbirler var mıdır? özellikte 
tarım kesiminde çok karşılaşmaktayız; «taşeron» is
mi altında ortaya çıkan bıirtalkım insanlar, birtakım 
İnsanları toplayarak, yokluk pahasına, bir hiç fcar-
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şıllığında çaktırıyorlar; «Biz bunların sigortasından, 
ücretinden kendimiz sorumluyuz» diyorlar; ama iş
verenlerden, iş sahiplerinden aldıkları parayı ceple
rine indirmek suretiyle, bu insanları mağdur edi
yorlar., •' j 

Sayın bakanım, bu çok büyük bir yaradır; bu 
konuda düşündüğünüz önlemler var mıdır? 

BALKAN — Anlaşıldı Sayın ıBaykai 
Buyurun Sayın Baklan,] 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KAİLEİMLİ ((Kütahya) — Sayın Baş
kan, Sayın Baylkal'ın sorduğu suale cevap verme
ye çalışacağım. 

Sayın Bayikal'ın gündem© ıgetirdiğli taşeronlar, di
ğer tabiriyle «İşçi simsarları» Ikbnu&u hakikaten 
memleketimizde (bir yaradır, Haklıdırlar; bu soruyu 
sordukları için leşekkıür dderimı., 

IBurada önemli konu, kaçak sıiıgortalılılk mesele
sidir. Kurumumuz .bu ifcaçak sigortalıların üzerine 
son derece hassasiyetle gitmektedir. Bilhassa inşaat 
(işkolunda kaçalk sigortalılar en yüksek orana var
mıştır. Bu sene Sosyal Sigortalar Kurumu, inşaat iş-
kolunidaki bu kaçak sigortalıları yakalamak için, da
ha doğrusu sigortalı haile getirebilmek için, yaz ay
larında müfettişlerinin izinlerini dahi ona göre prög-
lamış'tır. Çok önemli ibir konudur, üzerinde hassasi
yetle çalışıyoruz. 

İkincisi; karayollarında, 'bilhassa şoför esnafı ara
sında yine Ibu şekilde kaçak çalışma vardır, içişleri 
Bakanlığı ile yalkın temas halindeyiz. Karayolları tü
züğüne de böyle bir madde koyup, ©ağ - Kurlular 
dışında 'bu kaçalk çalışan şoför esnafının da sigorta
lı hale ıgeltirillmesi için yoğun çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

'Bilhassa tarım kesiminde çalışan kaçalk sigorta
lılar meselesine gelince1: IBize ihbar vaki oldukça ve 
lihbarın da dışında, müfettişlerimizin yazın o bölge
lerde yaptığı denetimlerle mümkün mertebe bunla
rı önlemeye ıgayret ediyoruz; ama talkdir edersiniz 
ki, çok geniş bir kesiklidir ve elimizdeki denetim ele
manının aznğıyla ancak bu kadarım yapabiliyoruz. 
Önümüzdeki yıllarda bu konu, daha ciddî olaraik her
halde çözümlenebilecektir. , 

Ücretli iş bulma konusuna gelince: Yine kendi-
lerinin de çdk iyi Ibüdiğli gibi, geçen yıl bu Yüce 
Meclisten çıkan 1475 sayılı Yasanın '84 üincü mad
desinin tadüliyle, masrafa 'katılma payı alınmakta
dır. 
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SURURÎ BAYKAL i(JAnkara) — Ben bu konuyu 
sormadım. Uluslararası siözleşmelerin isimlerini sa
yarken, adlarım vermek zorunda kaildim. 

ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK (BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ ^Cütahya) — Özür dilerim; 
o zaman oldu efendim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Feridun Şalkıir Öğülnç. 
İSMAİL Ş8NÖÜL KJDenizİ) — Sayın Başkan, 

usul hakkında, söz istiyorum efendim; müzakerelerin 
şekli üzerinlde.! 

BAŞKAN — Kısaca yerinizden beliktin, buyu
run. 

İSMAİL ŞBNGÜN ı(Denizli) — Sayın Başkan, 
burada sorulan sualleri, bu kısamda, yani arka sı
ralardan duymak mümkün değil Ben burada otu
rup Meclis müzakerelerini takiip edebilmeliyim. O 
nedenle, çok rica ediyorum; bu iptidaî usulden vaz
geçelim ve lütfen IBaşk'anlık Divanı, 'hiç olmazsa 
her parti grubuna bir mikrofon temin etsin, oradan 
konuşalım. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Şengün. Talebiniz 
diklkate alınıp, değ^lendiMlecektir. 

Yalnız, arkadaşlarımdan, sorularını seslıice sor
malarım rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKÎR ÖÖÜNÇ »(İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın balkanımız deminki konuşmasında, 
çalışma hayatîyle iıligil olaraik çok güzel bir tablo çiz
diler; teşekkür ederim. IBirkaç gün evvel de Sayın 
Başbakanımız aynı tabloyu çizmişlerdi1... 

Şimdi şunu ısormak işitiyorum: Bugün Türkiye'de, 
başta en büyük işçi kuruluşu Türk - İş olmak üze
re, sendikalar, emekli dernekleri, işçi emeklileri der
nekleri! feryat etmektedirler. Şimdi' biz onlara mı 
inanalım, sayın bakanımıza mı İnanalım? Bu husus
ta bakanımız ne düşünüyor? 'Birinci sualim bu. 

İkindi sualim: Bugüne kadar Türk - İş ve sendİ-
ıkailarla yapıcı ve verimli bir diyalog niye kurula
mamıştır? IBen gayet iyi haltırliyorum, geçmiş yıllar
da iktidarlar, hükümetler, işçi kuruluşlarıyla gayet 
güzel (ilişkiler kurmuşlardı; bu ilişkiler bugün içtin ku
rulamaz mı; balkanımız buna öncülük yapamaz mı? 

Üçüncü suâlim: İşçi ve memur emeklileri arasın-
daıki 'büyük, korkunç ücret dengesizliği bugüne ka
dar ıgiderilmemıiştir; bu yönde Çalışma Bakanımız 
ne düşünmektedir? ılşç-i emeklilerine bugüne Sosyal 
Sıîgortalar Kanununun zannediyorum 63 üncü mad
desi gereğince çalışma hakkı sağlanamıyor. İBir işçi 
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emeklisi herhangi bir liste çalıştığı Nakdinde, ô̂  ay
dan itibaren emeklıi maaşı kesilmektedir. Memur 
emeklileri ile, geçerlilerde çıkardığımız son kamımla, 
Bağ - Kur emekllerine tböyle bk kısıtlama yoktur. 
Bu dengesizlik neneden doğmaktadır? Bu dengesiz
liğin, bu eşiteizüliğin giderilmesi için Çalışma Balka
nımız ne düşünmektedir? 

Biz, Ibugüne kadar bu sJcımtııllan giderici kanun 
teldıiflerini getirdik; dtemin de arz ettim1; bunların 
tok kısmı ya askıya alınıyor, çıkarılmıyor yahut 
gündemle alınmıyor; fok kışımı, Iburaya inebilen bdr 
kısmı, reddediliyor veya Ibir kısmı da intihal© uğra-
yor. ıflînıtiıhali Mımeyen ark&daşjllarıma açıklayabili
rimi) O zaman diyoruz M, bu sıkıntıları gidermek 
için, ya bizıim kanun teflerimizi foenıimsesıinier, büz 
de onları destekleyelim veyahut da bizim kanun tek
liflerimizi alsınlar, eleştirsinler, düzeltsinler; ama her 
halükârda Meclis Genel Kuruluna indirme imkânımı 
bulalım. 
, Tesettür ederim. . 

BAŞKAN — Anlaşıldı Saiyın öğünç^ 
Buyurun Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Sayın öğünç' 
ün sonullarını sırasıyla cevaplamaya çalışacağım. 

«Feryatlar hakkında ne düşünüyor sayın baıkan-
ılık?» diye sordular. Gayet tabii bütün sendikalar 
ve kuruluşlar, kendi üyelerimin hak ve menfaaıtJİaonı 
korumak için, kendi. 'tüzükleri ve programları doğ-
irullıtusunda, inandıkları fikirleri bu 'ülkede serbest
çe ifade edenler; foiz ıbunilara saygı duyarız. Biz de 
bakanlık olarak, 'bugün çalışma hayatında gördüğü
müz gerçekleri kürsüden ifade etıti'k. Sanırım ki, 'bu 
iki cümle arasında bk bağ, Sayım öğünç tarafından 
kuruilıacakitir ve öylece deığedendûrilecekt'k. 

Sendikallarla diyalogumuz, konuşmamda da ifa
de ettiğim gü'bi, başlangıçtam 'beni vardıır; diyalıoğu-
muz kesildi diye Ibir konuyu bem şahsen düşünemi
yorum. Bütün Mıgili arifcadaışllar, kendilerimi 'Igıilen-
diken konuları olduğu sürece, hakanlığıma, bana ve 
ilgii memur arkadaşlarıma daima gelmektedirler; 
onlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, ibMikte yemek yi
yoruz ve meseldenim de kanunî mevzuat içerisinde 
çözmeye gayret ediyoruz. 

Ücret denıgesMiği Ikonuısundan ziyade, sosyal yıar-~ 
dım demgesizliiğli (konuşu bugün gündeme getiriliyor 
ve ilk defa da yine balkanlbğımıız döneminde, işçi 
emekleriyle memur emeklileri arasında sosyal yar
dım dengesizliğimi ontadan kaldınmak için tedlbk-

fa toaşJMılmışjtır, kamun ıgücümde bk kararname çı
kartılmıştır; bu kanun gücünde kararnameyle, sos
yal yardım zammının tespiti, Bakanllar Kuruluna bı
rakılmıştır ve ilk örneği bü sene yapılmış'tır. öyle 
ümilt ediyorum ki, 1987 yıllı içerisinde bu dengesiz

liği büyük oranda eşitler hale geleceğiz. 

işçi emeklilerine çalışma hakkı konusunda Sa
yın ögıimç ibk ayanda 'bulundular. Tafcdk ederler 
ki, gerek 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunuma tabii 
olarak çalışanlar, gerek Sosyali Sigortalar Kanunu
na tabi olarak çalışanlar, gerekse 1479 sayılı Bağ -
Kor Kanunuma tabi çalışanlar, kemdi kanunlarıma 
'talbi olanların dışında başka 'bk işte, emekti olduk
tan sonra da çalışabilirler; ancak kendıi kanunları -
ma tabi olan bir işyerinde çalışmaya 'başladıkların
da maaşları kesilir; 'bu hakımdan, her üç sosyal 
güvenlik kuruluşu arasında da bk denge vardıır; 
ama 'Sayın Öğünç'ün Ihaikllı olduğu ibir tek şey var, 
o da şudur : Sosyal Sigortalar Kurumundan emek
li olmuş ıbir kişi, kolay kolay 'Emekılli Sandığı Kamu-
muna talbi bk işyerinde çalışamıyor; bu bk gerçek
tir, bunu kabul ediyoruz. Emekli Sandığından .emek
li olmuş 'bk kişi, bazen, sigortalı olarak bazı yerler
de, tecrübesinden istifade edileceği 'içlin iş bulabilıi-

, yor; Bağ - Kurlu olarak dükkân açabiliyor. Sosyal 
Sigortalı da dükkân açabilir, buna mani bir hal yok; 
ama kemdi kanunllarına 'tabi bk işte çalıştıkları za
man emeklıi maaşları Ikesldk. 

Kamunlların Genel Kurulla indiriflımesli konusunda, 
bizim gayet taJbiî komisyon çalışmalarıma etki etme
miz bahis konusu değildir; komisyon, gündemine sa
hiptik, çalışmasına sahiptir; o komisyon çalışması içlin
de bütün kanunlar, kemdi çerçevesi içerisinde deger-
lendkiıllk. Bu konuda ancak bunu söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Salim Erel, buyurum efendim. 
SALİM EREL ı(Konya) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Sayın Başkanım, çalışmak amacıyla dış ülkeler

de 'bulunan yurttaşlarımızın yılllıara, göre kesim rakamı 
'büıinmıekte mid'k? 

'Yabancı basın kaynakllarından birisinden öğren
diğimize. göre, Federali Almanya'da toplam 4 365 911 
yabancı 'bulunmaktadır. Bu yabancılar konusunda ya
pılan bk ankette; yabancı düşmanlığınım olmadığı, 
sadece Türk probleminin olduğu anlaşılmıştır. Bu 
yapılan ankette, «Toplumsal müsamaha ve yabancı
lar» soruşuma, Almanlardan: ankete 'katliamlarım yüzde 
9ö'ı Amerikalılar için, yüzde 4Vi İtalyanlar için ve 
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maaliesef yüzde 4'ü de Türk'ler için oluımılu cevap 
vermişlerdir. Bu arada Türklerin kötü Almanca ko
nuştuklarını, Almanıliaırla dHıişlkMerinün az olduğunu, 
çdk çocukftaırı olduğunu ve kıendlerline nazaran çek 
farklılıkları olduğu söylenm'iştür, 

Bunuıni]ıa şuraya gelmek istiyoruım : Mevcult si
yasal iktidar dönem'inizde, Federali Almanya'da ve di
ğer kiıış ülkelerde çalışan yurttaşkornızın yaşanıtıîlaırı, 
sosyal ve kültürel yapıları «için ne gibi gayretler gös-
teriiltmıiştıiır? Bu ıkonullıarda hükümetimizin yaküaşıımı 
ne düzeydedir?1 

Teşeklkıüır ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Breli. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın 
Brel'in sorusunda rakamlar olduğu için, yıllara gö
re kesin rakamlar istediği için bu sorusuna yazılı 
cevap vereceğim. Yalnız, 4 milyonun içerisinde 2,5 
milyonu Türktür, onu söyleyeyim. 

SALİM EREL (Konya) — Diğer sorum Sa
yın Bakan?.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efen
dim yazılı cevap vereceğim; hepsi aynı sorunun 
içerisinde... 

BAŞKAN — Tümüne yazılı cevap verilecektir 
Sayın Erel. 

Sayın Hayri Osmanlıoğlu, buyurun efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) ^-
Sayın bakandan üç sorum var; bunlardan birincisi, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri hangi bakanlığın 
görev ve hizmet sınırları içerisindedir? Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri içinde mi, 
yoksa Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığının görev
leri içinde mi mütalaa ediliyor? işçi sağlığı konusu, 
Umumî Hıfzıssıhha Kanununa göre, Sağlık ve Sos
yal Yafdım Bakanlığının hizmet sınırları içinde de
ğil midir? Zira, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın köye kadar uzanan bir teşkilatı ve keza, hıfzıssıh
ha merkezleri ve halk sağlığı dalında teşkilatları bu
lunduğuna göre, bu hizmeti en iyi yapacak yer ola
rak, ben şahsen orasını görüyorum. 

Sonra, bir diğer mahzur olarak da şunu söylü
yorum: Eğer bu hizmetler Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığınca yürütülürse, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığında, işçi sağlığı konusunda bir kusur, 
bir keyfiyetsizlik doğduğu zaman, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı aynı zamanda çalışma gü

venliğini de sağlayacağından, bir çatışma durumu or
taya çıkacaktır. Bakanlık, iki ayrı hizmetinden do
layı bir tarafta hâkim, bir tarafta savcı durumuna 
düşecektir. Bu bir mahzur değil midir? 

İkinci sorum : 1971'lerde yönetmeliği yürürlüğe 
konan, işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim ve Araş
tırma Merkezi Kurulmuştu, Bu merkezin hizmetle
rinin, bugün için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bünyesinde bulunan Çevre Sağlığı Araştırma 
Müdürlüğü içerisinde kaybolduğu söylenmektedir. 
Bu hizmetin etkinliği ortadan kalkmıştır deniliyor. 
Hakikaten bu kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetleri yönünden etkinliği var mıdır ve bu ku
ruluş, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkin 
hizmet verecek imkânlara kavuşturulmuş mudur? 

Üçüncü sorum : Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü 
için, Pet - kim Genel Müdürlüğü, bir fabrikada 
deterjan anamaddesi üretmektedir. Bu madde kan
serojendir ve bu madde kimyasal yapısı gereği, bo
zulmayan bir maddedir; yani zehirli etkisi hiçbir su
retle giderilemiyor ve çevrede su kirlenmesi yapı
yor, köpük yapması nedeniylede; tederjanlar tüm 
Türkiye'de kullanıldığı için, yurt çapındaki etkisi 
daha da şiddetleniyor. Bu çözülemeyen yapısından 
dolayı, bu anamaddeyle deterjan yapımı Amerika 
Birleşik Devletlerinde 1961'den beri yasaklanmıştır. 
Hatta Rusya'da yapılan, çevre sağlığı konusun
daki bir sempozyumda, İsveç delegesi «Biz o işi hallet
tik, çünkü bu fabrikayı biz geri kalmış bir memle
kete satıp kurtulduk» demiştir. Şimdi, bu kadar za
rarlı olan, çevreyi kirleten Pet - Kim'in bu fabrika
sında, bunun anamaddesinin hâlâ üretimine niçin 
devam ediliyor? Bu konuda ne tedbir düşünüyor
sunuz? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Osmanlıoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, çalışma şart
ları nedeniyle benim bakanlığımın görevleri arasın
dadır; ama sayın milletvekilinin sorduğu sual genel 
sağlıkla ilgiliyse, bizim genel sağlıkla ilgili bir göre
vimiz yoktur; ama işçi sağlığı, iş güvenliği hizmet
leri Çalışma Bakanlığının aslî görevleri arasındadır. 

İkinci olarak sorduğu ISGÜM, (işçi Sağlığı iş 
Güvenliği Merkezi) Çalışma Bakanlığında bugüne 
kadar, hakikaten, milletvekili arkadaşımızın ifade 
buyurdukları gibi, aktif görev yapmamış bir bölümü-
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müz idi. Göreve 'başlamamızdan sonra üniversitelerle 
yaptığımız yakın işbirliği; işçi sağlığı, iş güvenliği 
laboratuvarlarını hizmete sokmamız; işçi sağlığı, iş 
güvenliği laboratuvarlarını meslek hastalıkları hasta
neleri ile yakın ilişki İçerisine getirmemizden son
ra, işçi sağlığı, iş güvenliği konusunda çok hızlı iler
lemeler kaydedilmiştir. 

Ayrıca şükranla belirtmek isterim ki,, en büyük 
işçi konfederasyonumuz olan Türk - Iş'in de, işçi sağ
lığı, iş güvenliği konusunda, bakanlığın yaptığı bu 
hizmetlere paralel olarak, geniş bir eğitim faaliyeti 
de vardır. 

Üçüncü olarak; Bizim bakanlığımızda Çevre 
Sağlığı Araştırma Müdürlüğü diye bir bölüm mev
cut değildir. O nedenle, üçüncü sorunun muhatabı 
da bakanlığımız olmaması gerekir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Kuşhan, buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan sayın 
bakandan öğrenmek istiyorum: Bildikleri üzere Tür
kiye'de sosyal güvenlik kuruluşlarının teşekkül etti-
rilişi yani sosyal güvenlik kavramının bir devlet po
litikası olarak yürütülür hale gelişi, 1938 ilâ 1950 yıl
ları arasındadır. Bu yıllarda yapılmış olan geniş 
istatistik! araştırmalar sonucunda, Türkiye'de, alınan 
primlerle, yani şahısların Ödediği emeklilik primleriy-
le, ileriki yıllarda aylık ödeyebilmek için - yapılan 
araştırmalar sonunda, aktuarya araştırmaları sonun
da - en rantabl yatırımın hangisi olabileceği tespit 
ektilmiştir. Müsaade ederseniz, onun yalnız bir dalını 
açıklayayım, diğerleri çok uzun; bu yatırım, gayri-
menkule yapıldığı takdirde, bugün aldığımız para ile, 
emekli olduklarında kendilerine; ölümlerinde dul ve 
yetimlerine aylık ödeme imkânı bulabiliriz diye, böy
le bir aktuaryal denge kurulmuş idi. Bu gerekçeden 
hareketle, gerek Emekli Sandığı ve gerekse Sosyal 
Sigortalar Kurumu, daha evvelki uygulamalarında, 
ellerindeki birikmiş aidat paralarını doğrudan doğ
ruya gayrimenkul ve benzeri yatırımlara yöneltirler 
ve bununla da bugünkü masraflarını karşılarlar idi. 
Bu arada bir şeyi de açıklamak istiyorum. 1.1.1950' 
de kendisinden 12,5 lira emekli keseneği alınan 70 
lira aslî maaşlı bir memuru şu anda sağsa kendisine; 
ölmüşse; varsa dul ve yetimine, Emekli Sandığı, yak
laşık 125 bin lira ödemektedir. 

Biraz önceki ifadelerinde «Biz, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ve Bağ - Kur'un birikmiş paralarını 
belirli yatırımlara yöneltmek istemiyoruz. Kredi ola-
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rak da kullandırtmıyoruz; çünkü, kredi olarak ver
diğimiz miktar yeterli değildir. Biz bunları fonlarda 
topluyoruz ve bu fonlarda değerlendireceğiz» dedi
ler. Emekli Sandığı için de böyle bir temayülün var 
olduğu hepimizce gözlenmekte... 

Kendilerinden öğrenmek istiyorum: Zamanında 
12,5 lira prim alınıp da bugün 125 bin lira ödenen 
emeklilere - yarın ıbu miktar daha da yüksek olacak
tır ödeyecekleri aylıklarını, enflasyonun böyle gitmesi, 
paranın böylesine değer kaybetmesi ve fonlarda biriken 
paraların enflasyon nedeniyle bitmeye mahkûm ol
ması nedeniyle, nasıl ödemeyi, ileriki yıllarda veci
belerini nasıl karşılamayı ve bu kurumları ileriki yıl
larda fonksiyonel hakle tutmayı nasıl becereceklerini 
düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kuşhan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — 4792 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesi, «Sosyal Sigortalar Ku
rumu, her sigorta kolu için ayıracağı yedek akçeleri; 

a) Millî bankalara yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvil

lere yatırmak, 
c) Gayrimenkullere yatırmak,» 
Şeklinde devam ediyor. 
Şim'di, Sayın Kuşhan'ın ifadelerinde yer alan, 

«Yatırımlara yönlendirmek istemiyoruz» diye bir 
' cümlemin olduğunu hatırlamıyorum; ama konut kre

dilerinin durdurulması nedeniyle, konut kredisine 
vermiyoruz dedim, o cümleyi sarf ettim; ama ya
tırımlara yönlendirmiyoruz demecim. Bugün biz, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, aktuaryal dengesi içe
risinde tasarruf edebildiği akçelerini, bu kanunun çer
çevesi içerisinde, hem gayrimenkul almaya, hem dev
let tahvili almaya, hem de diğer fonlara yatırıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Narin. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başka

nım, benim üç tane sorum vardı; sorumun bir tane
sini sayın bakanımız cevaplandırdılar, Karayolların
da çalışan şoförlerin durumu hakkında bilgi verdiler; 
teşekkür ederim. 

1 inci sorum : Gerilere gitmemek suretiyle, 1985 
tarihinde, Türkiye'de faaliyet gösteren sendikalar ile 
işverenler arasında kaç tane toplusözleşme yapılmış
tır? Bu toplusözleşmeler yapılırken, bir pazarlık 
sistemi olmuş mudur, yoksa devletin vermiş olduğu 

— 284 — 



T. B. M. M. B : 49 

net bir rakam üzerinden, belli bir rakam üzerinden-
mi toplusözleşmeler yapılmıştır? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

2 nci sorum : Sayın bakan gerek konuşmalarında, 
gerekse oturdukları yerden, daha evvel, Sosyal Si
gortalar Kurumunca kredi verilmek suretiyle konut 
yaptırma sisteminin olduğunu; ancak, son bir sene 
içerisinde bu kredinin kaldırıldığını ifade ettiler. 
Bu geçmiş süre içerisinde arsayı almış olanların du
rumları ne olacaktır? Arsalar, hak sahiplerine iade 
edilecek mi, yoksa Sosyal Sigortalar Kurumunun 
mülkiyetinde mi kalacak? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Narin. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— 1985 yılı 
ekim ayı itibariyle ülkemizde 69Vİ işletme, 1 258'i 
işyeri düzeyinde olmak üzere 726 139 işçiyi kapsayan 
toplam 1949 toplu iş sözleşmesi aktedilmiştir. 1984 
yılı rakamlarıyla topladığımızda, toplusözleşmeden 
yararlanan işçi sayısı, 1 milyon 133 bin, toplu iş söz
leşmesi sayısı ise 3 460'ı bulmaktadır. Bunlardan 769 
işyerindeki 28 890 işçiyi kapsayan 107'si, Yüksek 
Hakem Kurulunca aktedilen sözleşmelerdir. 49 söz
leşme uyuşmazlık, 36 sözleşme grev oylamasının red
di ve 22 sözleşme, özel hakem olarak Yüksek Ha
kem Kurulunun seçilmesi sebebiyle kurula intikal 
etmiş bulunmaktadır. Bu sözleşmeler gayet tabiî, ta
rafların kendi iradeleriyle aktedilmiş sözleşmelerdir. 
Bu sorunuzun cevabını bu şekilde vermiş oluyo
rum. 

2 nci sorduğunuz soru : Sayın Narin'in uzun 
zamandan beri titizlikle takip ettiği ve Diyarbakır'da
ki bir konuyla da yakından ilgili olduğu için, kendi
lerinin de yakından bildikleri bir konu. Sorduğunuz 
husus, buıgün yürürlükte bulunan mevzuat içerisinde 
ve kanunî bir düzenleme ile bir çözüme kavuşturul
maya - Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğünce - çalışılıyor, inşallah önümüzdeki günlerde 
iyi bir netice alacaklardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Bıyıklı. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Sayın Başkan, 
sayın bakanımdan şunu öğrenmek istiyorum: Bugün 
tartışmakta olduğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının bütçesi üzerinde eleştirilerde bulunan 
saygıdeğer üye arkadaşlarım, tarafından, bakanlığın 
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•! bütçesi görüşülürken, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 
Sendikalar Yasasındaki kısıtlamaların âdeta Anava
tan Partisi iktidarına fatura edildiğini görmüş bulu
nuyorum. 

Merak ediyorum; acaba, benim, bu çatının altın
da bulunmadığım dönemde kısıtlanan bu hakların 
kaç tanesi Anavatan iktidarı döneminde çıkarılmıştır? 

Aynı maddeye ekli olarak, yine sayın bakanım
dan öğrenmek istiyorum ve diyorum ki, 1986 yılında 
Türk - îş'in büyük sıkıntıları olacaktır, bunu ya
kından biliyoruz. Anayasaya dokunmadan, Sendi
kalar Kanununda bazı değişiklikler yapılması düşü
nülüyor mu? 

İkinci sorum: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün, şu anda alacakları ne miktardır? Biz 
iktidara geldiğimizde, adı geçen genel müdürlüğün 
alacaklarının miktarı neydi, şu anda nedir ve bunun 
için alınmış bir tedbir var mıdır? 

Üçüncü sorumu; tş ve İşçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürü burada bulundukları için soruyorum: 
Bugüne kadar, tüm alanlarda gördüğümüz gibi, işve
renler tş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi talebinde 
bulundukları zaman, ilkokul mezunu, ortaokul, lise, 
meslek lisesi mezunu istediklerini beyan ediyorlar. 
Ne var ki, (bugüne kadar hiç rastlamadım) ilkokul 
mezunu olmayan vasıfsız işçi talebi gelmemektedir. 
Acaba bunun düzeltilmesini düşünüyorlar mı? Biz 
devlet olarak, bunları askere alıp, cepheye gönder
diğimize ve yine gözünün yaşına bakmadan vergi
lerini aldığımıza göre, bunlara Türkiye'de yaşam 
hakkı tanımayacak mıyız? Zannediyorum, bugünkü 
Türklyemizde bu türde vasıfsız işçiler yüzde 30-35 
civarındadır. Kaldıki, bu mevzuda 18.5.1983 tarihin
de Bakanlar Kurulundan çıkmış bir yönetmelik 
vardır. Bu yönetmeliğe göre, «Okur - yazar olması 
yeterlidir» denilmektedir. Biz bu konuda bunlara 
memurluk verilsin istemiyoruz; ama bir çöpçülük de 
mi verilemez diyoruz? 

Dördüncü sorum : Bazı kamu kuruluşlarına, özel
likle kadrosuzluk nedeniyle, geçici olarak işçi alınır; 
bu işçilerimizin her yılın sonunda iş akitleri feshe
dilir; şubat veya mart aylarında bu işyerlerine tekrar 
alınırlar. Bu tür mevsimlik işçiler üç sene beş sene 
ve hatta 10 sene kadro beklerler. Devamlı olarak 
bu işi yapan kişiler varken, kadro çıktığında, bu iş
yerlerinde imtihan açılmak suretiyle oraya başka iş
çiler alınmakta, bu işçiler alınmamakta ve dışarıdan ge
len işçilere öncelik tanınmaktadır. Sosyal adaletle 
bağdaşmayan bu durumun düzeltilmesi konusunda 
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sayın balkanımın ve hükümetimizin görüşlerini, dü
şüncelerini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı, teşekkür ederim Sayın 

Bıyıklı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA

NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşımızın sordukları 2821 
ve 2822 sayılı yasalar, biz göreve gelmeden önce 
1980 ve 1980*den önceki yıllarda çalışma hayatında 
görülen düzensizliğin ve karmaşanın bir disiplin ve 
düzene alınması hedeflenerek hazırlanmış kanun
lardır. Bu kanunlar, yine hükümetimiz göreve gel
meden 5 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Biz, muhtelif konuşmalarımızda, muhtelif demeçle
rimizde çalışma hayatının dinamizmini göz önünde 
tutarak, kanunların değişebileceğini, ihtiyaçlara göre 
yeni düzenlemeler getirebileceğini ifade ettik. Bu 
ifademizin bir örneği olarak da 2822 sayılı Yasa ile 
ilgili sayın Türk-îş yöneticileriyle birlikte yaptığımız 
çalışma sonuçlanmıştır ve ilgili mercilere takdim edil
miştir. 2821 sayılı Yasa ile de ilgili birtakım değişik
lik teklifleri vardır; bu değişiklik teklifleri de bakan
lığımda incelenmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun alacakları konusu
na gelince: 1984 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu
nun özel sektörde 52 milyar 700 milyon, kamu sek
töründe 57 milyar 400 milyon alacağı vardı. Top
lam borç, iktidara geldiğimizde 110 milyar 100 mil
yon lira idi. 1985 yılında, özel sektörde 70 milyar 
500 milyon, kamu sektöründe de 25 milyar 800 mil
yon alacağımız olmak üzere toplam 96 milyar 300 
milyon alacağımız vardır. Hükümetimiz zamanında 
110 milyarlık Sosyal Sigortalar Kurumu alacağının 
57,4 milyarı tahkime tafbi tutulmuştur. Ancak, tahkim 
ödemeleri 1.1.1986 tarihinden itibaren tahsil edile
cektir. 

Yine tahviller konusunda da bu soru sebebiyle 
bilgi vermek istiyorum: Hükümetimizden önce Dev
let Yatırım Bankası tahviline yatırılan Sosyal Sigor
talar Kurumu alacağı 87 milyar Türk Lirası idi. tik 
defa 1985 yılı içinde Devlet Yatırım Bankasından 
tahvil bedeli karşılığı olarak 10 milyar Türk Lira 
SSK kasasına net olarak girmiştir. Diğer taraftan 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Hazineden alacağına 
karşılık olmak üzere, 9,3 milyar Türk Liralık Hazi
ne kefaletini haiz bono alınmış ve Türkiye Cumhu
riyeti Halk Bankası teminatında yüzde 50,15'lik net 

faizi ve zamanı geldiğinde anaparaya tahvil edilmek 
üzere temin edilmiştir. 

Yine, muhterem arkadaşımızın sorduğu, ilkokul 
mezunu olmayan vasıfsız işçilere de imtihanlarda bir 
hak tanınması konusuyla, geçici işçilerin bulunduk
ları yerlerde kadroya alınmalarında öncelik tanın
ması konularında öne sürdüğü değerli tenkitlerini 
dikkatle not ettim, önümüzdeki günlerde bakanlı
ğım mensuplarınca ve ilgili koordinatör bakanlık 
nezdinde de bu girişimlerin kuvveden fiile çıkması 
için gerekli çalışmaları başlatacağım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın balkan. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyurunuz efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, Uluslararası Çalışma Teşkilattı Anayasası ge
reğince, Uluslararası Çalışma Teşkilatınım 1984 yuh 
haziran ayında Cenevre'de yaptığı toplantıda, isiüiıh-
daım politikasıyla ilgili 'bir seri tedbirler alınmış ve 
Ibu tedbirlerin anahaıtları sayın Çalışıma ve Sosyali 
Güvenlik 'Bakanllılgımız taraıfnndan yüce Meclisin ıtt-
tıilaıma geçen «.emekli bütçe müzakereleri sırasında aırz 
edlimiişii 

Şjimdi, bu d'sıtıilhdam politikasıyla ilgili tedbirle
rin özellikle 3 ve 8 incıi bölümleri, memleketimiz 
şanfiarı ve bugünkü durumla yakımdan ilgiiilıid'ir. 3 
üncü bölümde, 'atamasını /tavsliye eriri ği istihdamı po
litikasıyla ilgili tedbirler arasında, özellikle genç 
işsizlerdin, kadınların, uzun süre işsiz kalmış olan
ların, yaşlıların ve sakatlarım süratle iş sahibi edil
mesi için alınabilecek ıtedbiriler puanlanmış ve tav
siye edlitaişitir. Bu, bizim memleketimizi ytakînen 
iılgıjfenıdiırmek'tedir. 

8 İmci bölümde de, özeillilkle işsizlik adedi yoğum 
olan bölgelerde, uzun süre içişiz kalmış olanıla/rın, 
temel ihtiyaç maddelerini asgarî ücretleri!® tatmin 
edebilecek kamu yatırım programları hazırlanması 
tavsiye ©dıilmektedlir. Tavsliye mahıiyetıindeki bu ka
rarlar, daha pek çok karar var; ama bunlar için
de 'özellikle memleketimiz içlin hayatî önem' taşıyan 
tedbirler hususunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığımca bir yıllık uygulamaya konulan 'bir ted
bir var mıdır? 

Sayın bakanımızdan aynı konuyla ilgili olarak 
ikünci sorum şu : îşsliziilik, özellikle genç işsizliği, 
meslekî eğitim ve beceri eğitimiyle ilgilidir; beceri eğili
mi de Mıillî Eğitim Bakanlığımı ilgilendiriyor. Ayrıca, 
Başbakanlıkta, Devlet Bakanıımız Sayın Tınaz Titiz de 
bu konuyla yakından ilgileniyor; bu üç bakanlık 
arasımda kcondomeili bir çalışma var mıdır? Nazarî 
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safhaları biliyoruz; aksiyoma geçmiş veya alınmış 
'tedbirler var mıdır? 

Üçüncü olarak şunu soracağım : Millî Eiğitim 
'Bakanliğı ve Çalışma Bakanlığınca -diğer üllfcalıer-
de olduğu gibi- istihdam ve eğitim* kanunu için ha-
zırd'ıklar yapıilımuş mıdur? Bu 'Kanun ne zamıan yüce 
Meclisin ıhuzuıruna gelecektir? Teışekkür ederim. 

BAŞKAİN — Anlaşıldı Sayın Aydiemiir. 
Buyurun Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ iCKütahya) — Sayın Baş
kan, Sayın Aydtamirlin 1 inci ve 2 inci soruları müş
terektir. Uluslararası Çalışma Teşkilatınca ıkanaır al
tıma ailıınımuş ve memleketimize tavsiye edilmiş bu
lunan !bu kararları, hükümetimiz titizlikle takip et
mekte ve çalışma hayatında, bilhassa istihdamla 
ilgili koordinatörtlük görevlini yürüten Devlet Bakan-
Üığımız, bu 'konuyla liiîgilıi proje çalışmalarını tamam
lamış 'bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak, aısağı yu
karı 10 bön kişilik bir genç grubu kapsayan, bir 
gırüba, ön beceri kazandırmak için program hazır-
lamımış; bunlarım sosyali sigortalılıkları bakanlığım ta
rafımdan sağlanmış, valililiklere gerekli direktifler ve-
ırliimiş ve organizasyon başılatıfauştır. 

Son olarak sorduğu, «Millî Eğitim Bakanlığı ile 
hazırladığınız 'bir kanun tasarısı var mıdır?» şeklin
deki «ayım üyenin sorusuna şu şekilde cevap vermek 
(istiyorum : İş ve İşçi Bulma Kurumu, bakanlığıma 
bağlı ve istihdam alanında Türkiye'deki tek resmî 
kuruluştur, Bu kuruluşun yeni kanun tasarısını hazır
lıyoruz, yanli kanununu yeniden tadil ediyoruz. Bu 
yaptığımız tadilat içerisinde, sayın üyemizin burada 
sarahatle ortaya koyduğu- husus 'yer alacak ve Millî 
Eğitim Bakanlığı ile olan koafdoneli çalışmamız da
ha faydalı, hale gelecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan. 
Sayın Şükrü 'Babacan, buyurun efendim. 
ŞÜK'RJÜ BABACAN ^Ktrfdlarsli) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Birindi sorumu, bir üye 'arkadaşım sordu : Sos

yal Sigortalar Kurumunun alacakları ve tahsilatı hak
kımda m© düşünüldüğü idi, onu sordular, o yüzden 
geçiyorum. 

İkinci sorum biraz özel bir soru; ama, sayın 
balkana sormadan geçetmeyeceğim : Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığımın 1984 yılı eylül ayında aç
tığı, çalışma müfettişliği ve iş güvenliği müfettişl-
ği yazılı ve sözlü sınavları yapılmıştır. Kazananlar 

için, mallum güvenlik soruşturmaları yaptırılmış ve 
müspet sonuçlananlar göreve başjlatıılmışlardır. Tek 
bir istisna ile : Çetin Babacan. Yazılı ve sözlü sı
navları kazanmasına, MİİT tahkikatının müspet gel
mesine rağmen; .emniyetçe yaptırılan; hiçbir somut 
bilgi ve belgeye dayammayan, 'tamamen duyuma da
yanan, eksik ve menfî sonuçlu tahkikat ile, bu genç, 
bafcanllıığın 10 yıllık personeli olmasına rağmen, ay
rıca 'Sayın Başbakana,, sayın bakana ve müsteşara 
müteaddit defalar konuyu iletmeme rağmen, 15 ay
dır bu genç neden göreve başlatılırnamaktadır? 

Ağalbeyünin sosyaldemokırat bir milletvekili ol
ması imidir 'buna neden? 15 aydır maddî ve manevî 
birçok kaybı olan bu gencin kayıpları ne şekilde te
lafi edilecektir.' Durumu ne zaman açıklığa kavuşa-
rak, yenli görevine ne zaman atanacaktır? Kesin, net 
bir tarih ve cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Babacan. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baba-
can'm 'bu özel sorusuna, özel yazılı cevap verece
ğim efendim. 

Arz edenim.; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Türkân Arıkan, buyurun efendilim. 
TÜRJKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen

dim, isayın bakana üç sorum var. 
Sayın Başkanım, 'birinci sorum ': İşçilerden kesi-

ilan cezalardan oluşan ıbtiir fon var. Bu fonda 
1984-1985 yııilarımda ne kadar para toplanmıştır ve 
hangi yerlerde kuillanıilımıştır? 

İkinci sorum : Kadınların doğum sonrası ücret
siz teinlerinin 1 yıla çıkarıılması konüsundaıkli yasa 
teklifimiz komisyonda bekletilmektedir. Hükümet 
programında, «Sosyali güvenliğin ilk ve en önemli 
yerinin ve teminatının aile olduğu» belirtimekte-
ıdiir. Çocuğun sevgi üe ve anne sütü ile beslenme-
slini hedef alan bu ıtelklifii, hükümet, komisyonda 'bek
lemesinin de ötesinde, benimseyemez mi? 

Üçüncü sorum, yine sosyal igüvenılikile ilgili : Sa
katların çalıştırılma oranı' olanı yüzde 2'nin, yüzde 
3'e çıkarılması ve rehabilÜıte ediüimiş görmezfere, bu 
yüzde 3'ün dörtte birli oranında imkân sağlanması 
konusundaki yasa teMifiımliz iki yıldır komisyonda 
höktetitaektadiır ve beş yıllık planda, sakatlanın ko-
runacağı 'hükmü de yer almaktadır. Acaba, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 'Baikanliğı, 'bu yasa teklifini de 
benimseyemez mi? 
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BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Arıkan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA 'KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilimiz, iışdi ceza paralan dile ilgıili sua-
flıinin cevabını 'tek 'tek, madde, madde, kuruş kuruş 
tadalt edilerek işitiyorlarsa, şu anda rakamlar önümde 
olmadlığından yazılı olarak cevaplandırmak zorunda
yım; ama istetrlerse gendi bir cevap vermeye de ha
zırım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ^Edirne) — Ge
me1! bir cevap olabilir, ayrıca yazılı bir cevap da 
olabilir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ '(Kütahya) — Peki, gend 
bir cevap verliyoırum : 

Bu kurul, fendi yönetmeliği ile ilgili hüküm'ler 
dçeıriisinde, senede ilki defa toplanımalkta ve işçilerden 
kesilen bu ceza paralarının nereye verilebileceğini 
oybidliği lilie karara 'bağlamaktadır. 

Bu paralar, bugüne kadar işçi sağlığı ve iş gü
venliği konularıina hasredilmek üzere, eğitimi mak
sadıyla, ıLstetkileni ölçüsünde 'Ve projeleri karşılığında 
ISGÜM'e, eğitim çalışmaları içdn Türk-İş'e, İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna ve Yakın ve Ortadoğu Çalış
ıma: Eğitim Merkezi Brustıitüsü Müdürlüğüne veı [il
mektedir; miktarlarını da ayrıca yazılı cilaralk arz 
©derimi. 

Kadın işçilerin doğum izni konusuna gsüimce : 
Bugünkü yasalar ve yöneıtmdikler ımuvaoeihssinde üc
retsiz dzin veriyoruz; ama yenli bıır telMf gelir ve 
komisyon bunu ne şekilde benimser; onu bıillemem. 

Üçüncü soru da, yine bir kanun teklifi ile ilgi
lidir ve 'bu teklif ikomıisyondadır. O balkımdan, ko
misyonun, bu ıteMifi ne şekilde benimseyeceği hu
susunda burada bir fikir serd etmek durumunda 
değilim, 

BAŞKAN — Teşeikür edenim Sayın Bakan. 
Sayın m'MetvekiIeri, Çalışma ve Sosyal Güven-

ffle Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmder tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilirnesıi hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bölümlere geçilmesi hususu kabul edilmiştik1. 

Bütçenin ıbölüml'eriini ayrı ayrı okutup, oylarını
zla sunacağım. 

/. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu 

A — CETEVLİ 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 924 847 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Çalışma Hayatının Düzen
lenmesi ve Sosyal Güven
lik Kuruluşları ile İlgili 
Hizmetler 8 678 491 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet 'Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 354 728 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 9 958 066 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü ile ilgili bölümü okutuyorum: 

Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Mü-
düııiüğü 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Ora 

111 Eğitim, Araştırma, Yayın 
ve Danışmanlık Hizmetle
rinin Yürütülmesi 130 934 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 130 934 000 
BAŞKAN — Kabule eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Çalışma ve Sosyal GüvenMk Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 
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BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan- T geçıilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
lığının 1984 Malî Yılı Kesinlhesalbiının bölümlerine edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım: 

Prog. 

101 

İ l i 

900 

A — CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sos
yal Güvenlik Kuruluşları ile İlgili Hiz
metler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

'Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

, îptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

493 481 250 345 661 230 147 820 020 

5 135 939 845 4 323 421 282 «12 518 563 

338 456 459 337 894 436 562 023 

5 967 877 554 5 006 976 948 960 900 606 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1984 
Malî Yılı Kesirihesabının 'bölümleri kabul edıiimiştir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığının 1986 Malî Yılı Bütçesiyle 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı ka'bul edilmiştir; hayırlı olmasını te
menni ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, programımıza kaldığımız yer
den devam etmek ve saat 17.00'de toplanmak üzere 
birleşime 16 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.44 

!>>••« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTtP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 49 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum'. 

IV. — KANUN TASABI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdare
ler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasa
rıları {11718, 1/719; 3/870, 1/708; 3/871, 1/709) (S. 
Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1986 
Malî Yth Bütçesi 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhembı 

a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1, — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1986 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1984 

Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürtüğü 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1984 Malî 
Yılı Kesintıesap Kanun Tasarıları üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz, 

, Programımıza göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1986 Yılı bütçesiyle, .1984 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üze

rinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye-
• terin isimlerini okuyorum1: 

Grupları adına söz alan sayın üyeler; Sosyalde-
mokrat Halkçı Patfti Grubu adına Sayın Paşa Sarı-
oğlu, Sayın Ayhan Fırat; Anavatan Partisi Grubu 
adına; Sayın Saffet Sert, Sayın Ahmet Ekici, Sayın 

Kâmran Karaman; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru
bu adına Sayın Ahmet Sarp, Sayın Turgut Yaşar Gü-
lez; 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Lehinde,; 
Sayın Hakkı Artukarslan, Sayın ismail Saruhan, Sa
yın Kadir Demir, Sayın İsmail Üğdül, Sayın Meh
met Kaşıkçı; 

Aleyhinde söz alan sayın üyeler; Sayım Şeref Boz-
kurt, Sayın Şayhmus Bahçecıi, Sayın Hasan Altay, 
Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın 'Hilmi' Nalharttoğ-
lu, Sayın Günseli Özkaya, Sayın Mehmet Üner; 

Üzerinde söz alan sayın üyeler; Sayın. Abdurrah-
man IDemirtaş, Sayın Coşkun Bayram, Sayın Türkân 
Arıkan, Sayın Yılmaz Hastürk, Sayın Fikri Sağlar, 
Sayın Selalhattin Taiflıoğlu, Sayın Reşit Ülker. 

Şimdi, sırasıyla, Sosyaldemo'krat Halkçı ıParti Gru
bu adına Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ
rı) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi siz
lere sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile 
ile hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıraılamndan 
alkışlar) 

Bildiğiniz gibi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı, kendi bütçesi yanında, bağlı ve ilgili kuruluşları 
itibariyle de, bu kuruluşların faaliyet ve denetimlerin
den sorumlu bir bakanlıktır. Bu sebepte, hem bu ba
kanlığımızın ve hem de bağlı ve igiıii kuruluşlarının! 
bir yıllık faaliyetleri üzerindeki görüşlerimizi ve ile
riye dönük politikaları hakkındaki düşüncelerimizi siz
lere sunmak, her yılkı bütçe görüşmelerinde bizler 
için hem bir fırsat ve hem de bir görev olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, maikro düzeyde bakıldığı za
man, Türkiye'nin kalkınması temelde dört daldaki 
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ekonomik faaliyetlerle siki sıkıya bağk ve ilgilidir. 
Bunların bir tanesi de, yeraltı ve yerüstü doğal kay
nakların ve servetlerin geliştirilmesi ve değerlendiril
mesidir. Bunların hepsinin üstünde ise, iyi yetiştiril
miş insan potansiyelinin her alanda üretime sokulması 
gelmektedir, işte bu kaynaklar, eğer birbirlerini des
tekler bir uyum ve bağlılık içine girmez ve 'gerekli 
kaynak potansiyelini yaratmazsa, Türkiye'nin sosyal 
alandaki kalkınması hiçbir zaman gerekli düzeyde ger
çekleşemez. 

Türkiye, 50 yıldan fazla olan cumhuriyet tarihin
de kendisi ile mukayese edildiğinde, geçmişe göre bel
li bir yere gelmiştir. Bununla övünüyoruz; ama Türk 
Ulusu, kendisini Batı'daki komşuları ile mukayese et
tiğinde, birçok alanda onların gerisinde olmaktan 
üzüntü duymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gerek enerji üretiminde ve 
gerekse enerji tüketiminde, Türkiye, genel olarak, ör
nek aldığımız Batılı ülkelerin ve Batı'daki komşuları
mızın çok gerisindedir. Bu duruma ait rakamlar, her 
toplantıda, ilgili, ilgisiz, hep dile getirilmiştir. Bun
lar birer yakınmadır; ama Türkiye'nin enerji üretim 
ve tüketiminde neden geri kaldığı, özde dikkate de
ğer bir şekilde ele alınıp, buna göre çare aranma
mıştır. 

Sayın milletveküleri, Türkiye, özellikle 1970'lerden 
sonra ciddî bir enerji krizi içine girmiştir. Elektrik 
enerjisinde ve petrolde, krizin doğurduğu pahalı enerji 
çağına uyum gösteremediği için, cumhuriyet tarihinin 
en bunalımlı dönemini yaşamıştır; sosyali ve ekono
mik faaliyetler zaman zaman durma noktasına gelmiş
tir. Bu bunalımların faturasını ise, en acı bir şekilde 
ulusumuz ödemiştir. Bunun birinci sebebi, 1950'lerde 
başlayıp, 1960'lardan sonra devam ettirilen ve ucuz 
diye elektrik enerjisi üretimi dahil, ulaşım ve ısınma, 
her türlü ekonomi ve sanayi üretiminin ithal petrole 
dayandırılmasıdır. 1970'lerdeki petrol krizleri ortaya 
çıktığında, ihracatının tümü petrol alımlarını karşı
lamayan Türkiye, çaresizlik içinde kıvranır duruma 
düşmüştür. «Neden?» diye sorarsanız; bugünkü gibi 
izlenen yanlış politikalardan. Çünkü, o zaman da 
yerli kaynakları belli bir plan ve perspektif içinde 
harekete geçirecek, araçları ve amaçları belli ulusal. 
bir enerji planına bağlanmamıştı; o zaman da, enerji 
kullanımında büyük ölçüde dışa bağımlı idik, bugün 
de; o zaman da enerji üretiminde finansman, teçhizat 
ve hizmet yönünden dışa bağımlı idik, bugün de; o 
zaman da yerli kaynakların öncelikle 'kullanılması po
litikası ikinci planda idi, bugün de. 

Sayın milletvekilleri, işte bu yanlış ve tutarsız po
litika devam ettiği sürece de, Türkiye, enerji açığını 
hiçbir zaman kapatamayacaktır. Çünkü, ortaya çıkan 
sıkıntıların kaynağı ve inisiyatif yeteneği dışarıya kay
dırılmıştır. Eğer, bugün elektrik enerjisi üretiminde 
geçici bir ferahlık var ise, bu, ta 1970'lerde başlatı
lan ve özellikle dış finansman zorluğu yüzünden ge
reğinden fazla yapımı uzayan santralların yeni yeni 
devreye girmesindendir. Kimse, bunun hikmetini ken
dinde aramasın, hele hükümet hiç aramasın; çünkü 
işbaşına geldiği günden beri herhangi bir linyit sant
ralına el atmamıştır, attırmamıştır; sadece, uzun yıllar 
önce başlatılan santralların açılmasını yapmaktadır. 

Sayın mıîlletvekilileri, son Meclis görüşmelerinin 
birisinde, Sayım Başbakan enerji artışı ile ilgili bir 
hususu dile getirmişti ve Hükümet, bunu kendisinin 
başarısı gibi göstermeye devam etmektedir. Yine bu 
konuşmada, tersten gidilerek, yani üretimden ener
jiye geçileceğine, enerjiden üretime geçilmek sure
tiyle bir rakam verdiler. Şiımdli, işin iç yüzü şudur : 
Demin de belkibtüğiım gibi -zaten biz de beklemiyor
duk- diki yıllık bir hükümetin santraları alelacele 
devreye söküp da, 'kendisinin bir eseri g!ibi göster
mesi münrfc'ün değildik. Bunu ne hükümet bekleye
bilir, ne de biz. Ancak, geçmişte yapılan santraların 
devreye (girme süred başlamıştır. Bunlar, 1985 yılın
dan beri devreye girmektedir; fi>86 ve 1987 yılında 
da bu devam edecektir. 

Şimdıi, ne olmuştur? Geçmiş yılarda basitırıian 
bir talep, bir kısıntı vardı ve bunun kaldırılması la
zımdı. Eğer bugün, enerjide yüzde 11,2 veya yüzde 
12,'ye yakın bir artış var ise, 'bu, doğrudan doğruya 
kısıntı ve kesintilerin kaldırılmasından dloğmuşltur. 
Bu kısıntı ne yapılarak kaldırılabilımiiştir? Bu da, de
diğim glibi, geçmliş yılarda başlatılan enerji üretim 
tesislerinin devreye girmesindendiir. Eğer siz, 1983 
yılında aynı şeyi yapmış olsaydınız, enerji talebi 3,4' 
lerde kalmayacaktı, daha yukarıya çıkacaktı. Bunun 
burada adının konulması lazımdır; bunu bii'lgilerM-
ze sunmak istiyorum. 

Diğer bir nokta da; petrol ödemelerindeki ferah
lama ise, işçi, köylü ve dlar gelriinin ezilmesi ve 
yoksullaşması pahasına, büyük teşvik ve desteklerle 
yapılan İhracatın, Iran-Irak savaşının doğurduğu kon
jonktüre! durumun sonucudur. Bu koşulların geçici
liği ortadan -kalkınca, tekrar yeni sıkıntılara düşüle
meyeceğini kimse garanti edemez. 

Sayın ındletvekileri, daha önce değindiğim gibi, 
Türkiye, eğer bugüne kadar enerji üretiminde boca-
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lamış ve devamlı dışa 'bağımlı hale gelmiş ise, bu
nun medeni, 'bu potansiyelli değerlendirecek yerli 
teknolojiye ve üretim araçlarına yöneliinmemiş ol
masındandır. Bu sebeple, her termik ısanıtral tesisa
tının yüzde 65'ıini ive her hiırdoeiektıik santral tesi
satının yüzde 45'ini dışarıdan almada çektiği finans
man sıkıntısından ve zamanında gerekli plan ve pro
jeleri yapacak, (mühendislik hizmetleri verecek güçlü 
bir kadroya önem vermemiş olmasındandır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin enerji duru
mundaki yerini tespit ve 'buna göre hareket için, 
çok kısa bazı bilgiler sunacağım. 

1. Türkiye, 1981 yılı listatisltiikl'erine göre, ticarî 
enerji üreıtlimii açısından dünyada 42 nci sırada olup, 
bu, bize 1961 yılındaki sırasının değişmediğini gös
termektedir. Yani, yirmi yıl yerinde saymıştır. 

2. Türkiye, enerji (tüketiminde dünyada 32 nci 
sırada olup, >bu, ıbize 20 yılda, ancak 6 ülkeyi geride 
»bırakmış dlduğumuzu göstermektedir. 

3. Kişi başına enerji tüketimidde Türkiye, 102 
nci sıradan 87 nci sıraya yüksdehilımişıse de; yani 
834 kilogram petrol eşdeğer ırakaımı ile he/ıüz dünya 
ortalaması olan 2 300 değerinin yarısına bile ula
şamamıştır. 

4. Elektrik enerjisi tüketiminde .Udisi 'başına 626 
kiovât/saalt ile Avrupa'nın çok gerisinde; 'yani Yu
nanistan'ın dörtte biri, Bulgaristan'ın dokuzda biri, 
Yugoslavya'nın 'beşte 'biri kadardır. Diğer Avrupa 
ülkeleri, 'bizim çok ilerimizde oldukları için, onlara 
değinmıiyoırum. 

5. Türkiye'nin, enerji üretimine elverişli linyit 
potansiyeli, yaklaşık 85 milyar kilovat/saattir. Şu an
da kullanılan ve yapımı sürdürülen santraillaırın ih
tiyacı içlin kulllanıllacalk olan miktar 37 milyar Ikıiılo-
vat/saattir. Geriye kalan linyit potansiyeli 48 milyar 
kilovat/saattir. 

'6. Türkiye'nin tespit ©dilen hidrolik potansiyeli 
120 milyar kilovat/saattir. Şu 'anda kullanılan mikıtar 
13,2 miyar kilovat/saat olup, yapımı sürdürülen sıarut-
ralların enerji üreltimi için gerekil potansiyel, 21 mil
yar kilovat/saattir. İkisinin toplamı 34 rnlilyar kilo
vat/saattir. Yani, hidrolik potamiyelıimizin, halen kul
lanılan, inşası devam eden ve bitirilmesi gereken 
santralıları topl'adığımız zaman, kullanılmış olan po
tansiyel 120 milyardan -inşası devam edenler blitıirlil-
diği takdirde- sadece 34 milyar kilovat/saat olacak
tır. Böylece geriye, 86 milyar kilovat/saatlik ıhir hid
rolik potansiyel kalmaktadır. 

7. 1989 yılında, yani Beşinci Beş Yıllık Kalkın-
mıa Planı sonunda, enerji toplam üretimi 69,7 mil
yar kilovat/saat olacaktır. 

'8. 'Kullanılmayan linyit artığı hidrolik potansi
yel, yaklaşık olarak 120 ilâ 130 milyar kilovat/saat 
civarındadır. 

9, Hidrolik potansiyel yönünden 7 Avrupa ül
kesi 'arasında, isveç'ten sonra, 2 nci sıradayız; ama 
ıbu potansiyelin kullanılmasında 'bu 7 devlet arasın
da, maalesef yüzde 11,11e en gerideyiz. 

ISayın millet vekilleri, enerji üretim ve 'tüketimin
deki yerimiz işte böyle olup, daha ne kadar kulia-
mılalbiliir potansiyelimiz olduğu yalklaşık olarak orta
ya çıkmıştır. Durum hu liken, geçmişte yaşadığımız 
ve 'bugün de içinde bulunduğumuz dış borç ödeme 
ve finansman zorlukları oritada iken, hükümetin, 
Türkiye'de mevcut 120-130 miyar kilovat/saaıtllulk 
külllanıllaibilecelk 'bu enerji potansiyelini görmemez-
likten gelerek, enerji ihtiyacını karşılamak için, mil
letimizin, arttıkça artan 'büyük faturalar ödediği pet
rol ithalatı yanında; bir de, hiç ders almamış ve hiç 
bu acıları yaşamamış gibi, geçmişteki krizleri unu
tarak, tamamen ithal petrolle ve lithaıl kömüre dayalı 
enerjli santralıları kurmaya kalkması, serbest pazar 
ekonomisi gösteriş ve fantezisi uğruna Türk Ulusu
nu ve gedecek nesilleri yeni 'borçlanmalar altına sok
mak değil de nedir; sizlere soruyorum? Bu bir ha
tadır ve günahtır. 

Bir taraftan, Beşindi Beş Yıllık Hanın, «İlkeler 
ve Politikalar» 'bölümünde, «Enerji sektöründe ana 
politika; amaçlanan ekonomik büyüme ve toplumsal 
gelişmelerini destekıleyecek ve yönlendirecek şekilde 
ülke enerji ihtiyacının zamanında, yetarii ve güveni
lir olarak karşılanmasıdır. Bunun için mevcut binin
c i enerji kaynakları geliştirilecek, yeni kaynaklanın 
aranmasına ve en kısa zamanda da kullanıma su
nulmasına önem verilecektir» diyeceksiniz; öîbür yan
dan da, hemen yapımına başlanması için linyit rezerv
leri ve yerleri 'belli olan Afşlin-Elbisıtan-B, Ganga!, 
Çayırhan, Çaıtalağzı, Saray, Çan ve diğer linyit sant
ralılarını yıllık prograıma dahi almayacaksınız... 

• Bir yandan, 1985 yılının programının 278 inci 
sayfasında, «Elektrik enerjisi kısa dönemde, linyite 
dayalı termik san'trıallaıria; uzun dönemde ise, hidro
lik ve nükleer enerji kaynaklarının hüyülk çapta üre
time sokulmasıyla sağlanacaktır» diyeceksiniz; öbür 
yandan da, 1986 yılı programının 225 inci sayfasın
da, «Enerji ve enerji hammaddeleri konusundaki ya
pılacak yatırımlarda özd sektör ve ya/bancı sermaye 
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girişiımılari desteklenecektir» deyip, ıkaımıu yatıırımılan-
nı teşvik eteneyi ağzınıza dahi almayacaksınız... Bu, 
almaz. Ya bunlar gelmezse 'veya yapılamazsa ne ola
caktır?.. Türkiye, santralsız ve ışıksız mı kalacaktır 
değer1! arkadaşlarım? Yoksa, «Serbest pazar ekono
misinin gereğidir» deyip, bu sene, ıgeçen seneki gibi 
ikömüır ithal edip, 'milyonlarca dolar ödemeye devam 
edecek misiniz? Doğru olan 'hangisidir; sizlere soru
yorum. 

Değerli arlkadaşilarım, kömür lithai meselesine ge
lince; ibunu kimse savunamaz, açıkça söylüyorum. 
Çünkü, demin de balhsel&tiğlkn gibi, Türkiye'nin bugün 
70-85 milyar kilovat/saat kullanılabilir büyük 'bir kö-
mür rezervi daha vardır. Şimdi siz, demin de saymış 
'olduğum santralar 'ortada dururken, dünyanın Öbür 
ucundan gemilerle 'taşıyıp dıöhal ıkömıür getireceksiniz 
ve ondan sonra da bunlarla santral çalıştıracaksınız... 
Bunlar duracak. 

'Benim üzerıinde durmak istediğliım, Gökova konu
sudur. Nedenine gelince; ıhiız burada, «Gökova 8 ki
lometre bu 'tarafa mı yakındır, 12 'kilometre öbür 
(tarafa mı yakındır» diye tartışıyoruz. Çünkü, 8 ki
lometre 'ille 12 kilometre arasındaki 4 kilometrelik 
fark için hükümet kendisine ibunu ısavunıma dayana
ğı yaptı ve bu santralın kurulmasına 'başlanıllıması 
liçlin orada birtakım çalışmalara girdi. ' 

Değerli arikadaşlaom, bakana ve .sizlere soruyo
rum : Şimdi şu tutarlılığınızı nasıl savunacaksınız? 
Burnu kimse savunamaz. Bu sanlfcral konusunda bizim 
tutumumuz 'bellidir. 'Burada söylüyorum; eğer 'bu 
santrali konusuna devam ederseniz, bunu biz tekrar 
Meclis günd'emin'e getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, eğer birlileri kaynrılmak ıis-
ttenliyorısa, finansman yönünden yapimak isteniyorsa, 
destek verilmek lis'teniyorsa veya devamlı olarak ona 
'devletten iş verilmek isteniyorsa, herhalde yeri burası 
değildir. Başka santralıların veriildiğinıi ıgörüyoruz ve 
bunlara da göz yumımayıp, bunu Meclise getireceğiz; 
ibunu burada söylüyorum. (SHP sıralarından alkış-
lar) Eğer nafcsızsam söyleyin. Şiımdli, elalem ne ya
pıyor; birlisi kömürünü satmak için, öteki teçhiza
tını satmak için, birisi de finansmanını veya banka
da biriken kredilerini yahut da plasmanlarını değer
lendirmek için, üçlü kombinezonu kurmuşlar, Tür
kiye'ye santral satmak istiyorlar. Bu, neymtiş? «Yap, 
'işlet» modelli olacakmış. 

Değerli arkadaşlarım, benim görebildiğim kadarıy
la, Türkiye için bu 3 tane santral, aşağı yukarı 4,5 
milyar dolardır. 1,5 milyar dolar da, siz bunun üzeri

ne nükleer santralı koyun, 6 milyar dolar. Bir de eksp
res yollan ekleyin; bunlarla beraber 10 milyarlık bir 
paket... Bütün bunlar nereye çıkıyor? Dünya finans
man pazarına çıkıyor. Bunlara ne istiyor? Kredi isti
yor. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Herkese vermezler 
onu. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Peki arkadaşla
rım; 500 milyonu, biliyorsunuz, dört ayda bulama
dınız. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — O eski dönemdey
di. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Geçen değil, si
zin zamanınızda. 

Şimdi, bu bankalara gittiğiniz zaman, bunlar size, 
'Bu paralar nereye gidiyor?» diye sormayacaklar mı? 
Yanlış anlamayın, muhalefetiz; ama biz de Türkiye' 
nin kredi itibarını isteriz; fakat Türkiye'nin kaldıra
bileceği bir borç yükü, başkalarının bir kredileme de
ğerlendirmesi vardır. Siz bunların hepsini göz ardı 
edeceksiniz ve yerli santrallar dururken, dışarıdan ge
lip bunlar bize santral yapacak, enerji üretecek ve bi
ze satacaklar... 

Değerli arkadaşlarım, ben size şurada inanarak 
söylüyorum, ele alınmayan santralların faturasını 
1990'İarda bu memleket ödeyecektir. Çünkü, bir sant
ralın ele alınması, kredilenmesi, projelerinin yapılma
sı en az iki yılı alır. Şimdi bunları ihmal ederseniz ne 
olacaktır? Ele alınmayan santrallara 1990'İarda başla-
sanız, yedi yıl sonra bitecektir; ama yedi yıl sonra 
çok geç olacak ve Türkiye tekrar bir krizin içine dü
şecektir. Anavatan Partisi Grubu mensubu değerli 
arkadaşlarıma bunu hatırlatıyorum; gruplarında dile 
getirsinler. 

MEHMET ÖZDEMt'R (Elâzığ) — Akla ihtiyacı
mız yok. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Şunu da söy

lüyorum : Eğer biz muhalefet olarak buna karşı çık
mazsak ve siz değerli' iktidar milletvekilleri arkadaşla-
rtm bunu desteklemezlerse, o zaman bu millet sizi, o, 
kömürün geldiği yer olan Avustralya, Kolombiya, 
Güney Afrika'ya; bizi de, Türkiye hududunun en ucu
na kadar kovalar: onu da söylüyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, bu politikalar, 
Türkiye'nin çıkarlarına ters düşen, kısa görüşlü poli
tikalardır. Sonuçta acısı ve faturası- hani bir Alman, 
Guather vardı ya, onun deyimiyle- alttakilere ciro 
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edilecek; kârı ise bir avuç aracı ithalatçı tarafından 
paylaşılacaktır. Bir yandan Sayın Başbakan, «Tür
kiye, Avrupa'nın en zengin enerji kaynaklarına sa
hiptir» diyecek, öbür yandan da, bu potansiyeli inkâr 
edercesine, ta Avustralya'dan, Kolombiya'dan, Güney 
Afrika'dan gemilerle linyit getirip, taşıma su ile de
ğirmen döndürür gibi, taşıma kömürle santral yapa
rak çalıştıracaksınız... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Japonya na
sıl yapıyor? 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Oraya gelece
ğim beyefendi; hem onun yoktur, sizin var. 

IBöylece, her biri 1,5 milyar dolara mal olacak 
santrallara, ayrıca yıllarca yüz milyonlarca dolar kö
mür parası ödeyeceksiniz. 

Her yıl artan kömür fiyatlarının, navlun fiyatları
nın ve değişen kur dolayısıyla sürekli artacak enerji 
fiyatının bedelini bu millete ödeteceksiniz,.. 

Ne oldu değerli arkadaşlarım; Türkiye'de linyitler 
çıkarılmaz, sular akmaz mı oldu? Yani 120 milyar 
potansiyeliniz var; siz bunları bırakacaksınız ve öbür 
tarafta santral yapmaya girişeceksiniz... Bunlar olma
yacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu romantik düşünce
den lütfen vazgeçin; bunun adına düpedüz siyasî bağ
nazlık derler. 

Eğer hükümet bu işte kararlı ise, önce Sayın Baş
bakan veya sayın bakan çıksın, Türk Milletine ilan 
etsin; Türkiye'de kullanılacak enerji kaynağının kal
madığını, çaresizlik içinde olduklarını söylesinler, on
dan sonra da bu santralın kurulmasına girişsinler. 
Eğer buna cesaretleri yoksa, o zaman da ya bu işten 
vazgeçsinler veya bu santralları neden yaptıklarının 
hesabını, bunun faturasını ödeyecek olan bu millete 
açıkça versinler. Yoksa, biz bu konuyu Yüce Mecli
se getirip, hesabını soracağız değerli arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, konuşmanızın 20 da
kikalık bölümünü tamamladınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bu hükümeti, 
bu tutumu karşısında uyarmak için, 1973 petrol krizin
den sonra Avrupa Ekonomik Topluluğuna dahil ve 
ekonomileri bizden çok güçlü ülkelerin ne gibi önlem
ler aldığına ilişkin bazı örnekler vermek istiyorum. 

Bir defa, bu ülkeler, enerji bağımlılığını azaltmak 
için, enerji tasarrufu yoluyla tüketimi azaltırken, di
ğer yandan enerji üreten kaynaklarını çeşitlendir-
mişlerdir. Ayrıca, topluluk ülkelerinin aldığı tedbirler 
sayesinde, topluluğun 1973'te yüzde 62 olan petrole 
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I bağımlılığı, 1983'te yüzde 48'e düşmüştür ve 1983'te 
I 39 milyon ton daha az petrol kullanmışlardır. Bizde 
I ise, 1973'te yüzde 25 olan petrole bağımlılık, 1983'te 
I yüzde 40'a çıkmıştır. Yani, tam tersine gitmekteyiz. 
I îşte, «Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine» sö-
I zünün bize ne kadar uyduğu ortadadır. 
I Daha yapılacak 370 adet hidrolik ve Elbistan B, 
I C, D, E grupları dahil, 14 adet termik ve bitümlü 
I şist santralı vardır. Hedef, 2003 yılında 200 milyar 
I kilovat/saat elektrik üretmektir. Bunun için dış para 
I ihtiyacı, 8 - 1 0 milyar dolardır. Bu, geriye kalan, on-
I beş, yirmi yıl gibi kısa bir süre içinde nasıl karşıla-
I nacaktır; soruyorum. 
I Hükümet, borçlanmayı -gözü kara bir şekilde-
I övünerek söylemeyi marifet saymaktadır. İktidara gel-
I diğinde, 19,1 milyar olan dış borçlar, bugün 24,6 mil-
I yara çıkmıştır. Dışsatımın yüzde 33'ü, dış borç ana-
I para ve faizlerine gitmektedir. Devamlı borçlanarak, 
I gittikçe, Güney Amerika ülkeleri durumuna zorlanı-
I yoruz. Buna akıl erdirmek zordur. 

I Sayın milletvekilleri, 1984 yılında CIA'nın yaptır-
I dığı ve Amerika'da Wall Street Journal Gazetesinde 
I yayınlanan bir rapora göre, dış borcu, ulusal gelirinin 
I yarısına yaklaşan bir ülkede tehlike çanları çalmaya 
I başlamış demektir. Wıall Street Jlournal Gaztesine ba-
I kıldığında, Türkiye'de kişi başına düşen borç mikta-
I rı, yine, kişi başına düşen ulusal gelirin, yaklaşık yüz-
I de 44'üne erişmiş, yani çanlar çalmaya başlamıştır. 
I Bu durumda, hükümeti uyanmak da, bizim görevimiz 
I olmaktadır. Adamlar, kendi yapacağımız işlere, kö-
I mür vererek, teçhizat satarak, en az yüzde 30 paha-
I sına mal satarak bizleri borçlandırmaya devam edi-
I yorlar ve biz de bu oyunlara geliyoruz. 

I Sayın Başbakan, «Bize kredi veriyorlar» diye övü-
I nüyor; ama, gözümüzün yaşına bakmadan da, iki 
I mislini tıkır tıkır alıyorlar. Faizler, anaparayı geçiyor 
I ve bu borçlar için ayrılan transfer harcamaları, bütçe-
I yi çatırdatıyor. 
j Buradan gelmek istediğim nokta şudur : Türkiye 
I bugün, yeniden kurulacak bu santralların, en az yüz-
I de 60 - 70'ini yapacak güce sahiptir. TEMSAN Pro-
I jesi yıllardır süründürülüyor; ilgilenen yok. Şimdi, 
I her konuda milliyetçiliğin tekelciliğini yapanlara so-
I ruyorum; neredesiniz? Gelin, bunlara beraber karşı 
I çıkalım. Hükümete sesleniyorum; gelin, bu politika-
I ya karşı çıkalım lütfen. Hükümetin, bu özentiyi bı-
I rakarak, kendi kaynaklarımıza sahip çıkmasını istiyo

rum. Çünkü, bu ülkenin topraklarına, bu yabancı to-
{ humlar gitmez değerli arkadaşlarım. 
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Sayın milletvekilleri, hükümetin enerji politikasın
da daha bir sürü tutarsızlık vardır. Hem, «Enerji çok 
önemlidir» diyeceksin, hem, TEK'in enerji brüt satı
şından yüzde 10 pay alıp, bunu Konut fonu'na ve
receksin ve hem de, Keban, Oymapınar santrallarmın, 
87 milyarlık gelirini ellerinden alıp, onlara üçte birini 
vereceksin, ondan sonra da, «Haydi, iş yap» diyecek
sin... Enerji politikasının tayininde de, TEK'i devre
den çıkarıp, hiç işi ve yetkisi olmadığı halde -Maden 
Yasasında olduğu gibi- Devlet Planlama Teşkilatı 
kendi kendisini devreye sokup, santral ihale etmeye 
kalkacak... Yönetimi ve politikaları siz tayin edecek
siniz, fiyatları siz t^pit edeceksiniz, zam üzerine zam 
yaptıracaksınız, sonra da kalkıp, «Biz, serbest pazar
cıyız; haydi gidin, bir özel şirket gibi çalışın» diye
ceksiniz... Buna gülerler. 

Ayrıca, DPT'nin, bu kurumlar üstü kurum olma, 
başkalarına yasa ile verilen yetki ve sorumluluğunu 
hiçe sayarak, onları kullanma gücü nereden geliyor? 
Onu da, sormak istiyorum. Eğer, hükümetin başın-
dakinin soyadının «özal» olması, bir kimse için bir 
imtiyaz değilse, o zaman bu yetkiyi nereden alıyor? 
Onu da soruyorum. 

Başka bir nokta da, santral kurmak isteyen özel 
şirketlere, TEK'in zorlanarak, yüzde 30'la ortak etti
rilmesidir. Biz, TEK Yasası değiştirildiğinde bu kür
süden, söyledik; gücü olanlar buyursun yapsın; ama 
TEK'i kendilerine finans kaynağı yapmasınlar; ener
ji tarifelerini ve üretim programlarını TEK'in duru
muna uydursunlar. Şimdi bakıyoruz, eski alaturka 
kurnazlıklar yapılıyor; TEK, her şirkete ortak edili
yor. 

Buna şiddetle karşıyız. Herkes kendi ayağı üzerin
de yürüsün; yürüyemeyen de, oturduğu yerde otur
sun yahut gitsin, kendi aralarında birleşerek yapsın
lar; ama TEK'i kendilerine payanda yapmasınlar. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de DSİ Genel Müdür
lüğünün çalışmalarına değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bütün kamu kuruluşla-
rının başarısını her zaman gönülden dilemekte ve 
beklemekteyiz. Türkiye'nin yüzünü ağartacak büyük 
projeleri her zaman destekleyeceğiz. Çok büyük har
camaların yapıldığı bu projelerin durumunu izlemek 
ve bilmek de, millet adına bizim görevimizdir. Onun 
için, DSİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları ve har
camaları bizim için her yönden önemlidir. 

Bu kuruluşumuzda, sözleşme ile müteahhitlere 
yapılan ödemelere bizim bir diyeceğimiz yoktur; an
cak, emirle, bazı müteahhitlere sözleşme dışı büyük 
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ödemeler yaptırılmaktadır. Bu ödemeler, avans şek
linde ve faizsiz olarak yapılmaktadır. Basına yansıyan 
belgelerden ve hükümet yetkililerinin beyanatlarından 
anlaşıldığına göre, şimdiye kadar bunlara, Kamu Or
taklığı Fonundan 25 milyar lira ödenmiştir. Bu 
avanslar, gerçekten işleri hızlandırmış mıdır; yoksa, 
bu şekilde toplu para alanlar, bunu başka yerlerde mi 
harcamışlardır? Sayın bakan bunu buradan lütfen 
açıklasınlar. Bizim öğrenmek istediğimiz, işlerde fi
zikî olarak ne ölçüde ilerleme olduğu hususudur. 
Çünkü, bizde de bazı belgeler vardır ve bilmek isti
yoruz. 

Diğer taraftan hükümet, mevcut sözleşmeleri, ka
rarnamelerle, müteahhitlerin lehine, 6200 sayılı Ya
saya aykırı olarak değiştirmektedir. Yasanın 35 inci 
maddesi, bunun şartlarını ve hukukî prosedürünü 
göstermiştir. Şimdi hükümet, bu yasanın ilgili mad
desini, Borçlar Kanununun 365 inci maddesini, Da-
nıştaydan mütalaa alınmasını ve 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununu -yani bütün işlemler ve öde
meler Sayıştay'ın denetimine tabidir- dışlayarak, Top
lu Konut Fonundan bazı müteahhitlere milyarlarca 
lira faizsiz avans ödemeleri yapmaktadır. 

Şimdi soruyorum : Bunların sözleşme ile ilgisi ne
dir? Parayı başka yerde kullanan ve işleri usulüne 
uygun yürütmeyen müteahhitlere ne gibi yaptırımlar 
uygulanmıştır? Bu ödemeler hangi müteahhitlere, han
gi projeler için ve ne miktarlarda ödenmiştir? Bunla
rın yanıtını sayın bakandan bekliyorum. 

Diğer taraftan, Atatürk Barajı için de mevcut söz
leşme durumunu tamamen çarpıtan ve ödemeleri Ame
rikan Doları bazına getiren ve fakat bütün kesintileri 
Türk Lirası olarak yapan yeni bir kararnamenin ha
zırlanarak Cumhurbaşkanının onayına sunulduğunu; 
ancak bunun için gerekli sözleşme değişikliğinin, Da
nıştay'dan geçirilmesi isteğiyle kararname taslağının 
geri çevrildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu kararname, ile usul ve yasa dışına çıkılarak, 
devlete, fazladan 200 milyar lira yük getirildiği iddia 
edilmektedir. 

Sayın bakan, bu olay doğru mudur? Doğru ise, 
ek ödemenin boyutu, koşulları ve yasal dayanağı ne
dir? Sayın bakan lütfen bu konuyu kürsüden açıkla
sınlar. Kimin parasının kime verildiğini; bu işin ya
sal olup olmadığını, millet öğrensin. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; enerji ham
maddelerinin aranması, bulunması, çıkarılması ve 
kullanılması, ayrı ayrı kuruluşların elindedir. Eğer 
MTA, Elektrik İşleri Etüt İdaresi aramaz, bulamaz 
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veya geliştiremezse, bir hammaddeyi ve kaynağı TKÎ, 
TEK ve halk nasıl kullanacaktır? 

MTA Enstitüsüne 1985 yılında 17,3 milyar öde
nek verilmiş, eylül sonuna kadar, 14,7 milyar lira har
cama yapılmıştır. Bunun büyük kısmı cari harcama
dır. Eylülden sonra ne verildiğini bilmiyoruz. 1986 
bütçesinde öngörülen miktar 22 milyar Türk Lirası
dır. Bu miktar sayın bakanın Plan ve Bütçe Komis
yonunda yaptığı konuşma metninde, cari harcamalar 
ile yatırım harcamaları ayrı kalemler şeklinde göste
rilmeden, sanki hepsi yatırıma gidiyormuş gibi bir 
görüntü altında sunulmuştur. Halbuki, ayrılan bu 
miktarın 1 8 - 1 9 milyar lirası cari harcamalara, geri
ye kalan 3,3 milyar lirası da yatırım harcamaları için 
öngörülmüştür. 

Aynı şekilde, Elektrik işleri Etüt İdaresi için 1985 
bütçesiyle öngörülen miktar 4,1 milyar, Eylül sonu
na kadar harcanan 2 milyar 657 milyon liradır. Bu 
yılki bütçesi ise 5,5 milyar liradır. 

Bir defa, bu iki kuruluşun, gerek 1985 bütçesiyle 
verilen ve gerekse 1986 için verilmesi öngörülen tah
sisatları son derece yetersizdir. Cari masrafları çıka* 
rıf sanız, yatırımlar için çok küçük miktarlar kalmakta
dır. İkincisi de, fiilen yapılan ödemeler, bütçe rakam
larının yüzde 60 - 70 civarındadır; yani eksiktir, ek
sik verilmektedir. Böyle küçük bütçelerle ve onları 
daha da küçülten fiilî ödemelerle bu kuruluşlar ne 
yapacaklardır veya beklenileni nasıl yapacaklardır; 
soruyorum sayın bakana. 

Binlerce kişi ve teçhizat kapasitelerinin yarısıyla 
çalıştırılma, doğal zenginliklerimizi kimler bulup ge
liştirecektir? Eğer ümidiniz sadece yabancı sermaye 
ise, korkarım, dağa pirince giderken, evdeki bulgur
dan olacağız. 

Doğu bölgesinin ve birçok yerin maden haritala
rı bile yapılmamış; ne var ise, asırlarca beklediği gibi, 
bu servetler yine beklemektedir; insan eli değmeden. 
Peki neden bu kaynaklara el atmıyoruz da, ithal kö
müre özeniyoruz? Para yoksa, ithalat için nasıl bu
lunuyor; soruyorum. 

Bu verilen bütçelerle, kuruluşlara, «Alın, yaptığı
nız işlerle biraz meşgul olun» denmektedir âdeta. 

Türkiye, yeraltı servetlerimizin bir an önce çıka
rılıp, halkımızın emrine sunulmasını, artık lüzumun
dan fazla erteleyemez. Batılı ülkeler kendi doğal kay
naklarını keşfedip, çıkarıp, kullanmaya başladıktan 
sonra, şimdi de konvansiyonel olmayan enerji kaynak
ları üzerinde ilginç çalışmalar yapmaktadırlar. Bizim 
hükümetimiz ise, «Ekonomik modeline ters düşer, 
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I ayıplanır» kompleksi içinde, kendi ulusal kuruluşla-
I rina mesafeli davranmakta, moral ve destek yer-
I mekten âdeta çekinmektedir. 
I Sayın milletvekilleri, TKİ'nin çalışmalarına gelin-
l ce; bu kuruluşumuzun gerçekten ağır bir görevi ve sö-
I rumluluğu vardır. Bütün Türkiye'nin her sahada du-
I yulan linyit ihtiyacının, yani ısınmada, enerji üretimin-
I de, ulaşımda ve sanayide karşılanması görevi, bu, ku-
I ruluşumuza aittir. Bu kuruluşumuza verilen görevin 
I istenilen şekilde yerine getirilmesi ise, yatırımla ve 
I yeni teknolojiler kullanmakla sıkı sıkıya bağlıdır. 
I Bugüne kadar bu kuruluşumuza hedef verilmiş, bu 
I üretim hedefleri, plan ve programlara geçmiş; ancak 
I yatırım için gerekli finansman hiçbir zaman yeterli 
I düzeyde temin edilmemiştir. Ayrıca, bu kuruluşu-
I muz, içeriden ve dışarıdan politik baskılar altında tu-
I tularak, kendi stratejisini ve yönetimini kendisinin 
I saptaması yetkisinden yoksun bırakılmıştır. 
I BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 30 uncu dakikanız 
I doldu. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitirmek üze-
I reyim Sayın Başkan. 
I Türkiye, birçok üretim dalında olduğu gibi, linyit 
I üretiminde daha önceki yıllarda varması gereken he-
I deflere bugün de varamamıştır. Nedeni; yukarıda söy-
I lediğim müdahaleler, finansman yetersizliği ve gerek-
I li teşvik ve desteğin verilmemesindendir. 

Sayın m'Metvekiteri, Dördüncü1 Beş Yıllık Plan 
I dönemli içinde, hedlef 51,5 milyon ton linyit üreti-
I mi olmasına rağmen, Ibu rakamı 21 milyon tonda 
I kalmıştır, Buna dikkatlimizi çekmek istiyorum. Artış 
I hm, planın gösterdiği yüzde 28'ıin çok altında, or-
I talıama yüzde 5,9 olmuştur. 
I Beşindi Beş Yıllık Plan, bu rakamı yeniden he

def 'almış ve yıllık ortalama yüzde 17,8 artışla, bu 
rakama ancak 1989'da ulaşılacağını göstermiştir. 

1985 yılı içinde Ekim aıyı sonuna kadar 23,7 mil* 
I yom ton lıinyit üretilmiştir. Hedef ise 29 mtifyon ton-
I dur. 1986 yılı üretim programı ise, 38 milyon 362 
I bin ton olarak planlanmıştır. TKİ'nin elindeki pro-
I je paketinin toplamı ise, yuvarlak olarak 665 milyar 
I Türk Lirasıdır., 

Şimdi, Ibu bilgilerden sonra söylemek istediğim 
I şudur: Eğer ton .başına üretim maliyetinden hareket 

ederseniz, verilen 157,5 milyar lira ile 38 milyon ton 
I kömür çıkarmanız - bele yüzde 50 enflasyonu da 
I dikkate alırsanız - mümkün değildir. O zaman, an

cak (geçen seneki kadar kömür çıkarabileceğinizi şim-
I diden söylüyorum <ve TKt'yi (bundan dolayı lütfen 

— 296 — 



T. B. M. M. fi: 49 

suçlamayalım. Çünkü, hesabını yaptım; fakat vak- I 
tim kalmadığı içtin bu hususa girmek istemiyorum, bu I 
takdirde TKI'nıin bütçesinin en az '220 milyar Ura I 
olması gerekmektedir; fakat TKt'ye verilen, maale- I 
şef 1155 miyar İra civarındadır. I 

Sayın milletvekiMerı, son yıllardaki kömür dış alı- I 
mı, bir ekonomik zorluktan ve kaymak sorunundan I 
çok, bir plansızlığın ve hatalı bir yaklaşımlın eseri- I 
dk. Ayrıca, üretim, iletim ve dağıtım ağının da çok I 
etkin bir şekilde kurulması lazımdır. I 

Hükümet, şimdi de klömür tevzii müesseslerinin I 
satışım düşünüyor. Som derece hatalı bir tutumdur. I 
Bu, sadece bazı 'yandaşları memnun eder, ama eksik I 
tartı ve taş toprakla karıştırılmış kömür almanın I 
faturasını da vatandaş öder. Gezdik, dolaştık, bu- I 
nun belediyelere verilmesi en (iyi yoldur; ama bunu I 
birtakım kişilere verirseniz, tartı oyunu ve diğer I 
oyunlar burada lişin içine girer, vatandaş da kömü- I 
rünü hem dksiık, hem de kalitesiz alır. I 

'Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerimin I 
sonuna gelmek üzereyim; madenlere de kısaca değin- I 
mek (istiyorum. Bildiğiniz [gibi, madenler uzun yıl- I 
lardan beri partiler arasında siyasî ve 'ideolojik bir I 
yaklaşım içinde ve de kamuoyunda tartışılmıştıri I 
Madenler konusu, bu hükümetlin iş başına gelme- I 
sinden önce çıkarılan 2840 sayılı Yasa ile, devlet I 
aleyhine ağır basmasına karşılık, bir ölçüde dengeye I 
getirilmişti; ama Türkiye'de, ©mek, sermaye ve tek- I 
nolojıi koyarak, dar locak işletmeciliğinden havza üş- I 
letmeoliğine ve maden işletmecilik yöntemlerine I 
girme riskini göze alamayan sözde madenciler ve tat- I 
lı kâr peşinde koşan, iştahı-kabarık maden yağma- I 
cıları, iç ve dış odaklarla işbirliği içinde, en so- I 
nunda İstedikleri şekilde bir yasa çıkarttırarak, ma- I 
denleri pençelerine düşürmüşlerdir. Şimdi de bölüş- I 
menin kavgası başlamıştır. Parayı bastırıp «banko» I 
diyenler, madenleri kapatıyor* Yasanın 13 üncü mad- I 
desine göre, hektar başına 250 İra arama ruhsatı, I 
500 lira ön işletme ruhsatı, 1 000 lira işletme ruhsatı I 
ve de teminatı kıim ödeyebilir? Ancak güçlüler. İşte I 
bu olmaya, küçük madenciler silinmeye başlamış- I 
tır. 

(Dünya Bankası uzmanlarınca hazırlanan, «Tür- I 
fciye'nin Enerji Stratejileri» adlı gizi raporda, «Lin- I 
yit başta olmak üzere, madenlerimizi özel sektör iş- I 
letmeciliğine açınız» denmektedir. Buyruk yerine ge- I 
.tirildi; ortada denetim yok. I 

Yasanın 52 nci maddesiiınle göre, 6 ay zarfında I 
Maden Dairesinin yeterli kadro ile teçhiz edilmesi I 
ne oldu? 6 ay da 15 Haziranda doldu. | 
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Yasanın geçici 2 nci maddesi, her türlü parasal 
entrikaların, spekülasyonların odak noktası haline 
gelmiştir. Söylediklerimiz, üzüntü i\e belirteyim ki, 
gerçek olmaya başlamıştır. 

Nükleer santral konusunda ise hükümet, Türkiye' 
nin çıkarlarını gözeten bir anlaşma yapmamıştır. 
İşin başından beri hükümet, yanlı bir tutum içine 
girmiş, şimdi ön anlaşması imzalanan santralın 1,5 
misli kapasitedeki ve bütün kredileri garanti altına 
alınmış, dünyanın her yanında en yaygın şekilde kul
lanılan bir teknolojiye sırtım çevirerek, aynı fiyata, 
onun neredeyse yarısı büyüklükte ve sadece bir M 
ülkede kurulan bir santral seçmiştir. Birincisi 1061 
•megavat, diğeri 630 megavat ve fiyat aynı. Nerede 
Türkiye'nin menfaati? «Dostlara '1111316 olsun da, ne 
olursa olsun» denemez, 

BAŞKAN — Sayın Saooğlu, 35 dakika oldu 
efendüm. 

(PAŞA SARIOĞUU (Devamla) — Hemen bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Yap - işlet modelinde dış borçları, faizleri kim 
garanti edecek, enerji maiyeti kaça olacak? Ya
bancılar, şimdi, maliyenin garantisini istiyor, dış 
borçlanmalar için; ne o$du o zaman? O zaman, 
yap - işlet modelinin bir anlamı yok. O zaman, ken
dimiz 'borç alıp, kendimiz yapalım; madem Maliye
den garanti istiyorlar. 

Sayın ımiletvekileri, enerji konusunda bu hü
kümetin uygulamakta olduğu politika, yalnız, yan
lış, kısa görüşlü, dış özentili değil; aynı zamanda, 
millî olmaktan, Türkiye'nin uzun vadeli çıkarlarım 
'korumaktan ve (gelecekte enerji krizlerini önlemek
ten de çok uzaktır; onu da bildiriyorum. 

Son çıkarılan Maden Yasası ise, Türkiye'ye bir 
şey kazandırmayacak; sadece maden yağmasını hız
landıracak, sadece akçalı ve döstçalı ilişkiler kuran* 
lan zengin edecektür, 

SHP iktidarımın ilk görevi, yalnız taşlan değil, 
köşe taşları dahi oynatılan enerji ve madenler ko
nusundaki yasaları silkeleyerek, üzerlerindeki para-
aitleri dökmek, devleti, kamuyu ve halkı koruyan 
yeni yasalar çıkarmak olacaktır. 

Sözlerime son verirken, şahsım ve Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına hepinize içten sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkış-
lar) 

İBA$KAN — Teşekkür* ediyorum Sayın SarıoğlUj 
Sosyaildemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikin

ci konuşmacı Sayın Ayhan Fırat. 
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Buyurun Sayın Fırat; 24 dakika süreniz var
dır. 

SHP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Başkan, saygıdeğer miletvekilleri; 
ben, Türkiye'nin bugünkü durumunu kısa ıhir özetle 
açıklamak istiyorum, | 

Dünya enerji tüketiminde bugün ortalama fert 
başına 2 bin kilovatsaat yıl. Hükümetimizin övün
düğü (bu dönemde 630 kilovatsaat/yıldır. Bu, Tür- | 
kiye'nin ne durumda olduğunu özetlemeye kâfidir; 
onun için bu konuda fazla bir şey söylemek istemi
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarını, Tüırkıiye'de hid
roelektrik santraılları potansiyelimiz 110 milyar kilo
vat/saattir, 

AHMET EKÎCİ (Kütahya) — Biraz evvel, «120» 
dediler.... I 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Elfendim, termik 
santral potansiyellimiz de 70 milyar kilovat/saat-
itr. İkisinin toplamı 180 milyar kilovat/saattir. 2020 
yılında {dikkat edin arkadaşlarım) Türkiye, tüm I 
akarsu ve termik imkânlarım kullansa, 180 milyar 
kilovatsaat enerji üretecektir. Türkiye'nin 2000 yılın- I 
daki nüfusu ise, 80 - 90 milyon olacaktır. Demek ki, 
2020 yıllında, 2000 yılındaki nüfusa oranlarsanız; I 
ancak bugünkü dünya ortalamasına erişebileceğiz. I 
Düşünün durumu... I 

Şimdi arkadaşlarım, bunu niye söylüyorum? Bu- I 
nu söylememin sebebi; bugün Türkiye'de hidro- I 
elektrik enerji potansiyel'inin ancak yüzde 12,5'unu I 
kullanıyoruz; termik enerji potansiyelinin de yüzde I 
20'sini kullanıyoruz. Şimdi, demek ki, ülkede, bir I 
ilave enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Bu ne ola- I 
bilir? Bu, güneş enerjisi olabilir, nükleer enerji oda- I 
bilir, fuel - oü enerjisi olabilir. Bugün, dünyada 90 I 
milyar ton petrol rezervi ollduğu kabul edilmektedir. I 
Dünya, yılda 3 milyar ton petrol kullanıyor. Demek I 
ki, 30 - 35 sene sonra dünya petrol rezervleri de I 
tükenecektir. O halde, petrole dayalı termik enerji I 
yanlıştır; oraya da gidemeyiz. Geriye kalan, nük- I 
leer enerjidir. Hükümetimiz de nükleer enerji üze- I 
rine gidiyor, I 

Ancak muhterem arikadaşlanm, ülkemizde nük- I 
leer enerjiye ne zaman geçmemiz lazım? Hüfcüme- I 
timiz 2. tane nükleer enerji santralı kurmak için faa- I 
liyet halindedir; her ne kadar «değiliz» dediyse de. I 
Muhterem arkadaşlarım, blir ülkenin millî kaynakla- I 
rının, hidroelektrik kaynakları potansiyelinin yüzde | 

12,5u kullanılmışken, bir ülkenin termik santraları 
potansiyellinin ancak yüzde 20*si kullanılmışken; M* 
kenin büyük çapta, çok sayıda nükleer enerjiye git
mesi yanlıştır, Anoak, Sosyaldemokrat Halkçı Par
tinin programında da yer aldığı gibi, ülkede 1 tane 

| nükleer enerjfi santralli kurmakta fayda vardır; çün
kü teknolojinin Türkiye'ye girmesi gerekir, çünkü 
buna ait bilgilerin, mühendislik hizmetlerinin tü
müyle Türkiye'de yerleşmesi ve eleman yetişmesi ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarını, 'balkın blir misal veriyo
rum: Türkiye'de 110 milyar kilovat/saat su enerjisi 
vardır. 250 gram petrolden 1 kilovat/saat enerji üre
tilir. 110 milyar kilovat/saat su enerjisini petrole 
dönüştürürseniz, 27,5 milyon ton petrole eşit olur, 
Bu 27,5 milyon tonunun yüzde 12,5'unu kullanıyor
sunuz, 24 milyon ton oluyor. Demek iki, Türki
ye'deki akarsuların eşdeğeri olan 24 milyon tonluk 

I fuel - oil karşılığı, 170 dolarla çarpın, 4 milyarın 
üstünde bir rakam eder. Muhterem arkadaşlarım, 

I bugün ülkenin, 4 milyar doların üzerindeki millî kay-. 
nağı, her sene akarak denizlere gidiyor; bunun üze
rine hükümet eğilmiyor, taşıma su ile değirmen 

I döndürmek gilbi, ithal kömüre dayalı santralılar kur
maya çalışıyor. Bu mudur millî hükümet? (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Muhterem arkadaşılarım, Türkiye'nin linyit re-
I zervi 8,5 milyar tondur; bunun 3,5 milyar tonu Af-
I şin - Elbistan'dadır. Bakın, hükümet ne yapıyor: 
I Bunun bir ünitesi geçen sene servise verilmişti, bir 
I ünitesi de bir müddet önce servise verildi. Halbuki 
I kendi yaptıkları planın 198 inci sayfasını açın; ora-
I da Afşin - »Elbistan'ın 1985 yıllında iki ünitesinin da-
I ha servise gireceğini görürsünüz. Ne zaman yaptı 
I hükümet bu planı? 'Bir sene önce yaptı. Bir sene 
I önce yaptığı bir planda, Beşinci Beş Yıllık Planın 
I birinci yılında ilki ıtane 340 megavatlık ünitenin ser-
I vise gireceğini planlayan hükümet, bir tanesini so-
I kabiliyor, öbürünü yine aksatıyor. Bu hükümetin 
I Beşinci Beş Yıllık Planı, daha planın birinci yılında 
I aüt üst oluyor* 
I ÎSMET TURHANGİL dMıanisa) — Plan deP, 
I pilav... 

I AYHAN FIRAT «(Devamla) — Muhterem ar-
I kadaşlarım, bakın hükümet ne yapıyor: Yumurta-
I lııkta, Aliağa'da ve Trakya'da; Shell'e, Bronbove-
I ri'ye ve Westinghaus'a santralar kurdurmaya çalışı-
I yor. Yüce Meclis şahittir, sayın balkan, beş ay önce 
I ıbenim soru önergeme cevap verirken, «İthal kömü-
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re dayalı santral kurdurmayacağız» demediler mıi? 
Altı ay sonra da (bunu önümüze getiriyorlar. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkımlar) 

Muhterem arlkadaşlarım, ayrıca hükümetimiz ne 
yaptı? Balkın; Kemerköy'de 5 tane 210 megavatlık 
gücünde santral kurduruyor. Nedir bunun! «kömür re
zervi? Maksimum 90 milyon »ondur. Ne kadarını 
dışarı çıkarırsınız? Yüzde 70'iinii çıskarsanız, bu da 
60 milyon ton eder. Efendim, «Senede 10 milyon 
ton» diyeceksiniz; bir ünite 2 milyon ton yakıyor; 
altı senelik kömüre dayalı 'bir santral kuruyorsu
nuz. Afşin - Elbistan'da 3,5 milyar ton kömür ya
tıyor, Afşin - Elbistan'da <İB) santralını kurmak 
için - bizim ikazımız üzerine - Planlamanın 199 uncu 
sayfasına 'bakınız; Afşin - Elbistan <İB) santralı yaz
dıran ihülkümet - ıgeçen sene (bakan da 'bunu söyle
mişti, «fcoydulk» dermişti - maalesef en ufak bir mas
raf yapmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarını, yukarıda arz ettiğim 
gibi, nükleer santralardan; Kanada'nın Candu, Al
manya'nın KWU - 2 firmasıyla €00 veya 1000 me
gavat gücündeki bu iki santralı; «yap - işlet - dev
ret» formülü ile kurmak, bu memlekete en büyük 
kötülüğü yapmaktır. Bu memleketin mühendisleri, 
bu memleketi»! işçileri, bu memleketin - kendi tabir
leriyle - firmaları, bunun mıühendisiliik hizmetlerini -
yapmaya muktedirdir. Neden anahtar teslimi sant
ral ihale etmeye kalkıyorlar? Sizin takip ettiğiniz bu 
usulü, anahtar teslimi ihale yapmayı, emperyalist 
devletler, geri kalmış ülkelere, Afrika ülkelerine tat
bik ediyorlar. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
aflıkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Ibakuı bir şey daha arz 
edeyim: Kalkınmış ülkelerde {Amerika'da, Alman
ya'da) bir nükleer santralın yapım süresi 9 veya 10 
yıldır. Hükümetimiz daha 1986 yılında buna başla
yacaktır, İşte (kendi planları, sayfa 199; en son sa
tırda, «Nükleer ısantral-1, I1993'te servise verilecek» 
diyor. Muhterem arkadaşlarımı, medenî ülkeler bu
nu yapamıyor; ıgeciktimiz geciktiniz... Ukü senedir bu
rada söylüyoruz. Ülke, 1990 - 1991 yılında - Bunu 
benden beş 'kere dinlediniz, yine duyunuz - enerji 
darboğazına girecektir, bunun kurtuluşu' yoktur; bu
nu biraz sonra da izah edeceğim. Bunun sorumlusu, 
bu hükümettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın bu nükleer enerji 
santrallarını fazla kurmamak lazımdır. Şu aşamada, 
millî kaynaklardan tümüyle istifade etmedikten sonra, 
1 tanenin haricinde nükleer santral kurmamak lazım-
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'dır. Bunun, son derece büyük mahzurları vardır, ben 
birkaç tanesini ancak söylüyorum. Birinci olarak, bir 
yakıt meselesi vardır; yakıt meselesinde anlaşma ya
pılmış mıdır? Bu santral uranyuma dayalıdır, U308 

eşdeğeri uranyumla çalışacaktır; Türkiye'de bunun 
rezervi 3 500 tondur. MTA'nın, geçen sene 1984 yılı 
çalışmalarıyla 1 850 ton daha ilave edilmiştir; ancak 
bu, buna kâfi değildir, zenginleştirilmiş uranyum la
zımdır; bunu temin eden Avrupa'da 2 ülkedir. O 
halde, yakıtı halletmeden, böyle bir şeye girmek sa
kıncalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca şunu arz etmek 
istiyorum; bugün dünyanın en zengin toryum rezerv
leri Türkiye'dedir. Nükleer enerjide, görülüyor ki, 
dünya toryuma geçmenin hazırlıklarını yapıyor. O 
halde, dünya 2000 yılından sonra toryum yakıtlı nük
leer enerji santrallarına geçecektir. Sizin bu hususta 
yapacağınız fazla yatırım, maalesef ileride atıl kapa
site olarak elinizde kalacaktır. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Tavuk 
besleriz... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Yap - işlet - dev
ret» formülü ile yaptıracağınız bir fabrikada, müte
ahhit, kârını alacaktır; müteahhit, faizini alacaktır; 
müteahhit, 10 -15 sene işletecektir, sonra size devre
decektir. Devredince ne olacaktır? ömrü 20 senedir; 
5 veya 10 sene kalacak. Arkadaşlar, o 5 sene sonra, 
bir nükleer enerji santralının kapısını kapayıp gide
mezsiniz; bunu sökmek lazım ve sökmek, yapmak
tan daha pahalı. Tedbir almak lazım; bu tedbirler 
son derece pahalı. Bazı dünya ülkelerini görüyorsu
nuz, santrallan sökebilmek için yıllardır uğraşıyor
lar, dünyanın masrafını yapıyorlar. Söküm esnasına 
gelindiği zaman, sizin «devret» faslınıza gelindiği za
man, size yüklü bir faturadan başka bir şey bırak
mazlar; bunu iyi bilin. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zaten müteahhidi 
zenginleştirmeyi düşünüyorlar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, eğer hükümetin gücü varsa, nükleer santral 
için 1,5 milyar dolar, 1 000 megavatlık için de 2 mil
yar dolar bulunabiliyorsa, bu para ile neler yapılmaz?.. 
Bu para ile Türkiye'de 370 tane hidroelektrik santra
lının türbinleri, jeneratörleri yapılır. Kim yapar? Türk 
sanayicisi yapar; buna yardım etsin. Bu para ile Tür
kiye'de elektromekanik teçhizatının tümü yapılır; bu
na yardım etsin. Bugünkü rejim, ithal edip, ikame 
etme rejimi. Buna gidiyorlar. 
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HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — O zaman 
ithalat durur. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Ülkenin enerjisi
nin şalterini işiçye veremezsin» diye bağıran ikti
dar: Ecnebiye nasıl verirsin, yabancıya nasıl verir
sin? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın 
Başkan, sükûnetimizi ödüllendirin lütfen. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakın, bu ülkede bor için daha önce bir
çok şey söyledik; şimdi madenler için birkaç şey 
söylemeden önce bir noktaya işaret etmek istiyo
rum ve yüce Meclisin huzurunda hükümeti uyarıyo
rum. 

Yine, beş yıllık kalkınma planının 199 uncu say
fasına bakın arkadaşlar. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı 1989'dan 1994 yılına kadardır. 1989 yılma ka
dar, diyelim ki, hükümetin dedikleri doğru çıktı ve 
enerji üretimi 60 milyar kilovat/saat oldu, 50 mil
yar kilovat/saatini kullandık. Ondan sonra, her yıl 
yüzde 12 artışla ne yapar? Beş senede 30 milyar kilo
vat/saat üzerinde enerjiye ihtiyacımız var demektir. 
Verdikleri tabloya bakıyoruz arkadaşlarım; «1990 
yılında Kemerköy 1 - 2 Santralı 2,5 milyar kilovat/ 
saat enerji üretecek. Onun haricinde, nükleer santral 
1993'te bitecek ve 6 milyar kilovat/saat enerji ürete
cek» demişler - ki yetiştirmelerine imkân yok - bir
birine eklediğimizde 8,5 milyar kilovat/saat yapar. 
Onun haricinde, Peri - Özlüce Hidroelektrik Santralı 
413 milyon kilovat/saat ve Kral Kızı 146 milyon kilo
vat/saat ettiğine göre, ne oldu arkadaşlar? 9 milyar 
kilovat/saat. Bu memleketin 30 milyar kilovat/saat 
enerjiye ihtiyacı var; işte evrak elinizde, açın ba
kın, 9 milyar kilovat/saat enerji üretilecek. 

Eğer, hükümet, ithal kömürle buna yetişeceğini 
zannediyorsa -ki, yetişemez - ülke 1990 - 1991'de ener
ji darboğazına girecek ve Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planı dönemindeki enerji darboğazı, bu hüküme
tin, bü memlekete hediyesi olacaktır. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da madenlerden 
bahsetmek istiyorum. Madenlerimizden, özellikle lin
yit ve asfaltit gibi enerji hammaddesi olarak son de
rece önemli olan bor'un -dünya rezervlerinin yüz
de 70'ini teşkil eden uranyum ve toryum gibi nükleer 
enerji hammaddesi olması nedeniyle özel ehemmiyet 
taşıyan rezervlerimizin - hangi sektör tarafından ça
lıştırılacağı uzun seneler tartışılmış ve 1979'da MTA' 
nm - bakın E1E ve MTA'dan hep iftiharla bahsedi-
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yorum - bulduğu ve Avrupa'nın en iyi rezervlerin
den biri olan trona da buna ilave edilmiştir. 1978 yı
lında 2172 sayılı bir Yasa çıkartılmış; bor, trona, 
uranyum ve toryum gibi bazı madenler devlete bıra
kılmıştır. 

Bakın bu hükümet ne yaptı? Hükümet bir kanun 
çıkardı muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz, 2840 
sayılı Yasa altı ay önce buradan çıkartıldı, «1 milyar 
dolar ihracat yapacağız» denildi. 

Muhterem arkadaşlarım, işte, elimde bakanlığın 
yazısı; geçen sene yaptığı ihracat 170 milyon do
lar, bu sene 166 milyon dolar. Niye? «Bor konusun
da özel sektör kapılarını açtığınız için Avrupa'daki 
bor fiyatlarını düşüreceksiniz» dedik, düşürdünüz. Ya
zık, günah değil mi; sorumlusu siz değil misiniz? 
İşte, matbu yazı elimde; aksini ispat edin... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bugün elimizde Avrupa' 
da 5 milyar dolar eden bir trona rezervimiz vardır 
ve şu anda Etibank'ın elindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer madenlerimizi dev
let işletirse, çarçur edilmez, şunun bunun elinde kal
maz. ANAP Hükümetinin çıkardığı 3012 sayılı Ma
den Kanununun 49 ve 50 nci maddeleriyle, 2840 sayılı 
Kanun, kısmen etkisiz kılınmıştır. Şöyle ki, 49 ve 50 
nci maddelere göre, kanunun yürürlük tarihinden 
sonra bulunacak bor, trona, asfaltit gibi madenler 
şahıslara da açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 6309 sayılı Kanunla, düşmüş 
maden sahaları, «Bu kanunun 13 üncü maddesine gö
re belediyelere verüebilir» denmiştir. Buraya çok dik
kat etmesini istirham ediyorum yüce Meclisten; «Be
lediyeler, maden ruhsatları normal prosedürden geç
mek ve arama ruhsatı almak şartıyla maden sahibi 
olabilirler» dendi. Hadisemizde ise, tamamen aksine 
olup, evvelce hüküm ve muameleden düşmüş olan 
ve 3213 sayılı Kanunla açılması beklenen çok kıy
metli kömür sahalarını, kanun çıkmadan evvel -âdeta 
yangından mal kaçırır gibi - bir dilekçe vermek sure
tiyle el altından belediyelere mal etmişler ve bila-
hara kendi yandaşlarına, çok cüzî bir hak almak su
retiyle, devretmişlerdir. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

İSMET TURHANGIL (Manisa) — Kime gitmiş, 
kime?.. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 5 dakika süreniz kaldı. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, şimdi bunların hangi belediyeler olduğunu 
ve kimlere verildiğini arz ediyorum: Tavşanlı, Emet, 
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Günlüce, Tunçbilek, Domaniç ve Altıntaş belediyele
rine devredilen bu madenler, bakın kimlere gidiyor: 
8 adedi Hasan Hüseyin Bayrak'a, 5 adedi Hikmet 
Ünal'a, 4 adedi ANAP'lı Ahmet Ertaş ve Lütfi Di-
ler'e; hepsi ANAP'lı. işte Sakarya Gazetesi; «Kömür 
ocakları ANAP'lılara verildi» diyor. Sayın Ahmet 
Ekici ne diyor, bakın; «17 ocağı kullanan 4 kişinin, 
Kütahya'da ANAP'lı olarak tanındığı; bu uygula
manın yalnız Kütahya'da değil, verimli kömür oca
ğına sahip başka illerde de yapıldığı. Uygulama
nın bu şekilde yapılmasında ise Südi Türel'in de bil
gisi olduğu» söylenmiş; gazetenin iddiası... (SHP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Sayın Başkan o 
demeci ben vermedim; yanlış söylüyor, düzeltsin. 
Gazetenin aynı bende de var. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Pardon, pardon, 
özür diliyorum; tamam yanlış söyledim, özür diliyo
rum; onu gazeteci söylüyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Niye baştan doğ
rusunu okumuyorsun? 

BAŞKAN — Düzeltiyor efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Ahmet 

Ekici dürüst davrandığı için, kendisini kutluyorum. 

«Maden mühendisi olan ve konuyla ilgisi bulu
nan Ahmet Ekici, 'Bu konuyla ilgili olarak, daha ön
ce de bana bazı bilgiler verilmişti; fakat bütçe ça
lışmaları nedeniyle geniş çaplı bir araştırma yapma 
imkânı bulamadım. Şunu biliniz ki, MKYK'ya duru
mu götüreceğim; ilgililer Belediyeler Kanununa aykı
rı hareket etmişlerdir' demiştir.» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi söylüyorum -Türk 
basınının bir parçası burada - milletin, tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı varanlarda; bunları, eğer bu Meclise 
getirip de «Şunu şunu yaptık, cezalandırdık» demez
seniz, biz bu konuyu Meclise getireceğiz, sizin bakan
lığınız hakkında, sizin hükümetiniz hakkında... (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Antalya) — Demezseniz namertsiniz. 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuş
mayalım efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, devletin sebep olduğu bir sosyal yaraya par
mak basmak istiyorum. Karakaya Barajı bu sene su 
tutmaya başlıyor; baraj altında arazisi bulunan tah

minen 40 bin vatandaş üretici bir toplum iken, tüke
tici toplum haline geçiyor... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka- s 
daşlarım, biliyorsunuz, bir istimlâk faciası yaşanı
yor. 1981'de istimlâk edilen ve Bakanın bu kürsü
den 10-15 lira dediği yerlerin bazılarının parası da
ha alınmadı; artırımlar mahkemeye verildi alınama
dı; vatandaş perişan... Bu gece burada yapılan konuş
maları dinleyecekler; çıkın burada, «Parasını öde
dik, vatandaş perişan değil» deyin. 

Bakın size resmî bir kamulaştırma belgesini oku
yorum : «Elazığ Kadastro Müdürlüğünün 2.8.1985 ta
rih ve 2425 sayılı yazılarından bu gayrimenkulun 
318 750 metrekare olduğu tespit edilmiştir.» Muhte
rem arkadaşlarım, ili: Elazığ, ilçesi: Ağın, Köyü: 
Çiğdemlik; Tarlanın cinsi: Sulu tarla; Metrekaresi: 
318 750 metrekare, yani 318 dönüm, metrekare fiyatı... 
Lütfen söyle Sayın Bakanım 10 lira mı, 15 lira mı, 
100 lira mı, 50 lira mı?.. 25 kuruş, 25... (SHP sırala
rından alkışlar) 

Arkadaşlar, kibritin 15- lira olduğu bir zamanda 25 
kuruş... Bu vatandaş ağlıyor, ağlıyor... Mahkemeye 
veriyor, artırım istiyor, artırım için mahkeme karar 
veriyor; hükümet yine ödemiyor. Ne yapıyor? Hü
kümet, vatandaştan, yeni fiyattan harcı, vergiyi öde
mediği için, gecikme zammı istiyor. Vatandaşın para
sını ödeyin ki, vatandaş da vergisini, harcını ödesin. 
Hayır; elinden geldiğince vatandaşı perişan ediyor. 
işte 25 kuruşluk bedelin altında yazan yazıda «De
ğerine göre fiyat biçilmiştir» denmiş. Muhterem ar
kadaşlarım. Olur mu, 1981 yılmda 25 kuruş?.. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bugün zeytinin 
tanesi 15 lira. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Soruyorum, 790 
bin liraya 318 dönüm dağ var mı, dağ, bugün Tür
kiye'de?,. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bakın, karışırsanız sert söylerim. 

Bazı milletvekilleri, 30 dönümlük yeri 30 milyo
na, bankaya ipotek ettiriyor. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Madem söylediniz devam devam edeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen toparlayınız. 

(Gürültüler) 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Ben saygılıyım, 

bitiriyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın bakan, ben saygılıyım; çok istirham ediyo

rum... 
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Sizinle de ilgili bir şey söyleyeceğim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın ba

kan bir şey söylemedi. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir ses geldi 

oradan; /ona söylüyorum. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Gocunmayın dinleyin; Sayın Artukarslan, dinle; 
senin memleketindeki iki fabrika da kapalı; dinle... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın sayın millet
vekilleri. 

Devam edin Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — DSİ 9 uncu Böl

ge Müdürü kimdir? Neden hâlâ vekâleten görev ya
pıyor? Görevine 1402'ye göre son verilmiş, bilahara 
bir bakan tarafından mı tekrar getirilmiştir? Soruyo
rum : Hakkında başka nedenlerle tahkikat var mı
dır? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Fazla zülfüyare dokunma. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bir bölge müdür 
muavini Elazığ'dan alınmıştır; bunun yerine gelen 
Mehmet Bayaslan ile kamulaştırma müdürlüğüne ge
tirilen Müslüm Kâhya'nın, Elazığ milletvekillerinden 
birinin eniştesi, bacanağı olduğu doğru mudur? So
ruyorum, soruyorum... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bitiriniz efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın ANAP'lı-

lar, elinizi devletten çekin; aksi halde, çarşaf çarşaf 
buraya getireceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve MDP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Saffet Sert, 

buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1986 yılı bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, ilgili ve 
bağlı kuruluşlarıyla, memleket ekonomisine katkısı 
çok büyük olan bir bakanlıktır. İcraatlarıyla ekono
miyi müspet ve menfî yönde etkileyebilecek geniş 
bir çalışma sahası mevcuttur. Bunun bilincinde olan 
hükümetler, bu bakanlığın çalışmalarına, memleke
tin imkânları elverdiği ölçüde en büyük desteği sağ
lamışlardır. 7 trilyonu aşkın bütçede, ilgili ve bağlı 
kuruluşlar ile birlikte 1,3 trilyonluk bir ödeneğin bu 
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bakanlığa tahsis edilmiş olması, hükümet açısından 
olumlu bir yaklaşımdır. Ben daha ziyade, grubumun, 
bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün çalışmaları üzerindeki görüşlerini arz etmeye ça-
lışacajğım. 

Dünya üzerinde kurulmuş bütün devletlerin tek 
amacı, sınırları içindeki insanlarını besleyebilmek, 
toplumların artan ve değişen sosyal ihtiyaçlarını ye
terince karşılayabilmektir. Bu amaç, gelişmişliği ne 
olursa olsun, gıda ve enerji sorununu günümüzde 
en önplana getirmiştir. Yeterli beslenme için gerekli 
besin maddelerinin yurt çapında, üretilmesi ve üretile-
meyenler varsa, mutlaka temin edilip halkın hizmetine 
sunulması, hükümetlerin- anahedefidir. Mutlaka tercih, 
geniş ve verimli bir arazi üzerinde kurulu olan ve ha
len sadece üçte birinden istifade edebildiğimiz verim
li topraklarımızı azamî ölçüde değerlendirerek, ge
rekli üretimi kendi topraklarımızda gerçekleştirmek
tir. Hatta, gittikçe önem kazanan dünya gıda ihti
yacına da, fazla üretimimizle yardımcı olmak gerek
mektedir. Enerji kaynaklarımız belki yeterli değildir, 
ama bu potansiyel bizde vardır. 25 milyon hektarlık 
ekilebilir arazi içinde 8,5 milyon hektarın ekono
mik olarak kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Biz 
bunun, bugüne kadar, devlet eliyle 1 milyon 379 bin 
800 hektarını ve halkın kendi çabalarıyla, gayri ni
zamî olarak yapılan sulamalarla birlikte, 3 milyon 
hektara yakınını sulayabilmekteyiz. 

Sulanabilir arazi miktarını yükseltebildiğimiz tak
dirde, hem yeterli beslenme için gerekli üretim temin 
edilecek, hem de memleket ekonomisine büyük kat
kıda bulunulacaktır. Bu potansiyeli bir an önce hare
kete geçirebilmek, aynı zamanda, az da olsa işsizli
ğin çözümüne de katkısı olacak bu suıama yatırım
larını hızlandırabilmek, bütçe için̂  de bu yatırımlara 
ayrılacak ödeneklerin artırılması ile mümkün olacak
tır. Bunun bilincinde olan Anavatan iktidarı, daha 
önce bu konuda neler yapabileceğini millete anlat
mış, milletin de tasvibi ile bu konuya gereken önemi 
vermiştir. 

1983 yılına kadar sulanabilir arazi miktarı 1 mil
yon 181 hektar iken, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında 800 bin hektar alanın daha sulanması ön
görülmüştür. Bu da yılda ortalama 160 bin hektar 
alanın sulanmasına isabet etmektedir, önümüzdeki 
beş sene içinde şimdiye kadar yapılan sulamaya yak
laşık bir alanın sulanmasının planlanması, bu konu
ya verilen ehemmiyetin bir göstergesi olsa gerektir. 
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Grupları adına konuşan sayın konuşmacılar, şim
diye kadar yatırımlarda planlanan bir hedefe ulaş
manın mümkün olmadığını, bundan sonra da olama
yacağı varsayımı ile, bu program hedeflerine beş se
ne içinde varılamayacağını vurgulamaktadırlar. Biz, 
kendileri ile aynı kanaati paylaşmıyoruz. Bu hükü
met, iktidara geleli iki şene olmasına rağmen, bu iki 
sene içindeki ilk icraatları senelerdir sürüp de biti
rilemeyen projelerin hemen bitirilip, halkın hizmetine 
açılması için yapılan çalışmalar olmuştur. Bunların 
büyük bir kısmı neticeye ulaşmış, henüz bitirilemeyen 
geçmiş projelerin problem Ve ödenekleri halledilmiş 
ve bitme sürecine girmiştir. 

Sulama ile ilgili projelerin büyük bir bölümü Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
1985 yılı içinde hedeflenen 150 bin hektarlık sulama 
alanının 105 bin hektarının Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce yürütülmesi programlanmıştır. Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü, bunun 102 330 hektarlık ala
nım fiilî olarak gerçekleştirmiştir. Bakiye sulama 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 
1986 yılında planlanan 195 bin hektarlık sulama ya
tırımının 140 bin hektarlık kısmının Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi programlan
mıştır. Devlet Su işlerinin 1985 yılındaki yatırım
ları gerçekleştirmede gösterdiği hassasiyete güvene
rek, 1986 yılı yatırım programım da gerçekleştirece
ği kanaatindeyiz. Bu projelerin bitirilmesi için gerekli 
ödenekler temin edilmiş ve bütçeye konmuştur. 

1986 yılında genel bütçeden ve fonlardan Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğüne ayrılan ödenek 
636 293 000000 liradır. 1985 yılma göre 1986 yılın
da bütçe üzerindeki parasal artış yüzde 60'a yaklaş
maktadır. Bu kadar kısıtlı kaynaklar içinden bu ka
dar yüklü bir miktarı sulama ve enerji için bir genel 
müdürlüğe ayırabilmek, ancak Anavatan iktidarının 
yapabileceği bir icraattır. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Memleket menfaatleri sözkonusu olduğu zaman, 
her türlü politik mülahazayı bir tarafa bırakıp, ger
çekler doğrultusunda hareket etmekte olan hüküme
tin davranış ve icraatlarını, millet de yakından izle
mektedir. Sık sık bizi millete şikâyetle tehdit eden
ler de, milletin bu gerçekleri bildiğinin farkındadır
lar.. Elbet bir gün gelecek eteklerdeki taşlar döküle
cek ve kendisine hizmet edenleri takdirde büyük bir 
sağduyuya sahip bu millet, yine tercihini yapacaktır. 
Kimlerin hizmet edip, kimlerin laf ürettiğini zaman 
gösterecektir. 

Devlet Su işleri, sulama projelerinin yanında Tür-
. kiye'nin kaderini değiştirecek, bitirildiği zaman enerji 
üretimine büyük katkıları olacak dev projeleri yü
rütmektedir. Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli inşaatı 
bunlardan biridir. Geçmişte olduğu gibi, bu tür pro
jeler, planlanan zamanın iki misli, üç misli zamanda 
değil, süresi içinde bitirileceği kanaatindeyiz. Bunun 
için bütün imkânların seferber edildiğini, dış kredi
nin temin edildiğini ve inşaatın normal iş progra
mına göre yürütülmekte olduğuım müşahede ettik. 
inancımız o ki, bu baraj inşaatı bitirilip, işletmeye 
açıldığı zaman, sadece bir eser bitirilmiş olmayacak 
şimdiye kadar Doğu ve Güneydoğuya yapılacak bü
tün yatırımları sabote eden ve zavallı Doğu insanı
nın ekonomik yönden kalkınmasını her vesile ile en
gelleyip onların bazı gerçekleri görmemesi ve öğren
memesi için mücadele veren bir zihniyeti de yıkmış 
olacağız. GAP ve benzeri hizmetlerle Doğunun ma
kûs talihi yenilecektir. Bunda kararlıyız, hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Hidroelektrik enerji üretiminde, SHP kanadına 
mensup arkadaşlarımız da belirttiler, 110 milyar ki
lovat/saatlik Türkiye potansiyelinin, bugün ancak 14 
milyar kilovat/saatini üretebilmekteyiz. Devlet Su 
işleri yatırım programında olan ve başlatılan 26 ener
ji projesiyle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Programın
da 19 milyar kilovat/saat daha ilave enerji üretmeyi 
planlamıştır. Bu miktar plan hedeflerinin üzerinde
dir. Karakaya Hidroelektrik Santralı da bu projeler
den bir tanesidir. 1986 yılında ilk ünitesi devreye açı
lacak olan, 300'er megavat gücündeki diğer beş ünite 
ise, 1988 sonunda devreye girecektir, ilk ünitesi 1991 
yılında işletmeye açılacak Atatürk Barajının üretece
ği 8,5 milyar kilovat/saatlik elektrik enerjisini de 
düşünürsek, toplam üretilen hidroelektrik enerji mik
tarı, 41 milyar kilovat/saate ulaşacaktır. Bu küçüm
senecek bir rakam değildir. 1983 yılı sonuna kadar, 
12,5 milyar kilovat/saate yakın hidroelektrik enerji 
ürettiğimizi düşünürsek, altı sene gibi bir sürede bu 
miktar üç katına çıkacaktır. Bu da, Anavatan iktida
rının enerjiye verdiği önemin bir kanıtıdır. 

Değerli grup sözcüsü arkadaşlarım konuştular; 
ama SHP kanadına mensup milletvekillerinin «ithal» 
kelimesine karşı bir allerjileri olsa gerek; ithal keli
mesini duyunca büyük bir tepki gösteriyorlar; bunun 
nedenini bir türlü anlayamıyoruz, «ithal kömüre da
yalı termik santral kurulmasın» diye tutturdular. «Ken
di kaynaklarımızı daha tam değerlendirememişken, 
niye hammaddesi dışa bağımlı bir yatırıma giriyo
ruz?» düşüncesini savunuyorlar. 
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Bu fikre katılmak bizce mümkün değildir. Bir 
an için beraberce düşünelim... 

İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Siz de ne 
dediğinizi bilmiyorsunuz ya. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sert. 

SAFFET SERT (Devamla) — Türkiye'nin enerji 
kaynaklarının 180 milyar kilovat/saat olduğunda mu
halefet de, iktidar da hemfikirdir. Kaynaklar ortada
dır... Dünya ortalaması kişi başına 2 bin kilovat/saat
tir, bizim ortalamamız ise 650 kilovat/saattir. Biz, 
gelişmiş bir ülke olmayı hedef almışız ve gelişmiş 
ülkelerin kişi başına ürettiği elektrik 6 724 kilovat/ 
saattir. Bugünkü şekliyle düşünecek olursak, bugün
kü üretimimizin 10 katı enerji üretmemiz gerekecek
tir; bu da 350 milyar kilovat/saate tekabül edecek
tir. Bizim kaynaklarımız 180 milyar kilovat/saat ol
duğuna göre, arada 170 milyar kilovat/saat açığı
mız var demektir. Bu, açığı nereden kapatabileceği
mizi sayın SHP milletvekilleri acaba söyleyebilirler 
mi? 

KÂZIM İPEK (Amasya) — İthal kömürle bu 
mümkün mü?.. 

SAFFET SERT (Devamla) — Mutlaka mümkün 
değildir; ama hafifletecektir. 

«Nükleer enerji kuralım» deniyor. Nükleer ener
ji de mutlaka, bizim programımızda vardır ve kuru
lacaktır. Bugün bilinen kaynaklarımızla nükleer ener
ji santralları kurduğumuz zaman; ancak 6 - 7 milyar 
kilovat/saatlik bir enerji üretebileceğiz. O halde, nük
leer enerji santralını kurduğumuz zaman, hammad
desini acaba dışarıdan ithal etmeyecek miyiz? Yok
sa Halkçı Parti milletvekilleri, Türkiye'nin bilinme
yen kaynaklarını biliyorlar da, biz mi bilmiyoruz? 
Bildikleri bazı şeyler var da, bizden mi saklıyorlar? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bildiklerimizi söy
ledik; 120 milyar kilovat/saatlik enerji potansiyeli 
vardır dedik. 

BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuşma bi
çiminde olmasın; siz devam edin, efendim. 

SAFFET SERT (Devamla) — Bugün kaynakla
rımızın yeterli olduğunu düşünsek dahi, gittikçe dar
boğaza giren enerji sorununda, şimdiden dış kaynak
lardan istifade edip, kendi kaynaklarımızdan da sı
kıntılı günlerde istifade etmek çıkar bir yol olmaz 
mı? Kendi sınırları içinde en az 50 - 60 senelik pet
rol rezervi olmasına rağmen, ihtiyacının yüzde 30'a 
yakın bir kısmını ithalatla karşılayan Amerika Birle
şik Devletlerinin bu tutumunu, bu düşünce içinde na
sıl izah etmek gerekir, bilemiyorum. Bu tür düşün-

j çelerden artık vazgeçelim. 1971'lerde «Enerjiyi top
rağa mı vereceğiz?» cümlesi ne kadar talihsizce söy
lenmiş bir cümle ise, «ithal kömüre dayalı santral-
lar kurmayalım» düşüncesi de, gelecekte o kadar ta
lihsizce bir söz olarak bu kürsüden değerlendirile
cektir. 

Bu memleketin enerji gerçeği, hem ithal kömü
re dayalı termik santrallar ile, - bulabilirsek - hem ithal 
nükleer enerjiye dayalı nükleer santralların kurulma
sını gerektirmektedir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, bu iktidarın, ener
ji üretim ve tüketimi yönünden özlenen hedefe ulaş-

j mada gerekli çözümleri bulacağı inancındayız; bu
güne kadar bu konuda yaptığı çalışmalar bize bu 
güvenceyi vermiştir. Bu yönde verilecek her kararda 

I grup olarak hükümetin destekçisi olacağız, bunda 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

1986 bütçesinin memleketimiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunarım. (ANAP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sert. 
Anavatan Partisi Grubunun ikinci konuşmacısı 

Sayın Kâmran Karaman, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN KARA
MAN (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerime başlarken sizleri şahsım ve grubum adına 
Saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, hızla kalkınan ve sana
yileşen memleketimizin kalkınmasında çok önemli 
rollerden birine sahip olan Enerji ve Ta'bi Kaynak
lar Bakanlığı bütçesi üzerinde grubum adına görüş 
'belirtmeye devam ederken, daha ziyade elektrik ener
jisi sektörü üzerinde duracağım. 

IBurada benden önce konuşan arkadaşımın söyle
diklerine -'bazı yardımları oldu- ilavelerde buluna
cağım. 

önce, medeniyet ve sanayinin can damları olan 
elektrik enerjisinin üretiminde yararlanacağımız do
ğal, primer kaynaklarımızın durumu nedir; onu gö
relim. 

(Memleketimiz, ekonomik elektrik enerjisi ürete
bileceğimiz primer enerji kaynakları itibariyle maa
lesef zengin bir ülke değildir; bunu muhalefete men
sup milletvekili arkadaşlarımız da söylediler. Taşkö
mürü, linyit rezervlerimiz, dünya kömür rezervi içe
risinde binde 5, .hidrolik potansiyelimiz yüzde 1, 
uranyum binde 1; belirlenmiş petrol ve doğal gaz 

1 rezervimiziniin dünya rezervi içeriisîndeki yeri ilse ih-
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mal edilebilecek kadar çok küçüktür. Hidrolik po
tansiyelimiz -benden önceki arkadaşlar da söyledi-
yılda 112 miyar kilövat/saat, kömüre dayalı termik 
potansiyelimiz ise yılda 70 milyar kölava't/saat elek
trik enerjisi üretebilecek kapasitededir. 

'ileri sanayie sahip bir üllkdde -bu <rakam da söy-
leridi- kişi başına tüketilen enerji asgarî 6 bin kilo
vat/saattir. Asrın sonunda -nüfusumuzu da göz önü
ne alırsak- hızla kalkman sanayileşmiş bir ülke se
viyesine geleceksek, 2 000 yılındaki tüketime arz e/de-
ceğimiz enerji miktarının 400 milyar kilovat/saat 
olması gerekeceğini bilmek lazımldır. 

2 000 yılın'da ekonomik elektrik enerjisi üretimi
ne elverişli, bilinen doğal kaynaklarımızın tamamın
dan yararknalbilecek duruma gelsek bile enerji kay
naklarımız ihtiyacımızı karşılamaya yetmeyecektir. 
'Büyük çaptaki hidrolik baraj santrallarının gerçek
leşmesi uzun bir zaman istemektedir. Düşük kalo
rili linyite dayalı termik santralların gerçekleşmesi 
îse, baraj santralı kadar olmamakla birlikte, yine 
uzun bir zamana ihtiyaç gösterir. 

Değerli milletvekilleri, iktidara gelişimizle, mem
leketimizde hızlı bir kalkınma başlatılmıştır. Hızla 
büyüyecek olan sanayljlmizin elektrik enerjisi ihtiya
cının, büyüme hızına paralel olarak, her an karşı
lanabilmesi lazırridır. Bunun bilincinde olan iktida
rımız, önümüzdeki yıllarda memleketimizde enerji 
sıkıntısı çekilmemesi için her lîüriü tedbiri almıştır. 
Yapımı devam etmekte olan büyük santral projeleri 
için dış krediler sağlanmış, büyük baraj projelerinin 
altyapılarında kullanılmak üzere, Kamu Ortaklığı 
Fonu tesis edilmiş, özel sektörü elektrik enerjisi üre
timine teşvik eder tedbirler getirilmiştir. 

İnşaatı devam eden termik ve hidrolik santral
ların bir kısım ünitelerinin, zamanın/dan önce bitiri
lerek işletmeye alınması sağlanmıştır. Sağlanan dış 
ve iç finansman kaynaklarıyla ve hızlı bir çalışma 
temposuyla, bütün suritrallar, planlanan zamandan 
daha önce bitirilecektir. İki yıllık dönem içinde, 
önemli büyük santrallardan, Afşin - Elbistan A Sant
ralının beheri 340 megavatlık 1, 2 ve 3 üniteleri ta
mamlanarak devreye alınmıştır; Yatağan Termik 
Santralının 210 megavatlık 3 üncü ünitesi, Söma-B 
Termik Santralının 160'megavatlık 3 üncü ünitesi 
yine aynı dönem içerisinde tamamlanmış ve işletme
ye açılmıştır. 

Hidrolik santrallardan, kurulu gücü 540 mega
vatlık Oymapmar, 138 megavatlık Aslantaş baraj 

san'bralları yine aynı süre içerisinde tamamlanarak 
işletmeye alınmıştır. 

19»5 yılı başında temeli atılan Ham'ftabat Gaz 
Santralının 100 megavatlık 1 inci ünitesi 8 ayda bi
tirilerek devreye sokulmuştur. 

1986 yılında, Hamitabat Santralının beheri 100 
megavat olan diğer üç ünitesi, 340 megavatlık El
bistan- A'nın 4 üncü ünitesi, 160 megavatlık Soma-B' 
nln 4 üncü ünitesi, Çayırihan Termik Santralının 150 
megavatlık 1 inci ünitesi, Karakaya' Hidrolik Baraj 
Sandalının 300. megavatlık 1 indi ünitesi, Köklüce' 
riin beheri 45 megavatlık 1 ve 2 üniteleri, Kılıçkaya' 
nın 60 megaVa'fclık 1 inci ünitesi, Kapulukaya'nın 18 
megavatlık 1 inci ünitesi, Tercan'ın 5'er megavatlık 
üç ünitesi bitirilerek, ulusal elektrik şebekemize ener
ji vermeye başlayacaklardır. 

Değerli milletvekilleri, hızla sanayileşen memle
ketimizin, ihtiyacı olan elektrik enerjisini karşıla
maya, bilinen doğal enerji kaynaklarımızdan yapa
cağımız üretimin yetmeyeceğini, konuşmamın ba
şında belirtmiştim. Sanayimizin gelişme hızına para
lel olarak, kısa sürede gerçekleştirilebilecek, ithal kö
müre, doğal gaza ve nükleer enerjiye dayalı santral-
lar kurulacaktır. Kendi kaynakları yeterli olmayan 
ülkemiz,. ekonomik, primer enerji ithal etmek zo
rundadır. 

PASA SARIOĞLU (Ağrı) — Bizimkiler de yat
sın. 

KAMRAN KARAMAN (Devamla) — İhtiyacı
mız olduğuna göre, elektrik enerjisinin hammadde
sini ithal ederiz. Her ihtiyaç olan şey ithal edilir ve 
böylece ucuza mal edilir. 

'İleri sanayi ülkelerinden Japonya, tükettiği ener
jinin ancak dokuzda birini, İtalya beşte birini, Fran
sa dörtte birini kendi kaynaklarından sağlayabilmek
te, gerisini ithal etmektedirler. Komşularımız Yuna-
riîstan ve Bulgaristan, kendi kaynaklarından ihtiyaç
larının ancak üçte birini sağlayabilmektedirler. Bu
gün için Türkiye, tükettiği primer enerjinin ancak 
yarısını ken'di kaynaklarından sağlayabilmekte geri
sini ithal etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonun
da görüşülmesi sırasında, muhalefete mensup bir kı
sım milletvekilleri -bunu biraz önce de söylediler-
halen yüzde 12,5 undan yararlandığımız hidrolik 
enerji potansiyelimizin tamamını kullanmadan, it
hal edilecek nükleer enerjiye ve ithal kömüre dayalı 
santralların kurulma girişimine karşı olduklarını ifa-
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de ettiler. Onlara soruyorum: Hızla1 sanayileşerek 
büyüyen Türkİyemizin, büyüme hızına paralel dan 
elektrik enerjisi ihtiyacını, yapımı uzun zaman alan 
hidrolik santrallarîa nasıl karşılayabilirsiniz? 

Doğal su kaynalkları itibarîyle, Türkiye'ye benze
yen ispanya'nın elektrik santrallarının toplam kuru
lu gücünün yüzde 11'i nükleer santrallardan meyda
nla gelmiştir, ispanya'da. 1983 yılı itibarîyle» toplam 
5 81i6 megavat olmak üzere, 8 adet nükleer santral 
bulunmaktadır. Toplam 9 950 megavat gücümde 10 
atfet nükleer santral da planlanmıştır; bunlar 1983 
yılı itibariyle olan rakamlardır. 

(Büyük Atatürk'ün hedeflediği muasır medeniyet 
seViyesîne geleceksek, medeniyetin icap ettirdiği ileri 
teknolojiden yararlanacak bütün tesisleri memleketi
mizde kurmalıyız. Akkuyu'da kurulacak nükleer ener
ji tesisi için, hükümetimizle Kanada Hükümeti ara
sında anlaşma imzalanmıştır.' Anlaşmanın onaylan
masına dair kanun tekl'ifi, Sanayi Komisyonumuzda 
•ittifakla kalbul edilerek, içişleri Komisyonuna sevk 
edilmiştir; yalkıntia yüce Meclise gelecek'tir. Akku-
yu'daki nükleer enerjiye dayalı santral gücü, 1 000 
megavat olacaktır. 

^Değerli milletvekilleri, b'iraz da, iki yıllık iktida
rımız döneminde, elektrik enerjislindeki gelişmeler 
üzerinde duracağım, iktidara geldiğimizde, 6 935,1 
megavat olan Türîdiye elektrik santraHariîiın toplam 
kurulu gücü, 1984 yılında yüzde 22 artışla, 8 459,1 
megavata, 1985 yılında yüzde 11,8 artışla, 9 460 me
gavata yükseltilmiştir. 1983 yılında, kendi saritral-
larımızdan üre'cilen' 24 milyar 346 milyon 800 bin ki
lovat/saatlik elektrik: enerjisi ve ithal edilen 2 m'ilyar 
220 kilovat/saatlik enerjiyle birlikte, tüketilen enerji, 
29 m'ilyar 567 milyon 600 bin kilovat/saat olmuştur. 

1985 yılında ithal edilen 2 mil'yar 520 milyon ki
lovat/saatlik: enerji dahil, elddki verilere göre, yıllık 
tüketimin, 37 milyar k'ilövaît/saa'te erişeceği tahmin 
edilmektedir. 

Elek'trik enerjisi tüketiminde, iki yıl zarfında kay
dedilen artış, yüzde 2'5'tlr. 1978 - 1984 yılları ara-
sınida elektrik enerjisi tüketim artışının yıllık orta
lamasının yüzde 5 dolaylarında kaldığı bilinirse, ik
tidarımızın bu sahada gösterdiği başarı anlaşılmış 
olur. 

(FAŞA SARÎOÖIJU (Ağrı) — Onlar eskiden de
vam eden saritrallardı. 

KÂMRAN KARAMAN '(Devamla) — Sayın 
Paşa Sarıoğlu, ben sizi dinledim, siz de dinleyin. 

PAŞA SARIOĞDU (Ağrı) — Saygıyla dinliyo
rum. 

KÂ'MRAN KARAMAN (Devamla) — iktidara 
geldiğimizden beri, programlı elektrik kesintisi yapıl
mamış, elektrik enerjisi talebinin tamamı karşılan
mıştır. Elektrik tüketimindeki büyük çaptaki geliş
me, hızlı bir sanayileşme sürecine girdiğimizin işa
retidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de, kişi ba
şına tüketilen enerji, yılda ortalama 700 kilovat/saate 
erişmiştir. Benden evvel konuşan arkadaşım bu ra
kamı 650 olarak belirtti, her halde üretimi göz önü
ne aldı; çünkü tüketilen enerjinin 2,5 mil'yar kil'ovat/ 
saatlik b'ir kısmını da dışarıdan ithal ediyoruz. Bu 
rakam 1983 yılında 600 kilovat/saatti. Kişi başına 700 
kilovat/saat tüketim, kalkınmakta olan ülkeler or
talamasına göre epey yüksek olmasına rağmen, sa
nayileri oîan ülkelerin ortalamasına göre çok düşük
tür. 

Türkiyelde eleMrik enerj'Jsi tüketimi, yörelere gö
re çdk değişik değenlerdedir. Toplam nüfusumuzun 
yüzde 22*siriin yaşadığı ve yoğun sanayinin bulun
duğu, istanbul, izmir, Bursa, Zonguldak, Kocaeli, 
Kütaihya, Bilecik vilayetlerimizin kişi başına ortala
ma tüketimi 1 4Û0 k'iîovat/saat olup, en yüksek de
ğer olan Kooaeli'nde kişi başına 2 470 kilovat/saat
tir. Ankara, Adana, İçel Elazığ, Kırklareli, Tekirdağ 
ve Artvin Vilayetlerimizde, kişi başına ortalama tü
ketim, Türkiye ortalamasının üzerinde olup, 800-900 
Ikiîövat/saat civarındadır. Konya, Hatay, Kayseri, 
Antalya, Eskişehir, Sakarya, Edime, Çanakkale, Muğ
la vilayetlerinde ise 700 kilovat/saat olup, Türkiye 
ortalaması civarındadır. Batı Karadeniz vilayetlerinin 
ortalaması 400 kilovat/saat, Doğu ve Güneydoğu vi
layetlerimizin ortalaması ise 200 kİîovat/saat civa
rındadır. Bingöl, Muş, Gümüşhane, Tunceli, Hakkâri 
yikyeüerimizde, kişi başına ortalama tüketim 60 ki
lovat/saat civarındadır. 

Elektrik enerjisi tüketimi, medenîleşmenin ve sa
nayileşmiş olmanın bir göstergesi olduğuna göre, ver
diğim rakamlar, Doğu ve Güneydoğu illerimizin ne 
kadar geri bırakıldığını göstermektedir. İktidarımız, 
geri kalmış Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için uy
guladığı ayrıcalıklı kalkınma programı ile, yöreler 
arasındaki farklılık giderilecektir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak kısaca, iki yıl
lık iktidar dönemimizde, köy elektrifikasyonu ile, 

— 306 — 



T. B. M. M. B : 4 9 1 9 . 1 2 * 1 9 8 5 O: 3 

ulusal ve şehir elektrik şebekelerini iyileştirme yo
lunda yapılanlar hakkında görüşlerimizi belirtece
ğim. 

'iktidarda bulunduğumuz iki yıl içinde, büyük kils
imi Güneydoğu ve Doğuda olmak üzere, 6 100 köye 
elektrik getirilmiş olmasını takdirle karşılıyor, halen 
elektriği bulunmayan 5 620 köyün de, 1987 yılı so
nuna kadar elektriğe kavuşturulacağınla ve Türkiye' 
de elektriksiz köy kanmayacağına inanıyoruz. Ulusal 
şebekede ve Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş 
bulunan belediye elektrik şebekelerinde alınan ted
birler ve yapılan ıslah ve takviyelerle, şebeke kayıp
larının azaltılması ve gerilim düşümünün iyileştiril
mesi, takdirle karşıladığımız başarılardır. 

Cadde ve sokak aydınlatılmasına verilen önem 
ve belli başlı caddelerin, ileri ülkelerdeki caddelere 
'benzeyen şekilde aydınlatılmaya başlanması -Esen-
bbğa Havameydanı yolunun sodyum buharlı lam
balarla aydınlatılması gibi- dev adımlarla ilerleyen 
Türkiye'den görüntülerdir. 

Sayın milletvekilleri, dözlerim'i tamamlarken, elek
trik enerjisinde, üretim, iletîitm ve dağıtımında, ge
rek plan, proje ve gerekse yapımda Çalışan bakan
lık ve bağlı kuruluşlarının yönetici, mühendis, tek
nisyen ve diğer elemanlarına, başarılı, fedakâr ve 
üstün çalışmalarından dolayı, gru'bum adına teşek
kürlerimi sunar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı 1986 yılı bütçesinin memleketimize hayırlı olma
sını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. (ANAP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaman. 

Anavatan Partisi Grubunun üçüncü konuşmacısı 
Sayın Alhmet Ekici, buyurun efendim; süreniz 25 
dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET EKÎC1 (Kü
tahya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; görüşmekte olduğumuz Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının ve bu bakanlığa bağlı kuruluş
ların 1986 malî yılı bütçesi üzerinde, diğer iki arka
daşımın devamı olarak, Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklayacağım. Grubum ve şahsım adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

(Değerli arkadaşlarım, Anavatan iktidarı, Türkiye' 
nin her meselesine satıhtan günlük politikalarla eğil
meden, meseleleri temelden ele alarak, ileri ve mo
dern Türkiye inşa etmeye başlamıştır. Bundan ra
hatsız olanların, bu rahatsızlığın telaşı yüzünden, 
'burada sesleri yüksek tonda çıkmaktadır. En basit 
misalini vereceğim. (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, «Rahatsız olanlar» denmez... 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım;, müsaade buyurun, bunun misa
lini vereyim. 

PAŞA SARTOĞLU (Ağrı) — «Rahatsız olanlar» 
ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Ekici... 
AHMET EKİCİ (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1963 yılın

da kurulduğu halde, 1985 yılına kadar Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görev ve teşkilatı ile 
ilgili bîr kanun çıkarılamamıştı. Bu kanun, 1985 se
nesinde Anavatan iktidarı sayesinde çıkarılmıştır. Biz, 
meseleyi tutunca tam tutarız. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Kalkınmanın, endüstrileşmenin temelinde, enerji 
ve hammadde yani tabiî kaynaklar yatmaktadır. Sa
nayide, tarımda ve diğer sektörlerde, dolayısıyla gay
ri safî millî hâsılanın artmasına itici güç, enerji ve 
hammadde imkânlarıdır. Refah düzeyimizi yükselt
mek, ilerletmek, milletçe zengin olmak, planlı, prog
ramlı ve gerçekçi politikalarla ve her türlü imkân
ları değerlendirmekle olur. 

TürkiyeMe yeraltı kaynaklarının ve hidrolik ener
ji kaynaklarının değerlendirilmesi, ekonomik kalkın
ma ve sanayileşme açısından hayatî bir önem taşı
maktadır. Bu atıl kaynakların yeterli düzeyde de-
ğerlend'iriîememesi ekonomimizde büyük kayıplara 
yol açmaktadır. Geçmiş dönemlerdeki başarısızlık ve 
istikrarlı bir politikanın olmaması, ekonomimizi bü
yük bir enedi ve hammadde darboğazına itmiştir. 
Enerji ve yeraltı kaynaklarımızın üretimi yönünden 
geri kalmamız, ekonomik büyümeyi aksatan en 
önemli etkendir. 

Türkiye'de çıkarılan madenlerin ihracattaki payı 
yüzde 2-3 mertebesindedir ve 1984 yılındaki ihracat 
değeri sadece 240 milyon dolardır. Bu rakamın, Tür
kiye'nin maden potansiyeline baktığımız zaman, 1.5-2 
milyar dolar mertebesinde olması gerekmektedir. 

Tabiî kaynaklar bakımından fakir olduğu zan
nedilen Japonya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin 
maden üretimleri Türkiye maden üretiminin 10-15 
mislidir. İngiltere'nin sadece kil, yani kaoien ihra
catı, tüm maden ihracatımızdan; İtalya'nın mermer 
ihracatı, ülkemiz toplam maden ihracatının 3-4 mis
lidir. Bu misallerden de görüleceği üzere, sanayi ül
keleri kendi doğal kaynaklarını en iyi bir şekilde de-
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ğerîendireb'ildikler'i müddetçe kalkınmışlardır. önem
li olan, fabrikalar kurmak değil; ülke ekonomisinin 
enerji ve hammadde güvenliğinin, imkân nispetinde 
yerli kaynaklardan sağlanmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, hükümetçe getirilip, yüce 
Meclisimizce kabul edilerek kanunlaşan Maden Ka
nunu, ülkemizin ekonomisin'in içinde bulunduğu ener
ji ve hammadde darboğazına çare olacak akılcı dü
zenlemeler getirmiştir. Dikkatinizi çökerim; 1954 se
nesinden beri Türkiye'dekli yeraltı kaynakları topra
ğın altında yatmakta; ama hiçbir iktidar, Anavatan 
İktidarı kadar cesaretle bu meselenin üzerine gide-
mem'iştir; bu kaynakları, milletin men'faatına sunu-
labilme noktasına, ancak Anavatan iktidarı getire
bilmiştir. 1954 senesinden beri, düşüp de devlete ka
lan madenleri, milletin istifadesine, sadece bizim 
partimiz açabllmlştir. Bu da göstermektedir ki, me
selelerin üzerine, gerçekçi olarak çizilen bir maden 
politikasıyla gidildiği takdirde, Türkiye'ye daha çok 
şeyler kazandıracağız. Ayrıca yeraltındaki ma
denlerimizi de, milletin emrine, istifadesine sunaca
ğız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(Hükümetimizin almış olduğu tedbirler sayesinde, 
atıl olarak 'bekleyen yüzlerce maden yatağı ekono-
miımizin emrine sunulmuştur. Yatırımcılar, ucuz ve 
bol hammadde temininde kolaylık bulacak ve ya
tırımlar tşevık edilecektir. Yine iktidarımızın uygu
ladığı serbest rekabet ortamında, sanayimiz, kalite, 
miktar ve fiyat yönleriyle istikrarlı bir hammadde 
arzına kavuşmuştur. 

Aynı zamanda, yeraltı kaynaklarımızı değerlen
direcek olan kamu ve özel kes'im yatırımcılarının, 
kredi ve değişik teşvik tedbirleri sayesinde, yatırım
ları desteklenecek; cevher hazırlama ve zenginleş
tirme tesisleri kurulabilecek, bu res'îsler yerli ürün
lerin elde edilmesine imkân verecek ve yerli tekno
loji gelişecektir. 

Değeri! milletvekilleri, bugün Türkiye Kömür iş
letmeleri Kurumu, bütün gayret ve çalışkanlığıyla, 
iki senedir, programının üzerinde kömür üreterek, 
hem santrallarımızın, hem de halkımızın yakacak ih-
tıVacını fazlasıyla karşılamaktadır. 1984'e nazaran 
1985'te 1,5 milyon ton fazla kömür üretilerek, sade
ce ısınmaya tahsis ed'ilm iştir. Bugün Türkiye'nin her 
köşesinde, her depoda, istediğiniz kadar kömür var
dır. 

Geçen sene burada yapılan bütçe konuşmala
rında, değerli muhalefet mensubu arkadaşlarımız, 
«Doğu ağlıyor» diyerek devamlı dile getirdiler; ama 

bu sene bu hususta, hiç seslerinin çıkmadığını gö
rünce de kendi kendime gururlandım. Bu çalışmala-
rındaiı dolayı, huzurlarınızda, bakanlığa ve TKİ men
suplarına teşekkür ediyorum. 

HİUMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Erzu
rum'da yok. 

AHMET EKİCİ (Devamla) — Gönderelim gön
derelim, ora'ya da göriderel'ilm. 

AHMET SÜTER (İzmir) — Fiyatını söyle. 
AHMET EKİCİ (Devamla) — Özel olarak onu 

da vereyim; onlar da var berilde; yalnız, konuşmam
dan sonra, özel olarak vereyim. 

Türkiye Kömür İşletmeleri mensuplarının cansi
perane çalışmalarını takdirle karşılarken, hükümeti-
m'izin makine ve ekipmanlar hususunda yarattığı im
kanları da göz ardı etmemek gerekir. 

'Memleket'imizin kömür ihtiyacını karşılarken, ger
çekçi ve akılcı yaklaşımları neticesi, tez neticeye 
ulaşmış ve kömür imaline imkân tanınmamıştır. Bü
tün imkânlar seferber edilerek, Sımak ve Cizre kö
mür ocakları, -geçen sene bunlar üzerinde çok pan-
domim koparıldı- hem de bir sene gibi kısa bir za
man içerisinde üretime geçirilerek, günde 3 700-4 
bin ton kömür, Doğu illerimize sevk edilmektedir. 

TKİ, 1985 'yılında 500 bin ton kömür üretmiş, 
1986 yılında ise 700 bin ton üretmeyi planlamıştır. 
TKİ akılcı ve gerçekçi politikanın meyvelerini top
lamaktadır. 

Elbistan üzerinde, geçmiş dönemlerde laf üre
tilerek, 5 sene gibi, Türkiye için önemli gecikme 
meydana getirilmiştir. Anavatan iktidarının enerjiye 
verdiği önem neticesinde, bazı üniteleri 1985*te hiz
mete sokulmuş diğer üniteleri de 1986 yılında hiz
mete sokulmaya çalışılacaktır. Alınan tedbirler ne
ticesinde, 1986 yılında devreye sokulacak santralıla
rın kömürü dahi hazır hale getiriHmiştir. 6,5 milyon 
ton kömürün üzeri de açılmış olarak hazır bek
letilmektedir. Yine iktidarımız döneminde yara
tılan makine ve ekipman imkânlarıyla, Elbistan sa
hasından 35 milyon metreküp dekapaj yapılacaktır. 

(Değerli milletvekilleri, Anavatan iktidarının kö
mür ve madencilik hususunda almış olduğu köklü 
tedbirler dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda kömür da
hi ihraç edebilecek durumda olacağız. Maden ihra
catımızda gözle görülür belirli artışlar olacaktır, bu
nun il'k işaretlerini almış bulunuyoruz. Devlet İsta
tistik Enstitüsünün verilerine göre, madencilik ve taş 
ocakçılığı üzerine, 1984 Ağustosu ile. 1985 Ağustosu 
arasındaki bir yıllık süre içerisinde, faaliyete geçen 
madencilik şirketi adedinde yüzde 50 artış vardır. 
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Yine madencilik faaliyetinde kullanılmak üzere, 
aynı dönemde, aynı zaman süresi içerisinde Özel ser
maye artımında toplam yüzde 589,8 artış olmuştur; 
bunu devlet istatistikleri veriyor. 

Yine madencilik faaliyetinde kullanılmak üzere, iş 
makineleri ithalinde, bir önceki yıla göre, 1984 - 1985 
Temmuz ayları itibariyle bir yıl içerisinde yüzde 284 
artış olmuştur, işte, madencilik alanında meydana ge
tirilen aktivitenin en belirgin örnekleri bunlardır. 

1984 Ocak - Temmuz ayı itibariyle maden ve taş 
ocakçılığı alanındaki ihracatımızda - ki, benden önce 
konuşan değerli arkadaşlarım «düşüyor» dediler, ben 
o fikre katılamıyorum - benim aldığım değerlere gö
re, 1984 Temmuz - Ağustos ayında yüzde 5 gibi bir 
azalma varken, 1984 Temmuz - 1985 Temmuz ayla
rı arasında yüzde 71,2 gibi bir artış vardır; benim 
aldığım değerler Devlet İstatistik Enstitüsünün yayın
larıdır. 

Görülüyor ki, madencilik sektöründe, sağlıklı, ger
çekçi, memleket menfaatine uygun, uzun vadeli ve 
güven verici bir politika izlendiği takdirde, bu sek
törün ekonomimize olan her türlü katkısı artacak
tır. Madencilik sektörünü sanayileşmenin asıl kay
nağı olarak görmek, fazla iddialı bir yaklaşım tarzı 
olmayacaktır. Sanayileşmede madencilik sektörünün 
diğer bir rolü de, bu sektöre yapılan yatırımlarla, di
ğer sektörlerde büyük miktarda iş sahası açabilme 
imkânının yaratılmasıdır. 

Sadece madencilik sektöründe gelişme yoktur. Yi
ne, alınan kanunî tedbir ve ortamın verdiği güvenle, 
petrol üretimimizi de artıracağımıza inanıyorum. 
Amacımız, 1990'lara doğru yeni keşifler ve mevcut 
kuyularda yapılacak ikincil üretim ile, petrol tüketi
minin sadece yüzde 12'sini oluşturan yerli üretimin 
artırılmasıdır. Burada esas hedef, elbette ülkenin pet
rol üretiminde kendi kendine yeterli olabilmesidir. 
Yabancı şirketlerle yapılan ortak arama çalışma
ları şeklinde sağlanan ek finansman, bu amaca eri
şilmesinde büyük katkıda bulunacaktır. Petrol ara
mak ve üretmek, zor, zahmetli ve teknoloji isteyen 
bir ameliyedir. İnanıyoruz ki, hükümetimizin bu tu
tum ve davranışlarıyla, bu konuda da önemli merhale
ler kaydedilecektir. 

Değerli milletvekilleri, değerli muhalefet sözcüsü 
arkadaşlarım burada, 1995'lerde, 2000'lerde, 2005' 
lerde enerji sorunumuz ne olacak, diye hesaplar yap
tılar. Ben de, yine değerli muhalefet sözcüsü arka
daşımın verdiği değerler üzerinden bir hesap yapmak 
istiyorum. Ülkemizde hid.ro enerji santral potansiye

limiz, en son tekniklerle, 112 milyar veya 110 milyar 
kilovat/saat; kömüre dayalı termik santrallarda ise 
70 milyar kilovat/saattir. Bütün bu kapasitemiz, 15 
sene gibi zamanda - ki ben 2000 yılını kabul ettim -
2000 yılında ne olacak? Hepsini, bütün imkânlarımızı 
kullanabildiğimiz takdirde, 180 milyar kilovat/saat 
olacak; hesaplar aynı. Nüfusumuz için «90 - 95 ımT-
yon olacak» dediler, ben 70 milyon olacak diyorum; 
bunu nüfusumuza böldüğümüz takdirde, 2000 yılında 
kişi başına düşecek elektrik miktarı 2 400 - 2 500 ki
lovat/saat olacak. 

Bakın, yine komisyonda veya burada kendi ifade
leriyle, «Şu anda Yunanistan'da 3 bin, Bulgaristan'da 
3 700, Yugoslavya'da 4 bin, Almanya'da 13 - 14 bin, 
Norveç'te 24 bin kilovat/saat» dedikten sonra arka
sından, «Nükleer santrallara karşıyız» diyorlar. Bu 
karşı olmayı, bazı, bazı başka ülkelerde de gördük. 
Yalnız, her şeyi iyi düşünmek, iyi hesap etmek lazım. 
Biz, enerji açığımızı kapatabilmek için her imkândan 
yerli ve yabancı sermayeden, özel sermayeden, aynı 
zamanda bu nükleer enerjiden de faydalanmak mec
buriyetindeyiz. Bir tane kuralım, tekniğini öğrenelim; 
hayır arkadaşlar, gerekiyorsa 20 tane, gerekiyorsa 30 
tane kuracağız; ama 2000 yılında, 2005 yılında, 2010 
yılında milletimizi biz hiçbir zaman karanlıkta bırak
mayacağız; bizim düşüncemiz bu. 

Memleketimizin dar imkânları içerisinde MTA'ya 
ayrılan bütçenin yeterli olmadığına inanıyorum. Bu 
dar imkânlar içerisinde MTA, memleket ekonomisine 
katkılar sağlamıştır. 1985 bütçesine baktığımızda, 
MTA olarak ortalama yüzde 90'lara varan bir ger
çekleşme meydana getirilmiştir; TKİ yüzde 110'lar-
daydı. 

1985 yılında program çalışmaları ve ön bilgileri 
tespit edilen rezervlere ek olarak çeşitli tenor ve ka
litede 40 milyon ton linyit; 15 milyon 317 bin ton 
asfaltit; 75 milyon ton bakır, kurşun, çinko; 1 mil
yon 700 bin ton demir; 80 bin ton krom; 2 milyon 
610 bin ton manganez gibi, daha burada ismini saya
madığım ve memleket ekonomimize büyük katkısı 
olacak madenleri tespit ederek belirtmiştir. 

Jeotermal enerji alanında söz sahibi olan MTA' 
nın, inanıyoruz ki, doğal gaz ve jeotermal enerji kay
naklarımızı devreye sokmada büyük katkıları olacak
tır. 

BAŞKAN — 10 dakika süreniz var Sayın Ekici. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan, 
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Değerli muhalefete mensup arkadaşlarımız tara
fından, TKl'ye finansman verilmediği söyleniyor. 

TKÎ'ye finansman verilmemiş olsaydı, 1984 - 1985 
yıllan arasında bu 1,5 milyon ton fazla kömür nasıl 
çıkacaktı? Ayrıca, parası olmayan birisi, maden sa
hası alsa ne yapacak? İsterseniz kura çekelim de, 
kime çıkarsa onlara da verelim; ama bu madenler 
yatacak olduktan sonra, memleket menfaatine katkı
sı olmadıktan sonra neye yarayacak? Biz bu Maden 
Kanunuyla hakikaten memleket menfaatine olarak, 
gerçekçi ve çok güzel bir düzenleme yaptık ve bu dü
zenleme neticesinde, inşallah daha ileri memleketler 
seviyesine çıkacağız. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefetin överek göklere 
çıkardığı, bizimse, memleketimizde yaşanan talihsiz 
bir devir olarak nitelendirdiğimiz 1978 - 1979 döne
minde, çeşitli sloganlar ve göz kamaştıran vaatlerle, 
sözde umutlarla işbaşına gelen övdüğümüz zihniyetin, 
hiçbir zaman gerçekçi düşünemeyen, memleket im
kân ve varlıklarını değerlendiremeyen, bırakınız hedef 
seçmeyi, hedefe yönelmeyi, bile beceremeyen bir zih
niyetin, sırf ideolojik yaklaşımlarla ve katı devletçilik 
anlayışı içerisinde madencilik sektörüne el atması, 
memleketimizi belirli dafboğazlara ve tamiri uzun se
nelere bağlı sıkıntılara sokmuştur. 

Bu dönemin eseridir ki, makine parkını elden çıka
ran, sermaye ve kazancını başka alanlara kaydıran, 
ürkütülen özel sektörümüzün tekrar bu alana çekil
mesi, yabancı sermayeden bu sektörde faydalanılma
sı epey bir zaman alacaktır. 

Memnuniyetle müşahade etmekteyiz ki, M sene
lik iktidarımız döneminde güven ve istikrarı sağladı
ğımız içindir ki, yurt içindeki ve yabancı özel sektör 
yatırımcılarının yatırımları bu sektöre yönelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, değerli SHP sözcüsü ar
kadaşım Kütahya ve çevresinde Sakarya Gazetesinde 
çıkan bir yazıyı çok geniş bir şekilde okudu ve hep
sini bana mal etti. 

Ben, burada söylediğimi yine aynen söylüyorum. 
Ben, bütçe çalışmalarım dolayısıyla meşgulüm; gere
kirse, inceler, gerekli cevabı veririm. 

Değerli arkadaşlar, o arkadaşım burada, «Maden 
Kanunu çıktıktan sonra bor, trona ve bundan sonra 
bulunacak bu madenler, özel şirket ve şahıslarca iş
letilebilecek» demiştir. Bugüne kadar hiçbir bor sa
hası kimseye verilmemiştir, hiçbir bor sahası için de 
müracaat edilmemiştir; dolayısıyla ihracatın azaldığını, 
fiyatların düştüğünü de sanmıyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Resmî evrakını 
gösteriyorum... 
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I AHMET EKÎCİ (Devamla) — 6309 sayılı Ma-
I den Kanununa göre belediyelere verilen kömürler, 
I kanuna uygun şekilde verilmiştir, bir kanunsuzluk 
I yoktur. 13 üncü maddede, «amme idarelerine ve özel 
I idarelere verilir» diyor; verildiyse bile o şekilde veril-
I mistir. 
I Değerli arkadaşlarım, cansiperane çalışan Enerji 
I ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kuruluşları 
I mensuplarının başarılarının devamını bekler, 1986 yı-
I lı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçemizin 
I memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diler, 
I saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I 'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekici. 
I Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
I Ahmet Sarp, buyurun efendim, (MIDP sıralarından 
I alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar-
I bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvdkilleriı; söz-
I lerime başlamadan yüce Meclise, partim ve şahsım 

adına saygılarımı sunuyorum. 
I Sayın Başkan, enerji konusu ülkeler için, milletler 
I için fevkalade önemli bir konudur.- Ekonomik büyüme 
I enerjinin bir fonksiyonudur. Enerji ve Tabiî Kay-
I naklar Bakanlığını bu bakımdan önemli bir bakanlık 
I olarak görüyorum; ama klasik Enerji Bakanlığını kar-
I şımızda görmüyorum; çünkü yeni bir düzenleme var. 
I Bu düzenlemede, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-
I lığı deyince, gözümüzün önüne ne gelir? Özellikle Tür-
I kiye gibi bir ülkede, kamunun ağırlığının enerji ve 
I tabiî kaynaklarda yüzde 50'nin üzerinde olduğu bir 
I ülkede, petrol jjelir, madenler gelir. Vaktiyle, yani 
I klasik Enerji Bakanlığı içinde, çatısının altında Eti-
I bank vardı. Şu anda Etibank Başbakanlığa bağlıdır. 
I Etibank 'bakır, krom, alüminyum, fosfat, kükürt, ba-
I kır, civa ve daha buna benzer bir sürü madenleri işle-
] tiyordu. Şu anda mevcut Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanlığımız bu konu ile ilgilenmemektedir. 

I Petrol konusuna gelince: Türkiye Petrolleri Ano-
I nim Ortaklığı Başbakanlığa bağlıdır, Pet - Kim Baş

bakanlığa bağlıdır, BOTAŞ Başbakanlığa bağlıdır, 
I Pet - Las Başbakanlığa bağlıdır. Tabiî kaynak olarak 

kömür; biliyorsunuz ki, Türkiye'de klasik ilk kömür 
madenkömürüdür. Vaktiyle TKİ idaresinin en önemli 

I meşgale konusu taşkömürü idi; şimdi bu, Taşkömürü 
I Kurumu olarak ayrılmış ve Başbakanlığa bağlanmıştır. 
I O halde önümüzde bütçesini görüştüğümüz Enerji 
I ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ne kalıyor? Türkiye 
I Elektrik Kurumu kalıyor, bir de Türkiye Elektrik Ku-
I rumunun termik santrallarına linyit temin eden TKİ 
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kalıyor; yani yalnız linyit üreten (TKİ kalıyor ve Tür
kiye Elektrik Kurumuna baraj inşa eden ve ona tes
lim eden Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü kalıyor. 
O hailde, karşımızda bir «Elektrik Bakanlığı» var di
yebiliriz. 

Sayın milletvekilleri şkndi konuya giriyorum. 
Elektrik konusu hakikaten önemli bir konudur. 1923 
yılında Cumhuriyet kurulduğunda, Türkiye'de üç şe
hirde elektrik vardı, bu şehirlerimiz, Tarsus, istanbul 
ve Adapazarı'dır ve ürettiğimiz elektrik miktarı 50 
milyon kilovat/saat idi. Her on yılda bir bu elektrik 
üretimimiz üçe katlandı. 1933 yılında 50 milyon kilo
vat/saat, 150 milyon kilovat/saat oldu ve yıllık üretim 
artışı yüzde 13 mertebesindedir, her yıl yüzde 13 ar-
tıyor. 1943 yılında bu 150 milyon kilovat/saati, 450 
milyon kilovat/saat olarak görüyoruz. 1953 yılında 
450 milyon kilovat/saat, 1 milyar 300 milyon kilovat/ 
saat oluyor; yine üçe katlanıyor, bir tesadüf ve -artış 
hep yüzde 13 mertebesinde oluyor. 1950 - 1960 döne
mi, hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmesi bakı
mından fevkalade önemli 'bir dönem, barajlar dönemi 
olarak biliyoruz, ki o dönemde Türkiye'nin ilk baraj
ları olan Sarıyar Barajı, Seyhan Barajı, Hirfanlı Barajı, 
Kemer Barajı, Demirköprü Barajı yapılmıştır. Bu bil
gileri onar yıUik dilimler olarak arz ediyorum, 1963 
yılına geliyoruz; 1950 - 1960 tarihleri arasında baraj
ların inşa edilmesiyle enerji üretimimiz 1 milyar ki
lovat saatten, 4 milyar kilovat/saate çıkıyor. Sonra 
1960 - 1965 arasında bir duraklama dönemi görmek
teyiz. 1965'te Keban'ın temeli atılıyor ve 1963 - 1973 
yılında yine 3 katı bir artış görüyoruz; 1973'te 4 
milyar kilovat/saatten 12 milyar kilovat/ saaıte çıkı
yoruz. Demek ki, Türkiye'de yılda ortalama yüzde 
13'lük bir artış var. 1973'ten sonra, dünyadaki enerji 
bunalımı Türkiye'ye de yansıyor ve 1973 - 1983 ara
sında, 1983'te 3 çarpı 12 rakamını görmemiz lazım; 
yani 1983 yılında 36 milyar rakamını görmemiz la
zım; ama 24 milyar rakamını görüyoruz; bir durak
lama, bir düşme var. Yüzde 13 yerine yüzde 5 - 6 
mertebesinde bir büyüme görmekteyiz. 

Talbiî ki, aynı zamanda ekonomik bakımdan da, 
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, yavaşlama ol
duğunu biliyoruz. O halde, 1983 yılında elektrikte bir 
düşme var, 1983'te elektrik üretimi 3 katı artmamış 
oluyor. Şimdi bunu telafi etme çabası içinde olmamız 
icap eder. Hem enerji bakımından, hem de ekono
mik büyüme bakımından 1979 - 1980 yıllarında bir 
geri kalmışlık vardır, 'bu yıllarda menfi, eksi büyüme 
olduğunu biliyoruz. Bu geri kalmışlığı önlemenin en 

Önemli çaresi, harcamalarda tasarruf ve bu tasarru
fun yatırım mallarına dönüştürülmesi, diğeri de enerji
de büyük aşama, büyük sıçrama yapmamız icap eder. 

Ne yapmamız lazım Hükümetin bir an önce enerji 
anaplanını getirmesi lazım ve bu anaplanm 10 yıllık 
değil, 20 yıllık olması lazım, uzun dönemli olması 
lazım. Oturup, kendi kaynaklarımızı önümüze koy
mamız lazım. Nedir kaynaklarımız? Bizim ülkemiz, 
takriben dünyanın yüzde l'i büyüklüğünde. Yani, 
mevcut ülkelerin arazilerinin hepsini toplarsak, bu 
toplamın yüzde l'i büyüklüğündeyiz; hem nüfus ba
kımından, hem. arazi bakımından. Enerji üreten re
zervlerimize bakalım, ne seviyede? Eğer yüzde 1 se
viyesinde ise, dünya ortalamasına eşit bir enerji po
tansiyelimiz var demektir. 

Bakıyoruz; bir tek hidrolik, yani su kaynaklarımız 
yüzde 1 seviyesinde; uranyum binde 1 seviyesinde; 
kömür yüzde 0,5 yani yüzde l'den düşük; petrol ve 
tabiî gaz, yok mesabesinde. Bir de toryum var; dün
ya toryum rezervlerinin yüzde 77'si Türkiye'de. Bu, 
fevkalade önemli bir rakam. Tabiî ki bu rakamlar, şu 
anda görünen, belli rezerv rakamları. 

Bunun için ne yapmalıyız? Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlı iki tane idaremiz daha var; 
'birisi Maden Tetkik Arama Enstitüsü, diğeri ise 
Elektrik işleri Etüt idaresi. Bu iki idareye her türlü 
imkân verilmelidir. Bu idareler, bugüne kadar mem
lekete büyük hizmetler yapmış iki idaredir; ama bu 
idarelerin daha büyük, daha geniş imkânlarla güç-
lendirlmesi, istedikleri paranın ve personelin verilmesi 
icap eder kanaatindeyim; bu temennimi de peşinen 
arz ediyorum. 

Şimdi demek ki, oturup enerji anaplanımızı yap
mamız lazım ve anaplanı da yaparken, biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, Türkiye'nin tarihine bakmamız lazım. 
Enerjide daima yüzde 13 mertebesinde bir artış 
olması icap ediyor, yani ekonomik kalkınmanın hep 
iki misli mertebesinde; yüzde 6 - 7 kalkmıyorsak, bu 
kalkınma hızının iki katı oranında elektrik enerjisi la
zım. O halde, sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının, elektrik üretim planını revize etmesi la
zım. 1985 yılında üretimi yüzde 11 artırmışlar, bu 
büyük başarıdır 1983'e nazaran, 1980'lere nazaran; 
ama geçmişe baktığımız zaman, yüzde 11 'in küçük 
bir rakam olduğunu görüyoruz; bu rakamın yüzde 
13 olması lazım. 

Bir de şu var; 1983'te zaten geri kalmışız; 1983'te 
elektrik üretimimizin 36 milyar kilovat/saat olması 
lazımken, bu rakam 24 milyar kilovat/saattte kalmış; 
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12 milyar kilovat/saat geri kalmışlığımız var. Zaten 
ejconomik bakımdan da bir durgunluk ipinde olduğu
muza göre, yıllık elektrik üretim oranlarımızı yüzde 
13'lerden daıha yukarılara çıkarmamız lazım, yüzde 
14 - 15 gibi oranlara yükseltmemiz gerekir. Bu bir 
hesap meselesidir. Uzmanlar otururlar, bunu yirmi 
yıllık anaplan olarak yaparlar. 

Bu konuyu burada bağlayarak, yatırım meselesine 
geliyorum; Bu, bir yatırım meselesi. Yatırımı nasıl ya
pacağız? Yatırımı bütçelerden yapmak, fevkalade zor 
bir meseledir. Öyle, büyük yatırımlar, klasik bütçe
lerden yapılmaz. Neyle yapılır? Borçlanmalarla ya
pılır. Borçlanmanın, bir dış borç meselesi vardır, bir 
de iç kaynak meselesi vardır. Dış borç meselesi; Bu
güne kadar, Dünya Bankası -uzun vadeli ve düşük 
faizli kredi veriyor; barajlarımızı, diğer büyük proje
lerimizi, Dünya Bankası, kredileriyle destekliyor; 
OBCD ülkeleri destekliyorlar; bugüne kadar bu tür 
kredileri onlardan almışız. O halde şimdi ne yapaca
ğız? Daha büyük dış kredi bulmaya çalışmamız la
zımdır. 

Gelelim iç kredi meselesine: İç kredi meselesinde, 
şu anda Anavatan Partisi iktidarımın uyguladığı metot
la bence hem bu kaynağı bulmak zordur, hem de enf
lasyonu teşvik edici bir şekilde uygulama yapılmak
tadır. Bunu da şöyle izah edeceğim: Bir defa, bu bü
yük yatırımların uzun vadeli ve düşük faizli kredi
lerle desteklenmesi lazımdır. Halbuki şu anda, yüzde 
50 net faiz mertebesinde iç borçlanmayla bu yatırım
lar yapılmaktadır veyahut da TEK dediğimiz kuru
luşun kârını artırmakla yapılıyor. Şimdi, bu yüzde 50 
faizli, 6 ay ve 1 yıl vadeli kaynaklarla böyle büyük 
yatırımları yapmak enflasyonu düşürmez; ama diye
ceksiniz ki, «Enflasyon şu anda yüzde 40 - 50 mer
tebesinde ve faiz oranı yüzde 50'den aşağı olursa 
kim para verir?» Ö halde bir an önce enflasyonu dü
şürmede lazım ki, istikrar içinde, yani yüzde 10 sevi
yesine düşürdükten sonra ancak bu tür borçlanma
lara gidilebilir. Onun için, enflasyonun bir an önce 
düşürülmesinde, bu gibi büyük yatırımların gerçek
leştirilmesi bakımından da fevkalade önem vardır. 

Bu yatırımları yapma konusunda, gelelim, TEK'in 
kârlarını artırması hususuna. Muhterem milletvekil

leri, biliyorsunuz ki, Türkiye'de kamu iktisadî teşeb
büsleri vardır; yani, devlet, iktisadî hayata müdahale 
etmektedir. Bu kamu iktisadî teşebbüsleri ikiye ay
rılmaktadır: Bir tanesi, kamu iktisadî kurumu, diğeri 
ise, kamu iktisadî teşekkülüdür. Şimdi, TEK bir ka
mu itkiısadî kurumudur. Kamu iktisadî kurumların-
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1 da, kamunun yararı ağır basar. Yani, iktisadilJkten 

önce, kamunun yararı ağır basar ve bunların kârlı
lık ilkesi içinde çalışmasından önce, verimlilik ilkesi 
ve kamuya hizmet ilkesi esastır. Ayrıca, TEK'in diğer 
bir özelliği vardır, bu bir tekeldir; yani Türkiye'de 
elektriği yüzde 98 nispetimde TEK üretir. Çukurova 
Elektrik, Kepez santralları var; ama onların ürettiği 
elektrik miktarı çok düşük mertebededir. Tekel olan 
bir üretimde, fiyatları, devlet, acımasızca artırma-
malıdır; ama bu işletme, zarar da etmemelidir. İşlet
menin gideri, geliri eşit olmalı; ama kârları, tarifeleri 
yükseltmek suretiyle elde etmek fevkalade çok olma
malıdır. 

Diğer bir konu, bu yatırımların uygulanması ko
nusudur. Yani yatırımların yapılması konusunda, iha
le sisteminde bazı aksaklıklar müşahade etmekteyiz. 
Yatırımların yapılması bu yatırımları yapabilecek mü
teahhitlerin iyi seçilmesi, objektif olarak seçilmesine 
evet diyoruz; ama bunlar seçildikten sonra, bunlar 
eşitler oluyorlar. Bu eşitler yarışırken, eşitlerin arasın
da seçme yapmak, ancak fiyatla olabilir; yani kim 
daha düşük fiyat veriyorsa, ona vermek lazım*. Bu
nun en güzel örneğini Boğaz Köprüsü ihalesinde gör
dük: Eşitler seçildi, onlar tekliflerini verdiler ve 170 
milyon dolar daha düşük fiyat verenlere proje ihale 
edildi. Bunda hiçbir dedikodu, hiçbir yolsuzluk iddiası 
ortaya atılmadı; ama Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı gibi, büyük ihalelerin yapıldığı bir bakanlı
ğın - tabiî Bayındırlık iskân Bakanlığı da aynı şe
kilde- yaptığı ihalelerde bazı iddialar, bazı yolsuzluk 
iddiaları kulağımıza çalınmaktadır. Bu gibi iddiala
rın olmaması için, dediğim gibi, en önemli kriter, ev
vela bu işi yapabileceklerin objektif olarak ve çok iyi 
seçilmesi, ondan sonra yegâne kriter ise, en düşük 
fiyat verene vermek olur; o zaman, hiç kimse bir şey 
iddia edemez. 

Diğer bir konu; bazı ihalelerde ihale yapılmadan 
önce şartnamelerde o ihale için avans verilip veril
meyeceğidir; yani, avans hakkında hiçbir mütalaa 
hiçbir kelime yok iken, ihale yapıldıktan sonra bazı 
müteahhitlere avans verildiği iddiaları var. Bunlar da 
serbest rekabet ilkelerine aykırıdır, aynı zamanda 
bazı kimseleri korumak ve kollamak demektir ki, 
bunlar fevkalade sakıncalı şeylerdir; dedikoduların 
büyümesine sebep olur, böyle şeylere girmemek lazım. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bra
vo. 

AHMET SARP (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bir diğer konu, TEMSAN diye 
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(bir kuruluş var. Bu kuruluş, barajların ve santralların 
türbinlerini ve elektromekanik cihazlarını imal etmek 
için görevlendirilmiş bir kuruluş. 1976'larda temeli 
atılmış ve üretime geçmiş; ama bu kuruluş çok cılız 
bir kuruluş. Şimdi, 1 trilyonu aşan yatırımları yö
nelten bir bakanlığın baraj ve santralılarının takriben 
yarısı dışarıdan ithal edilir; bu miktar aşağı yukarı 
500 milyar lira mertebesindedir, yani santral yatırım-
lariinın yüzde 50'si. Ne ithal edilir? Türbin ithal edi
lir ve elektromekanik cihazlar ithal edlilir. Bu
nun ne kadarını acaba biz Türkiye'de yapabi
liyoruz? TEMSAN'ın üretimi yılda 2 - 3 milyar lira 
mertebesinde. 'Bu rakam çok düşüktür. Yani, 500 -
600 milyar liralık ithalat içinde 2 - 3 milyar, fevka
lade düşük bir rakamdır. O bakımdan, sayın balkanlık-
ıtan bu konuya da gereken önemin verilmesini rica 
ediyoruz. 

Elektrik üretiminde, Türkiye için en önemli konu, 
hidrolik konusudur, su kuvvetleri konusudur. Çünkü, 
su meselesi, yenilenebilir bir kaynaktır. Petrol rezerv
leri biter, kömür rezervleri bitebilir; uranyum, toryum 
rezervleri bitebilir, bunlar belli 'kaynaklarıdır; ama 
sularımız buharlaşır, yağmur olur, tekrar Türkiye sat
hına düşer; barajların arkasına dolar ve her sene yeni
lenir Türkiye'nin hidrolik potansiyeli hakkında biraz 
da ben malumat vermek istiyorum. 

Türkiye'nin büyüklüğü takriben 800 bin kilometre
kare mertebesinde, Ortalama yağış miktarı 60 santi
metre civarındadır. 60 santimetre su kalınlığı Tür
kiye sathına her yıl düşüyor. Bunun hacmi 500 mil
yar metreküp yapıyor. O halde, her yıl 500 milyar 
metreküp Türkiye'nin yüzeyine su düşüyor. Bunun 
yüzde 35 - 36'sı akış haline geçiyor; yani, bir kısmı 
yeraltı suyu oluyor, bir kısmı akıyor. Akarsularımız-
dan akan suyun miktarı 186 milyar metreküp civa
rındadır. Türkiye'nin ortalama yüksekliği 1 100 met
redir. Bu 1 1'86 milyar metreküp su, 1 100 metre dü
şüyor kabul edilebiliyor, hesaplar böyle yapılıyor; 
bunları çarparsanız 110 milyar kilovat/saatlik ener
jiye tekabül ediyor, hidrolik potansiyel 110 milyar, 
120 milyar mertebesinde oluyor. Keban, 6 milyar ki
lovat/saat enerji üretiyor yılda, o halde 20 tane Ke-
banlık su potansiyelimiz var, 

'Bu su potansiyeli içlinde en önemli havza Fırat 
havzasıdır. Fırat, 36 milyar kilovat/saat elektrik ener
jisi üretebilen bir ırmağımız, kaynağımızdır. Yani Fı
rat'tan 6 tane Kebanlılk enerji alınabilir. 

ikinci kaynağımız Dicle havzasıdır. Dicle havza
sında 12 milyar kilovat/saatlik enerji çıkarılabiliyor 
yani iki tane Kebanlık enerji de orada var. 
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Üçüncü nehrimiz Çoruh Nehridir. Çoruh, Doğu 
Karadenizde debisi fevkalade yüksek olan ve hızdı 
akan bir nehir. Burada da 10 milyar kilovat/ saatlik 
bir enerji kaynağımız var. Şimdi bunları niye sayı
yorum? 

Bugüne kadar cumhuriyet hükümetleri döneminde 
Fırat'tan, bir Keban'ı yapabilmişiz, 6 milyar kilovat/ 
saat istifade etmişiz, geride 30 milyar kilovat/saat 
var; ama çok şükür ki, Karakaya ve Atatürk Baraj
ları inşa hainde. Karakaya 7,4 milyar kilovat/saat, 
Atatürk Barajı ise 8,9 milyar kilovat/saat elektrik 
üretecek; geriye kalanların da bir an önce ele aıkn-
masını sayın bakandan rica ediyorum. Fırat havza
sında Birecik Barajı -diğer adı Belkıs Barajı- ve da
ha aşağıda Karkamış Barajının projelerinin hazır ol
duğunu biliyorum. Bir an önce ihaleye çıkarılmasın
da fayda mütalaa ediyoruz. 

12 milyar kilovat/saatlik enerji potansiyeline sa
hip olan Dicle havzasında bugüne kadar hiç baraj 
yapılmadı; ama memnuniyetle belirteyim ki, Kralkızı 
ve .Dicle Barajları ihale edildi. Bunların enerji üre
timinde katkıları pek fazda değil; Kralkızı 150 milyon 
kilovat/saat, Dicle ise 350 milyon kilovat/saat enerji 
üretecek. Esas enerji barajı olan Ilısu Barajının üre
teceği elektrik 3 milyar 700 milyon kilovat/saattir. 
Daha önceki programlara göre projesi hazır olan bu 
barajın ihalesi 1985 yılında yapılacaktı. Niçin geci
kiyor, bilemiyorum; bu konuda da sayın bakan izahat 
verirse memnun olurum. Cizre ve Batman Barajları
nın projelerinin de bir an evvel yapılması icap eder. 

Hidrolik kaynaklarımızın fevkalade önemli oldu
ğunu arz ettim ve toplam potansiyelin 110 milyar ki
lovat/saat olduğunu biliyoruz. Geriye linyit rezerv
lerimiz kalıyor, bu potansiyel de 50 - 60 milyar mer
tebesinde. 

Şimdıi esas (konuya geliyorum. 1983 yılında 36 
milyar 'kilovat/saat enerji üretmemiz icap ediyordu;-
oysa bu hedeftin genişinde ıkallınmış'tır. 1993'te 110 
milyar Ifolovat/saıat dknamız lazım. 2003 yılında ise, 
300 ımıilyar öovat/saate çıikımamız gerekiyor. Bumu, 
fevkalade ıbir sıçrama yaparak gerçekleştirmemiz kap 
ettiği için söylemiyorum.: Tarihe bakıyoruz, geçmi
şimize bakıyoruz; geçmişte yaptığımızı yaparsak, böy
le olması icap eder dliye söylüyorum. O halde 1993' 
lende, yani 8 sene sonra 110 milyarı buılacağız ve 
1995'lerde mevcut enerji rezervlerimizin tümünü bi
tirmiş olacağız. Şimdiden nükleer enerjiye geçmtiş ol
mamız gerekirken, bunda geç 'kalınmıştır, bir an ön
ce ıgeçmek lazım ve anaplan neyi icap ettiriyorsa, o 
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kadar nükleer santralın planlarına, projelerine ve iha
lelerime girişmemiz lazım. Nükleer enerji konusunda 
dışarıdaki 'Meri teknolojiyi, mühendisinden daha aşa
ğı seviyedeki 'teknik elemanlarımızın öğrenmelerimi 
sağlayacak şeıkilde ihaleler yapılmalıdır. Bu nükleer 
santralıların toryuma dayalı olması; daha doğrusu 
uranyumdan toryuma geçecek şekilde pllandanmıası 
gereklir. Türkiye Elektrik Kurumu işin içinde olmalı, 
ortağı olmalı, elemanlarını şimdiden yeCiştiirmeilıidir. 
Dileğim, 'büyük çapta eğitim faaliyetlerine başlana
rak ve daha da geç kalınmadan bir an önce uygu-
lamıaya geçilmeslidir. 

'BAŞKAN — Sayın Sarp, konuşmanızın 25 da
kikası doldu; 35 dakikanız daha var efendim. 

AHMET SARP (Devamla) — Efendim, diğer bir 
konuya değinmek istiyorum; bu konu, 'bana biraz 
evvel intikal etti, 

Çift fiyatların 'bittiğini zannediyordum ben şah
sen. Bir zamanlar ekonomide çift fiyatlar dönemini 
yaşamıştık. Yani, demirin kilosu fabrikada 20 lira, 
tonu 20 bin liraya satılırken, dışarıda tonu 40 bin 
lira idi; 'buma karaborsa dönemli diyoruz. KİT'lerin 
fiyatlarının sabit tutulduğu; aırıa enflasyonun alıp 
'başım gittiği, fiyatların yükseldiği, karaborsa ve kuy
ruk dönemi diye 'bir dönem biliyoruz. Bu dönemde 
fiyaltların da çift olduğunu 'bliyoruz; ama bu dö
nemlim, 24 Ocak kanarları alındıktan sonra sona er
diğimi zannediyor idim; zannediyorduk daha doğru
su. Şimdi, teşvikliler konuşumda ytine çift fiyatlara doğ
ru bazı alametler görmekteyiz. 

Dövizde şu anda çift fiyat var; ibracaitta çift fi
yat olduğunu 'biliyordum zaten. Şöyle ki : Türki
ye'de ithalat yapan bir kimse 1 doları Merkez Ban
kasına, diyelim ki, şu anda 580 liradan satıyor ise, 
ihracatta kazanılan 1 dolar Merkez Bankasına ya
tırıldığımda buna 700 lira verillımektedir. Vergi iade
leri gerçi yavaş yavaş düşürülüyor; ama halen de 
vardır, geçmişte daha çok vardı. Ttabiî, ucuz kredi 
bonoları falan vardı, onlar kaldırıldı galiba; ama 
şu anda dahi çi'ft fiyat vardır. Hayalî ihracat dedi-
'ğimiz konu zaten 'buradan doğmaktadır. Zaten çift 
fiyat lolan yerlerde böyle usulsüzlükler, yolsuzluklar 
olur. 

Şimdi 'bunu niye anlatıyorum : Sanayii teşvik 
konusunu kaldırdık, biliyorum, yurt içinde. Halbu-
ki, Türkiye Kömür İşletmeleri, sanayie; yaıni çimen
to fabrikalarına ucuz fiyattan, yakıt için kullanılan 
fiyattan daha düşük fiyattan, yarısı kadar fiyattan 
kömür tahsis ediyormuş ve mesela 10 'bin liraya ve

riyormuş; halbuki, dışarıda kömürün .tonu 20 'bim 
liradır. Bu sefer tahsis meselesi haşlıyor; «Efendim, 
ihtiyacı 100 bin tonsa 200 bim ton alıyor, ondan 
sonra 100 bin tonunu dışarıda satıyor» gibi 'bir iddia 
ortaya çıkıyor., 

Bu nereden doğuyor? Çift fiyalttan doğuyor. Ora
ya müfettiş mi koyacaksınız, yoksa bürokrasi gidip 
denetlenecek mi? Bu halledilmelidir. Tahsis verme 
konusu 'bürokrasimin elinde biir konudur. Bürokra
siyi kötülemek için söylemiyorum!; ama 'bütün yol
suzluklar ve usulsüzlükler hep bu yüzden çıkıyor. 
Tahsis 'işin içine girdi mi, 'böyle iddialar oltaya atı
lır; olmasa dahi atılır. Bütün mesele ekonomiyi ser
best piyasa kurallarına uydurmak ve devletin iliş
kisini mümkün mertebe kesmektir. Kestiğiniz tak
dirde; yani lisanstı, belgeydi, müsaadeydi gibi şey
ler kalktığımda, böyle şeyler olmaz; ama 'bir işin içine 
müsaade girerse, belge girerse, o zaman yolsuzluk 
iddiası da girer, dedikodu da ıgürer, her türlü iddia 
girer. Sayın Balkandan bu konuda da beni aydınlat
masını rica ediyorum. 

Sayım Başkan, değerli milletvekilleri, beni dinle
mek iütfunda bulımduığonuız içim yüce Meclise say
gılar suınuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Sarp. 
Mliliyetçü Demokrasi Partisi Gtrobu adıma ikinci 

konuşmacı Sayın Turgut Yaşar Güılez, buyurun. 
MDP GRUBU ADINA TURGUT YAŞAR GÜ-

LEZ (Bakı) — Sayın Başkam, yüce Meclisim değerli 
milletvekilleri; 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının 1986 yılı 'bütçesi hususumda Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubunum görüş ye temennilerimi yüce 
heyetimize arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Konuşmama başlarken, şahsım ve grubumuz 
adına yüksek heyetinize saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekillileri, bilindiği veçhile Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, milî ekonomıimizim can 
damlarını »teşkil edem enerji ve tabiî kaymaklarımıza 
ait politikalarım 'tayin ve tespiti ve bu politikalarım 
uygulamasıyla görevli olması bakımımdan som dere
ce önemli 'bir kuruluşumuzdur. 

Devlet Su İşleri, Maden Tetkik ve Arama, Elek
trik işleri Etüt 'İdaresi, Türkiye Elektrik Kurumu, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu gibi, büyük çap
ta yatırımcı devlet müesseselerini ve Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğünü bünyesinde toplayan ve ülkemin 
su, maden, petrol, enerji ve düğer kaynaklarında bi
rinci' derecede söz sahibi olan bu bakanlığımız, tam 
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anlamıyla teknik bir kuruluşumuzdur. Enerji ve Ta
biî Kaymaklar Bakanlığımızla ilgili devtet yatırıımlıarı 
sebebiyle devlet bütçesinin önemli bir bölümü bu ba
kanlığımıza tahsis edilmektedir. 

Sayın mMletveMll!leri, ekonomik ve sosyal kalıkın-
ma hamlelerinim hızlandırılabilmesi ve ülkemizin ge-
İtismiş ülkeler seviyesine ulaştırılabilmesi için ekono
mik ve sosyali kalkınmamın önemli 'bir girdisini teş
kil eden enerjinin, yeterli miıktardla ve güvenilir bir 
şekilde ülke ekonomisine tahsisi zorunludur. 

Ülkemizin enerji meselesi gerektiği şekilde çözüm
lenemediği için, ekonomik ve sosyal kaılkınımamızda 
arzu edilen seviyelere ulaşıilamamıştıır. Bu sebeple, 
memleketimizin enerji meselesinin halli ve tabiî kay-
makllarımızı daha yüksek değerlerde ekonomiye tah
sisini hedef alan yatırımlıaırın finansmanı baikımmdan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza devtet büt
çesinden daha yüksdk seviyede 'tahsisat verilmesi bi
zi memnun edecektir. Ancak, gerek devlet bütçesin
de, gerekse bütçe dışında sağlanan kaynatklıar son 
kuruşuna kadar yerine masruf olmalı ve harcamalara 
konu olan yatırımlar mümkün olabilecek en kısa sü
rede ıgerçekleşitirâebillmelÜdlir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılda olduğu gibi, 
1986 yık •bütçesiyle ilgili tenkit ve temennilerimizle 
yapıcı olmaya özen gösteriyoruz. Enerji, memleketi
mizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının önde gelen 
meselelerinden 'birisi olmasına rağmen, bugüne ka
dar bir enerji anaplanının hazırlanmamış ollımasını 
'büyük bir ihmal olarak görmekteyiz. Anavatan Hü
kümeti 1985 yılında enerji konusunda alınacak ted
birler meyanmda ilk tedbir olarak, enerji anapJanı-
nm hazırlanacağını vaat etmesine rağmen, bu planı ' 
hazırlayaımamıştıır. Aynı şekilde, enerjinin korunması-
ve enerji tasarrufu konusundaki çalışmalar şu ana 
kadar tamamlanmamış ve gerekli önlemler tespit edi
nememiş ve 'Uygulamaya geçilememiştir. 

1985 yılı bütçesiyle ilgili konuşmıamızda da arz 
ettiğimiz bu hususları, 1986 yılı bütçesinde de tek
rarlamak zorunda kalışımız gerçekten üzücüdür. Maa
lesef, gerek cari harcamalar da, gerekse yatırım har-
camailaonda devlet kuruluşlarının savurgan tutumu 
1985 yılında da devam eteriiş ve. yatırım maliyetle
rinde tasarruf sağlamaya matuf tedbir konusunda 
ciddî bir çalışma yapılamamıştır. Devlet harcamala
rında toynak israfı öteden beri devam eden önemi 
bir problem olma hüviyetini korumaktadır. 

Bunun yanında, müteaddit beyan ve vaatlere rağ
men, enflasyon seviyesinin düşürülememesi, yatırım- | 
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dara ayrian tahsisatların yatırıim gücünü azaltmakta 
ve yatırımların fizikî gerçekleşme oranlarını olum
suz yönde etkilemektedir. 

Sayın mffietvefciieri, Türkiye'de enerji üretiminin 
yetersiz olduğu aşikârdır. Ekonomik ve sosyal ge
lişmelerimizi gerekli seviyeye çıkarabilmek için ener
ji üretimine müteallik yatırımları hızlandırmamız za
rurîdir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının tes
pitlerine nazaran, hidrolik kaynaklarımızda yılda 11>8 
milyar kilovat/saat, termik potansiyelimiz de yılda 
50-60 ımiyon kilovat/saat elektrik enerjisi üretebile
cek imkânlara sahip 'bulunuyorsak, memleketimizin 
mevcut enerji meselesini makul 'bir süre içinde hal
letmemiz zor olmasa gerektir. 

Enerji darboğazının açılması, ekonomik ve sos
yal kalkınmamızın gerektirdiği enerjinin yeterli mik
tarda ve güvenli bir şeklide ısağlanabliilmesi için ana
enerji- planı süratlle hazırianımaiı, ek finansman kay
nakları tedarik edilerek, yatırimlıar artırılmalı ve uy
gulamada zaman kaybına mahal bırakmayacak bir 
çalışma seviyesine ulaşılmalıdır. 

Ek kaynak tedariki bakımından, hükümetçe bazı 
teşebbüsler yapılmakta olduğunu görüyoruz. Filha
kika, elektrik üretiminde 'iletimi ve dağıtımında özel 
sektör ve yabancı sermayeden faydallanıma konusun
da kanunî düzenlemeler yapıllmalktadır. Keza, «Yap, 
işlet, devret» modeliyle de ek (kaynak yaratılmak is
tenmektedir. Bu teşebbüsleri, prensip olarak, olum
lu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak, bu teşeb
büsler ciddî olarak ele alınmalı ve uygulama safha
sına geçirilebiknelidir. 

Bu açıklamalarımız uyarınca, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi konusundaki temenni
lerimizi kısaca tekrar arz etmek istiyorum : 

Memleketin enerji (meselesini çözümleyebilecek 
nitelikte bir anaenerji planı süratle hazırlanmalıdır. 
Anaenerji planına uygun olarak ve enerji darboğa
zınım mümkün olabilecek en kısa sürede aşabilmek 
için, gerekli yatırımlar tespit edilmeli ve yıllık prog
ramlara alınmalıdır. Bahis konusu yatırımların ge-
rektiirdigi finansman kaynakları tedarik edilmeli ve 
uygulama programlarında gecikmeler öMenmelidir. 
Enerjinin korunması ve enerji tasarrufu çalışmaları 
kısa zamanda neticelendiriilmeli ve tespit edilecek 
tedbirlerim uygulanmasına ıgeçiknelidir. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşların da 
kaynak israfını önleyebilmek liçin her türlü tedbir 
alınmalıdır. Bu husus, şüphesiz devletin tüm kuru
luşları içlin güncel ve önemli bir meseledir. 
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Mal ve biizmetilere devamlı olarak ve çoğu zaımıan 
keyfî 'bir sekilide yapıllmakta olan zamlar, mal ve 
hizmet üreten devlet kuruluşlarının kaynak israfının 
kanımızca daha yukarı seviyelere ulaşmasını da sağ-
lıaımak'bad'ıır. Enerji maddelerine 'ilişkin zamlarda son 
derece dikka'tllli davranı'lmalııdır. Bilindiği üzere, ıbu 
zamların diğer mail ve hizmetlerin maliyetlerine de 
yansıması dolayısıyla fliıyat hareketlerine sebep ol
makta ve dolayısıyla piyasada istikrarsızlığa yol aç-
mıalkbadır. Bu dıtilbaırla, uygulanması zarurî görülen 
zamlara, sıik sık 'başvurulmaması faydalı olacaktır. 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 'Bakanlığının 1986 yılı 
'bütçesiyle igili genel mahiyetteki Ibu mülahazalardan 
sonra, mesleğimle ilgili olması sebe'biyle, petrol ko
nusundaki görüş ve temellilerimizi arz etmeye çalı
şacağım. 

Sayın (milletvekilleri, ülkemizde hailen enerji tü
ketiminin yüzde 45 "i petrolle karşılanmakta ve pet-
rol (ih'tiyacımızın yüzde 85'ıiı yurt dışından tedarik 
edilmektedir. Petrol ithalatı dolayısıyla ödemek zo
runda olduğumuz fatura yılda 4 miyar doları aş
maktadır. Bu sebeple, petrol meselesi memleketimiz
de daha uzun yıllar zarfında önemini muhafaza ede
cektir. Yurdumuzda petrol üretimini 'artırmanın eko
nomiye katkısı ibüyük olacaktır. Ham petrol üreli-
raıinde 1985 yılında, bir önceki yık nazaran önemli 
'bir artış olmamıştır. 1986 yılında da büyük ölçüde 
ibir artış beklenmemektedir. 1985 yıllımda 2 milyon 
130 'bin torna ulaşacağı hesaplanan ham petrol üre-
timlinin, 1986 yılında 2 ımiilyon 30Q 'bin metrifc-ton 
civarında olacağı ıta!hmin edilmektedir. 1984 yıılı 
'bütçesiyle ilgili konuşmamda da yüce heyetinize arz 
edildiği veçhile, üDkemizde gerçekleştirilmekte olan 
petrol arama yatırımları, memfaketimlizin petrol var
lığını tetiklik ve tespit etmekUen ve bu varlığı uygun 
seviyede üretime aJımabkan çok uzak !bir 'büyüklükte
dir. 

(Ham petrol üretimimizi artırabilmek için basılıca 
yıl 'arama yatırımlkrını hızlandırmak gereklidir. Bu 
yatırımllan gerekli seviyeye çıkarabilmek için, dev
letlimizin iimkânlarından daha fazıla kaynak tahsis 
edilmeli, uygulanacak çeşitli teşvik araçlarıyla Türk 
özel teşebbüsünün ıbu yatırımlara kaltiması sağlan
malı ve en önemlUisi, 'her imkândan faydalanmak su
retiyle bu konuda daha fazıla yabancı sermaye girişti 
sağlanmalıdır. Diyebiliriz İki, yabancı sermaye ve tek
nolojiye lihıtiyaç duyduğumuz konuların 'başında pet
rol arama yatırımları gelmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, ışu hususu özellikle ve mem
nuniyetle arz etmek istiyorum : Ülkemizde bugün 
petrol arama yatırımlarında yabancı sermayenin ge
lişini zorlaştıracak herhangi lbir ciddî engel kalma
mıştır. Ayrıca, yabancı sermaye girişinde son zaman-
lard önemli bir artış olduğu ve ıbu konuda dünyada 
söz sahibi 'bulunan bazı ciddî yabancı firmaların ül
kemizde petrol arama faaliyetine başladığı müşahe
de edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak, memleketimizde geçen 
yılların fevkinde 'bir petrol arama faaliyeti gerçek-
leşitirillmektedir. Yalnız şu gerçeği bilmek gerekir; 
petrol aramalarında hem sonuç alınması, hem de 
petrol potansiyelinin (ilk etapıta meydana çikantoası 
yüksek şansıa bağlıdır. Kaldıfci, ülkemiz gibi karma
şık jeoloji, karmaşık tektonik ve kötü rezervuar 
şartlarında bu şansın çok daha yüksek seviyelerde 
olması gerekir. 

Yabancı şjirketlerün çalışmaları oldukça yoğun ol
makla 'beraber, ülkemizin 'büyüklüğüne oranla bu 
çalışmalar yine 'helliriıi ibir seviyede kalmakta ve po
tansiyeli kanıtlanmış 'bazı yörelere inhisar ettiril
mektedir. Ancak, petrol aramalarında Ibu sonucu dıa 
normal kabul etmemiz ıgerefck; zira yurdumuzda 
petrol arama faaliyeti çok zor şartlarda yapılabil
mekte ve risk payı ve rnialliyet faktörü çok yüksek 
olmaktadır. Bu sıelbeple, petrol arama faaliyeti do
layısıyla yabancı sienmaye girişi, uygulanacak özen
dirici teşvik araçlarıyla daha, da üst düzeylere çıka
rılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz, petrol ko
nusunda ıbazı 'temennilerimizi kısaca sıralamak (işiti
yorum. öncelikle, petrol sektörünün tek elden yü
rütülmesine özen gösterilmellidir, yani iki ayrı ba
kanlığın kontrollünde, yetkisinde olmasına son ve
rilmeli ve kanunun da 'öngördüğü gibi, Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanlığına 'bağlanmalıdır ya da 
petrol konusu, ayrı 'bir 'bakanlık veya müsteşarllı'k 
adı altında toplanmalıdır. 

Pazarlama, yanli akaryakıt dağıtım ve pazarlama
sının ayrı olarak düşünülmesi de mümkündür. Ma
demki fiyat layariamaları, doilar ve 'bütçe açığına gö
re yapıllmıaktadır; akaryakıt konusunun doğrudan 
Başbakanlık ya da Hazinenin kontrolüne alınmasın
da yarar vardır. 

Yukarıda da değindiğim igilbi, daha teşvik edici 
olmakta yarar vardır. Özellikle, kanunda belirlenen 
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süreler, 'bilinçli ve programlı çalışma koşulu ile uza
tılmalıdır. Yine, kanunda bellkıllilen kâr nispetleri, 
bazı ıbölgaîerde ve denizlerde, üretim miktarlarına 
göre arıtıırıtoıalıdrr, ters orantılı olmalıdır. Aramada 
yapılan masraflardan, hiçbir şekilde KDV ve fonlar 
için para alınmamalıdır. 

Ülkemizde, doğal gaz potansiyeli görülmektedir; 
ancak doğal gaz, üretim masrafları yüksek ve pa
zarlaması zor bir yeraltı zenginliğidir. Bu nedenlim, 
devlet, kullanım alanları konusunda garantör olmak 
durumundadır. Basit anlamda, üretim miktarlarına 
göre bazı değerlendirmelerin önceden bilinmesi zo-
runluğu vardır; çoik büyük rezerv keşiflerinde durum 
değişlik olabilecektir. Günün koşullarında, petrol ve 
doğal gazın bulunduğu yerde değerlendirMebilmesi, 
büyük önem taşımaktadır. Kalldıfci, 'bunun dışında, 
dış ülkelerden gaz ithaline gidilmektedir. Bunu eleş
tiri olsum diye söylemiyorum; yalnız şu gerçeğin ha-

. tırlanımasımda da yarar vardır sanırım : Hiçbir ya
bancı kuruluş ve hatta özel kuruluşlar, uzun vadeli 
ve sonucu 'belli olmayan yatırımlarda bulunamaz. 
Bunu, yanlış 'bir felsefe l e millî kuniluşlar yapa
bilir. örneğin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Trakya'da 'bulmuş olduğu gazı ancalk 11 yıl sonra 
pazarlama imkânı bulmuştur. Evet, tekrar vurgula
mak isterim : Gaz konusunda da biraz daha hiç ol
mazsa pazarlama alanında devlet olarak sadece teş
vik edici olmalıyız demiyorum, mecburuz diyorum. 

Duyduğumuza göre, hidrotenmal konusunun, Pet
rol Kanunu kapsamına allınması çalışmaları yapıl
maktadır. Herhalde 'bunu yapanken, oluşum ve bi
rikim 'benzerliğinden hareketle yola çıkılmamıştır. 
Böyle bir yanılgı olamaz, 'böyle biır düşümce olamaz. 
Elbetteki, (hükümet için bir gerekçe vardır; 'belki de 
hidrotermal konusunda yer bulunamadığı içlin Petrol 
Kanunu kapsamında alması en uygun olacağı düşü
nülmüştür. Olabilir tabiî; ancak bunu yaparken dik
katli olmalıyız, yoksa 'hem kanunu ve hem de ne
ticede uygulamayı güçleştirmiş oluruz. Önerim şu 
olacaktır : 'Hidrotermal, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü ya da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
kontrolünde olmalı ve belge karşılığında hak sahibi 
olmalıdır, yerli - yabancı özel kuruluşlar da, bu 
milî kuruluşlarla ortak olmak kaydı ile hak sahibi 
olmalıdırlar. Bu arada, tüm doğal gazların Petrol 
Kanunu kapsamına alınmasında da yarar vardır. 

Muhterem arkadaşilarım, iki 'büyük baraj ya
pılmaktadır. Özellikle, Atatürk Barajının rezervuar 
alanı, yani oluşturacağı göl sahası, petrol aramaları

nın en yoğun olduğu bölgelerinden Ibirine isabet et
mektedir. Bilindiği gibi, buradaki aramalarla deniz 
ve göl alanlarındaki aramalarda farklılıklar vardır. 
Genellikle, bu nedenle yenilen imkânlar da farklı ol
maktadır. Bunların önceden tespitinde yarar vardır. 
Ayrıca, baraj açısından da bazı sakıncalar olabile
cektir. Bunun da önlemleri önceden alınmalıdır. Bi-
lahara düşünülürse, gecikmelere neden olabilir, pet
rol aramalarında da zarar ve kayba tahammül yok
tur, 

Son olarak, çok önemli 'bir noktaya değinmek is
tiyorum : Geçen yıl da 'bu kürsüden bu konuya 
değinmiştim, meslekten olmam nedeniyle de, geçmiş 
yilarda her fırsatta yetkili makamlara bu konuda 
önerilerde bulunmuştum. Ülkemizde, Petrol Kanunu 
kapsamında ve yine kanunla tüm sektörden sorum
lu tutulan bir kuruluş vardır : Petrol işleri Genel 
Müdürlüğü. Eğer Pötrol Kanununun, ruhu olan 2 nci 
maddesine dikkat edilirse, sorumluluğunun ülke ça-
pundakli boyutlarını görebiliriz : «Bu Kanunun ama
cı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynakllarının millî 
menfaatlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili se
kide aranmasını, göliştirilmesinıi ve değerlendirilme
sini sağlamaktır» denilmektedir. 

Bu görev, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ve
rilmiştir. Peki, bu nasıl yapılacaktır? Elbetteki, cı
lız bir kadro i e değil. Kuruluşun kadrosu 173'tür. 
Maalesef, 100 civarında personelle çalışmakta olup, 
bunun da üçte biri devlet kuruluşlarımdan ödünç alı
narak çahştırılmaiktadır. Kuruluş, katma bütçeli, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir; yani hiç
bir şekilde harcama yapma ve sektörün koşullarına 
uygun maaş verilmesine imkân yoktur. Petrol sek
törü gibi ıbir sektörü denetHeme, yönlendirme görevi 
vereceksiniz; ama 'buradaki personeli o düzende tu
tamayacaksınız ve harcama esnekliği vermeyeceksi
niz; olmaz böyle şey; kendimizi aldatmış olunsunuz. 

Petrol sanayiinde teknolojli ve bilim çok süratli 
gelişme göstermektedir, buna da ayak uydurulması 
gereklidir. Değil 'buna ayak uydurmak, bu kuruluşta 
petroil sektörünün esasını 'teşkil eden arama, araş
tırma ve üretim konularında; yetişmiş, uzmanlaşmış 
eleman dahi bulamazsınız. 'Bütün yük, yıllarca, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığımda çalışmış, tecrü-
'be sahibi olmuş birkaç teknik insanın üzerine yük-
lenrnıiştir. 

iNe acı bir gerçekHir ki, çok çeşitli uzmanlıJk is
teyen petrol faaliyetlerini denetleyen ve yönlendiren 
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bu kuruluşta, bu uzmanları bulamazsınız. Hatta adı, 
«Petrol Işleni Geneli Müd'üırllüğü» olan bu kuruluşta, 
petrol mühendisi daih'i yoktur, nazarlık da olsa, bir 
tane yoktur. Evet, yoktur ve iburayı çalıştıracak uz
manlaşmış, yetişmiş personeli bulamazsınız. Bu sta
tü içerisinde, hıiçibir yetişmiş teknisyen bu kuruluşta 
çalışmaz. Buradaki ücretler, Türkiye'deki kendi ımıi-
'salıleri seviyesindedir. Hele yabancı ülkeler seviyesin
den çok uzaktadır. Ücretleri, dolar olarak düşündü
ğümüzde, dış ülkelerde çalışan Türk, jeolog, jeofizik 
ve petrol mühendisleri 'birkaç bin dolar alırken, bu 
kuruluştaikii personeli, azamî 3C0 dolar almaktadır. 
Tüm 'bunların yanında, diğer soisyal imkânlar ve yol
luklar yok denecek Ikadar azdır. 

Ayrıca 'bu kuruluşu, yapılması gerekli olan tek-
nliik ve ıbü'imsel çallışmalların yapılabileceği seviyeye 
de ıgetirmemişıiz. Günün teknolojisine uygun olarak 
olgileri kompütürize edememiş ve bu 'yönlü değeır-
İbnidirmder yapacak sistemli de kuramamışız. Daha 
'basiti, la'borıatuvar, laraşitırmıa merkezi gibi 'biüimsd 
çalışmaların yapılacağı hiçbir düzen kurullımamıştır. 
Herşeyden önce, 'bunca yıldır 'burada çalışan insan
lara, rahat çalışma imkânını sağlayacak bina ve yer
leşimi koşullarını da'hi sağlayamamışız. Tüm arkadaş
larımdan ve özelikle hükümet üyderindeın, hu ku
ruluşu gezip görmelerini rica ederim; ama lütfen, 
önceden 'bu kuruluşun görevlerini ve sorumlulukla
rımı öğrenelim. Bütçemlizin, üçte birinin kontrolü ıbu 
kuruluştan geçmekte olmasına rağmen, bugüne ka
dar 'bu 'kuruluşa gereken önem verlilimamiştir. Man
zara içler acısıdır ve gereği halen yapılmamaktadır. 

'Bu 'kuruluş, Petrol Kanununun ikinci maddesin
de öngördüğü görevlerimi yerine getirebilmesi için 
güçlendirilmdiıdlir. önadikle, mevcut 'bilgiler değer-
tendürilmelıi; yani dünya 'örneklerinde olduğu gibi 
kompütürize edilmeli ve derli-toplu olarak, petrol 
şirikeU&rinıin bilgisine sunulmalıdır. Bu çalışmalar, ta
nıtıcı, teşvik edici ve ileriye dönük nitdikte olma
lıdır. Gerekirse, henüz değerlendirilmeyen "yönlerde 
ön çalışmalar yapılmalı, 'teşvik niitdiğki'de ön bil
giler denenmelidir. 

Daha ileri gidersek, pdtroil aramalarında büyük 
önemi olan jeofizik çalışmalar yapılmalı ve hatta 

sismik şinketlerline bazı imkânlar sağlanarak teşvik 
edilmelidir. Belirtilen hususların yanında, tüm petrol 
sektörüne, aramadan pazarlamaya kadar, kontrol 
edebiiltonek ve hatta yönlendirebilmek için, gerekli 
sistem kurulmalı, araç-gereçle donatılmalıdır. 

En basitinden, her yıl, LPG gazı tüplerinden do
ğan kazaları ve istasyonlardaki kötü akaryakıt hatır
lamak, sektörün ne derece kontrolsüz olduğunu gör
meye yeter sanırım. Kaldı ki, bunlar denetimi en ko
lay olan birimlerdir. 

( Kuruluşlara değinmişken, özellikle yatırımcı ve 
bunca yıldır petrol aramaları dolayısıyla ülke ekono
misine büyük katkısı olan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına da değinmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Gülez, bilginiz olması için 
söylüyorum, 11 dakika süreniz var efendim. 

TURGUT YAŞAR GÜLEZ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Bu kuruluşumuz, günün koşullarına göre teçhiz 
edilmeli, zorunlu olan değer verilmeli ve petrol ara-
malarındaki risk ve maliyet faktörünü dikkate ala
rak, bütçesi geniş tutulmalıdır. Aksi takdirde, istene
ni alamazsınız. Kuruluş, yabancı şirketlerle ortaklık 
halinde dahi olsa, kısıtlı bütçesiyle randıman alamaz
sınız. Bu nedenlerden dolayı bu 2 kuruluşumuza dik
katinizi çekmek isterim. 

Son olarak da, Türkiye'mizde, her sektörde so
run olan genel bir sıkıntıya değinmek isterim. 

Sayın milletvekilleri ve sayın hükümet üyeleri, ül
kemizde maalesef, bunca yıldır okullarımız ve üni
versitelerimizle, uygulayıcı kuruluşlar arasında bir di
yalogu gerçekleştiremedik. Bunu yapmaya mecburuz. 
Bu, bir eğitim sistemidir ve gereklidir. Bu ülkenin 
çocukları, daha okul sıralarında uygulamacı olmayı 
öğrenmelidir. Ayrıca, uygulamada çalışan tüm birim 
uygulayıcılarının da, gelişen ilim ve teknolojiyi yakın
dan izlemek durumundadır. Bu, ancak okul ve mes
lek kuruluşlarının yakın ilişkileriyle mümkündür. Pet
rolcülükte de sorun aynıdır. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamı daha fazla sür
dürmek istemiyorum. Memleketimizin fevkalade 
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önemli, bazı teknik hizmetlerini ifa etmekle görevli 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının faaliyetleri
nin-başarılı olması, başlıca dileğimizdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin, vatanımıza 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Sayın 
Başkan ve yüce heyete saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN ^- teşekkür ederim Sayın Gülez. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin sonuna 

çok az bir süre kaldı. Bu itibarla, saat 21.00'de top
lanmak ve programımıza kaldığımız yerden devam 
etmek üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.51 

» • • • « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemal özbikn (Kırklareli)» Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — 49 uncu Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

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

/. — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun 
tasarıları (1/718, 1/719, 1/870, 1/708, 3/871, 1/709) 
(S. Sayıları : 361, 360, 381, 382) (Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KA YNAKLAR BAKAN
LIĞI (Devam) 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi, 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî 

Yılı Bütçesi. 

2. —Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1986 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler Bütçe Kanun Tasarıları ile 1984 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Ka

nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Programımıza göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 1986 yılı bütçesi ile 1984 yılı kesinhesa
bı üzerindeki görüşmeleri sürdürüyoruz. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, şahısları adına yapılacak konuşmalar bö

lümüne geçiyoruz. 
Şahısları adına lehinde Sayın Hakkı Artukarslan. 
Buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsım adına 
konuşmak üzere huzurunuzdayım. 

Bütçesi, bütçeler içinde en büyük olan ve olması 
gereken; ayrıca, hayatî önemi münakaşa edilmez ve 
büyüklüğüne göre ise, şahıslar adına yapılan konuş
maların 10 dakika ile sınırlandırılmış olması sebebi 
ile, bu mesele üzerinde konuşmamızın kısalığını ve 
imkânlarımızın takdirini yüce Meclise bırakıyorum. 
Bu küçük tarizimin makul görülmesi dileğiyle, yüce 
Meclisi selamlayarak konuşmama geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bakanlığa ve bağlı ilgili 
kuruluşlara baktığımızda; Petrol İşleri, Devlet Su Iş-
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leri, Maden Tetkik Arama, Elektrik İşleri Etüt İda
resi, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu gibi 6 önemli genel müdürlüğü ve 
bunların ilgili olduğu diğer ortak kuruluşların sayısı 
19'u bulmaktadır. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, zamanın kısalığı 
içerisinde ben yalnız DSİ'ye ait genel müdürlüğün büt
çesinin rakamlarını size arz etmeye çalışacağım. Bu 
bütçeye bakıldığında, global olarak 636 milyar 290 
milyon lira olduğu görülür. (Buna diğerleri de ilave 
edilecek olursa, bu miktar 1 trilyon lirayı aşmakta 
ve bu da bütçenin 1/7'si gibi bir miktarı biraz geç
mektedir. 

Anavatan iktidarı, doğru bir tespitle kalkınmanın 
motoru ve dinamosu olan, hayatî önemi ortada gözü
ken enerji ve sulama melesinin kökten hallini hedef 
almış ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmemiş 
ve çekinmemektedir. Nehirler, asırlardır eriyen kar
lar ve yağan yağmurlarla coşmuş, ülkemizin toprak
larını sırtlanarak denizlere taşımış ve meşhur Mezo
potamya toprakları benim ülkemin alüvyonlarından 
oluşmuştur. Benim ülkemin insanı ise, yalnız kaybet
tiği toprakla kalmamış, toprağını kaptırdığı gibi, in
sanı, çocuğunu da feci olarak kaptırmış; ancak, su
ların önünde ağlayarak ağıtlar yakmıştır. İşte şimdi 
bu gidişe iktidarımız «Dur» diyor; «Ekini sula, elektri
ği üret, taşma, yıkma, geçişin için ruhsat al, sonra 
geç» demektedir. 

Aziz milletvekilleri, burada bir hatıramı anlatma
dan geçmeyeceğim. Nasip ve kısmet oldu, Avrupa se
yahatimde Yugoslavya'dan İtalya'ya giderken Tuna 
üzerinden geçtiğimizde bir arkadaşım, «Pencereden 
seyret» dedi. Herkesin pencereden gördüğü gibi, ufa
cık bir uçak penceresinden bakarken gözüme ilk ola
rak ilişen tablo, o küçük pencereden 32 tane baraj 
veyahut gölet saymak oldu. Avrupalı, akan her suya, 
yağan her damla yağmura, eriyen her kara ket vur
muş, onu milletinin hizmetine sunmuştur. Bu, bende 
derin bir yara açtı. Doğudaki mevsim şartları herke
sin malumudur. Dikkat edilirse, güney ve doğu'nun 
bozkırlarla başlayan ve İç Anadolu'nun doğusunda 
dağlaşan bir yapısı vardır. Bu uzantıda suların en çok 
çıktığı Orta Anadolu şeridinde, ormanlann kesimi ile 
de bozkırlar ve kayalar meydana gelmiş, topraklar 
erozyona uğramış ve maalesef ağlanılacak tablolar 
meydana gelmiştir. 

Burada şu hususu da hemen belirteyim ki, buna 
Cumhuriyet hükümetleri zamanında el atılmış, 1950 
sonrası değeri anlaşılmış ve birçok hizmetler bugüne 

dek yapılmış, bir kısmı kalmış, bir kısmı da yapıla
mamıştır. İşte ANAP, bu yarayı tümden halletmenin, 
eskiyi bitirmenin, yeniyi ikmal etmenin büyük müca
delesini vermektedir. 

Aziz milletvekilleri, bir hususu burada belirterek 
geçeceğim. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve 
İç Anadolu'nun kalkınmada öncelikli yörelerine dik
katlerinizi çekmek istiyorum. Bu konuda mukayese 
yapabilmek için bir vilayeti diğerlerine emsal olarak 
vereceğim. Benim ilimde 330 tane köy vardır ve bu
na karşılık 750 mezra bulunmaktadır. Elektrik dağı
tılırken, haklı olarak, birinci derecede köyleri esas al
mıştır. Mezralar henüz sırada değildir. Bu doğrudur; 
ama bir de tablonun öbür yanı vardır. Mesela buna 
karşılık Konya'yı ele aldığımızda, bu ilin 1 000 kö
yü, 20 mezrası vardır. Konya'nın mezraları ise, be
nim ilimin köylerinden büyüktür. Böyle olunca, be
nim ilimin köyler itibariyle elektrik mevzuu bitse da
hi, 750 mezranın elektriklenmesi çok uzun zaman ala
caktır. Benim ilimle beraber güneydoğu ve doğu ille
rinin genel tablosu budur. Ben derim ki, mümkün ise, 
100 köye elektrik götürülmesi yanında kalkınmada 
öncelikli yörelerden 50 mezraya da elektrik götürü-
lürse bu problemin daha adil manada çözüleceği ka
nısındayım. 

Aziz milletvekilleri, 10 dakikaya sığmadığı için, 
meselelerin geneline girmeden, bu kürsüyü daha da 
tatlı yapabilmek için, bir iki hususa da işarette bu
lunacağım; fakat kimsenin darılmamasını da rica ede
ceğim. Şimdi bakıyorum, keramet sahipleri çoğaldı; 
«1991, 1992, 1995, 2000 yılları sıkıntılı olacak.» di
yorlar. Büyük bir keramet... öyle zannediyorum ki, 
bu hesaba göre, bazı arkadaşlarımız yanlış bir he
sap daha yapmaktadır. 2000 yılına kadar uzattıkları
na göre, ANAP'ı 2000 yılından sonra da iktidarda gö
receklerdir, bu hesap buna dayanıyor. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — Hesaba dayanmayan 
hesap. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayal... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Anla

yamadığım bir şey daha var : 1978 - 1979 unutuldu, 
defterden silindi. Birader, elektrikler bir günde, iki 
günde bir, yarım gün yok... Türkiye'de Hakkâri'den 
Edirne'ye kadar, ne kadar benzin istasyonu, petrol is
tasyonu varsa, önünde bir ağaç, Türkiye karanlığa 
bürünmüş, uçakla geçtiğin zaman ışık görünmeyecek 
bir ülke haline gelmiş; ama bu tablo tamamen unutul
muş gibi görünüyor. 
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Çok enterasan bulduğum bir hususu daha ilave 
edeyim : Bazı arkadaşlarımız bir şartel indirmeden 
bahsetmekte ve dış ülkelerden Türk ekonomisine kat
kı olsun diye özel sektör ve dış sermaye teşvikini, 
geçmişte şartelle beraber Türkiye'yi indirmek isteyen
lere kalkan yaparak, maalesef şarteli burada müda
faa etmektedirler. Bu, üzüntü ve acı vermektedir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir hususu daha arz edeyim. 1981'de yapılan bir 
icraattan, bahsettiler. Bir köylü vatandaşımızın arazi
sinin, metre karesi 25 kuruşa istimlâk edildiğinden bah
sediliyor. Doğru ise, ben de arkadaşıma iştirak ediyo
rum. (Bugün bir metre kare toprak 25 kuruşa ve hat
ta 25 liraya dahi alınamaz; fakat yapan kim, veya 
nasıl olmuş bilemiyorum. Ancak bu meseleyi, bir baş
kasını itham etmek için, bu kürsüye getirmek, hangi 
mantığa yakışır, anlamıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Araştır, araştır; bu
lursun gerçeği. Milletvekilinin görevi araştırmaktır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bir ar
kadaşımız buradan «Beni kızdırmayın çok sert konu
şurum» dedi. Be birader, sen sert konuşursan, biz de 
yumuşak konuşuruz; mesele bağdaşır ve hallolur. 
Bizim canımız size feda olsun, boynumuz kıldan in
cedir; ama kolay kolay da çekilmez ha. 

Şimdi şöyle bir âdet de oldu, bir hanım bacımız, 
bakanlara dönerek, «Şöyle denildi» dedi. Şimdi yeni 
bir moda mı çıktı, nedir; bazan arkadaşlarımız kürsü
deyken dönüyor, bakan sıralarında bir iki bakan var
sa, onlara «Sen söyledin» diyor. Kardeşim, adama 
ben bakıyorum, hiçbir şey söylemedi. Müdafaa edin
ce de, bize dönüyor ve «Sen dur, söyledi» diyor, 
Bunları da kaldırsak iyi ederiz. 

M. TURAN BAYEZIT ((Kahramanmaraş) — Ha
ni bakan yok, hani bakan nerede? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN ((Devamla) — Aziz 
milletvekilleri, bu hususlarda sadece bir serzenişte bu
lundum, hiç kimseye tarizim yoktur. Benim istirha
mım, bunlara dikkat edelim ve o güzel konuşmalar 
böyle nakıselı konuşmalarla lekelenmesin diye arz et
tim. 

Bakanlığa genel bir değerlendirmeyle bakarsak; 
Enerji ve sulamada, kısa adı DSİ olan genel müdür
lüğün başarıları, dev adımlarla yürümekte, sulama ve 
enerji konusunun çözülmesi, pek yakında gözük
mektedir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayenizde... 

HAKKI ARTUKARSLAN '(Devamla) — Türkiye 
Elektrik Kurumu bu yarışta, göz kamaştırıcı olmuş, 
atın, katırın bile ulaşamadığı dağ doruklarına, ışık nu
runu çıkarmıştır; kendilerini tebrik ederim. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, yıllardır söylenen «kö* 
mürsüz kaldık» sloganını sıfırlamış; «kömürün yok
sa, hemen buyur» demiştir; onları da tebrik ederim. 

'Maden Tetkik Arama, imkânlarının darlığına rağ
men, geçmişteki gölge ve lekeleri silmiş, başarının pas
tasına katkısı, inkâr edilemez olmuştur. 

Elektrik Etüt İdaresi ve Petrol İşleri Genel Mü
dürlükleri de, takdir edilecek büyük hizmetler vermiş
lerdir. 

Aziz milletvekilleri, yüce Meclisin yüksek huzu
runda, bakanlığın başında bulunan sayın bakan ve 
bakanlık mensuplarının, daha büyük işleri yapmaları
nı ve becermelerini temenni eder, takdir ve tebrik
lerimi bir vefa borcu olarak belirtir, yüce heyetinizi 
saygıyla selâmlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukars-
lan. 

Aleyhinde konuşmak üzere; 
Sayın Onural Şeref Bozkurt?.. Yok. 
Sayın Şeyhmus Bahçeci?.. Yok. 
Sayın Hasan Altay?.. Yok. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ben bu

radayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. («Bra

vo» sesleri, alkışlar) 
HİLMİ NALBANTOĞLU ^Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Önce, sayın bakanımızdan, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda sorduğum soruların yanıtlarını, burada 
vermelerini istirham edeceğim. 

Diğer taraftan, demıin, Bingöllü hemuşefarimı bura
da konuşurken, Avrupa'da gezdiği bir vadide, adım 
başına baraj gördüğünü söyledi. Hakikaten, bizim 
gönlümüz de bu konuda yanıktır. Koskocaman Fırat 
ve Dicle nehirleri akar... (SHP sıralarından, «Biz de 
bakarız» sesleri) 

Evet, biz çok baktık. 
Şimdi, bu nehirlerin üzerine yapılan Keban Ba

rajı bitmiş, diğer ikisi de -inşallah kısa sürede bitiril
mek üzere- yapılmaktadır. Gönül istiyor ki, Fırat ve 
Dicle'nin yanı sıra, Araş ve Çoruh nehirlerinin üze
rine de her 20 - 30 kilometrede bir, eğim durumuna 
göre barajlar yapılsın. Kaldı ki, Türkiyemizde şu an-
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da 176 tane baraj inşa halindedir. Bu barajların ya- I 
pimini neden hızlandırmıyoruz, anlamıyorum? Diye
ceksiniz ki, para yok para var. Ama, siz parayı gö
türüyorsunuz, Gökova'daki iki tane tepeye 40 mil- I 
yar, 50 milyar sarf ediyorsunuz. 'Bir sene sarf ede
ceksiniz, ondan sonra.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orada ENKA var; 
barajlarda ENKA yok ki. I 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla)-— Halbu
ki, o 40 - 50 milyar lirayı, yarımşar milyar veyahut I 
da çeyrek milyar olarak şu barajlara taksim etseniz, 
müteahhitleri de kamçılayarak, «işi hızlandır» dese
niz; o zaman bunlar bir sene önce üretime geçer ve j 
bizim elektrik gereksinmemiz de, daha kısa sürede I 
karşılanmış olur. Bu bakımdan ben, Gökova Yeni-
köy'de yapılan termik santralı hâlâ anlayamadım. I 
Kaldıki, onun hemen yanındaki Yatağan ve Ke
mer'de yapılan termik santralların ünitelerini henüz 
devreye sokamadık. Onları ihale edin, onları hızlandı
rın ve onlar elektrik üretsin; elektrik ihtiyacımız da 
bu şekilde karşılanmış olsun. I 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Orada hafriyat yok, 
Sayın Nalbantoğlu. I 

HÎLİMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Evet. 
Her ilde kömür var mı, konusuna gelince; arka- I 

daşımız, «Bu sene her yerde kömür var» dedi. Er- I 
zurum'da şu anda yok. (ANAP sıralarından «Var var» I 
sesleri) I 

Var; ihtiyaç çok, kömür az. I 
Bu bakımdan açıklamak istiyorum; geçen yıl büt- I 

çe müzakereleri sırasında sayın bakanımız, «Karlı- I 
ova'da 600 bin ton kömürüm var, gidin alın» dedi. I 
Halbuki telefonla sormuştuk, depoda kömür yoktu. 
Niye sayın bakanım; sen her ilin kömürünü getirip I 
depoya koyuyorsun da, Erzurumlu niye gitsin Kar
lıova'dan kömür alsın? Kaldıki hemen ondan sonra I 
Bayındırlık Bakanına «Erzurum -Karlıova yolu şu an
da açık mı; açık değilse ne kadar yol gitmek sure- I 
tiyle Erzurum'a Karlıova'dan bir kamyon kömür ge- I 
lir?» diye bir soru sordum. Aldığım cevap halkla iliş- I 
kiler binasındaki büromdadır; söz fırsatının bana dü- I 
şeceğini bilseydim getirirdim, olmadı; ama arzu eden- I 
lere orada gösterebilirim. I 

1. Karlıova'dan Bingöl'e ineceksiniz, Bingöl'den J 
Muş'a, Muş'tan geçeceksiniz Horasan'a, Horasan'dan I 
Erzurum'a varacaksınız; 480 kilometre yol eder. I 

2. Karlıova'dan Bingöl'e gideceksiniz; Karako- I 
çan, Tunceli'nin yeni yolundan dönüp Tunceli - Mu-
tu'ya geleceksiniz; Mutu'dan döneceksiniz Tercan ve J 
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oradan da, Erzurum'a geçeceksiniz; o da 580 kilo
metre yol eder. O zaman sayın bakanımız burada 
«Kolay Karlıova'da kömürüm var, git al getir» di
yordu. Nasıl getireceksiniz tasavvur buyurun.. 480 
kilometre bir yoldan, 580 kilometre diğer yoldan gi
deceksiniz de Karlıova'dan kömür alacaksınız. Bu gibi 
hafif cevaplar bu kürsüden verilmesin istiyorum. 

Bir de bu konuşmam sırasında, şunu sormak isti
yorum : Plan ve Bütçe Komisyonunda unuttum mu 
bilmiyorum, her halde sordum zannediyorum; Urfa 
Tüneli müteahhidine 11 milyar lira verildi, bilmem ne 
oldu. Bu tünel işi henüz hızlanmadı. Geçen gün ga
zetede okudum, «Müteahhit şeddenin yapımına hız 
vermiştir, tüneli ihmal etmektedir» diyor. Bu büyük 
bir sakıncadır; yarın şeddeyi yaparsınız, su tutar, tü
nelin delinmesinde bir tehlike varsa ve o tünel ya
pılmazsa suyu geçirip sulayacağımız arazi o zaman 
mahfolur. Bu bakımdan da sayın bakanımız, bu in
şaat müteahhidini bu yönden ikaz etsin. (ANAP sı
ralarından» Şiir, şiir» sesleri) 

Şiir istiyorsanız, 2 dakikalık zamanım kaldı, oku
yorum. (Alkışlar) Sağolun. 

«Nereye gidersen git 

Tozu, külü, toprağı kattın 
Berbat linyit getirip sattın 
Sen kükürte hayran mı oldun. 
Dışkı (affedersiniz) gibi kükürt çoğalttın. 

Dedilerki kükürt çoğaldı 
Seni hemen bir telaş aldı. 
Onun da bir yolunu buldun 
Buyurdun da kireç katıldı. 

Ocakçılar ocak açmıştı 
Kalkerleri az - çok yanmıştı 
Buyruğunu hemen duyurdun 
Ocakçılar taşları sattı. 

Her linyite kireç kattırdın 
Depolarda taş ta sattırdın. 
Sen bunlara (affedersin) ortak mı oldun 
Kireççiye göbek attırdın.» 

Olmasın ortak; ama böyle geldi kelime, kusura 
kalma sayın bakanım. (Gülüşmeler) 
«Sayın Türel bakanlıktan git 
İstersen Mısır'a sultan ol git. 
Bakanlıkta madara oldun 
Git de nereye gidersen git.» 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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IBAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Nalbantoğlu' 
nun konuşmasında açıklamasını istediğiniz bir bölüm 
var mı? 

ENERJİ VE TAJBtî KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Yok efendim, mizacı 
gereği. 

BAŞKAN — Peki sayın bakan. 
Hükümet adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka

nı Sayın Sudi Türel, buyurun efendim. (ANAP sıra
larından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL ı(Antalya) — Sağolun, sağolun. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Bakan, Sa
yın Nalbantoğlu gibi sizden de bir şiir bekliyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Gerekeni yaparız. 

Sayım Baştan, değerli milletvekilleri; ülükıemüzin 
enerji, maden, su ve topralk gibi en önemli tabiî 
kaynaklarının, milletimizin refahı ve güvenliğiyle, 
ımıiıl'lî ekonomimizin gelişmesi ve güçlendirilmesi doğ
rultusunda araştırılmam, gdişMrilmesi, üretilmesi ve 
israf a meydan vermeyecek şekilde tülketMimesini sağ
layacak hedef ve politikaların tespit ve uygulama
sının görev ve sorumluluğunu üstlenen Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar IBalkanltğnmızın 1986 Malî Yılı 
Bütçesini, sayın Genıell Kurulunuza sunuşum müna
sebetiyle hepimizi saygılarımla «damlarım. (Alkış
lar) 

Gelişmişlik seviyeleri ne olursa olsun, günümüz 
dünyasında, bütün ülkelerin ekonomilerini ve in
sanların günlük yaşamliarını doğrudan etkisine almış 
ilki anaunsurun, enerji ve ıgıda olduğu bir gerçek-
tiır. Enerji ve gıda sıkıntısının, özellikle az gelişmiş 
veya ıgdişmekte olsan ülkeler insanlarını kıskaca ala
rak, çoğu defa hayatı onlar içim çekilmez hale ge
tirdiğine, silk sık şahıiıt olmaktayız. Milletimize bu 
unsurların sıkıntısına çektirmemek, hatta başta pet
rol olmak üzere zengin sayılmayacak enerji kay-
nalklarımızı ve tarımsal sulama faaliyetleriyle toprak 
kaynaklarımızı süratle geliştirip, üretimi artırarak, 
bu unsurları kalkınmamızın sürükleyici gücü duru
muna getirmek amahedefimizdlir. 

İBakanlığımlıa, bağlı ve ilgili kuruluşların bütün 
mensupları, görev ve sorumıliuluküarınm idraki içeri
sinde, bu hedefe ve böylece memleketimizin kalkın
mış ülkeler arasında layık olduğu yere gelmesine kat
kıda bulunmanın şerefine ulaşmak şevk ve arzusuy
la çalışmalaınıru sürdürmektedirler. 

Ülkemizde alışılagelmiş enerji kaynakları çeşd-
tinin zengin olmasına rağmen, bu kaynaklardan bü
yük bir kısmı nitelik ve nicelik yönünden, bellibaşlı 
dünya rezervieriyle karşılaştırıldığında oldukça fakir 
bir görünümdedir, özellikle petrol ve doğal gaz re
zervleri halihazır durumuyla çok yetersiz kalmakta 
ve bilinen linyit rezervlerimizin kalorilik değerleri 
de göz önüne alındığında, enerji eşdeğerinin pek yük
sek olmadığı görülmefctediir. 

Ekonomik yararlanılabilir potansiyel olarak, hid
rolik enerji potansiyelimiz 118 milyar kilovat/yıldır. 
Hidrolik potansiyel değerleri, Türkiye'nin Avrupa 
ülkeleri arasındaki yerinin, kömür ve petroldekinim 
tersine, başlarda yer almasını sağlayacak büyüklük
te kabul edilmektedir. 

Türkiye yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklan 
bakımından ise oldukça zengin bir görünümde olup, 
genel enerji dengesi içinde önemli paylar almamak
la birlikte, özellikle biofcütie, güneş, jeotermal ve rüz
gâr enerjilerinden geniş yararlanma imkânları bu
lunmaktadır.) 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri; bu girizgâh
tan sonra bakanlığımın üniteleri hakkında sizlere 
malumat arz edeceğim. Bu malumatları arz eder
ken, herhangi bir kişiyi veya bundan evvel Türki-
ve'ye hizmet 'etmiş herhangi bir parj&iyi hedef ola-
"aik almıyoruz. Bundan, lütfen böyle bir mana çı
karmayınız. Biz, Türkiye'nin kalkınması için, bu 
memlekete bir çivi çakmış insanlara, şükran ve min
net duygularımızı Anavatan Partisi olarak buradan 
'fıaıde etmeyi, bir kadirşinaslık örneği olarak kabul 
ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü: 

MTA Genel Müdürlüğünce 1985 yılında, Ekim 
aıvı sonu itibariyle, 18 543 metresi metalik maden
ler, 8 551 metresi çeşitli endüstriyel madenler, 101 069 
metresi enerji hammaddeleri ve 1 75'1 metresi hid-
rojeoTojik çalışmalara dönük olmak üzere, toplam 
129 914 metre sondaj yapılmıştır. 1985 yılında prog
ramlanan çalışmalar devam etmekte olup, geçen 
vı'Harda tespit edilen rezervlere ek olarak, çeşitli 
rezerv kategorisi ve çeşitli tenor ve kalitede toplam 
40 milyon ton linyit 15 milyon 317 bin ton asfaltit, 
75 milyon ton bakır, kurşun, çinko, 1,7 milyon ton 
demir, 80 bin ton krom, 2 milyon 61 ton manganez, 
2 milyar 20 mıilyon 590 bin ton kuvarsit, 150 milyon 
247 bin ton kuvars ve kuvars kumu, 1,5 milyon ton 
diatomifc ve 120 milyon ton bor tuzu rezervi tes
pit edilmiştir^ 
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Ayrıca, jeötermal pötansiyefaıiain tespiti ve 'kı
sa sürede bu potansiyelin elektrik üretimi ve ısıtma 
yönlerinden geliştirilerek hizmete sunulması ama
cıyla, arama ve değerlendirme çalışmaları sürdürüî-
mektedîr. 

Elektrik îfşieri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü: 
Biraz evvel konuşmacı arkadaşlarımı, «Herhangi 

bir çalışmanız, planlamanız yoktur» dediler, dikkat 
buyururlarsa ne gibi çaltışmalarımızm olduğunu bu
rada izaıh etmeye çalışacağım. 

Genel Müdürlükçe ıbu yıl Sakarya üzeninde Kargı 
ve Gürsöğüt, Dicle Nehri üzeninde Cizre baraj ve 
hidroelektrik santralarınım: kesin projeleri tamam
lanmış olup, 1986 yıllımda Fırat Nehri üzerinde Bi
recik ve Karikalmış baraj ve hidroelektrik santralia-
rtnıın ıkesin projeleri biitirilecelk'tik'. 

Çoruh havzası mastır plan etütleri neticesine 
göre, öncelikleri. tespit edilen (baraj ve hidroelektrik 
santraİarım yapulahiirliilk çalışmaları idarece sürdü
rülmektedir. tllk önceliği olan Arttvıin .- Borçka - Mu
ratlı baraj ve hidrodelktrifc santralı yapılabilirlik 
etütleri 1986 yılında tamamlanacaktır. İkindi önce
likli Orta Çoruh takanlarından Yusufeli - İnanlı 
baraj ve hidroelekitrilk santralları yapılabilirlik çalış
malarına, Japon hükümetinin hilbe yardımı çerçeve
sinde başlanılmış oliup, çalışmalar 1987 yılinda biti-
rileeekıtiir. 

Kmhrmalk üzerinde Ibulunan Yamrala ve Bay-
ramhacılı baraj ve hidroelektrik santralarına ait 
kesin proje çalışmaları da 1987 yılında bitirilecek
tir. 

Yukarı Çoruh'ta tespit edilen 6 adet baraj ve 
bidroelektrilk santral yapılalbiİrlıik etüdüne devam 
edilmektedir. 

Zap suyu üzerinde tespit edilen imkânlara ait 
mastır plan çalışmalarına hu yıl da devam edile-
celktir. 

Düzce - Aksu nehir tipi santral projesi lidare 
tarafından bu yıl tamamlanacaktır. 

Ayrıca, Araş - Botan - Peri Suyu - Karasu - Ço
ruh yan Ikölları, Göksu - Ermenek ve Göksu - Gök
su !kolü üzerinde baraj ve hidroeiektriik imkânlarının 
mastır plan öncesi ça'kşmaları sürdürülmefctedir. 

Enerji tasarrufuyla yeni ve yemlenebilir enerji 
kaymakları etütleri ağıriıikh bir biçimde sürdürülmek
tedir. Yıl içinde ülkemizde yoğun enerji tüketen fab
rikalar da enerji tasarrufu çalışmalarıyla, sanayide 
enerji tüketimi envanterleri elde etmek üzere anlket 
çalışmalarına devam edıMecekıtir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü: 
'Ülkemizde 11985 yılı Ekim ayı (itibariyle 4'ü yer

li 21ıi yabancı olmalk üzere, toplam 25 adet petrol 
şirketi çalışmalarını sürdürmektedir. 1.1.1985 « 
20.11.1985 tarihleri arasında 1 adedli yerli olmak: 
üzere toplam 15 şirkete 65 adet petrol arama ruh
satnamesi verilmiştir,, Verilen bu ıruhsatnamıelerle 
birlikte, 20,lllil985 tarihi itibariyle, üikem'izde petrol 
araması yapan şirlketlerim mevcut ruhsatname sayısı 
285 adede ulaşmıştır, IBu mhsatnamıderden 161 ade
di Türkiye Petrolleri Anonıim Ortaklığına, diğerleri 
ise yerli özel şirketlere, yerli - yabancı ortaklığa 
ve yabancı şirketlere atit bulunmaktadır. Aynı süre 
içinde 40 adet arama ruhsatı şirketlerce terk edil
miş, 8 adet arama ruhsatnamelinin İse müddeti sona 
ermiştir. Aynı tarihler anasında, 23 adet petrol ara
ma ruhsaitnamesliınin süresi uzatılmıştır. Bu süre zar
fında Türkiye Petrolleri Anlonlim Ortaklığına 1 adet 
işletme ruhsatnamesi verilmiş olup, 1970'li yıllarda 
Şirketlere verilen diğer işletme ruhsatnameleriyle bir
likte bu sayı 35'e çıkmıştır. Bu ruhsatnamelerin 24 
adedi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına alit 
bulunmaktadır. 

1985 yılında petrol aramalarında, özelikle saha 
faaliyetlerinde, büyük bir gelişme (görülmektedir. Ni
tekim, 1984 yılımda 15 adet olan sismik ekip sayısı, 
1985 yılında 25 adete yükselmiştir. Bu arada, 2 şir
ket tarafından topogralfiik şartların zor olduğu yö
relerde, helikopteri ekiplerle sismüfc çalışmalara de
vam edilmiştir. Yapılan etütler neticesinin lise 1986 
yılında alınması beklenmektedir. 19(85 yılı içinde açı
lan toplam 76 kuyudan, 70 adedi tamamlanmıştır. 
Dönem içinde tamamlaman bu kuyulardan 42 adedi 
petrolü, 7 adedi de gazlı kuyu olarak bitirilmiş ve 
21 kyyu da kuru kuyu olarak terk edlmliştir. Ay
rıca, dönemi içinde İskenderun Körfezinde denizde 
arama sondajına başlanılmıştır. Kuyuda 18.12.1985 
tarihi itibariyle 5 200 metrede sondaja devam edil
mektedir. 

1985 yılı içerisinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tarafından 1984 yılında .açılan; fakat test 
neticeleri ancak 4985 yılımda bitirilen Mardin yöre
sindeki IBatıkozluca ve Adıyaman yöresindeki Çu-
ikurtaş sahalarında petrol ve Trakya'da Umurca sa
hasında ise ıgaz keşfi yapılmıştır. Yine 1984 yılanda 
Diyarbakır yöresinde Shell şıiricetü tarafından açılan 
derin Baribeş - il kuyusunda paîaözoik yaşlı !kum taş
larında çok İyi kalitede petrol ve doğal ıgaz bulun
muştur. (Bunlara ilaveten Shell (tarafından Diyarbakır 
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gölgesüınde açıiıan Bektaş - 1 (kuyusundan hampetrol 
üretilmektedir.; Deminsu şiimketâmıkı de Trakya Tekir
dağ'da açmış olduğu Kandamış - 2 kuyusunda doğal 
gaz bulunmuştur. Kum taşları arasında .bulunan pet
rol sahası, yurdumuz için 'bir ürrııit kaynağı olimuş-
ıtur. IBu sahanın genişlemesinin Türkiye'ye katkısı 
büyük olacaktır, 1984 yılımda 2 milyon 86 bin 715 
ton hampetrol üretiimli küçük bir artış ile 1985 yı
lında 2 milyon 130 ibıiın ton olacaktır. 

MTA : Hızlı [gelişmekte olan madencilik faaliyet
lerinde birçok aksama ve gecikmelere yol açan «bü
rokrasi ağırlıklı eski' Maden Kanunu değiştirilmiş, 
günün şartlarına uygun bürokrasiyi en az ve en ba
sit düzeye 'indiren yeni Maden Kanunumuz Yüce 
Meclislimizde siz sayıın mMetvefcileıii tarafından çı-
kanlımış ve yürürlüğe konmuştur. (Bakanlığımız Ma
den Dairesi de; yeni kanunun öngördüğü istikamet
te yenliden düzenlenmeye başlamıştır. Mevcut bütün 
dosyaların bilgisayara yüklenerek 'yeni kanuna adepte 
edilmesi (işlemi hızla yürütülmektedir, Çeşitli sebep
lerle üzerinde faaliyet ıgösteriliemıeyen 27 bin edvarın
da maden sahası yeni Kanun hükümleri uyarınca 
16 Aralık 1985 tarihinde otomaitiifc aramalara açıl
mıştır. Bu sahalar İçin bugüne kadar 2 bin civarın
da müracat olmuştur. Amacımız herhangi bir mü
racaatı esklîsiyle kıyaslandırılamayacak kadar sürat
le sonuçlandırmaktır. Bu amaçla, halen merkezi bil
gisayar sistemi ile teçhiz ©dilmekte olan maden dai
remizin, en kısa zamanda, ilik safhada 18 adet taş
ra /teşkilatını kurup, hu teşkilatları da merkezi bil
gisayarlarla Mbatlandıırma hazırlıklarına başlamış 
'bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızla madendlerirnize 
büyük kolaylık ve sürat kazandırmış olacağız. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü1: 
TKİ Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatına ila

ve olarak, 11, linyit üreten ve 1 adet de satış işlem
lerini yürüten olmak üzere, toplam 12 müessese ile 
faaliyet 'göstermektedir. 1984 yılında 20 milyon ton 
linyit üreten TKÎ, 1985 programına göre 29 milyon 
656 bün ton kömür üretecektir. Bu hedefe, yani 1985 
yılı hedefine dün varıiknııştıır ve 29 milyon 656 bin ton 
kömür üretilmiştir. 'Bundan sonrası artık yüzdenin 
üzerinde çafoşanaktadır. Herhalde, en iyimser 'bir tah
minle, TKİ yüzde 1İ10 nispetinde üretmiş olarak he
defi ıgeçmiş olacaktır. 

1985 yııh Ekim ayı sionu itibariyle, geçen sene 
aynı tarihe nazaran, 1 milyon 100 'bin ton daha faz
la teshin ısektörüne kömür teslimatı yapılmış ölüp, 
Türkiye'nin Ibütün vlâyetlerinde kömür ihtiyacı gi

derilmiştir. Erzurum'da da kömür vardır; ve dün
den itibaren de Erzurum'da kok kömürü dağıtımına 
başlanmıştır. Sayın Nalbantoğlıu nerede bilmiyo
rum?. ;, iflŞHP sıralarından «Şiir yazmaya gitti» ses
leri) 

Ben kendisi kadar güzel şiir yazamam, belki de 
öyle hakaretamûz laflar dıa söyleyemem; ama haiki-
kaıtlerii burada dille getiririm. '(ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, 'alkışlar) 

tBAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TAİBÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Devamla) — Şu 'anda, hiçbir vilâ
yetimizde kömür ısıkıntısı yoktur ve linşaiah yıl so
nuna kadar hiç kömür sıkıntısı olmayacaktır, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kömür 
var mı efendim? Yeni güti kok Ikömörü, değil mi? 

M. SEYFt OKTAY ıflAnkara) — «Vilâyet» geçti, 
«İl» diyoruz şimdi Sayın 'Bakan. 

BAŞKAN — Evet, ,devam edlin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL ı(Devıamla) — Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü:1 

Dünyanın bütün gelişmiş memleketlerinde, insan
ların su ile münasebetleri ne derece iyi olursa, kal
kınmışlığı ve zenginliği o derece iyi olur. Bu görevi 
başarmakla yükümlü DSİ Genel % Müdürlüğümüz, 
hepinizin de takdir ettiği gibi, vazifesini bihakkın 
yenine getirmenin gayreti içerisindedir ve bunu başa
rı ile de sürdürmektedir. 

Türkiye genelinde, 1983 yılı sonuna kadar 84 ba
raj ve 'hidroelektrik santralli, 14 nehir santralı olmak 
üzere 98 baraj ve hidrodefctrik santralı işletmeye 
alınmıştır. IBu, bizim iktidara geldiğimiz tarihtir, lüt
fen dikkat buyurun.. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bu pa
ra ile bu kadar başarı, şayanı takdirdir. 

KENAN NÖRÎ NEHRÖZOĞLU (Mardin) — 
Siz mi yaptınız? 

ENERJÎ VE TABÎI KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bu baraj ve santrat-
tardan, yeraltı sularıyla birlikte 1 milyon 277 bin 
hektar alan sulanabilmiş, 10 milyar 531 milyon ki
lovat/saat enerji üretilmiş, 544 milyon metremSkâp 
içme ve sanayi suyu temin edilmiştir. 

1984 yılında 8 baraj İşletmeye açılmış ve düğer 
sulama şebekeleriyle, 102 842 hektar tarım arazisi 
sulanabilmliştir. Bu barajlardan 2- milyar 200 milyon 
kilovat/saat enerji elde edilmiş ve yida 66 milyon 
metremikâp içme ve sanayi suyu temin edilmiştir.' 
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1985'te 7 baraj devreye atamış ve bunlardan 
102 799 hektar sulama, 151 milyon metremilkâp içme, 
kullanma ve sanayi suyu temin edilmiştir. 

Şu anda inşaata devam eden 70 baraj mevcut 
olup, bunun 40 adedinin temelli, 1984 ve 1985 yıHa-
rında atıiümıştır. Bu, Türkiye tarihlinde rekordur ar
kadaşlar, bu hepimizin İftihar edeceği bir. rekordur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) DSİ bugüne kadar 
en parlalk dönemlerinde dahi, en fazla 12 santralın 
temellini atmıştır. 1984 ve 1985 yılarında, yamıi Ana
vatan Partisinin iktidarda olduğu !bir dönemde 40 
barajın temelini atmıştır. (ANAP sıratlarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — Daha önce devlete 
'h'TTii'dt etmiş olanlar, sabote mli ©diyordu da yap
madılar?' 

ENERTl VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Biz sözümüzün başın
da, sadece icraatımızı sergileyeceğimizi, hedefimizin 
hiç kimseye çatmalk olmadığım ve bu memlekete 
'bir çivi çakanı daihıi mı'nnet ve şükranla andığımızı 
'ifade etmiştik; aynı sözleri tekrar ifade ediyoruz; 
kimseyle hizmetimizi mukayese etmiyoruz; sadece, 
Anavatan Partisi iktidara .geldiği günden itibaren ne 
gibi hizmetler yapmıştır, bunları yüce milletimizin 
siz değerli temşjlçilerline anlatmak istiyoruz. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
2 ncri ve 3 üncü temellere bu rakamlar dahil mi? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — 1986 yılında, yeniden 
ihalesi yapılacak 28 barajın ilavesiyle, bu rakam 
98'e çıkacaktır., 

İktidanımızın üç yılı içerisinde, 68 barajın in
şaatına fiilen başlanılmış olacaklar. Halen devam 
eden 70 baraj inşaatının malî portesi, 1,5 trilyondur. 
Bu, Türkiye'nin hiçbir döneminde ulaşılmamış bir re
kordur. 

SALİM EREL (Konya) — Siz Atatürk'ü de geç
tiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, bir kere 
daha şunu vurgulamak istiyorum: Ne kimse ile ken
dimizi mukayese ediyoruz, ne herhangi bir iktida
rın yaptığımla bizim yaptıklarımızı mukayese ediyo
ruz. Biz, sadece Anavatan Partisi iktidarınım yap
mış olduklarını ve hakikat olan şeyleri sizlere an
latmak istiyoruz. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Sorulara geliniz 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Onlara da cevap ve
receğiz, efendim; hiç merak etmeytin. 

ÖMER KUŞjHAN (Kars) — Görünen köy kıla
vuz istemiyor, (herşey meydanda. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamlla) — Evet, görünen köy kı
lavuz istemiyor; ziira yapıtığımız hizmetler meydanda. 

İnşaatı devam eden 95 sulama tesisinin 45 ade
di 1984 - 1985 yıllarımda ihale edilmiş olup, 1986 
vıhndıa, yeniden 32 sulama tesisinin inşaatına baş
lanılacaktır. 1986 yılında temeli atılacak tesislerle 
Vrlikte, 98 baraj ve 127 sulama tesisinin bir iki ta
nesi haricinde büyük bölümü azamî dört beş yıl içe-
ı'sinde bititıileeefc ve böylece asgarî 750 bin hektar 
arazi sulanacak, 15 - 16 milyar kilovat/saat enerji 
elde edilecektir^ 

Başta Atatürk Barajı lölmak üzere, Güneydoğu 
Anadolu Projesıiniın başlanan ünitelerimin tamamlan
masıyla - çok geç bir tarih değil, 1990, 199)1, 1922 
vıllarında - 1992 yılı başından İtibaren 1 milyon 
527 bin hektar arazi sulanmış olacak, 27 milyar 260 
mı'lyon kilovat/saat enerji de devreye sokulacaklar. 
Bu rakamlar, 1983 yılı sonuna kadar Türkiye'de 
DSİ eliyle sulaman arazilerin üstünde bir rakamdır 
ve 7 senede bitirilecektir. 

Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü servetlerini, mem
leketimizin ve milletimizin hizmet ve istifadesine bir 
an evvel sunmayı hedef ittihaz eden Anavatan Par
tisi iktidarı, yapılmakta olan 15 projeyi hızlandıra
rak bunların, 6 ay, 12 ay ve 1 yıl önce hizmete gir
mesini sağlamıştır. Eğer, arzu buyurursanız, bu pro
jeleri okuyayım efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Okuyun, sayın baka
nım okuyun, bilsinler. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Bütçeye bakıyorsu
nuz, yapılması mümkün değil. Sihirli değnek mi var 
elinizde?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Gezende ikinci kısım 
inşaatı 12 ay, Gezende birinci kısım inşaatı 12 ay, 
Karacaören Barajı ve Hidroelektrik Santralı 36 ay, 
Kılıçkaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı 4 ay, Ça-
talhan Barajı ve Hidroelektrik Santralı 12 ay, Altın-
kaya Barajı 7 ay, Kapılıkaya Barajı 12 ay, Adıgüzel 
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Barajı 5 ay, Menzelet Barajı 12 ay, Tercan Barajı 
12 ay, Koçköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı 12 
ay, Zernek Barajı ve Hidroelektrik Santralı 12 ay, 
Köklüce Hidroelektrik Santralı 12 ay ve Ankara İç
me Suyu Projesi de 12 ay öne alınmıştır. 

Karakaya Barajı da 6 ay öne alınmış ve inşallah 
1986 yılı Mayıs ayında su tutulacak ve 1986 yılı so
nunda da 300 megevatlık birinci ünitesi devreye gir
miş olacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Olmaz 
o kadar zamanda Sayın Bakan, olmaz öyle şey. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Atatürk Barajı 2 yıl 
öne alınmış; herkesin hayalinde olan ve bitirilmesi 
imkânsız gibi gözüken Atatürk Barajı, Özal Hükü
metinin bulduğu kredi ile inşaatı hızlandırılmış ve 2 
yıl öne alınarak 1988 senesinde su tutulacak, 1990 
senesinin dokuzuncu ayında inşallah ilk ünitesi dev
reye sokulacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar). 

HİLMİ' NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bakan, Bütçe Komisyonunda «1 yıl öne alınmıştır» 
dediniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bir yıl daha öne aldık, 
gerekirse belki bir yıl daha da öne alma gayreti içe
risindeyiz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Dicle üzerine ilk baraj 
temelini atmak partimize nasip olmuştur. Kralkızı 
Barajının temeli geçen aylarda atılmış, Dicle Nehri 
üzerinde inşa edilecek olan Batman Barajının ihalesi 
bitmiş olup, Dicle Barajının da ihalesi bitmiştir. İn
şallah çok yakın tarihte, bir, birbuçuk ay içerisinde 
Kralkızı'ndan sonra Dicle Nehri üzerine Batman ve 
Dicle Barajlarının da temelleri atılacaktır. Ilısu ve 
Cizre için de tetkikler devam etmektedir, inşallah 
öbür sene içerisinde de onların temelini atmak biz
lere nasip olacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar). 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 
Kralkızı Barajında çalışmalar var mı acaba? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bunlar övünülecek, 
bunlar sevinilecek olaylardır. Bunları ne yaparsanız 
yapın, küçültmeniz mümkün değildir. Ne yaparsanız 
yapın, bunlar herkesin gözü önünde, saklanamayan 
eserlerdir. Eserlerimiz, alınlarınıza çarpacak şekilde 
yükselmektedir; bunları inkâr edemezsiniz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Sayenizde, sizin yaptığınızı öğreniyoruz. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Bakan, Meşhe-
di'yi de geçtiniz maşallah. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Hayır efendim, 
ben oradan geliyorum... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, benim söyle
diklerimin hakikat olmadığını gördüğünüz an, millet
vekilliğimi bırakmaya hazırım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Ama biraz evvel dışarıda bir olay oldu... Efen
dim... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kralkızı Bara
jının ihalesini yaptınız; orada, şu anda bir çalışma 
var mı? 

BAŞKAN — Sayın bakan lütfen, Sayın Narin 
lütfen... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, temelini at
tık, çalışmalar var. 

BAŞKAN — Sayın Narin, lütfenr.. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Hayır efendim, 

hayır; ben oradan geliyorum. Onun projesini ben 
yaptım, bir başkası değil. 

BAŞKAN — Sayın Narin lütfen... 
Sayın Bakan devam ediniz. 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

On sene evvel projesi yapılmış... 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Biraz evvel, bir şey ol
du efendim; Sayın Ayhan Fırat arkadaşımız - ken
dileri de şu anda buradalar - kürsüde bir gazete çı
kardılar ve bana dediler ki; «Şu kadar kömür ocağı 
belediyelere verilmiştir, yandaşlara peşkeş çekilmiş
tir, bundan Sudi Türel'in de haberi vardır.» 

Ben dışarı çıktım,' kendisine dedim ki:1 «Uzatın 
elinizi; eğer Sudi Türel emir vererek bir tek kömür 
ocağı verdirmiş ise, ben yarın milletvekilliğimi bıra
kıyorum; ama bunu ispat edemezsen sen milletvekil
liğini bırakabiliyor musun?» (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bana şöyle söylemiştir; «Gazete yazıyor» demiş
tir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, si
zin vermeniz mühim değil; sizin bakanlığınız zama
nında alınmış. Ucuz kahramanlık yok... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, bakanlığım 
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zamanında alınmış olması başka, benim tarafımdan I 
emir verilerek bir ocağın verilmesi başkadır. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Zaten bırakıp gi-
deceksiniz.biliyoruz. | 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sizin bakanlığı
nızdan müsaade alınmış. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Devamla) — 160 bin personelin ça
lıştığı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında her
hangi bir şey olursa, ben bunun tahkiki ile görevli
yim; Geçenlerde bir basın toplantısı... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bunu yalanlayın, 
ben istifa edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Biraz dinler misiniz 
lütfen, sizin her türlü hakaretinize, her türlü vatan, 
millet edebiyatınıza rağmen, ben sükûnetle dinledim. 
Ben, sizin kadar hakaretamiz olmamakla beraber, 
hakikatleri söylüyorum. Lütfen dinlerseniz, memnun 
olacağım; ama dinlemezseniz, sesimizi biraz daha 
yükseltir, dinletmeye çalışırız efendim. (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler). 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Yarın gelin, be
raber gidelim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma sürenizin 
yarım saati doldu, devam ediniz. 

Sayın Narin, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayınız, sa

yın milletvekilleri, Sayın Sın, Sayın Narin karşılıklı 
konuşmayınız. 

ATILLA SIN (Muş) — Sayın bakan, «milletve
killiğimden istifa edeceğim» dediler, siz de istifaya 
hazır mısınız?.. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Yok efendim, 
yok, oradan geliyorum, yok böyle bir şey. Kimse 
burada yalan söylemesin. 

BAŞKAN — Sayın Sın, Sayın Narin, karşılıklı 
konuşmayınız, lütfen. 

Sayın Bakan, devam edin. 
ATILLA SIN (Muş) — Sayın Başkan, sükûnete 

davet edin de, sayın bakanı dinlesinler. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen; sa
yın bakan devam ediyorlar, sayın bakanın sözünü 
kesmeyiniz; devam edin sayın bakan. 

ALI İHSAN ELGİN (içel) — Artistlik yapma
yın... 

BAŞKAN — Sayın Elgin, sayın milletvekilleri, 
karşılıklı konuşmayınız lütfen. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, hakaret 
ediyor, 

BAŞKAN — Kimse etmiyor Sayın Elgin, lütfen... 
(Gürültüler). 

ATİLLA SIN (Muş) — öyle kabul ediyorlarsa, 
öyle, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayınız. 

Sayın bakanın sözünü kesmeyiniz. 
Devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Devamla) — Türkiye Elektrik Ku
rumu çalışmaları : Biz Türk Milletini karanlıkta eşit 
değil, aydınlıkta eşit yapmayı kendisine şiar edinmiş 
bir iktidarız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Üzülüyorum, Başbakan yok burada Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR' BAKANI 
SUDI TÜREL (Devamla) — Efendim, biz yine ko
nuşmamızın başında, yüce milletimizin değerli tem
silcilerine hesap Vermek durumunda olduğumuzu ifa
de etmiştik; hesabı sizlere veriyorum efendim; Baş
bakanımızın, çalışmalarımızı değerlendirmesi, kendi
sine aittir. 

Türkiye'nin en ücra köşesini dahi aydınlatmayı 
kendimize şiar edinmişizdir. Türkiye Elektrik Kuru
munun, 1984 yılında ürettiği 30 milyar 607 milyon 
kilovat/saatlik enerjinin, 1985 yılında 34 milyar 615 
milyon kilovat/saata... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, biraz bekleyin, Sayın Başbakan geliyor. 
(Başbakan Turgut Özal'ın Genel Kurul Salonuna gir
mesi ve ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, sayın 
milletvekilleri, lütfen... 

Devam edin Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Devamla) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz, yarım dakika veyahut 15 saniye Sayın 
Başbakanıma hitap etmek istiyorum. 

Sayın Başbakanım, yaptığımız icraatın fevkala
deliği karşısında, «Bunları Sayın Başbakan da duy
saydı; duyamadı, yazık oldu» dediler. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, baştan başlayın. 
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ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Yağ kaç numa
ra? 

SALİM ER'EL (Konya) — Plağı baştan koy. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Ben de, kendisine, 
«Ben, yüce milletimizin temsilcisi olan sizlere hesap 
verme durumundayım; benim Başbakanımın, çalış
malarımızı değerlendirmesi, kendisine aittir» dedim; 
buradan devam ediyorum efendim. (Alkışlar). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Siz zaten değiş
mez bakansınız. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yeni teamüller ge

liştiriyorsunuz. Sayın bakanlar, yaptıkları izahatı, 
bir de Sayın Başbakan geldiği zaman mı yapıyorlar? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, ben Sayın 
Başkandan müsaade aldım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan mü
saade vermedi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Türkiye Elektrik Ku
rumunun 1984 yılında ürettiği 30ı milyar 607 milyon 
kilovat/saat enerjinin, 1985 yılında 34 milyar 615 
milyon kilovat/saate çıkması sağlanmış ve 1984 yılın
da 29 milyar 671 milyon kilovat/saat olan tüketim, 
33 milyar 251 milyon kilovat/saate yükselmiştir. Bu, 
yüzde 12,1'iik tüketim artışını ifade etmektedir. 1986 
yılında devreye girecek, toplam 1988 megavat gü
cündeki elektrikle, Türkiye Elektrik Kurumunun 
ürettiği enerji, yüzde 12,2 artışla, 43 milyar 761 mil
yon kilovat/saate ulaşacaktır. . 

1987 başından 1989'a kadar işletmeye alınacak 
olan termik ve hidroelektrik santrallarla, üretilmek
te olan enerjiye 24 milyar 660 milyon kilovat/saat 
ilave edilecek ve Türkiye genelinde 1989 yılında 68 
milyar 421 milyon kilovat/saat elektrik üretilecektir. 
Bunun 30 milyar 875 milyon kilovat/saati hidrolik, 
37 milyar 546 milyon kilovat/saati termiktir; ayrıca, 
Soma, Kangal, Çatalağzı ve Çayırhan santrallarına 
ilave ünütelerin kredili teklifleri incelenmekte olup, 
bugünlerde kati mukaveleleri imzalanacak, bu suret
le 5 milyar kilovat/saate yakın yeni elektrik enerjisi
nin devreye sokulması imkân dahiline girecektir. 

İktidarımız, sosyal... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başbakan, Sayın Bakan-size hitap ediyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Lütfen Sayın Bayezit, 
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ben kimlere hitap ettiğimi sözlerimin başında ifade 
etmiştim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
bana müdahale etmeyin, Sayın Başbakana söylüyo
rum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — özürü kabahatinden 
büyük. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 
sözünü kesmeyiniz. 

Sayın Bakan, devam ediniz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Biraz evvel de söyledi
ğim gibi, iktidarımız, yurdun her köşesini aydınlat
maya azmetmiş bir iktidardır. Bugüne kadar Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu dediğimiz ve her zaman sos
yal adaletin şahane edebiyatını yaptığımız illerimize 
Anavatan iktidarı elektrik götürmeye başlamış; in
şallah 1987 senesi sonunda da Türkiye'de elektriksiz 
köy bırakılmayacaktır. 

Şimdi sizlere Doğu ve Güneydoğu Anadoludan 
birkaç misal vermek istiyorum. 

Adıyaman Vilayeti : 346 tane köyü var; 1975 yılı 
sonunda 8 köyünde eleMrik var. 1976, 1977, 1978 yıl
larında hiç'bir köye elektrik hizmeti götürülmemiş; 
1979'da 17, 1980'de 25, 1981'de 15, 1982'de 48, 1983' 
te 36 olmak üzere toplam 149 köye elektrik götürül
müş. Bizim iktidarımız dönemi olan 1984 ve 1985 yı
lında, 108'i bu sene olmak üzere, 151 köye elektrik 
götürülmüştür. (ANAP sıralarından «iBravo» sefsleri, 
alkışlar) 

Bingöl Vilayeti : 316 tane köyü vardır; 1975 yılı 
sonunda 2 köyünde eldktrik vardır. 1976, 1977, 1978, 
1979 yıllarında bir tek 'köyüne dahi elektrik hizmeti 
götürülmemiştir. 1980*de 26, 1981'de 27, 1982'de 30, 
1983'de 35 olmak üzere toplam 120 köyüne elektrik 
götürülmüş. 1984 ve 1985 yıllarında 129 tane köyüne 
elektrik götürülmüş, yani 60 senede yapılandan çok 
daha fazla. i(ANAP sıralarından alkışlar) 

'Bitlis Vilayeti : 273 ;tane köyü var; 1975 sene
sinde bir tek köyünde dahi elektrik yak. 1976, 1977 
ve 1978 yıllarında yine yo'k, 1979'da 7, 1980'de 13, 
1981'de 8, 1982'de 21 ve 1983'de 26 köyüne olmak 
üzere 75 köye elekrik götürülmüş, 60 yılda... Anava
tan Partisinin iktidarda olduğu iki sene içerisinde 129 
köye elektrik götürülmüştür. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte, Anavatan Partisinin akılcı sosyal adaleti bu
dur arkadaşlarım. (ANAP sıralarından «iBravo» ses
leri, alkışlar) 
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Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun köyle
rine elektrik götürmekle de kalınmamıştır... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Köylerin ekonomik 
durumu ne halde? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — İnşallah 1988 yılı so
nuna kadar 'bütün şehirlerimiz ışıl ışıl hale getirile
cektir. Bunun ilk emareleri de gözükmeye başlamış
tır; İstanbul Boğazının iki yakası, Esenfooğa yolu, Bo
lu geçişi, Hakkâri, İli Çukurca İlçesi aydınlatması ki, 
Çukurca bugüne kadar enterkonnekte sisteme bağ
lanmamış tek ilçemiz idi. 1 milyar 100 milyon lira 
.sarf edilerek, Çukurva'ya 84 kilometrelik: hat çekil
mek suretiyle, enterkonnekte sisteme bağlanması te
min edilmiştir. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — İnşallah efendim, 
inşallah. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Bağlanmıştır efendim, 
açıktır oraya giderseniz... 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Bütün bakanlarımız 
«inşallah, maşallah» diyor da, onun için efendim... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — İktidara geldiğimiz gün
den itibaren planlı elektrik kısıntı ve kesintisi yapıl
mamıştır, inşallah yapılmayacaktır da. ı(«Bravo» ses
leri) Ayrıca, 1976 senesinden beri ithal edilen ener
jiye artık Türkiye'nin ihtiyacı kalmamıştır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şu andan itiba
ren ve istediğimiz andan itibaren Bulgaristan'dan 
elektrik almayacağımız gibi, inşallah 1986 yılının al
tıncı ayından itibaren arzu ederlerse Bulgaristan'a da 
elektrik satmaya hazırız. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
olarak, yüce milletimin değerli temsilcileri huzurunda 
bunu iftiharla açı'klamayı, Anavatan Partisi iktidarı
nın bir üyesi olarak, şeref telakki ediyorum. («Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Zaman zaman elektrik enerjisinin fiyatlarından şi
kâyet edilmektedir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın 'Bakan, yılbaşı 
gecesi neredesiniz? 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — 1.1.1985 tarihinden bu
güne kadar, elektriğe yüzde 46,40 nispetinde zam 
yapılmıştır. 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Enflas-
I yomu aştık. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SUDİ TÜREL '(Devamla) — Elektrik kilovat/saatle-
I rinlin fiyatlarını size okuyorum efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zamları da açıklar 
I mısınız Sayın Bakan? 

ENERJİ VE .TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Açıkladım efendim. 

I «Yüzde 46,40 nispetindedir» dedim. 
I Ortadireğin kullanmakta olduğu elektrik enerjisi 

60 kilovat/saatten 90... 
' ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — O kalmadı zaten... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — O zaman sizlerin kul-

I landığı elektrik enerjisi, 60 kilovat/saatten 90 kilovat/ 
I saate çıkarılmış, 90 kilovat/saatten de 150 kilovat/ 
I saate çıkarılmıştır. 150 kilovat/saate kadar elektrik 

enerjisi tüketen kişiler kilovat/saat 'başına 25,75 lira, 
I 150 kilovat/saaten fazla tüketenler 59,50 lira. Küçük 
I sanayi 4İ,80 lira, büyük sanayi 36,20 lira; ticaretha

ne 46.20 lira; köy aboneleri 25,80 lira; tarımsal su-
I lama kooperatifleri 25,80 lira; tek terimliler de 36,90 
I lira, çift terimlilerde 33,20 lira; ark ocaklarımda 29.70 
I lira ödemektedirler. 
I Türkiye Elektrik Kurumuna bir kilovat/saat 

elektriğin maliyeti 21,11 liradır. Yani, Türkiye Elektrik 
Kurumu yüzde 100, yüzde 400, yüzde 500 kâr eden 

I bir kurum değildir. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESBN (Ordu) — 56 İra 

I nerede?, 21 lira nerede? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, 56 lira, 150 
I kilovat/saatten yukarı kullananlar içimdir. Bunun 
I Türkiye genelindeki mecmuu 400 milyon kilovat/saat-
I tir. 150 kilovat/saate kadar olanların da mecmuu 5,5 
I milyar kilovat/saattir. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 41 lira 
I küçük sanayi veriyor, 36 lira büyük sanayi veriyor. 
I Hangisi ortadirek? 

. Büyük sanayi ortadirek değil, küçük sanayi ortadi-
I rek. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL ı(Devamla) — Şimdi Türkiye'de üre-

1 tilen ve tüketilen enerji yıllara göre son beş yıllık 
I -eğer arzu ederseniz, 1973'ten itibaren var- durumu 
I sizlere takdim etmek istiyorum, 

1980 yılımda tüketim 21 880 milyar, 1981 'de 23 475 
| milyar, artış 7,3; 1982'de 25 208, artış 7,6; 1983'te 
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26 404 milyar artış 4,5; 1984'te 29 671 miyar, ar
tış 12,4; 1985*te tüketim 33 251, artış 124; 1986'da 
-•bu tahminî bir rakamdır- 37 M0, artış 12,2'dir. 

M. TURAN BAYEZİTT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, kaynak?... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) —=•• 1986'daki tahmindir 
dedim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, öbürlerinin kaynağı?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Öbürlerinin kaynağı, 
Türkiye Elektrik Kurumunun... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — is
tatistik Enstitüsünün mü? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Hayır efendim, Tür
kiye Elektrik Kurumunun bugüne kadar elde ettiği 
neticelerdir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır, İstatistik Enstitüsününse inanmayacaktık da, onun 
için sordum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Şimdi efendim, sanayi 
kolunda - arz ediyorum, tam rakamdır - kasım sonu 
itibariyle 1984'te 11 milyar 502 milyon kilovat/saat, 
1985'te 12 milyar 742 milyon kilovat/saat; artış yüz
de 10,8'dir efendim. 

Sanayiler itibariyle olan artışı da arz edeyim; 
Çimentoda tüketim artışı 10,6'dır, alüminyumda 47,7' 
dıir, bakır - çinkoda 6,2'dir, metalürjide 6,3'tür, las
tikte 3,3'tür, organize sanayi bölgelerinde 9,2'dir, 
toprak sanayinde 54,1 'dir. Bunlar kasım sonu itiba
riyle kesin rakamlardır «fendim. 

Şimdi, biraz evvel «1986 yılında 43 milyar 761 
milyon kilovat/saat enerji devreye girecektir» demiş
tim, toplam güç 1988 megavat; bu santralları okuyo
rum efendim : 

Termik olarak Elbistan 3 - 4... Elbistan 1 - 2 dev
reye girmiştir efendim. Biraz evvel bir arkadaşımız, 
«Plan hedeflerinin gerisinde kalınmış, Afşin - Elbis
tan'ın ikinci ünitesi devreye girmemiştir» demiştir; 
devreye girmiştir efendim, bir aydan beri çalışmak
tadır; üçüncüsü ocak ayı içerisinde, azamî şubat ayı 
içerisinde devreye girecektir efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, üçün
cüsü 1985 yılında devreye girecek mi, onu sordum. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Bakan. 
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| ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANİ 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Elbistan 3-4, Soma 4t 

Çayırhan 1, Yeniköy 1, Hamitabat 300. 

Değerli arkadaşlarım, dünyanın en ucuz ve en 
I süratli santralını Türk Milleti yapmıştır, Türk rfîü-

hendisi yapmıştır ve Anavatan Partisi iktidarına na-
I sip olmuştur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 

alkışlar) Bu, hepimizin göğsünü kabartacak bir olay
dır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Türk işçisi yok mu Sayın Bakan? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hayır, sadece Baş-
I bakan ve bakanlar var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... (Gü-
I rültüler) 

Devam edin Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Eğer, davetimize icabet 
edip, Hamitabat'a teşrif etseydiniz, bu eseri gerçek
leştiren Türk işçisine, Türk mühendisine, Türk müte-
ahhifcimize şükran borcumuzu eda ettiğimizi orada din
leyebilirdiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
rada da söyleyin, burada da söyleyin ki, şuur altın
dan çikmaısın 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Hayal etmediğiniz veya 

I hayallerinize dahi sığmayan eserler çok kısa zamanda 
.Türkiye'de inşa edilmektedir; Hamitabat bunlardan 
bir tanesidir, 8 ay 20 günde bitmiş, 100 megavatlık, 
600 milyon kilovat/saatlik bir enerjidir, 78 milyar li
ralık bir eserdir; dev bir eserdir, biraz evvel söyledim, 
eserlerimiz alınlarınıza çarpacak şekilde yükselmek
tedir, bunları mutlaka size göstereceğiz. 

ALİ İHSAN ELGİN (içel) — Sorular biraz sert
leşiyor Sayın Bakanım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Hidrolik santrallar, 
Tercan 1 - 3... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, «Alnı
nıza çarpacak» ifadesiyle ne demek istiyor, lütfen 
konuşmacıyı ikaz edin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Köklüce 1 - 2, Kılıçkaya 
1, Kapılıkaya 1, Karakaya 1< 

Şimdi, 1987*den 1989'a kadar işletmeye girecek 
olan termik ve hidrolik santralları sayıyorum efen-
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(Termıİk olarak, Çayırhan .2, Yeniköy 2, Kangal 
1 - 2, Yeni Çatalağzı Seyitömer 4, Orhaneli - Kemer-
köy - Hamitabat kombine çevrim (Santrallar olmak 
üzere) l 790 megavat termik santral devreye girecek
tir. • . 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, on dakikanız kaldığını 
hatırlatırım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Hidrolik olarak, Kılıçkaya, Kapulukaya, Tercan, 
Köklüce, Karakaya (Karakaya'nın bir tanesi 1986'da 
girecek, diğerleri 1987\ien 1989'a kadar), Menzele't, 
Altınkaya, Çatalan, Gezende ve diğerleri olmak üze
re 3 142 megavatlık, toplam olarak 4 932 megavat; 
yanli 25 milyar kilovat/saate yakın elektrik enerjisi 
1989 senesine kadar devreye girmiş olacaktır. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Milletin ese
ridir, unutmayın. 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Bakanlığımın çalışma
ları hakkında zatı devletlerinize izahatta bulunmaya 
çalıştım. 

Şimdi, bana bu kürsüden sual soran arkadaşları
mın suallerine cevap vermeye çalışacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Nükleer santrallardan bahsedin biraz da. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Nükleer santralın ön 
anlaşması imzalanmıştır; detay çalışmaları devam et
mektedir. Menfaatimize uygun olduğu .takdirde ve 
detay çalışmalarında anlaşma sağlanabildiği takdir
de, en ileri teknoloji olan -batta biraz evvel bir ar
kadaşımızın da «mutlaka asgarî bir tane yapılması 
lazımdır» MDP'li arkadaşımızın «Üç - dört tane ya
pılması lazımdır» dediği- nükleer santralı inşallah 
yapacağız. 

'Sayın Paşa Sarıoğlu, «İthal kömüre dayalı sant
ral» dediler. 

İthal kömüre dayalı santral, «yap, işlet, devret» 
usulüne göredir. İki tanesi üzerinde halen- konuşul
maktadır, bir üçüncüsü de düşünülmektedir. Burada 
bizim kömürü oradan veya buradan getirmemiz veya 
bunu temin etmemiz diye bir şey bahis mevzuu de
ğildir. Bu santralın ürettiği enerjiyi almakla mükel
lefiz; yoksa, kömürü getirmek bize ait değildir, sant
ralı işletmek de bize ait değildir. Biz sadece elektrik 
enerjisi alıyoruz efendim. 

/ 
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Hızlandırılmış projeler üzerinde durdular, «Ata
türk Barajının kararnamesi» dediler; bu da hızlandı
rılmış projeler içerisindedir. 

Bir de şunu söylediler - yanlış not almadıysam -
«Bu hükümet eskiden yapılan santralları açmış, yeni 
linyite dayalı hiçbir santral yapmamıştır.» 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Programa alınma
dığını söylemiştim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim-, 1984 - 1985' 
te projesi tamamlanan, anlaşması imzalanan, müza
keresi bitmek üzere olan ve temeli atılan termik sant
ralları saymak istiyorum : Hamitabat, 17 martta te
meli atılmış ve 8 ay 20 gün sonra bitmiştir; Kemerköy 
Santralının temeli atılmıştır; Çayırhan, Çatalağzı, 
Beyşehir, Kangal, Bingöl - Karlıova, Saray, Afşin -
Elbistan ıB'riin görüşmeleri devam etmektedir. İnşal
lah bu sene içerisinde bunların temeli atılacaktır; 
toplamı 3 920 megavattır, yani 5 milyar kilovat/saat
lik tesistir. 

'Sayın Ayhan Fırat, «Nükleer enerji santralının» 
ömrü 15 senedir; 15 sene bunlar işletecek... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 20 sene dedim, 
Sayın Başkan istirham ediyorum; devamlı, rakam
ları değiştiriyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Evet,. «20 senedir; 15 
sene bunlar işletecek, geriye 5 sene kalacak» dedi. 
Nükleer enerji santralının ömrü, 30 senedir. 

Kömür ocakları hakkında biraz evvel bilgi arz et
tim. 

«Afşin - El'b'iJstan 2 devreye girmedi, plan hedef
lerinin gerisinde kalındı» dedi. Afşin - Elbistan 2 
devreye girdi, 3 üncü 1 ay sonra devreye girecektir. 

Maden Kanununun numarasını söylerken herhalde 
bir sürçülisan oldu, «2840 sayılı Kanun» dedi. 

O, bizim zamanımızda çıkmış kanun değildir. Biz 
3213 sayılı yeni Maden Kanununu çıkardık ve bazı 
düzenlemeler getirdik. 

Bir de, «Saçı bitmedik yetimin hakkı olan bor ma
denlerini özel sektöre açarak fiyatı düşürttünüz» diye 
ifade buyurdular. 

Buradan kesinlikle jfade ediyorum ki, yeni Maden 
Kanunu, «Yeni bulunacak bor madenlerini özel sek
tör işletebilir» demiştir. Şu ana kadar hiç kimse bor 
madeni bulup, işletme ruhsatı almamış ve dışarıya 
ihraç etmemiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İhracatınızın fiya
tı düştü mü? 
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ÛBAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUtDÎ TÜREL (Devamla) — O, özel sektöre açılmış 
olmalktan mütevellit değildir. Dünya fiyatları düşer, 
iner; dünya fiyatlarını da ayarlayan biz değiliz; ama 
siz, «özel sektöre açılması dolayısıyla, özel sektörün 
ihraç etmesi dolayısıyla fiyatlar düştü» demiştiniz. 
Bunu arz ediyorum efendim. 

'«YeniköyMe 5 x 210 megavatlık santral yapılıyor» 
deldmiz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kemerköy... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — «Yeniköy'de» dediniz; 
«•Kömür 90 milyon tondur» dediniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Rezervi... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Evet, rezervi. 

5 x 210 megavatlık yapılmıyor, 2 x 210 megavatlık 
yapılıyor; bir tanesi de obsiyonludur. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakanım, 
sizin konuşmanız var. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen; karşılıklı konuş
muyoruz, konuşmanıza Sayın Bakan cevap veriyor
lar.-

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bu kadar da ol
maz ki... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın IBakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Karakaya Barajında is
timlak bedellerinden bahsettiler. 

'İstimlak bedelleri," kanuna uygun olarak yapıl
maktadır ve istimlak komisyonu tarafından yapılmak
tadır. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kanunları da siz 
çıkardınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Devamla) — Bizim tarafımızdan ya
pılmıyor, istimlak komisyonu tarafından yapılıyor. 
Onun için,, bizimle bir ilgisi yoktur; vatandaş, mahke
meye müracaat ederek, bedel tezyitinde bulunabilir; 
ama mahkemenin" verdiği karara itiraz ediyorsanız, 
onun yetkisi bize ait değildir, mahkeme yüce Türk 
Milleti adına karar vermektedir. 

Elazığ bölge müdürü hakkında bir sual sordular. 
Kendisi Mecliste olmayan bir arkadaşımız hakkında 
burada ithamda bulunmanın... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İthamda bulunma
dım; var mıdır, yok mudur dedim, 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Veyahut kendisi hak
kında konuşmanın, ne dereceye kadar doğru olduğu 
nu takdirlerinize bırakıyorum. Adı geçen bölge 
müdürümüzün, Elazığ milletvekilinin bacanağı oldu
ğu hakkında bir malumatımız yoktur; bacanağı ise 
de, bacanağı olmak suç mudur yani? 

AYHAN İIRAT (Malatya) — 1402'ye göre mah
kûm olmuş mudur? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, müsaade eder
seniz devam .edeceğim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Saptırmayın... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, «bacanağı
dır» dediniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bacanağı olan mü
dür değil, müdür muavini. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Yani, kim ise, baca
nağıdır veya değildir; eğer, bir siyasînin bacanağı ol
mak suç ise veya başarılı bir kimseyi, onun bacanağı
dır diye görevden almak diye bir kanun varsa, bu ka
nunları yerine getiririz. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen,.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Hakkında bir kovuştur
ma yapılmıştır, sonunda mahkemeden beraat etmiştir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Beraat edenlerin 
hepsi geri mi geldi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Tam 
cevabını bulamayabilirsiniz, illâ tam karşılığı çıka
cak demek değiMir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Efendim, ben, müsaa
de buyururlarsa cevabını tam vereceğim. 

Sıkıyönetim kumandanlığına tezkere yazılmıştır ve 
henüz bir cevap alınamamıştır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — 1402*ye göre gö
revden alınanların mahkeme neticesi geri mi geldi? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Vatandaş yazıyor, 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Odacı girerken, 1402'ye bakıyorsunuz. 
'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yerimizden ko

nuşma usulümüz yoktur; lütfen. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Sayın Sarp, biraz evvel 
gaîiba zatı âlinizin Karkamış ve Bilecik hidroelektrik 
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sahtralları hakkındaki sualiniz vardı; ihaleye çıkarıl
mıştır efendim. Burada, fevkalade istifade ettiğimiz 
konuşmanızdan dolayı, sizlere teşekkür etmeyi de bir 
görev telakki ediyorum, (MDP sıralarından alkışlar) 

»Batman Barajı ihale edilmiştir. 
Tahsisi zatı âliniz mi bahsetmişti? 
AHMET SARP (Diyarbakır) — Evet. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÖDÎ TÜREL (Devamla) — Böyle bir şey yoktur; 
sanayi kömürü, teshin kömüründen daha pahalıdır 
ve sanayie tahsis diye bir şey yoktur efendim. Hatta, 
fiyatlarını da arz edeyim: Şırnak teshin kömürünün 
fiyatı 16 500 lira, sanayi kömürü 20 bin liradır. 

ıBAŞKAN — Toparlayalım sayın bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Devamla) — Bir de Sayın Nalbant-
oğlu'na Erzurum'a verilen kömürler hakkında cevap 

' vereyim; Erzurum'a Karlıova kömürü tahsis edilme
miştir. Erzurum'a tahsis edilen kömürleri okuyorum; 
Oltu 61 bin ton, Aşkale 45 bin ton, Şırnak 5 bin ton, 
ithal 23 bin ton, kok 5 bin ton, ki bu 20 bin tona çı
karıldı, dünden itibaren de dağıtılmaya başlandı, bri
ket 22 bin ton, taş kömürü de 2 bin ton olmak üzere 
163 bin ton tahsis yapılmıştır; Karlıova kömürü yok
tur efendim. Şu ana kadar da 100 bin ton kömür ora
ya gitmiştir. 

Türkiye genelinde, bütün üniteleriyle birlikte ha
len 7 trilyon 800 milyar liralık yatırımı ve inşaatı de
vam ettirmekte olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığımız, bu sene kendisine tahsis edilen 1 trilyon 
295 milyar liralık: ilaveyle 9 milyar liralık tesisleri 
yapmakla görevlendirilmiştir. Bu tesisleri bir an önce 
bitirmek ve milletimizin hizmetine sunmak için her 
türlü gayretimizle ben ve teşkilatım mensuplarının ça
lışacağına huzurunuzda bir kere daha söz verir; beni 
sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar ve sevgiler 
sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın bakan ko

nuşurken... 
'BAŞKAN — Yazılı başvurunuzla mı ilgili? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet. 
'BAŞKAN — Evet, konuyu kısaca açar mısınız? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, sayın 

bakan konuşurken benim iki konuşmamı -'ki, konuş
mamın tutanağını getirttim - tahrif ederek söylemiştir, 
müsaade ederseniz... 

IBAŞKAN — Tahrif demeyeyim de, sizin ileri sür
düğünüz görüşten başka bir görüşü size atfen söyle
miştir. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet, evet. 
'BAŞKAN — Sayın Fırat, 70 inci maddeye göre, 

yalnız bu konuda ve çok kısa, size söz veriyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Tabiî tabiî. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat, yeni bir ce

vap hakkı doğurmayacak biçimde rica ediyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; hiç merak etmeyin, gayet sakin 
konuşacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Alınlarına çarpma, kafalarına sok. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi ben sayın 

bakanın söylediklerine burada genelde bir şey söyle
meyecektim; ancak iki konuyu sayın bakan değiştire
rek söylediler. Bir tanesi; eski maden kanununun, ya
ni 2840'ın 13 üncü maddesine göre peşpeşe 6 beledi» 
yece, ki bu madenler ayın 16'sında açılmıştır, açık 
artırmayla 500 milyona giden var içinde. 24 maden 
sahası acele tarafından bunların 10 tanesi aynı gün 
bakanlıktan çıkartılmış, belediyelere devredilmiş ve 
belediyeler kanalıyla da demin arz ettiğim ANAP'lı-
lara devredilmiştir. Elimdeki metin budur, iddiam bu
dur. Bunu sayın milletvekili arkadaşımız Ahmet Ekici 
de kabul etmiştir, sayın bakan da kabul etmiştir; an
cak sayın bakan diyor ki, «İstifa ederim eğer ben ver
dirme, imzamla verdimse.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben bakanı, bakanlığın 
başında bana muhatap kişi olarak görürüm; kim ve
rirse versin, bakanlık vermiş midir; mesele budur, 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim, ikincisi: İşte tutanak, Ay
han Fırat ne diyor? «Beş Yıllık Planın birindi yılında 
iki tane 340 megavatlık ünitenin servise gireceğini 
planlayan hükümet, bir tanesini sokabiliyor, öbürünü 
yine aksatıyor.» 

Sayın bakan ine diyor? «Efendim, ikisini verdik, 
birini de önümüzdeki sene vereceğiz.» 

Arkadaşlarım, Afşin - Elbistan'ın bir ünitesi 1984 
yılında verildi, ikisi de bu sene verilecekti, işte, giden 
eski sayın bakanımızın geçen sene bu kürsüde yaptığı 
konuşma. Efendim, birini verdiniz, birini veremediniz; 
ben bunu söyledim. O halde... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Biz de aynı şeyi söy
ledik. 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, birisi 
1984 yılında verildi; birisi şimdi verildi, 3 numaralı 
ünite de verilecekti, «3 numaralı üniteyi veremedi
niz». 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Bir ay sonra o da 
verilecek. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, «1985 
programında verilemedi» dedim. 

Şimdi ,ne oluyor 1985 programında 5,5 milyar ki
lovat/saat enerji üretecek iken 3 milyar kilovat/saat 
ürettiniz, bunu söyledim; yani planınız yine aksadı. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Neredeyse üzüle
ceksiniz. 

'BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Fırat, 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlarım, be

lirtmek istediğim husus bu idî. Sayın bakana şunu söy
lemek istiyorum: Bu madenlerde - yine söylüyorum -
tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, kim verdi ise 
buraya getirsin. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bütçenin üzerinde Satın Abdurrahıman Demirbaş, 

buyurun. 

ABDURRAHMAN IDEMtöRTAŞ ((Hatay) — Yü
ce Meclisin Sayım Başkanı, sayın üyeler; enerjiyi 
üretmek ve enerjiye dönüşljürmek 20 mel yüzyılın 
en büyük meselesi ve en büyük başarısı 'Olmuştur. 
Bu yüzyılın başından liıtibaren su buharı, su türbin
leri, 'benzin ve ımazotılu motorların gelıLştliril'mesi, 
elektrik üretimi ve dağıtımı ve kullanılması gibi ha
diseler tekemmül etmiş ve insanlığım hizmetine su
nulmuşta. 'öyle iki, ilkelerim, geliişmişllıik ıskalasında 
en önemlli faktör enerji tüketimliyle İfade edilmek-
tedıir. Bugün ısıosyaıl 'refahın bir ölçüsü de alekıtırük 
enerjisi (tüketimidir. Çok şülkür ibugün ülkemizde fert 
başıma düşen elektrik enerjisi tüketirnlimde epey me
safe alınmıştır. 'Birçok lilıiımıizde elektriksiz köy kal-
maımıştır. Elektriksiz köylerin de en kısa 'bir zaman
da elektriğe kavuşmasını temenni ediyoruz. 

Koy elektrifilkasyomunda TEK fevkalade başa
rılı olmuştur. Bunu şükranla kaydetmek işitiyorum. 
Yalnız jbtir uygulamaısıau -müsaadenizle- tenkit ede
ceğim. Trafo binalıarımım inşası köylülerden isten
mektedir. Böyle bir binanın ımıaillyeti 5,3 milyon lika 
civarındadır. Bu da köye büyük 'bir külfettir ve 
bir vergidir. Şehirliden islenmeyen 'bir verglinlin köy
lüden istenmesi doğru değildir. TEK'in bu uygula
madan vazgeçmesini diliyorum. 

Elektrik üretimi için baraj linşa etmek uzun za
man isteyen pa/hıa!k yatıomlîaırdır. Kısa ibir sürede ve 
süratle elektrik enerjisi açığını kapatmak için ve ye
ni sanayi aHanlarma elektrik enerjisini sağlamak İçin 
nükleer santralıların toir 'an önce devreye girmesi za
ruret 'halime geknişitiir. Gelişmiş ülkelerde 'büyük sa
nayi .tesislerinin elektrik ihtiyaçları nükleer santıral-
lardan elde edilmektedir. Bugün Bulgaristan'dan al
dığımız elektrik ıbile, Butgarıi'sban'da sayıları üçe 
yükselen nükleer s'amtrıalıiardan elde edilmektedir. 

Üllkemizde Silifke civarımda kurüknası 'düşünülen 
nükleer santralın bir an önce inşa edilmesi gerek
mektedir. «Yap, işlet, devret» formülü ile yabancı 
sermaye yatırımlarına açılan bu olayda, maalesef, 
teşvik ve engeller yan yana görülmektedir. Sayın hü
kümet bu engelleri ne zaman bertaraf edecektir? 

Şunu belirtmek istiyorum : Enerji üretimindeki her 
faaliyetin bu ülke yararına olduğuna inancımı kaydet
mek istiyorum. 

öte yandan, Gökova'da kurulması düşünülen ter
mik santralın akibeti ne olmuştur? Proje değişiklikleri 
düşünülmekte midir? Çevre kirliliği, iddia edildiği 
boyutlarda olacak mıdır? Benzer bir yapıya sahip 
olan Elbistan - Afşin Termik Santrallerinde çevre kir
liliğinden söz edilmediğine göre, burada uygulanan 
tedbirlerin, Gökova'da uygulanması düşünülmekte 
midir? 

Sayın milletvekilleri, Akdeniz, Güney ve Doğu 
Anadolu sıcak ve kurak bölgelerdendir. Bu bölgeler
de kış mevsimi kısa sürer, bol yağmur yağar; fakat 
bu yağmur sel suları halinde denize veya nehirlere 
akar gider. Çok yerde bu sel, afet halini alır, çevre
sini söker, oyar, tahrip eder, alıp götürür. Devlet Su 
İşleri bu sel sularının tahribini önlemek için yoğun 
bir faaliyet içindedir ve birçok yerde de başarılı ol
muştur. Bu başarıyı takdirle anmak istiyorum. 

Ancak, Hatay iskenderun demir - çelik tesisleri
nin bulunduğu Payas bölgesi sel sularının tahribiyle 
âdeta Nuh Tufanına uğramış gibidir. DSİ'nin bu böl
gede yoğun bir faaliyetini görememekteyiz. Buradaki 
sel yatağı gittikçe genişlemekte ve ISDEMİR'i teh
likeli bir duruma sokmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Amik Ovası ülkemizde en 
verimli tarım alanlarından birisidir. Bu ovada sulu 
ziraat yapılır. Ancak, bazı haritalarda, halen göl 
olarak görülen Amik Gölü tamamen kurutulmuştur. 
Elde edilen arazi, topraksız köylüye ve çiftçiye dağıtıl
mıştır. Gölün kurutulması sonucunda ise çoraklık baş
lamış, yeraltı suları, çok derine kaçmıştır. Şu anda 
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180 metreden ancak su çıkarılabilmektedir. Daha ile
ride ne kadar derine kaçacağı kestirilememektedir. 
Bu ovanın sulanması için avan projeler yapılmıştır. 
Aşağı Ovanın sulaması için Yarseli Barajının temeli 
atılmıştır. Ancak, işin baraj inşaatıyla beraber yürütül
mesi gereken yönleri ıihma.1 edilmiştir; kanaletler yapı
lamamıştır sayın bakanım henüz kanalet yapımına baş
lanamamıştır. Sulama kanaletleri için mevcut olan te
sisler Hatay'dan sökülüp, Kahramanmaraş'a gönderil
miştir. Bu çelişkiyi anlamak güçtür. 

öte yandan, Yukarı Amik Ovası, asıl geniş olan 
bir alandır ve verimli olan bir toprağa sahiptir. Bu 
bölgenin sulanması için, zamanında Menzelet Bara-
jıyla Tahtaköprü Barajının kanallarla ve tünellerle 
birleştirilmesi sözkonusuydu. Ancak, bu tünellerden 
vazgeçildiğini, yeni bir baraj inşası düşünüldüğünü 
öğrendik; Kılavuzlu Barajı. Tabiî, Kılavuzlu Barajı 
hakkında sayın bakan en ufak bir malumat verme
diler. Bu barajın plana alınıp alınmadığını bilmiyo
ruz. Plana alınsa bile, inşası zaman alacaktır ve es
kiden olduğu gibi, «inşallah» ve «maşallah» ile za
man uzayacaktır. 

öte yandan, sayın bakandan, iskenderun Körfe
zindeki petrol araştırmalarıyla ilgili en ufak bir ma
lumat alamadık. Acaba sayın bakan unuttular mı? 
İskenderun Körfezinden petrol gelecek mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Söyledim efendim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Söylediyseniz, ben duymadım, özür dilerim; teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, güneş enerjisi ve jeotermal 
enerji kaynaklarıyla ilgili yoğun bir faaliyeti maale
sef görememekteyiz. Bu enerji sahalarının bir mas-
ter planının bulunmayışını üzülerek ifade etmek isti
yorum. Enerji darboğazını aşmaya mecbur olduğu
muz bir dönemde, zengin olan jeotermal kaynakları 
tespit etmek ve aktüel olarak faaliyete geçirmek şart
tır. Dünyadaki petrol kaynakları yakın bir gelecekte 
kuruyacaktır. Bu yüzden, insanoğlu enerji kaynak
larını çeşitlendirmeye çalışırken, Türkiye bu alanda 
atıl kalmamalıdır. 

Güncel olan enerji kaynaklarından biri, malum ol
duğu üzere, güneş enerjisidir. Çok şükür, güneşi bol 
bir ülkeyiz; Allah'ın bu lütfunu, yalnız turizm ala
nında değil, enerji kaynağı olarak da kullanmak mec
buriyetindeyiz. Bu alanda, münferit girişimler gör
mekteyiz; ancak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığında bu enerji alanıyla ilgilenen bir ünitenin bu-
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lunmayışını yadırgadığımızı da ifade etmek istiyo
rum. Allah bize, önümüzdeki yıl bol yağışlı ve bol 
güneşli bir yıl nasip etsin. 

Bu vesileyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyenler lüt

fen işaret etsinler, isimlerini yazalım. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben yazılı gönder

miştim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazılı gönderenlerin ismi yazıldı 

Sayın Sarıoğlu. 
Tespit edebildiğimiz isimleri okuyorum, eğer ya-

zılamayanlar varsa yeniden yazarız: Sayın Sök
menoğlu, Sayın Arıkan, Sayın Abdurrezak Cey
lan, Sayın Sarıoğlu, Sayın Ali ihsan Elgin, Sayın 
Kuşhan, Sayın Yıldırım, Sayın Turhangil, Sayın Hü
seyin Avni Güler, Sayın Salih Alcan, Sayın Nal-
bantoğlu, Sayın Artukarslan, Sayın Varol, Sayın Tu
ran Bayezit, Sayın Erel. 

ismi yazılmayan kalmadı sanıyorum. Soru sora
cakların isimlerini kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Murat Sökmenoğlu ve Sayın Arıkan'ın so
ruları yazılıdır, önce yazılı soruları okutuyorum: 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun soruları: 

1. Menzelet Barajının son durum ile, sulama 
kanallarının yapımının tarihi ne zamandır? 

2. Hatay Amik Ovasının sulama projesinde Kı
lavuzlu Barajının son durumu?.. 

3. TEK'in, tarlasını elektrikle sulamak isteyen 
çiftçiye kök yaptırma mecburiyeti yönetmeliğe aykırı 
olarak devam edecek mi? 

4. Köy sulamalarında enerji kaybından dolayı 
ücret almamayı düşünüyor musunuz? 

5. Bugüne kadar temeli atılan baraj ile hizmete 
açılan baraj ve hizmete açılacak baraj adedi ne ka
dardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Yazılı soruya, yazılı 
cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan'ın sorularını 
okutuyorum : 

Soru 1. Akaryakıt istikrar Fonunda, Maden Fo
nunda, Petrol Arama Fonunda 1984 ve 1985 yılla
rında toplanan kaynakların tutarı ayrı ayrı nedir? 
Bu fonlardan kullanılanların tutarlarının toplamı ay
rı ayrı nedir? 
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Soru 2. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan hangi barajlara ne kadar para harcanmış
tır? 

Soru 3. Edirne Enez İlçesinde 25 yıl önce ku
rulan trafo bugün yükü kaldıramamaktadır. Bu ve 
bu tür tesislerin en kısa sürede değiştirilmesi, yeterli 
hale getirilmesi konusunda çalışmalar var mıdır, var
sa ne safhadadır? 1986'da bunlar yeterli hale getiri
lecek mi? 

Soru 4. 1984 -1985 yıllarında köylere elektrik gö
türülmesi çok olumlu bir faaliyettir. 1984'ten önce 
elektrik temel sanayii kurulmamış olsaydı, 1984'ten 
sonra köylere elektrik götürmeniz mümkün olabilir 
miydi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, bu sualler 
içerisinde sorulan fonlarda durum nedir bilemem. 
Maden Fonu daha ayın 16'sında başlamıştır; başla
yalı henüz iki gün olmuştur; Ne toplandığını sordum, 
daha bilmiyorlar. Bankaya yatıracaklar, dekontları da
hi gelmemiş, çünkü başlayalı iki gün olmuş. 

Hangi hızlandırılmış barajlara fondan para veril
diği sorulmaktadır; arz edeyim efendim: Gezende 2' 
ye 1 müyar, Gezende l'e 1 milyar 400 milyon, Ka-
racaören'e 3 milyar, Kılıçkaya'ya 2 milyar, Çatalan'a 
4 milyar 500 milyon, Altınkaya'ya 4 milyar 500 mil
yon, Kapulukaya'ya 1 milyar 200 milyon, Adıgüzel'e 
2 milyar 800 milyon, Menzelet'e 2 milyar 500 mil
yon, Tercan'a 500 milyon, Koç Köprü'ye 350 milyon, 
Zernek'e 350 milyon, Köklüce'ye 1 milyar, Ankara 
içme suyuna 2 milyar. 

Efendim diğer sualleri tam olarak tespit edemedim, 
onun için onlara yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abdurrezak Ceylan, buyurun efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
7 sualim var Sayın Başkan. 

Birinci sualim : 1985 yılında 3 bin köyün elektrik-
lendirilmesi programlanmış, bilahara Sayın Başba
kanımızın direktifleriyle 1985 Programına 2 bin köy 
ilave edüerek 5 bin köyün elektriklendirilmesi hedef
lenmiş olmasına rağmen, şimdiye kadar, yani kasım 
sonu itibariyle ancak 2 700 köy elektriğe kavuşmuş- I 
tur. 

Normal programını bitiremeyen bir kurumun prog
ramına hangi gaye ve maksatla 2 bin köy daha ilave 
edilmiştir? Hedefe ulaşamamanın sebepleri nelerdir? 
Sayın bakandan izahını istiyorum. 
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İkinci sualim: 1985 yılında muhtarlıklara bağh 
mahalle veya mezra dediğimiz yerleşim birimlerine, 
çok özel kayırmalar dışında, elektrik hizmetleri götü-
rülmemiştir. Yetkililerle zaman zaman yaptığımız gö
rüşmelerde, 1985 programı değil, 1984 programından 
sarkan mahalleler için niye hizmet gitmiyor dediği
mizde, «Bakanlığın bu konuda talimatları vardır. Bu 
sene 5 bin köy programlanmış; onun için, biz yalnız ı 
muhtarlıklara hat çekeriz» şeklindeki cevaplara ma
ruz kaldık. 

Şimdi sayın bakana soruyorum: Sayın bakanımız 
hangi sosyal devlet anlayışına göre, muhtarlıklara 
elektrik çekerken, hemen yanıbaşındaki mahallelere 
elektriğin gitmesine müsaade etmemiştir? Yerleşim 
ünitelerine götürülen devlet hizmetlerinin amacı, ora
da meskûn olan vatandaşlara hizmet midir, yoksa 
televizyonda rakamların ilanı mıdır? Eğer, gaye va
tandaşa hizmet ise, mahalle ve mezra dediğimiz yerle
şim ünitelerinde yaşayan vatandaşlarımıza ne zaman 
elektrik hizmetini sayın bakanımız layık görecek
lerdir? 

Üçüncü sualim: Anavatan iktidarının ikinci yılı
nı doldurması münasebetiyle Sayın Başbakanımız, 
yapmış olduğu basın toplantısında, «kendi iktidar
ları döneminde 6 bin köye elektrik verildiğini» söy
lediler. Şimdi sayın bakana soruyorum • 1983 yılının 
sonuna kadar Türkiye'de elektriksiz köy sayısı kaç 
tanedir? 

1984 yılında 2079, 1985 yılının kasım ayı sonu
na kadar 2 765 adet olmak üzere, toplam 4 844 kö
ye hizmet gitmiş. Niye Sayın Başbakana şişirilmiş 
rakam ve bilgi verilmiştir? 

Dördüncü sualim: Dört yılda bitirilmesi düşü
nülen ve 1984 yılı programında olan Kozluk sulama 
regülatörünün ikinci yılında projenin gerçekleşme ora
nı nedir? Projenin tamamlanması ne zaman gerçek
leşecektir? 

Beşinci sualim: Türkiye'nin üçüncü büyük bara
jı olabilecek ve yılda 3 milyar 700 milyon kilovat/saat 
enerji üretecek olan Ihsu Barajının etüt proje çalış
maları bitmiş olmasına rağmen, bugüne kadar ya
pım programına alınmamıştır. 

Sayın bakandan öğrenmek istiyorum : Bu bara
jı yapmayı düşünüyorlar mı? Düşünüyorlarsa, ne 
zaman programa alacaklar? Eğer projeden vazgeçi
yorlarsa, sebebi nedir? 

Altıncı sualim: 1985 programında olan Batman 
projesi maalesef ancak şu günlerde ihale edilmiş. Bu 
projenin ikmal ve inşaat çalışmalarının kaç yılda bi-
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tirilmesi düşünülüyor? Sayın bakandan bunu da öğ
renmek istiyorum. 

Yedinci sualim: Sayın bakan, biraz evvelki ko
nuşmalarında «Yükselen barajların duvarları alnınıza 
çarpacaktır» sözüyle neyi ifade etmek istediler? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Ceylan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Efendim, köy elektrifi
kasyonu mevzuunda bilgi vereyim. Eğer kendileri bu 
mevzuu biraz derinliğine etüt etmiş olsalardı, yapım
ların son aylarda hızlandığını müşahede edebilirlerdi. 
Biz hedefimiz olan 5 bini belki tutamayacağız; ama 
4 700 - 4 800 mertebesinde, köy ve yerleşim alanı 
yapılmış olacaktır. Bu sene 4 100 tane köy ve nüfusu 
köyden daha fazla dlan 700'den fazla mezra 
elektriğe kavuşturulmuştur. Sizin vilayetinizde belki 
bu olmamış olabilir; ama Türkiye genelinde böyledir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
Benim vilayetim kalkınmada öncelikli vilayettir; önce 
orada olması gerekirdi sayın bakan. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ceylan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Antalya) — Ben cevap veriyorum, 
lütfen. 

«Mezralara elektrik götürülmemiştir» demiştiniz. 
Türkiye'de onbir - oniki bin mezra vardır. Mezralara 
1987 senesinde elektrik götürmeye başlayacağız. Köy 
elektrifikasyonunu bitirdikten sonra. Bu sene yine, 
mezralara biraz yapılmıştır; ama önümüzdeki yıl mez
ralara yapılmayacaktır. Türkiye'nin elektriksiz 5 620 
tane köyü kalmıştır. Muhtemelen 1987 senesinin or
tasına kadar bu köyler bitirilecek, ondan sonra mez
ralara elektrik götürülecektir. 

Sayın Başbakanımıza verdiğimiz rakam şişirilmiş 
rakam değildir, hatta ve hatta Sayın Başbakanımız 
az da söylemiştir, «6 bin» dediler bizim yaptığımızı 
biraz da az söylemişler. Çünkü iki bin küsur 1984'te, 
5 bin de bu sene 7 bin yapar; ama şişirilmiş bir ra
kam değil, bilakis çok ihtiyatlı bir rakamdır. 

Kozluk hakkındaki sualinize yazılı cevap verece
ğim. 

Ilısu 1987 programına teklif edilecektir. 
Programa göre, Batman 1991 yılında ikmal edil

miş olacaktır. 
Bir sual daha vardı, «Yükselen eserleriniz...» 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

«Yükselen eserlerimiz alınlarınıza çarpacak şekilde 
yükselmektedir...» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Bakmadan yürürseniz 
demek istedim. Bakarak yürüyorsanız, göreceksiniz 
demektir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Aramızda sakatlığı olan yok efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Hayır efendim, insan ba
zen bakmadan da yürür, başka tarafa bakarak yü
rür. Biz, bakmadan yürüyen arkadaşımız olursa, öyle 
olur demek istedik; ama sizleri tenzih ederim, çünkü 
siz dikkatlisiniz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Paşa Sarıoğlu. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) - -

Demek ki, o mezraları bir sene daha elektriksiz bı
rakacaksınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDf TÜREL (Antalya) — Mecburum. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

sorularım kısa olacak. 
Şunu hemen ifade edeyim ki - sayın bakanın de

diği gibi - hiçbir şeyi kıskanmıyoruz; Türkiye'de millî 
menfaatlere uygun yapılan her şeyi de destekliyoruz; 
bu bir. 

ikincisi; Sayın Başbakan da söyledi, bunu sırf 
bilgi için söylüyorum, biz Seydişehir'de 5 tane gaz 
türbinini aynı kapasitede altı ayda yaparız. Şahitleri 
de buradadır; onu da arz edeyim. 

Soru 1. Sayın bakan nükleer santralla ilgili bilgi 
verdiler, sonuçta dediler ki, «Türkiye'nin menfaatleri
ne uymazsa, şartları uymazsa kabul etmeyiz.» 

Yalnız, uygun olduğu zaman, fiyat olarak diğer 
teklifleri Alman firmasıyla mukayese ettiğimiz tak
dirde; birisi 1 000 megavatın üzerindedir, birisi 630 
megavattır; fakat diğer tarafa baktığınız zaman, fiyat
lar eşittir. Şimdi kapasiteler arasında yüzde 50'ye ya
kın fark olduğuna göre, acaba fiyatlar arasındaki bu 
münasebeti nasıl kuruyorlar? 

Alman firması tamamen çekilmiş midir? Çekilmiş-
se, çekilme sebebi nedir? 

Soru 2. Kürsüden söyledim, sayın bakan çok 
hafif bir şekilde cevap verdiler; .Atatürk Barajının 
sözleşmesinin değiştirilmek istendiğini, bu hususta bir 
kararnamenin hazırlanarak Cumhurbaşkanına gönde-
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rildiğini; fakat Danıştay in ret kararı olmadığı için ge
ri geldiğini öğrendik. Şimdi, sözleşmeler yapılırken 
- Eski bir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı olan 
Sayın Gülez'in de burada söylediği gibi- eşit şart
larda çıkılıp bir mukavele imzaladıktan sonra, onu 
büyük ölçüde değiştirerek - mukaveleyi değiştiremez -
birinin lehine kullanamazsınız. Bu itibarla, böyle bir 
teşebbüs var mıdır; varsa bunun malî portesi ne
dir; neye istinaden, hangi ölçüde yapılacaktır? 

Soru 3. Biz burada söyledik, bazı arkadaşlar yan
lış anladılar: Türkiye'nin enerji ihtiyacım çok iyim
ser bir şekilde karşılıyorlar. Aramızdaki fark şudur: 
Biz diyoruz ki, Türkiye'nin potansiyeli bunu yapma
ya müsait midir? Yani, teknolojisiyle, mühendisiyle, 
bunu yapmaya müsait midir? Bu, TEMSAN Projesi 
canlandırılarak Türkiye'nin enerji sektörüne hizmet 
edecek makine üretimine geçecek mi, yoksa böyle ye
dekte tutacak mıyız? 

Soru 4. Değerii arkadaşlarım, bunu soru şekline 
getirmek istemiyordum; ama sayın bakan beni mec
bur etti. Şimdi, demin ben sözlerimin başında ifa
de ettim; Ağrı'da bir barajın temeli atıldı duruyor; 
'bunu Saym Başbakanımız da biliyor. Şimdi elimde 15 
haziran tarihli bir gazete var, başlıklarını okuyorum : 
«46 Enerji Ve Sulama Projesi Durduruldu.» 

Şimdi sayın bakan bize dediler ki, «Biz bu bara
jın bir tanesinin temelini attık ve diğeri teklif edil
medik 

Binaenaleyh ikisinin arasında mübayenet vardır. 
Bunun da burada açıklanmasını istiyorum. 

Kısa bir sorum daha var; basından öğrendik, 
nakliyecilerin baskısı üzerine Pet - Kim'den Ambar-
lı'ya gidecek petrol boru hattı inşaatı durdurulmuş. 
Acaba bu doğru mudur, bundan hükümet vazgeçe
cek midir? 

Son sorum : Hiç sevmem; ama söylemek du
rumundayım. Saym Başbakanla gittiğimiz zamanda 
gördük, Ağrı'nın (bir Murat Nehri vardır. Ben bil
dim bileli, ibu nehir, etrafına tahribat yapar, (her 
tarafı yakar yıkar, araızi (bırakmaz; fakajt şimdiye 
kadar bu nehrin üzerindle 'bir çalışıma yapılmamıştır, 
Ağrılılar namına soruyorum: Acaba burada bir ça,-
lışma yapılacak midir? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya,) — Efendim, nükleer sant
ral için müzakereler devam etmektedir. Kürsüde de 
ifade ettiğim gibi, Türkiye'nin menfaatları her şeyin 
üzerinde tutulmaktadır. Asgarî, değerli arkadaşlarım 
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kadar, Türkiye'nin menfaıaltilannı bizim de müdafaa, 
ettiğimlizıi lütfen kabul buyursunlar. 

Atatürk 'Barajı için verilecek para 48 milyar li
radır. Atatürk Barajının bir yıl dahi öne çekilmesi, 
sadece elektrik enerjisi 'bakımından 280 milyar lira 
gelir getirir. 100 milyar da olsa, verebiliriz. Bizi 
hem enerjiye kayuıştoracak, hem de gelir getirecek
tir. Bir yıl öne çekilecek, bu bir yıl da değildir, ben 
bumu kürsüden de ifade ettim; aslında; iki yıl öne 
çekilmiş olacaktır. 1988'de su tutulacak, inşallah 
1990' senesinin 9 uncu ayında da ilk türbini döne
cektir. Bu türbin 1992 yılında dönecekti Biraz evvel 
de 'ifade ettiğim ıgübi, 'bunun V yıl öne çekilmesi, Tür
kiye'ye, sadece elektrik enerjisi yönünden 280 mil
yar Ura getirecektir. Ekonomiye katkısını düşünür
seniz, 2,5 trilyondur. Şu anda verilecek para 48 mil
yar liradır. 

TEMSAN'ın sermayesi artırılacaktır. 
Hiçbir atılan temellin durdurulması bahis mevzuu 

değildir. Hajva şartları dolayısıyla müteahhitler ken: 

dileri çalışmalarını biraz durdurdukırsa;, o bizimle 
ilgili olan bir husus değildir. 

'Boru hattı, benim bakanlığımla ilgili değildir; 
bilgini yok efendim. 

Ağrı hakkındaki sorduğunuz sual için zatı âlini
ze yazılı cevap vereceğim; çünkü, şu anda bilgim 
yok. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Saym Balkan bir 
sual sorabilir miyim? 

ıBAŞKAN — Buyurun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın bakanım, 

bu termik saritraillarla ilgili olarak söylediğiniz sö
zünüzü şenelt kabul ediyorum; çünkü 'bunlar prog
rama girmemiştir». Elbistan 2 ve diğerleri.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Efendim, «Bunların 
müzakereleri devam etmektedir; Çayırhan, Sivas 
Kangal, Karlıova, Soma santralarının müzakereleri 
'devam etmektedir; inşallah önümüzdeki sene içeri
sinde temelini atacağız, dedim ben; Dikkat ederse
niz, ben, «şudur» dliye kesin (konuşmadım ve bunlar 
5 milyar kilovat/saat bir enerji ilavesidir, diye de 
arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ali ÎJhsan Elgin, buyurun efendim. 
ALÎ İHSAN ELGİN (îçel) — Sayım Başkan, 

Adıyaman Gölbaşı'nda, Soykan Kömür İşletmeleri 
vardır. GÖlbaşındaki kömür ortalama 80 metre derin
liğinde olduğu halde, Soykan bunun ancak birkaç 



T. B. M. M. B : 49 19 . 12 , 1985 0 : 4 

metresini aldıktan sonra, üstünü kapatmaktadır. Mil
lî serveti 'böyle ve ısadece kendi menfaatleri dbğrul-
tusumda kullanan; Soykan'ın ve diğer işletmelerin -
(binlerce dönüm kömür ocaklarını Ibu şekilde kapatan 
işletmelerin - rulfosaitları Aptal edilecek midir? 

Yalnız efendim, ıbana cevap verirken «İnşallah» 
demeyin. 

Soru 2. Milî (serveti hu şekilde helba ©den (bir 
firmaya, devlet imkânları seferber edilerek, Sbytek 
adı altında ibir termik santral, kurulmaktadır. Ne
den hükümet ıbu firmayı devlete ortak olaraik dü
şünmüştür? Bu firmanın kerameti nedir? Devlet tek 
başına; 'böyle bir termik 'santralı kurmaktan, aciz" mi
dir? 

3. JYıine ajynı firma, Gölbaşında, on yıldan beni 
tesislerini aydınlatmak ve ısıtmak ficim' kendileri do
ğal ıgaız çıkarıp, sajdece kendileri kullanmaktadır. 
Faikir Ihalllkın kullandığı (her türlü enerjiden, vergi 
alan hükümet ve devlet, yeraltı kaynaklarını bu şe
kilde hiçbir izlin ajlimadan kullanan ıbu firmaya ne 
gibi 'bir tişlem yapacaktır? 

4. Kömürlün, çıktığı Harmanlı Köyü, 'benim 
doğduğum köydür. Bu firmanın patronuyla karşı
laştığımda 'bana, «Bienı, Anavatan 'Partisinin 13 ilde 
teşkilatını kurdum Başbakanla görüşjtüm, hemşerim-
dir, ıo, sfaio de 'Söylediğiniz gibi, ısadece üzüm bağ
larının geliriyle geçinen - ki, köyün, durumu budur, 
kömür ooalkları olayında Ibağlar kalmamaktadır - bu 
köyü yerinden kaldıracağım; her aileye devlet im
kânlarıyla faizsiz, vadeli folir kamyon vereceğim» de
miştir. Sayın Başbakanla görüşmüşler... (SHP sıra
larımdan gülüşmeler) 

Soru : Bu köyün yerini değiştirmeye Söykan'ın 
güdü yeter mi? Devlet imkânlarıyla ailelere kam
yon dağıtmak Söykan'ın elinde mi? 

'5. Hükümete, Başbakana, ve bakana; şu anda 
ihbar ediyorum 

6 Kasım seçimi 'ömoesli 'dönümünü 3010i bin liraya 
alan ve Ziraat Bankası çeklerini Veren - ki, belli
dir bunlar - Soykan, Ibuıgün araızinin dlönümünti 
60 - 7Q bin liraya, alıyor. Bunlar da, Ziraat Bankası 
çeklerinde malumdur ve lispat edilebilir, Düşük ücret 
ödenen arazi isalhıiplerine de, «Gidin, istediğimiz ye-
ıre şikâyet edin» diyor. Bu dlurum karşısında bu 
arazi 'sahiplerine sahip çıkacak mısınız? 

6. Geçen yıl, yakıt olaraik kullanılmaya müsait 
olmayan - ki, doğduğum yer dliyorum - Gölbaşı-
mım 1 250 kalorilik kömürleri, partizanca ve bas
kıyla ıbelediyeler aracılığıyla halka zorla satılmıştır; 

kömür bulunmadığı için. Bu yıi daj 'böyle bir olay 
, söz konusu, muidur? Örmek : Diyarbakır ve diğer 

Güneydoğu Anadolu belediyeleri. 
(BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Blgln, 
Sayın 'balkan, soruları alabildiniz mi efendim? 

'Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalyaı) — Efendim soruları alabil
diğim kadarıyla cevaplarımı arz etmeye çalışıyorum. 

Adıyaman Kömür İşletmesinin! SOYTEK tara
fından fevkalade kötü işletildiği ve ocağın tahrip 
edildiği iddia editoiş'tir. Burajda 'bizim çıkardığı
mız; f akait 'sizlerin muhalefet ettiği yeni' Maden Ka
nunu bunlara mani olacaktır. Çünkü, işletme prog
ramı verilecek, Eğer Ibu işletme pnogramına göre iş
letmezse, heba ederse maden elinden alınacaktır 
efendim. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, şimdiye 
kajdar işlettiği yerler ne olacaktır, iptal edilecek mi
dir? ' 

ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, o bizimle il
gili değil idi; yani 'bibimle ilgili değildi, dereken, ka
nunî müeyyidesi yok idi'. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, kanun 
çıkalı ne kadar .oldu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR «AKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Kanun, H6 Arafok'tan 
itibaren meriyete girdi; 2 gün oldu daha;. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ben, dünkü olayı 
anlatıyorum efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen efendim... 
İM. TURAN IBAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 

Eski kanunda da var 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Anltalya) — odBu firmanın kerameti 
medir?» dedi. 

)Bu firmanın hiçbir kerameti yoktur 
ı<<JDoğa|l gaz çıkartılıp kullanılmaktadır» dediler; 
Onu tetkik ettireceğiz efendim; yanli şu anda 

bilemiyorum. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — SOYTEK olayı 

efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet, «Kömür ocakla
rının kullanıldığı köyü kaldıracağım» demiş. 

Herkesin ağzı torba değil, herkes her lafı ısöylü-
yor; ama 'bunun ne dereceye kadar 'doğru olduğunu 
tahkik etmek lazımdır. Dışarıda da, Ikonpştuk bu 
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tip olayları Sizinle; birçok 'kişinin, 'birçok kişiye çok 
yakın olduğunu ifade ederek, sizin de 'başınıza bu 
«tilp olayların geldiğini 'bir ittisalle ibanaı anlattınız. 
Bir kişi, «'Ben falancanın alhlbalbıyım, (dostuyum, onum 
için ben istediğimi yaparım» derse, bundan bizim 
halberimiz.* 

lALt İHSAN ELGİN (İçel) — Harmanlı'ya Baş-
balkaınla beraiber 'gittiğini kendileri (ifade «itmişlerdir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUİDİ TÜREL (Antalya) — Eğer bunumla, yani 
«Ben; balkanın alhlbalbıyım, falanın; alhlbalbıyım» yo
luyla ıherihangi (bir ısuiiistimailde bulunursa, hiç me
rak etmeyin biz onların üzerine gideriz, 

flhbajınızda, galiba araziyi salhiplerinden ucuz 
olarak aldığını söyledinliz. 

Efendim, toiraız evvel, Karalkaya IBarajınm dsıtim-
lakıi dolaylısıyla da arz etmiştim, İstimlakler, biliyor-
sunıuız İstimlak Kanunu muvacehesinde; yani onun 
uisulerine, yönetmeliklerine, göre, yapılır ve (bunun 
daı merci mahkemedir; 'bedel tezyidine gidilir. Bu
nun 'hükümetle veya bakanıhğımızla, bir ilgisi yok
tur efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN $çel) — Bilirkişileri değiş
tirebilirsiniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Hü
küm ıverlyortsuınuz siz, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR »AKANI 
SUİDİ TÜREL (Antakya) — Etendim, o zaman siz, 
Türk Milleti namına hüküm veren Türk adliyesinin 
tayin ettiği (bilirkişilere 'bir şeyler söylemek istiyor
sunuz; onu ben, (bilemem efendim. 

Tazyikle kömür aMırıldığından 'bahsettiler. 
Tazyikle kömür ahnma>sı yoktur. Hiç kimseye taz
yikle (fcomür aldırılmamaJktadır. 

Yine biraz evvel kürsüde ifade etmiştim; Tür
kiye'nin (butum vilayetlerinin kömürü tamamen te
min ediknliişitlir!. Eğer arzu eden varsa veya kömürsüz 
kaHdığını size bildiren vilayet veya belediye varsa,, 
lütfen. haber verin, derhal kömür gönderelim efen
dim. 

ALİ İHSAN ELGİN ^çel) — ©ir de SÖYTEK 
olayı vardı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR ©AKANI 
SföDt TÜREL (Antalya) — «Bu firmanın kerameti 
nedir?» dediniz. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Hayır Efendim; 
bir de SÖYTEKTin devletle beraber termik sanıtral 
Sourmaisii., 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — 
Ternıik Santrali kurulması... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SÜDÎ TÜREL (Antajlya) — «Devlet yapamaz mı?» 
dediniz. 

©iz, devlet olarak yanımıza özel sektörü al
mayı şiar edinmiş bir partiyiz. Eğer «üz de bir şir
ket kurarsanız, ona" da ortak oluruz; sizinle beraiber 
de yaparız. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, yalnız, 
devlet burada.,, 

BAŞKAN — Sayın Elgin... 
ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — ©ir dlavede bulun-

mak istiyorum efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, ben sualleri
nize cevap verdim. Eğer bir daha soracaiksa yazılı 
sorsun-, kendisine cevap vereyim. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Devletin ortak 

bulunduğu... 
BAŞKAN — Sayın Elgin, Başkanlığa hitap edin. 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — ...Firma bugün, 

Sayın Başbakanımla iberalber benim töyüme kadar 
gelen Soykanfdır ve kendileriyle beraber geldiği için 
orada vatandaşı tehdit ©misktedir. Bunu söylemek 
istiyorum; tutanaklara geçmesi için söylüyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Elgin, tamam, geçmiştir; sa
yın hakan cevap vermişitlir. 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Efendim 'buna cevap 
verdik; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kuşhan, (buyurun efen
dim. 

(ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — Mah
kemeler var, oraya ıgitsıim. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Efendim, biz in
sanların mahkemelere gidip hakkım arayabileceğini 
biliyoruz. 

IBAŞKAN — Sayın Elgin, karşılıklı konuşmaya- K> 
hm. 

Sayın Küçükoğlu, lütfen fcarşmıkh konuşmaya
nını. 

Buyurun Sayın Kuşhan. 

'ÖMER KOŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
Ibakandan soracağım tüm sorulara yanıt vermesiini 
aracılığınızla rica ediyorum. 

Sayın Balkan, «'Doğu Anadolu 'bölgesindeki il
lerde ki kömür depoları kömür doludur» dediniz; 



T. B. M. M. B : 49 19 . 12 . 1985 0 : 4 

biraz önce de bunu teyit ettiniz. Ancak, sayın ba
kam, bu depoların kömür dolu olmasının medenini, 
yeterinden fazla kömür göndermiş olmanızdan mı, 
yoksa o yörede yaşayan insaniarıım 'kömür ahna gü
cümü yitirmiş olmalarından mı ieri geldiğini lütfe
der, açıklar mısınız? 

Şu anda Türkiye'nin Doğu Amadblusunda yaşa
yan gerice kalmış yörelerin, kaflkımmıadaı öncelikti 
yörelerin insanlarının, ayda yakacağı kömür için to
nunu 45, 35 ve 30 bin liradan alamayacak durum
da olduğunu biliyor musunuz? Eğer biliyorsanız, şu 
anda o azılı kışla alabildiğine savaşan insanların 
evlerini ısıtabilmesi için kendilerine bir tedbir ge
tirecek mıi'siniz? 

ikinci sorum, Sayın, Başkanım: Sayın bakan, si
zlin, som derece verimli çalışmaları nedeniyle kendi
lerine teşekkür ettiğiniz, ki, ben de katılıyorum bu 
gömüşünüze - size bağlı kuruluşlardan TKÎ Genel 
Müdürlüğü üst düzey yöneticileri, slizden önceki Sa
yın Balkan Cemal Büyükbaş tarafından «Vatan hain
liği ve sabotajcı» olarak inham edilmişler idi; ba
sından hepimiz beraber izledik. 

Şimdi soruyorum Sayın Bakan: Sız mii doğruyu 
söylüyorsunuz, sizden önceki sayın bakan mı? 

Sayın bakan, Soma Işıklar linyit sahasının, eski 
sahibi olan Cemal Ünal'ın Krölin Firmasına iade 
edilmesi konusu; firmanın düşük kalorili, elinde 
mevcut 250 bin ton toz kömürün TKİ kurumunda, 
dolayısıyla TEKMe değerlendirilmesi çalışmaları; 
Tekirdağ Saray îşletmes>indenı İstanbul Kömür Satış 
Tevzi depolarına, 30 bin ton kömür nakliyesi ihalesi 
konusu ve geçen sene, sizden önceki bakan tarafın
dan yurt dışından ithal edilen kömürler için, Türki
ye'de yalımız gemilerin zamanında boşaltılmadıkları 
için, zamanında tahliye edilemedikleri' ficim ödemiş 
oldukları fazla ücretin ne kadar miktarda, olduğunu, 
lütfeder açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 
iBAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Kuşham. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDl TÜREL (Antalya) — Efendim, «Depolarda 
kömür dolu olduğunu iddia ettiniz;» dediniz. Zalten 
bizim o bölgedeki 27 vilayette 6 depomuz vardır. 
'ben «-Depolarda kömür doludur» demedim; «Her 
vilayetin kömür ihtiyacı temin edilmiştir» dedim. 

Sonra bizim, 45 bin liraya; sattığımız kömür de 
yoktur. Erzurum'da kök kömürü 34-35 bin liraya 
satılır, Tumçbiiek kömürüde 17 bin liraya «atalar. 

Ayrıca* ©alkaya, Aşkale kömürleri vardır, kalorileri 
de iyidar; fakat yanma nispetleri biraz zordur. Şır-
nak kömürü fob olarak 16 500 liraya, ocakta satılır. 
Karlıova kömürü, 2 500 - 3 000 kalorili kömürdür; 
yazdan alınır ve gölgede kurutulursa 4 bin kaloriye 
kadar çıkmaktadır ve 6 - 7 bin. liraya satılanı kömür
lerdendir. 

«Alıma gücünü yitirdiği» şekflimdeki ifademize ge
lince : Elbefcteki herkes aynı mallî güçte ıdeğildir. Hü
kümetimiz bu mevzuda bir çalışma içine girmiştir. 
İnşallah gelecek seneye bu temkinlerimizi izale ede
cek bir çare 'bulma gayreti dçerislimde de olacağız 
efendim. 

«TKİ Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticilerine 
teşekkür ettiniz» dediniz. Ben 'bütün personelime te
şekkür ettim; özellikle ve münhasıran bir ekibe te
şekkür etmedim. Diğer arkadaşlarımı da aynı aşk ve 
şevkle çalışmışlardır. 

«Arkadaşımız mı yalan söylüyor, biz imli yalan 
söylüyoruz?» diye bir sual1 sordunuz. 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — Estağfurullah, öyle 
bir şey söylemedim; hangimiz doğru (Söylüyorsunuz 
dedim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Anitallya) — Pardon, affedensiniz 
efendim; «Hangimiz doğru söylüyorsunuz?» dediniz. 

iBelki /arkadaşımım o tarz gördüğü arkadaşlar, 
benıim de doğru olarak gördüğüm arkadaşlar mev
cuttur. 'ikimizin de doğru söylediğimden asla şüphe 
etmeyin efendim. 

Gemlilere ne kadar fazla ücret ödendiğimi sordu
nuz. 

Onu bilemiyorum; ama Türkiye'min liman durum
ları belidir. Bugün sadece kömürde değil, her ge
len ıgemide veyahut her gelen malda, her zaman 
değil; ama bazen bu tip beklemeler nedenliyle ilave 
ücretler verilmesi tabiîdir. Siz de bunları blmekte-
S'iniz. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — »ayın Bakan, lütfe
der bunları araştırırsanız, zammederim çok güzel de
ğerler bulacaksınız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDl TÜREL (Antalya) — Afaşitınacağım efendim. 

Sorularınız zannederim bu kadardı, teşekkür ede
rim. 

ÖMER KUŞHAN >tfKars) — Bu kadar değildi 
efendim; bazı konularda görüşlerinizi de sormuş
tum, 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, bu kadar noi 
eddbitaıiışıkn. 

BAŞKAN — Tutanaklardan tespit edip, yazılı 
olarak oevap vereMirsiniz Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Peki efendim; tütanafc-
laırdian ıtespiıt edıip, yazılı olarak cevap vereceğim. 

Affedersiniz Sayın Kuşhan, cevap verımemek diye 
bir duruım düşünrnüyorum; amıa bu kadar not ala
bilmişim. 

Teşekkür ederim efendlkn. 
BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Muhittin Yıldırım. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edime) — Sayın Baş
kan, aracılığınızla sayın hakandan sormak istediğim 
üç yöresel sualim vardır : 

1.! Yıllardır raflarda bekletilen İpsala Sulama 
Projesini, 'bu yıl plan dahöiline allımak suretiyle ger- , 
çeMeştirmeyti amaçlıyor unusunuz? 

2. Trakya'da geçkinini çeltikle temin etmek mec-
budyetinde olan Meriç Nehri 'boyundaki üreticiieri-
müzkı ifcaderi, Bulgarisitan çıikıışllı nehrin suyuna terk 
edilmeye devam edilecek midir? 

3. Bilindiği gibi, Edirne İlli sınır kentidir ve sı 
mırın 'büyük bir kısmı ınehirdlir. Bu nehirle Devle 
Su İşleri, sının korumak ve kollamakla yükümlü 
dür. Kışın zaman zaman nehir başmakta ve nehir 
kıyı 'topraklarımızın bir 'bölümünü her yıl komşu ül 
kelere kaydırmaktadır. Devlet Su İşleri ve Toprak 
Su idaresini takviyeli ımıodern makine parkına kavuş 
turmakla bu durumun öMenımesini uygun bulur mu 
sunuz? 

'BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Yıldırım. 
iBuıyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN] 
SUDI TÜREL (Antakya) — Efendim, raflarda 'bek
lediğini ifade ettiğiniz İpsala Projesi, «'İpsala İkine 
Merhale 'Projesi» olarak programa alınmıştır; 198t 
yılında »temeli atılacaktır. Biz fazla rafta bekletme-
yk efendim. (ANAP ısıranlarından, «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

«Geçimini çeltikle temin eden üreticilerimıizin ka
deri Bdlgarİsitan çıkışlı nehrin suyuna terk edilmeye 
deva med'ileoek md?>> diyorsunuz. 

"Biz vatandaşımızı o suya muhtaç etmeme gay 
retlerini azamî sekide göstermekteyiz. DSÎ tara 
fundan, çeltik ekimine müsaade edilen ıbü>tün tarla 
lara su veriteetotedir; 'aımıa bu sene kurak gitmiştir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edime) — İhmal 
vardır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Hayır efendim; 'biz ge
reken gayreti göstermişizdir. Eğer siz DSl'den mü
saadeli çeltik ektiyseniz su verilmiştir; ama DSl'den 
müsaadeli ekmediysen'iz, DSl'den müsaadelilerin hak
kına tecavüz etmeye de hakkınız yoktur. Durum böy
ledir. Biz DSl'den müsaadeli .olanların suyunu te
min ediyoruz. Kimseyi namerde muhtaç etmeyiz, 
merak etmeyin. 

Teşekkür ederim efendim. 
IBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bir sorum 
daha olacaktı; DSİ ve Toprak-Su idaresinin takvi
yeli modern makine parkına kavuşturulması, hususu 
var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Bu sene makine muba
yaası vardır, alınca takviye edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmet Turhangil. 
İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sayın Baş

kan, Sevinç Barajı mezramda bulunan 21 milyar 
Uralıfc keşif bedelli Ça'ltılk Koru Barajı ile Yortanlı 
barajları 1986 programına alınmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, lütfen, Baş/kan
ığa hitaben sorun. 

İSMET TURHANGİL j(Manlisa) — 1986 prog-
amına alınmamış ise ne düşünülmektedir? 

Manisa'nın Büyük Belen ve Akselendi Ovasını 
lulayacak olan 30 milyar keşif bedelli Gördes Barajı 
le Alaşehir ve Sarıgöl Ovasrndaıfci 21 bin hektar ara
ziyi sulayacak olan ve 150 megavat elektrik üretecek 
dlan özköy Barajı, 1986 programına alınmış mıdır, 
Alınmamışsa sebepleri nelerdir? 

Üçüncü sorum : Manisa'nın Selendi tlçesindekii 
Uşak Mermer Sanayii Anonim Şirketine ait Üçtepe-
ler mevkiindeki madende altın bulunduğu iddia edil
mektedir. Bir ifadeye göre, madenin tonunda 26 gram 
altın 'bulunduğu, diğer bir (ifadeye göre de tonunda 
700 gram altın olduğu iddia edilmektedir. Sorula
rım şu : 

1. Bu durum ne zamandan 'beri bakanlıkça bi-
Unmektedlir? 

2. Maden rezervi ne kadardır? 
3. Altına ne zaman rastlanıldığına dair 'bakanlı-

jra bilgisi var mıdır? 
4,: Ocaktan ne rnıifctar maden çıkarılmıştır? 
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5. Ocaktan çıkarılan madenler nereye götürül
mekte ve nerede işlenmektedir? 

6. Yüzde 45 hassesinin Bulgarlara ait olduğu 'ba
kanlıkça ibilinmefcte inidir? 

Son sorum : Atom yapımının en önemli ham-
maddesi olan uranyumun Türkiye'dekıi yegâne yaltak
ları Manisa'nın Köprübaşı ilçesindedir. Köprübaşı' 
nda bulunan bu yatakların işletilmesi düşünülmekte 
imidir; işletilimeyecekse sebebi nedir? 

BAŞKAN — AMaşildı Sayın Tudıangil. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim; tefedir buyu
rursunuz ki, 'bu suallerin uzun bir etüde ihtiyacı 
var. Suallere yazılı 'Olarak cevap vereceğim.. 

Yalnız, hemen şunu ifade edeyim; Gördes ve 
Özıköy 1986 programına alınmıştır. Bu sene inşal
lah, slizi de "davet ederiz, teşrif edersiintiz ve hep be
raber bir güzel 'temel atarız efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İSMET TURHANGIL ^Manisa) — 'Madenilerde 

ilgili diğer sorularım?.. 
BAŞKAN — Yazılı cevap verecekler efendim. 
İSMET TURHANGÎL (Manisa) — Efendim ri

cam; üç ayda veya altı ayda cevap verilmemesi. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendini, tetiklik edece
ğiz; ne kadar maden çıkarıldı, ne kadarı nereye sa
tıldı, ne yapıldı; Bulgar * mıydı, Türk müydü? İşin 
içinde çok etüt var efendim; onun içlin, ımüsaade 
edin lütfen. Doğru cevap vermeyi düşündüğümüz 
için, biraz müddet rica ediyoruz; üstünkörü cevap 
vermeyi düşünmediğimiz için müddet rica ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Balkan, al

tınları Karlııoğlu'nun çaldığı söyleniyor. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Karlıoğlu kim?.. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Maden Dairesi 

Başkanı. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Ha, öyle mi? Ayıptır, 
ayıptır; müdafaasız (bir devlet memuruna, böyle teş
riî masuniyete sığınarak... Ayıptır... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güler. 

HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, üç küçük sorum olacak sayın balkanımıza. 

Afişin-Elbiıstan Termik Santralının iki ünitesinin 
faaliyete geçtiğini, faal olduğunu sayın 'bakanımız ifa
de buyurdular. Ellimde anahalılî 'bir gazete var; bu 
gazetede, iki ünitenin 'bacasından çıkan kömür ar
tıklarının 'beş köyün arazisini kirlettiği, halkın feryat 
ettiği yazılmaktadır, 

İkincisi : Bu 'termik santralını kimyasal ve di
ğer artıklarının, yakınından geçen Hurman Çayını 
kirlettiği ve hayvanlarımıza zarar verdiği yazıllmaik-
'tadır. Sayın bakanlığımız 'bunlar için bir tedbir alı
yorlar niı? 

Bir diğer sorum : Blbisitan İlçesinde, bir ay ön
ce glittiğiımde, özel sektöre ait satılan kömürün to
nu 45 'bin liıraydı; odunun tonu da yine aynı se
kide 45 bin liraydı. Taşıması, kırılması ile «birlikte 
50 bin liraya mal olan ve en fakir 'bir ailenin İlki 
ton yakacağı hesap edilirse, 100 bin lirayla bu fa-
iklir ailelerin nasıl ısınacağının .tedbiri 'alınmış mıdır? 

Son ısorum : Hurman Çayının üzerinde yapıl
ması düşünülen Karakurt Barajının 1986 yılı prog
ramına alınıp alınmadığının cevaplandırılmasını isti
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
IBAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Güler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, üçüncü sua
linizden 'başlayalım; programa alınmadı. 

Afşin-Elbistan için söylediğiniz varit değildir. Üç-
dört gün sonra Afşin-Elbistan'a gidiyorum; orada ben 
de bizzat tetkik edeceğim. Arkadaşlarım bana 'böyle 
ıbir hususun varit olmadığını bildirdiler. Orada ge
rekli tetikikat yapılacak, eğer 'böyle bir şey varsa, 
gerekli tedbir alınmaya çalışılacaktır. 

Her sanltralda olduğu gibi, Afşin-Elbistan'da da . 
ölektro-filtre ve su tasfiye cihazı vardır.̂  

Satılan kömür, özel sektörün kömürüdür. . Biz 
devlet olarak makul seviyede satışlarımıza devam ©t-
mekteyfiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür edenim Sayın Baklan. 
Sayın Salih Alcan, 'buyurun efendim. 

SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
sayın bakanıma soruyorum' : 31.7.1984 tariilh ve 
130/27 .sayı ile teftiş kurulu raporunca hakkında tah
kikat yapılan ve disiplin kurulunca karara bağlanan 
Maden Dairesi Başkanının, hakkında teftiş kurulun
ca hazırlanan ve Danıştay'a intikal ettirilen fezleke
nin akifoetii ne olmuştur, bilgi verebilirler mi? 
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BAŞKAN — Evet, ibuyurun Sayın ©akan. 
ENERJİ VE TABIÎ^ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — Efendim, bunu yazılı 
cevaplayacağım. Arkadaşlarımla da istişare ettim, şu 
anda itam olarak Üjlir bMgiimiz ydk. Teftiş Kurulu fa
lan «Aması -itîbaıniyle, size doğru bir bilgi verebil
mek için müsaadenizi yotitiham edeceğim, yazıılı oûa-
rak cevaplarımı bildireceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilimi Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU .(Erzurum) — Sayın 

Başkan, 'ben Plan ve Bütçe Komisyonunda da sor-
nuıştuım, demıin şu kürsüde de 'söyledim; fakat bu 
sorumun cevalbını adamadım, onun için tekrarlamak 
zorundayım. 

Sımak dekapaj işinden dolayı müteahhit Salih 
Gütener'e 511 milyon lira fazıla hakediş verilmişti, 
geçen sene başında. Yine onun kurduğu Guleman 
Şkketkıe 275 milyon (lira fazla hakediş , verilmiş ,iidi. 
Bunlar itfa edimliş mıidıir şimdiye kadar, yoksa. yine 
fazla 'Mhkak devam etmekte midir? 

Ayrıca, yine bu şahsın eniştesi Basdi le* beraber 
kurduğu BASSA Şirketine de bir ihale yapılmış, 
ekipman ojlmadığı için 350 milyon lira avans veri
lmiştir. Bu da Ma edildi mi, yoksa 'itfa edildikten 
sorara da fazla hakediış ofknıuş mudur? 

tercisi : Devlet Su İşlerinin METOK 'Şirketi
ne verdiği 495 milyon liralık -fazla hakedişin neticesi 
ne oümuşibur? 

Üçüncüsü : Urfa Tüneli yapımında neden, müte
ahhit, işleri yavaşiaıtaııştır -ki, buna 11 milyar İka 
da para verildi- acaba bu parayı başka işinde mi 
kullanmıştır? 

(Dördüncüsü, sayın bakanıma oradan da arz et-
ıtkn ve dedim ki; Erzurum'a yeterince kömür gitmi
yor. Sayın bakamm oradan, Erzurum'a verülen tah
sislileri saydılar. Su andaki depodaki miktarlar nedk? 
Onu .öğrenmek işitiyorum; tahsisleri 'ben de biliyo
rum. «Oltu'ya 40 Ibin ton kömür'ü Balkaya'dan tah-
sis ettim» diyor; onu ben de büıiiyorum. 

BAŞKAN — Evet, anlaşidı Sayın Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Balkan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Efendim, cevaplarımı 
arz ediyorum : «Plan ve Bütçe Komisyonunda sor
dum» demişti. Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın 
Nalıbanıtoğlu'nıun sorduğu sual, yanimıyorsam, 2020 
yılına kadar yapılacak olan barajlarda kulanıüaoak 
olan türbinlerin ne kadar olacağı ve nereden alına
cağı hususunda idi. Bunlar yeni sualerdir. Galiba 

buinlardan bir ıtanesi daha orada sorulmuştu, onun da 
cevabını arz edecektim; ama 2020 yılına kadar olun
ca çok etüt etmek 'lazım tabiî. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Şimdi 
bu sorularıma cevap verin Sayın Bakanım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Bu sorulara cevap ve-
rdyorum. 

550 mlyon 'liralık husus adliyeye intikal etmiştir, 
halen neticesi beklenmekted'k. 

«350 milyon lira avans verildi mi?» dediniz; evet, 
verilmiştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Aynı adama... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDÎ TÜREL (Antalya) — Hayır efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ortağına... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Ben suallere cevap ve
riyorum beyefendi, ortağıdır veya değildir, onu siz 
Sayın Nalbantoğlu ile konuşun. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, siz devam ediniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — 210 milyon lirası geri 
aiınımıştur, şu ana kadar. 

Urfa Tünelinde işler yavaşladı iddiası 'tamamen 
hilafı hakikattir; bilakis hızlanmıştiir. Yakında, yani 
ayın 25'inden sonra Urfa Tüneline gideceğiz, Sa
yın Cumhurbaşkanım da teşrif edecekler; orada her
halde kendisine verilen izahat televizyonda ve ba
sında sizlere intikal ettirilmiş olacaktır. 

'Erzurum deposundaki kömürleri arz ediyorum 
efendim : İtini kömürü 7 505 ton, Balkaya kömürü 
300 ton, Sütkans kömürü 150 ton, Aşkale kömürü 
350 iton, kok kömürü 1 756 ton, briket 200 ton ol
mak üzere, toplam 20 261 ton Erzurum deposunda, 
bugünkü tespitlere göre kömür vardır efendim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Veysel Varot, buyurun. 

VEYSEL VAROL '(Erzincan) — Sayın Başkan, 
Erzincan İline bağlı, 'ilçelerin kaç köyünde elektrik 
yoktur ve o köylerin dektriklerıdirilmesi hangi ta
rihte biıtMecektk? 

(İkinci sorum, Sayın Başbakanımız, 'bundan birkaç 
gün önce yaptığı bir basın toplantısında, «Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu ilerini şantiye haline getkdik» 
buyurdular. Acaba Erzincan'da, sayın bakanımızın 
bakanlığını •ilgilendiren bir şantiye mevcut mudur? 
Ben bu şantiyelere rastlamadığıma göre, acaba Er-
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zincan İlli ANAP'ım. millî coğrafyası bünyesinde Batı 
Anadolu'da (mıdır? 

Üçüncü sorum, Kütahya'da, kömür ocaklarının 
ANAP'lılara devredildiğine* dair şayialar var, Bu ne 
dereceye foadar doğrudur? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, Erzincan İli
nin elektrik dorumunu arz ediyorum : Erzincan'ın, 
567 köyü var. 1983 yılına kadar 222 köyü elektri
ğe kavuşmuş. 1983 yılından şu ana kadar 150 köyü
ne daha elektrik verilmiş; yani toplam 372 köyüne 
elektrik verilmiş. Yıl sonuna kadar; yanli.15 Ocak 
tarihine kadar bu ıralkam biraz daha artacak, 30 köy 
daha feve edilecektir. 'Böylece, elektriğe kavuşan 
köy sayısı 400'ü ouiacakıtır. Geriye 167 köy foall'a-
cak'tıır ki, onlar da iki sene içerisinde bitirilecekıtlit 
efendim. 

İkinci sorunun cevabına (gelince : Arfcadaşılaırı-
mıın verdiği bilgiye göre, Tercan pompaj sulama iş. 
15 gün .evvel ihale edikriiş. Erzincan'da da bir şan
tiyemiz mevcuttur ©fendim. (ANAP şuralarından al
kışlar) 

VEYSEL VAROL '(Erzincan) — 'İktidarınızdan 
evvel?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAM 
SUIDİ TÜREL (Antalya) — Hayır efendim, 15 gün 
evvel ihale edildi. 

Üçüncü sorunuza gelince : 'Biz, hiçbir şahsa böy
le ANAPlıdır, şu partÜlidir, bu partilidir diye köımüı 
ocağı vermediğimizi lifade ettik. Belediyeler r'ödövans-
!a verm'iştiir, Şunu kesMilkle ifade edeyim efendim: 
bu Ikömür ocaklarının verilımesıi kanunîdir, Ama... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Eski kanuna gö
re, 'bir gün önce... « 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN) 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet, eski kanuna gö
ne arz ediyorum; ama ben, bu kömür ocaklarının 
sizin duyduğunuz (ihbarları duyduğum için, verlmes' 
işlemini durdurttum. Arkadaşlarım buradadır; arka
daşlar, bu (iş kanunî de olsa, gayrı 'kanunî de olsa 
demek ki suiistimal ediliyor, onun için durduralım 
dedim ve durdurdum. İşte,' arkadaşlarım 'buradadır... 
Eğer «Durdurmadı» veyahut «Haberi olduğu an 'bu
na müdahale etmedi» derlerse, sizin her türlü sözü
nüze razıyım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT Kahramanmaraş) — Mü-
letvelfoiMğinden... 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, o bir iddia 
ile olabilir, oma girmek istedik; ama, giren olmadı. 

Teşekkür ederim efendim.; 
BAŞKAN — Teşekikü rederim Sayın Bakan. . 
Buyurun Sayın Turan Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT ((Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, sayın balkanın alnına çarpmadan, 'bil
gilerine sunarak ifade ediyorum. 

TÖGAY GEMALMAZ (Erzurum) — Alnına 
çarpmak ne demek? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben, 
fiilî olarak değil efendim, fikir olarak söylüyorum. 

Binincisi; Anavatan iktidarı, parti programında 
da, hükümet programında da, özel sektörcü bir hü
kümettir. Devletçilik, kamu kurum ve kuruluşlarının 
sınaî ve ticarî faaliyeti bu parti iiçin düşünülme
yen bir şey. Eğer özel sektör ibunu yapamaz ise, hü
kümet, devlet bunu yapacak, kâr elde ettiği zaman 
da özel sektöre devredecektir. Felsefeleri bu. 

Şimdi soruyorum': Bu felsefenizin karşısında, 
Maden Kanununda belediyelere ve di özel idarelerinle 
bazı maden sahalarını aramak veya istetmek sure
tiyle devretmek esasını nasıl 'bağdaştırıyorsunuz? Bu
rada bir çelişki mevcut değil midir? 

İkinci sualim bundan kaynaklanan bir sualdir. 
Şimdi 'de ikrar ettiniz; beledıiyelere verilmiş, beledi-

^ yeler de rödövansla bazı şahıslara vermiş. Siz, «Bun
ların altında benim imzam ydktur, 'ben bundan bilgi 
sahü'bi değildim, dolayısıyla sorumluluk bana ait de
ğildir» demek (istediniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ* TÜREL (Antalya) — Hayır efendim, daha 
da devam ettim; ama... 

M. TURAN BAYEZÜT ^Kahramanmaraş) — 
Eğer, bu şekilde bir yaklaşım içindeyseniz, bu, Ana
yasanın sorumluluk ilkesini nasıl yorumluyorsunuz? 

Bu sualimin üçüncü kısmıdır sayın bakan; sizin 
devrettiğiniz sahaları bilfiil işleten belediye var mı
dır ve belediyeler kadrolarını, ekipmanlarını temin 
edip, bu yola gitmişler midir? 

İkinci sualim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Dördüncü oluyor efen
dim. 

M. TURAN BAYEZİT !(Katoamanımaraş) — 
Onlar tek sualdi 

BAŞKAN — Birinci sualin bölümleriydi. 
Buyurunu, 
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M. TURAN BAYEZff (Kahramanmaraş) —. 
Onlar esas sualimin şaklarıydı. 

İkinci sualime geçiyorum. Gene sayın bakan 
hem buradaki açıMiamailiajnnda, hem de Plan ve Büt
çe Komisyonunda, Anavatan (iktidarının yapılmazı 
yapan bir iktidar olduğunu, muhali mümkün kıldı
ğını misalleriyle verdiler, iftihar ettik bundan, «Fa
lan barajı 6 ay öne çektik, filan barajı 1 yıl öne 
çektik» dediler; ama Ergene Ovasında yanan çeltik
leri, «Onlar Devlet Su tşleri ile anlaşma yapmamış 
sahalardır» diye geçiştirmek, bence özel sektörcü 
bir iktidarın dahi, halk - vatandaş menfaati fikrine 
uymayacak bir cevap tarzıdır. 

BAŞKAN — Soruyu alıyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Soruyorum: Diğer projeleri 1 yıl, 2 yıl öne çeken 
bir iktidar, acaba Trakya'nın o Güneyinde yanan 
çeltiklere suyu niçin götürememiştir? O iktidar gücü 
ile 'bunu yapamama arasında bir- çelişikti var mi
dir? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Ergene Ovasında 
çeltik yanmamıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bir dakika efendim, siz, «Biz mucize yapıyoruz» 
diyorsunuz; biz de, bu mucizeyi neden yapamadınız 
diye soruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bayeziıt, buyurun sorularınıza 
devam edimiz efendim. 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 
Üçüncü sualim: Geçen yıl Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı, nükleer proje konusunda aynen 
söyle söylemişlerdir; «Nükleer projenin teknik ve 
malt değerlendirilmesi tamamlanmış olup, halen 
siyasal değeriendıirilmeai yapılmaktadır» demişlerdir. 
Bunlar o gün sayın bakamn metinlerinden ketime ke
lime aynen Ilınmış sözleridir. Acaba... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Tarihini rica edebilir 
miyim acaba? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Geçen «enekli bütçe konuşmaları sırasında söylen
miş; yani geçen sene dün. 

Acaba, aradan bir sene geçmesine rağmen, bu si
yasî değerlendiimeller, görüşmeler ne vüsattedir ki, 
netice vermemiştir? (Gürültüler) 

ŞABAN KÜÇÜKOĞLU (Kastamonu) — O eski 
bakan zamanındadır, 

(BAŞKAN — Lütfen sayın mMetveklMeri.,. 
Anlaşıldı Sayın Bayezit^ 

Buyurunuz Sayın Bakam. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDt TÜREL (Antalya) — Ben de Sayın Bayezit'e 
şunu hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum: 
Eserler alna çarpar, fliikMer alna çarpmaz. Siz fi-
•kir serdediyoraunuz; biz, eser yaratıyoruz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Şimdi cevaplarıma geçiyorum efendim. 
«Belediyelere verilmesini nasıl bağdaştırıyor

sunuz?» diyorsunuz. 
Bu bir kanun hükmüdür. 
M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 

Felsefenizle, «kanun» diye kaçamazsınız. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendim, felsefe başka, 
kanun başka. Bjenim felsefem adam öldürmektir di
ye, kanunun cevaz vermediği bir şeyi yapamam efen
dim, 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hükümetinizin felsefesi' bu. Sualden kaçmayın sa
yın bakam. . 

BAŞKAN — Sayın Bayezât, lütfen... 
ENERJİ VE TAIB1I KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Efendüm, «imzalama
dım diyorsunuz» dedimiz ve ben, «Dahası da var» 
dedim; «Bunu duyduğum zaman durdurdum ben bu 
işi» dedim., Fakat buna rağmen, ben, devlet memu
riyetinden gelmiş bir kişiyim; arkadaşlarım bunu 
haksız yere verd&lerse ve bana bir mesuliyet teret
tüp ederse, ben bunu çekmeye razıyım, efendim. Za
bıtlara giren laftır efendim; ben, bir bakanın yetki
sini müsteşara, müsteşar yardımcısına veya şuna bu
na devretmesinin kendisini sorumluluktan kurtarma-
yaçağıınra idraki ve bilinci içerisinde olan bir kişi* 
yim efendim, 

M. TURAN BAYEZfT ^Kahramanmaraş) — 
Burada aksini söylediniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan» 
«İmzalamadım» dedimiz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Evet, «imzalamadım» 
dedim; ama mesuliyetten ben azadeyim mi dedim? 
İmzalamadım dedim; ama mesuliyetten azadeyim 
demedim, ıjmzalamaıdığımı söyledim. 

Ergene Ovasındaki sulama: Olmayan bir şeyi 
yaratmak, Tanrı'ya mahsustur, bize mahsus değil
dir. Ne kadar güçlü olursak olaikn, Ergene Ovasın* 
dafci olmayanı bir suyu vermemiz mümkün değildir. 

O zaman her şeye muktedir olan, bizden çok daha 
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güçlü devletler var; bir Amerika niçin bir Sina Çö-
Mnda «u çılkajrıamıyor?... 

'Nükleer santralın, biraz evvel söylediğim gibi, 
temasları devam etmektedir efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sa

yın Artukarslan, buyurun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, konuşmamda ıda arz etmiştim sayın bakanı
ma, Abdurrezak Ibey de bir dereceye 'kadar temas 
ettiler. Ben bu mezralar meselesini bir teklif olarak 
söylemiştim; yüzde 50 veya yüzde 100 haflleddılmesi 
bakımından bakanlık bir şey düşünebilir mi? Çünkü 
ısosyal durum itibariyle (A) köyünde elektrik yanar
ken, (1B) mezrasında elektrik yanmıyor. Dolayısıyla 
mezralardan, köyden kız listeyenlere kız gitmiyor; 
burada «Elektrik var, ben elektriksiz köye gitmem» 
diyor ve böyle bir dengesizlik mevzubahis ölüyor. 
(Alkışlar) 

Şimdi bu şartlar içerisinde lave edeceğim bir hu
sus ıda şudur: «Köyler yapıldıktan sonra mezralara 
sıra gelecek» dandiki, doğrudur, uygundur; ama 
bence bir trafo (hesabı bir köy çerçevesinde yapılır
ken, bir, diki, üç köy hesap ediliyor. Sonradan mez
raları bu çerçeve içerisine alırsak, yeniden bir te
sis sorunu çıkmaz mı? Sayın Bakan hiç olmazsa bu 
sosyal yaraya, gerice yörelerde, kalkınmada öncelik
li yörelerde, nispeti köye göre 2 misil olan yörelerde 
yüzde 50 nispetinde bir katkıda bulunamazlar mı? 

BAŞKAN — Anlaşıldı! Sayın Artukarslan. 
Buyurun Sayın Batoan̂  

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL '(Antalya) — Efendim, gönlümüz el-
(bettefci buna, «evet» demeyi çok arzu ederdi. Yalnız 
biz, köy trafolarını koyarken, mezraları da düşüne
rek, biraz daha büyük ıtraıfo koyuyoruz. Bu bize 
yüzde 28 fazla masrafa baliğ olmaktadır; ama çok 
yakın olan mezraları, her türlü prensip kararımıza 
rağmen yine yapmaktayız. Şuna söz verdik; «1987 
senesine kadar Türkiye'de elektriksiz köy bırakma
yacağız» dedik. Allah muhafaza, yaptıklarımız için 
dahi (bize, «Yapmadı» diyenler; 10 tane köy bırakır
sanız, «Burada söz vermiştiniz, ne oldu? Siz böyle 
iktidarsınız...» diye burada bizi tenkit ederler. Onun 
için biz, verdiğimiz söze; yani 1987 senesinde elek
triksiz köy bırakmama sözüne sadığız. Fakat bunun 
yanında, çok yakın olan, üç ya da beş direkle elek
trik gidebilecek mahallelere de elektrik götürmeye 
çalışıyoruz ama, eli, yüz direkle gidecek mezralara J 
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bugün için elektrik1 götürmemiz mümkün değildir. 
Ancak ileride oraya elektrik götürülebilecek tarzda 
büyük trafo konmaktadır efendim. Hatta, aydınlat-
malıar dahi düşünülerek, üçlü direkler de bazı yer
lerde takılmaktadır. Çünkü, biraz evvel kürsüde de 
ifade ettim, Türkiye'yi inşallah ışıl xşâ hale getire
ceğiz. 

Teşjdkfcür ederim.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Saiıim Erel, 'buyurun. 
SAUM EREL (Klonya) — Sayın Başkan, sayın 

balkan az evvel, «Sizlere daha faydalı cevap verme
yi uygun (gördüğüm için, süre tanımanızı raca edi
yorum» şeklinde 'beyanda bulunmuşlardır; bunu an-
liayışlla karşılıyoruz. 

Sayın Başkanımı, geçen yıl, 19.12.1984 .tarihinde 
yapılan, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çe görüşmelerinde sormuş olduğum 10 soruya 'kar
şın, dönemin bakanı; «Değerli milletvekili arkada
şım, 10 sorunuza, 10 tane daha katarım; 20 tanesi
ne de cevap vermek isterini. Ancak, cevaplarımı, 
daha detaylı şekilde yazılı olarak takdim edeceğim» 
sekimde hlgi vermişlerdi. Bu bilgiyi ve bu cevap* 
ları intizar etmekteyim. 

1. Sayın Başkan, hükümetimizin, çok hızlı ça
tışmaları içerisinde, hidroelektrik enerji, ıtermik ener
ji ve nükleer enerjilerin içerisine, bir de güneş ener
jisini katarak; güneş enerjisinin yaygınlaştırılması, 
vatandaşlarımıza ulaştırılması için bir politikası var 
mıdır? 

2A Devlet 'Su İşleri Genel (Müdürlüğünün halen 
uygulamakta olduğu sulama ücretleri, müstahsilimi
ze ve çiftçilerimize çok fazla gelmektedir. Bu sula
ma ücretinin gerekçesinde, sulama ücretinin azlığı, 
ürünlerin, mahsullerin sulama suyu ihtiyacını kar* 
sılama garantisi de vardır, örneğin; bu y i çok kurak 
geçen mevsim dolayısıyla sulama yapılamamıştır; 
baraj rezervuarlarının dölmaması sebebiyle. Buna rağ
men sulama ücreti alınmıştır. Bu sulama ücretinin 
düşürülmesi veyahut ıda, böyle kurak mevsimlerde 
değişiklik yapılması, hükümetimizce düşünülmekte 
midir? 

3. Maden Tetkik Arama Enstitüsünün bu yıl; 
yani 1985 yılında, 129 ıbin metre sondaj yaptığım, 
sayın bakanım ifade ettiler. Ayını kuruluş, acaba 
1984 yılında kaç bin metre sondaj yapmıştır? 

4. Soma'da, altında devlete ait, beş milyon ton 
kömür bulunan sahadaki Krolin Firmasına ait toz 
kömür kaldırılmış midir? 



T. B. M. M. B: 49 19 » 12 . 1985 Öl 4 

5. Sayın Başkan, «iyasal iktidar döneminde, ka- I 
«ıulaştırma borçlarınız var mıdır? Varaâ, yıllara gö- I 
re miktarı nedir? Bu kamulaştırma ücretleri, mü- I 
keUefilere nakit olarak veya devlet tahvil olarak I 
ödenmektedir. Devlet tahvilii olarak ödeniyorsa, bu I 
tahvillerin faizleri ne miktardadır? I 

6. Bakanlığınızda, yatırım yükümlülerine; ya- I 
ni müteahhitlere veyahut da, Ibenzeri 'kişilere, üstün- I 
kaklar zamanında ve nakit olarak mı ödenmektedir? I 
Bunlarda gecikimler olmakta mıdır? ödemelerde dev- I 
let tahvli kullanümakta mıdır? I 

7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, bazı I 
ödemelerin zamanında ve tam olarak yapılması için, I 
rüşvet uygulamasının da olduğu iddiaları varittir. I 
Bu konuyla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? I 

Teşekkür eder, saygılar sunaam. I 
BAŞKAN — AniaşJdt, Sayın Erel I 
Sayın Bakan, buyurun efendim. I 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI I 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Güneş enerjisinden is- I 
tifade etme hususunda çalışmalarımız, Elektrik İşleri I 
Etüt İdaresi tarafından yürütülmektedir, I 

Sulama suyunun pahalı olduğundan bahsedilmiş- I 
tir. Biz halen, işletme ve bakım giderleri olarak, yüz- I 
de 60'ım almaktayız. Bu rakam, önümüzdeki yıl, I 
biraz daha artırılacaktır; yani biraz daha pahalıflan- I 
durulacaktır. I 

ıDSt hakkındaki isnatlarınızı şiddetle reddedüyo- I 
rum. Eğer ellinizde dellilleriniz varsa, derhal verme- I 
nizi... I 

SALİM EREL (Konya) — Gazete havadislerin- I 
den... I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI I 
SUDİ TÜREL ((Antalya) — Yoksa, bu kadar iyi I 
çalışan bir müesseseyi, uluorta rencide etmenizi tees- I 
sufle karşılarım. (ANAP sıralarından alkışlar) I 

SALİM EREL (Konya) — Sayman vekffi... I 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI I 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayman vekilinin hi- I 
zimle alakası yoktur. Lütfen iişi tahkik edin; sayman I 
biizüm değildir, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait I 
bir saymandır, Devlet Su İşleriyle alakası yoktur I 
ve Devlet Su İşleriyle de suistknain alakası yok- I 
tur. I 

SALİM EREL (Klonya) — Hükümet içinde... I 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Hükümet içerisinde ol- I 
rnıak ibaşka, DSİ olmak başka; siz bunu DSt olarak I 
söylüyorsunuz. | 

I SALIM EREL (Konya) — Sizin bulunduğunuz 
I zamanda DSİ mükelleflere ödeme yapıyor. 

ENÖRJ1 VE TABİİ KAYNAKLAR -BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Bizimle âlgilli değildkj 

I Ben eğer bankaya zatı âlinizin namına bir para ya-
I tırsam, banka parayı başkasına verse mesulü ben mi-
I yim? 
I SALİM EREL (Konya) — Ben dddî soru soru-
I yorum, Sayın Bakan, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Ben de ciddî cevap ve-

I riıyorum beyefendi; gayri ciddî imi cevap veriyorum? 
I Lütfen müesseseleri böyle zedelemeye çalışmayın, 

I SALIM EREL (Konya) — Ben müesseseleri kur-
I tarmaya çahşıyorum. 

ENERJİ VE TABÖ KAYNAKLAR BAKANI . 
I SUDİ TÜREL (Antalya) — Müesseseyi kurtarmaya 
I çabşıyor&anız, biraz daha işi tahkik ederek kurtar-
I maya çalasın. 
I Diğer suallerinize yazıla cevap vereceğim. 
I Teşekkür ederin^ 

I BAŞKAN — Sayın mliMelK êkıillieri, Enerji ve Ta-
I biî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşme-
I 1er tamamlanmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

I Bütçenin bölümlerine geçjilmesM oylarınıza su-
I nuyorum: Kalbuü edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca-
I Sum. 

I 1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1986 
I Malî Yılı Bütçesi 

I A — CETVELİ 
I Prog. 
I Kodu Açıklama Lira 

İĞİ' Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri - 596 562 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ll'l 'Maden ve Enerji Kaynak
larının İşletilmesi 27 806 438 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Gelir 
Türü 

900 

Açıklama 

Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul1 

. edimiştir. 

Lira 

3'8'6 513 000 

GENEL TOPLAM 28 789 513 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
^Öllümleri kabul edilmiştir. 

• 2.. H- Enerji ve Tabiî iKaynaktar Bakanlığı 1984 
Malî Yılı Kesinhesabı 

'BAŞKAN T - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının 1984 malî yılı kesin'hesafomın bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

©ölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin çeşidi 

101' Genel Ylönetüm ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul e'dilmi#r. 

111 'Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 
. BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 

Ka'bul edilmişjtür. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ddilmiş^ir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN —- Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kaîbul ddikni^tür. 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

1 731 067 000 1 '3110 284 382 

tptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

420 782 618 

19 055 894 000 18 932 892 950 123 001 050 

66 378 667 65 077 244 

20 853 339 667 20 308 254 576 

1 301 423 

545 085 091 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1984 ma-. 
lî yılı kesinlhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Devlet $u İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet $u Heri Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Bütçesi 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de bu 
bakanlığa bağlı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gider ve gelirlere ilişkin bölümleri okutup ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 
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Prog. 
Kodu 

101' 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Des
tek Hizmetleri 14 076 528 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 37 218 941 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmet
leri 22 7112 010 000 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

11'2 • Büyülk Su İşleri 326 865 122 000 
'BAŞKAN — Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113/ Küçük Su işleri 22 523 386 000 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı 
Hizmetleri 4 983 013 000 
IBAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 ' Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 2 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 430 579 000 000 

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

Şimdi OB) Işarettü cetvelin bölümlerini okutuyo
rum : 

Gelir 
Türü 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelir
ler 27 000 000 000 

IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... 'Kabul 
edilmiştir. 

$ özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 403 579 000 000 

IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 

. edilmiştir. 

TOPLAM 430 579 000 000 

IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — \Dvelet Su İşleri Çenel Müdürlüğü 1984 Ma
lî Yılı )Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Devlet Su iş
leri Genel Müdürlüğü 1984 Yılı Kesinheisabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölüm
leme geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
'Bölümlere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

©ölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım : 
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A — CETVELİ! 

Ertesi 
Ödenek* Gider r oluna 

Prog. ödeneğin Çeşidi Ora Lira 

10H Genel YlönetÜm ve Destek Hizmetleri 7 469 388 000 6 456 280 844 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 23 084 211 426 19 764 791 836 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ddilmişfâr. 

llıl< İşletme Onarım Hizmetten 11 301 914 000 10 049 312 483 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ödilmi^tir. 

112 Büyük Su işleri • 207 926 034 478 162 319 308 644 
BAŞKAN — Kabul edenfeç... Etmeyenler... 
Ka'bul ekiilm^tir. 

113 Küçük Su işleri 12 436 336 993 1Q 500 592 893, 
BAŞKAN — Kabul edenfer... Etmeyenler... 
'Kabul etfilmişttr. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 2 91'5 457 OÖÖ 2 '5113: 886 9W 
BAŞKAN — Ka'bul edenfer... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlaırana Dağıtılamayan Trans
ferle* s. 7 331 373 793» 6 846 286 277j 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul etfümiştıır. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 2 301 812 255 389 414 584 1 91 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul eidilmişlüır. 

GENEL TOPLAM 274 766 527 945 218 839 874 505 1 91 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Şimdi (B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

2 Ver 

Gelirin Çeşidi 

gi dışı normal gelirler 

B — ÇETVELt 

Tahmin 
Lira 

4 235 000 000 

Tahsilat 
Lira 

4 485 985 569 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

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

8 Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar 
(SONDAJLAR) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

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

226 205 257 000 241 255 972 299 

389 414 584 

230 440 257 000 246 131 372 452 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir. 

b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 MaTı 
Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Şimdi de bakanlığa bağlı, Petrol iş
leri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Gider ve gelirlere ilişkin bölümleri okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım : 

Prog. 
kodu 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 295 749 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Gelir 
Türü Açıklama 

111 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş: 
tir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Petrol faaliyetleri ve akaryakıt 
politikası 64 251 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 250 000 

378 250 000 
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Şimdi gelir cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama 

B : 49 

Lira 

19 . 12 1985 0 : 4 

Vergi dışı normal gelirler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
özel gelirler ve Hazine yardı
mı 375 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

TOPLAM 378 250 000 

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

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
1984 Malî. Yılı Kesinhesabımn bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım. 

1984 malî yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü ke
sinhesabımn (A) cetvelini okutuyorum : 

CETVELİ 

Prag. ödeneğin Çeşidi 

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

* 
111 Petrol faaliyetleri ve akaryakıt politikası 

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

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

(jB) cetvelini okutuyorum : 

Ödenek 
Lira 

101 659 000 

41 101 000 

Gider 
Lira 

75 262 453 

23 014 093 

tptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

26 396 547 

18 086 907 

15 699 712 

158 459 712 

9 739 426 5 960 286 

108 015 972 50 443 740 
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B — CETVELÎ 

Q : 4 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

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

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

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün bütçesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1986 Malî Yılı Bütçesiyle, 1984 Malî Yılı Kesinhe
sabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

Tahmin 
Lira 

1 000 000 

153 500 000 

Tahsilat 
Lira 

276 415 

146 521 705 

154 500 000 146 798 120 

Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamam
lanmıştır. 

Yarınki programda yer alan bütçeleri görüşmek 
ve 20 Aralık 1985 Cuma günü (yani bugün) saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.10 

• > • • - « 

V. — SORULAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. —İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, yaşam sigortası masraflarının vergi iadesi kapsa
mına alınacağı hakkındaki beyanına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/770) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sonu önergemin Sayın Başbakan tara,-

fmdan yafzalı olarak yanıtlanması için gereğini arz 
ederim. 

Yılmaz Hastürk 
îstanlbul 

JBazı yayın organlarında tarafunızdaın sigorta şir-
keflerıinöe emeklilik maaşı verecek yaşam sigortası 
yapılması halinde ibu masrafın vergi iadesi kapsamı-
na alınacağımı bildirdiğiniz belirtiliyor. 

IBu durumda : 
1. IBu primler sigorta, acenteleri tarafından im 

tahsil edilecektir? 
2. Mevcut mevzuata; göre acenteler ne kadar 

fcomıisyon alacaklardır? 

VE CEVAPLAR 
3. Pıiiimleni zamanlında yatırmayan acenteler 

için özel bir hüküm uygulanmasını düşünüyor mu
sunuz? 

4. Ülkemizde Wir «bamlker faciası» yaşandığı göz 
önünde bulundurularak, sigorta acentelerinin çalışma 
düzenleri ile ilgili yeni bir yajsal düzenleme düşünü
yor mıuisunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrlük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü İ17j 4 12 L 1985 
Gel : GVK 2-2190 -1580 

80521 
Türkiye Büyük MMet Meclisli Başkanlığına 
İlgi ; 20.41.1985 gün iv» 7/770-4847/118492 sayılı 

yazınız. 
'İlgi yazınız eki, îstanlbul Milletvekili Yılmaz 

Hastürk tarafımdan verilen ve Başbakanımız Sayın 
Turgut Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması is'tenilen soru önergesinde, Sayını Başbaka
nımız tarafındanj 'bazı yayın organlarında sigorta 
şirketlerince emeklilik maaşı verecek yaşam sigor
tası yapılmadı halinde, bu masrafların vergi iadesi 
kapsamınla ajlımacağının (ifade edildiği belirtilerek; 
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II. Sigorta ıpomfaiaiın sigorta aicentalları tara
fından mı tahsil edileceği, 

%. Mevcut mevzuata; göre aoentajarın ne kadar 
komisyon alacakları, 

13., Primlerini zamanında yatırmayan acentalaır 
için özel bir hüküm uyguılanmaısıınını düşünülüp dü-
işümülmediği, 

4. Ülkemizde 'bir banker faciasının yaşandığına 
'işaret edilerek sigorta acenıtalarının çalışma düzen
leri ile ilgili yeni bir yasal dıüzenleme düşünülüp 
(düşünülmediği, 

Hususlarının cevaplandırılması istenilmiş ve Sa
yın Başbakanımız tarafından da önergenin kendileri1 

adına tarafımdan cevaplandırılmatsı uygun görütaüş-
türa 

'Bilindiği üzere, Hükümetimiz tarafından hazır
lanarak Yüce Meclise sunulmuş bulunan «Bazı Ver
gi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısının» Genel Kurulda görüşülmesi sırasın
da, Tasarıya yeni ibir 54 üncü madde ilave edime-
ısiini öngöreni önerge, Plan ve Bütçe Komisyonunca 
tmüzakere edilerek benimsenmiş ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunca benimsenen yeni 54 ncü madde Ge
nel Kurulca: da aynen kabul edilerek, Tasarıya yeni 
54 üncü madde olarak monte edilmiştir. 

Tasarıya, 54 üncü madde olarak ilave edilen hü-ı 
!küm ile, 193 ısayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 ün
cü maddesinin bininci fıkrasının 3 numaralı ıbendiı 
değiştirilerek, mükellefin şahsına, eşine ve küçük 
çocuklarına; ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakat
lık, işsizlik, amalık, doğuımı ve talhsil gibi şahıs sigorta
ları için hizmet erbabı •taraflından ödenen primlerin 
(Sigortanın Türkiye'de kaini ve merkezi Türkiye'de bu
lunan bir sigorta şirketi nezdinde akdediknıiş olması 
ve sigorta priminin ödendiği ayda, elde edilen ücret 
üzerinden, - kanunla kurulu sosyal güvenlik kurum-
Itarına hizmet erbabı hissesi olarak 'hesaplaman prim ve
ya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla) ücretin 
vergi matrahının tayininde gider olarak nazara alınr 
maisı esası getirilmektedir. 

Ayrıca, Tasarının 63 üncü maddesinin müzake
resi sırasında verilen diğer 'bir önerge ile de 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 
1 numaralı bendinin de değiştirilmesi öngörülmüş 
ve bu önerge de kalbul edilmiştir. Taparının 63 üncü 
maddesine .ilave edilen hüküm ile, beyan edilem 
gelirin % 5'ini ve her bir kişi için asgarî ücretin 
yıllık tultarını aışmamak şartıyla mükellefin şahsına, 
eşline ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, 
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'hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
Sigortalarının primlerinim, sigortanın Türkiye'de kain 
ve merkezi Türkiye'de 'bulunan bir sigorta; şirketti 
nezdinde aktedilrriiş olması ve gelinin elde edildiği 
yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler 
varsa bunların safi miktarının hesaplanmadı sırasın
da ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla, beyan edi
len gelirden indirilebileceği öngörülmüştür. 

Tasarımını Kanunlaşması halimde, Genel Kurulda; 
yapılan hu düzenlemelerle, 'yukarıda, belirtöien sant
iar dahilinde ödenen özel şahıs sigorta primleri ver
giye taJbi olacak gelirin veya ücretin vergi matrahı
nın tayinimde gider olarak nazara ahnabilecektir. 

Arz ederim. 
A. Kurtoebe Alpttemoçin; 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Ül
kemizdeki fuarların faaliyetlerine ilişkin sorusu ve 
Sanayi ve 'Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/781 )(1) 

Türkiye Büyük MiMöt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakam Sa

yın Cahit Aral tarafından yazılı olaraik cevaplandı
rılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Hangi illerimizde fuar faaliyetleri yapılmak
tadır? İzmir Fuarının dışında enternasyonal olan 
fuar faaliyetimiz hangileridir? Bütün bu fuarlar han
gi tarihlerde faaliyet göstermektedir? 

2. Ucuzluk fuarları adı altında (örneğin ucuz 
gıda fuarı veya ucuz giyim fuarı gibi) açılan fuar
larımız hangi amaç ve esaslara göre açılmaktadır? 
Bunlar hangi illerimizde ve hangi tarihlerde faaliyet 
göstermektedir? 

3. Büyük şehirlerimizde açılan ucuzluk fuarla-
rındaki reyonların kiralarının çok yüksek olduğu söy
lenmektedir. (Örneğin Ankara ucuz giyim fuarında or
talama bir aylık kira bedeli 200 000 TL. dir.) Böyle 
yüksek kira ile kiralanan bu yerlerde halka kaliteli 
ucuz giyim veya gıda sunmak sizce mümkün müdür? 

4. Ucuz giyim veya gıda fuarı adı altında açı
lan bu fuarlarımızda halka sunulan giyim eşyasının 
kalitesi nasıl olmalıdır? Gıda fuarlarında halka su
nulan gıdaların insan sağlığına zararlı olup olmadığı 
tespit edilmekte midir? 

(1) Soru Önergesinin cevabına ek kitap, (7/781) 
esas numaralı dosyasındadır. 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 19 . 12 . 1985 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM - 384 
Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 11 . 1985 tarih ve 7/781/4896/18707 

sayılı yazınız. 
(Kayseri Milldtiveikiıl Mehmet Ümer'in, Ülkemiz

deki fuarların faaliyetlerine ilişkin yaızılıı soru öner
gesi ile ifligii cevabımız takdim edilmiştir. 

iBiligilcuinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Calblt Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Sorulanna 
Cevaplarımız: 

Sorular : 
1. Hangi illerimizde fuar faaliyetleri yapılmak

tadır? İzmir fuarının dışında enternasyonal olan fuar 
faaliyetimiz hangileridir? Bütün bu fuarlar hangi ta
rihlerde faaliyet göstermektedir? 

2. Ucuzluk fuarları adı altında (örneğin ucuz 
gıda fuarı veya ucuz giyim fuarı gibi) açılan fuar
larımız hangi amaç ve esaslara göre açılmaktadır? 
Bunlar hangi illerimizde ve hangi tarihlerde faaliyet 
göstermektedir? 

3. Büyük şehirlerimizde açılan ucuzluk fuarla-
rındaki reyonların kiralarının çok yüksek olduğu 
söylenmektedir, (örneğin Ankara ucuz giyim fuarın
da ortalama bir aylık kira bedeli 200 000 TL. dır.) 
Böyle yüksek kira ile kiralanan bu yerlerde halka 
kaliteli ucuz giyim veya gıda sunmak sizce müm-
künmüdür? 

4. Ucuz giyim veya gıda, fuarı adı altında açılan 
bu fuarlarımızda halka sunulan giyim eşyasının ka
litesi nasıl olmalıdır? Gıda fuarlarında halka sunu
lan gıdaların insan sağlığına zararlı olup olmadığı 
tespit edilmektemidir? 

Cevaplarımız : 
1. Ülkemizde İzmir, Samsun, Bursa, Balıkesir, 

Trabzon, Kayseri, Erzurum, Bitlis - Tatvan, Konya, 
Kocaeli, Gaziantep, Kütahya, Mersin, Kahramanma
raş olmak üzere 14 ilimizde her yıl Belediyeler tara
fından ihtisas fuarları düzenlenmektedir. Ayrıca İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde 
Belediyelerin yanı sıra, kamu kuruluşları, oda, borsa 
ve dernekler ile gerçek ve tüzelkişiler tarafından da 
fuar ve sergi organizasyonları yapılmaktadır. 

Ülkemizde İzmir fuarı dışında enternasyonal ni
telikte başka bir fuar bugün için düzenlenmemek-
tedir. Ancak, Kocaeli ve Gaziantep fuarlarının en
ternasyonal birer fuar haline getirilmesi için çalış-
malar yapılmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizde dü
zenlenen bazı fuarlarda, yabancı ülkelere ait firma
larca üretilen mal ve hizmetlerin Türkiye'de bulunan 
ithalatçı şirketler tarafından tanıtıldığı müşahade 
edilmektedir. 

Fuarların düzenlenme tarihleri değişik olmakla 
beralber, Belediyelerce her sene kurulmakla olan fu
arlar genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında açılmak
tadır. Bakanlığımızca her yılın sonunda, o sene içeri
sinde düzenlenen ve ertesi yıl düzenlenmesi planla
nan fuar ve sergiler hakkında açılış tarihlerini de 
ihtiva eden bir kitapçılık yayınlanmaktadır. 1985 
yılında çıkarılan bu yayınımızdan bir adet ekte su
nulmuştur. 

2. Ülkemizde açılan bütün fuarlar, 3143 sayılı 
Bakanlığımız teşkilat kanununda verilen yetkiye da
yanılarak çıkarılan «Yurt içinde Fuar - Sergi ve 
Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik» esasları
na göre kurulmaktadır. Bu yönetmeliğimizde fuar, 
«Sınaî, ziraî ve ticarî mamul ve mahsûllerin teşhir 
edilerek tanıtıldığı bilgi alışverişinin yapıldığı, alıcı 
ve satıcının karşılaştığı, belde - bölge ve dolayısı ile 
memleket kalkınmasında önemli rolü bulunan, kısa 
bir süre için önceden tespit edilmiş belli yer ve za
manlarda periyodik olarak açılan ve bilhassa önemli 
sanayi, tarım ve ticaret merkezlerinde kurulan, belli 
bir mal grubunu veya çok sayıdaki mal ve mahsulatı 
kapsayan, herkese açık büyük ve gelişmiş pazarlar» 
olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yine aynı yönetmelik
te «Fuar, sergi ve panayırın kamuoyuna tanıtımın
da, hiçbir şekilde haksız rekabete yol açabilecek ta
birler (mesai ucuzluk fuarı gibi) kullanılamaz veya 
tüketiciyi, yanıltacak şekilde ilan ve duyuru yapıla
maz» amir hükmü bulunmaktadır. 

Ancak, bazı Belediyelerin, 1580 sayılı Belediye 
kanunundan aldığı yetkiler muvacehesinde bu tür 
fuarlar düzenleyerek, ucuzluk ibaresini kullandıkları 
Bakanlığımızca da müşahade edilmekte ve gerekli 
uyarılar yapılmaktadır. 

Bu tür fuarların daha ziyade büyük şehirlerimiz
de düzenlendiği ve belirli bir tarihinin de bulunma
dığı anlaşılmaktadır. 

3. Belediyeler ve özel sektör kuruluşlarınca dü
zenlenen fuarlardaki reyon ücretleri, düzenleyici ile 
iştirakçi arasında tamamen serbest rekabet şartlarına 
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göre oluşmaktadır. Bu nedenle reyon fiyatlarının 
tespit edilmesindeki kriterler üzerinde Bakanlığı
mızca bir görüş bildirilmesi mümkün bulunmamak
tadır. Ancak, serbest rekabet şartlarına göre oluşan 
piyasalarda fiyatların yanı sıra kalitenin de olumlu 
yönde etkileneceği bilinen bir gerçektir. 

4. Fuarcılığın esas amaçlarına paralel olarak 
ülkemizde düzenlenen giyim fuarlarında da kaliteli 
ve yeni malların tanıtılması esastır. 

Gıda fuarlarında ise, tanıtımı yapılan malların 
insan sağlığına zararlı olup, olmadığı konusundaki 
denetimler Belediyelerce, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğü hükümlerine gö
re yapılmaktadır. 

3. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Kırk
lareli İlindeki Sarmasaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin 
yabancılara kiralanacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin 
Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/784) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Erol Ağagil 
Kırklareli 

Soru : Kırklareli ili hudutları dahilindeki Şeker 
Fabrikaları Türk Anonoim Şirketine ait «SARMI-
SAKLI ÇİFTLİĞİ» ile, Tarım Orman ve Köyişlerine 
bağlı «TÜRKGELDİ ÇlFTLlĞI»nin, yabancılara 
satışına girişildiği, Anayasa Mahkemesinin konu ile 
ilgili son kararı üzerine, bu hukukî yaklaşımdan vaz
geçilerek, uzun süreli kiralamaya gidileceği hakkında 
basında bazı haberler çıkmış ve bölgede de bu ha
berleri teyit edici bilgiler yayılmıştır. 

1. Haberler gerçek midir? Gerçek ise kime ve 
hangi şartlarda kiralanmaktadır? 

2. Kira süresi ne kadardır? Kiralayacak olan 
şirketin anasözleşmeslnde ki süre ne kadardır? Bu iki 
süre arasında bir uyuşmazlık var mıdır? 

3. Bu çiftliklerin yabancılara kiralanması sure
tiyle gerçekleştirilmesi düşünülen amaç ve bu ama
cın sağlayacağı kamu yararı, nedir? 

T.C. 
Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 19 . 12 1985 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM - 386 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğünün 3.12.1985 tarih ve K. K. Gn. Md. 
18/106-1264/06838 sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği ve Sayın Bakanımız tarafından 
cevaplandırılmasını istedikleri yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

H. Cahit Aral 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in Sorularına 
Cevaplarımız 

iSoru : Kırklareli ili hudutları dahilindeki Şe
ker Fabrikaları Türk Anonim Şirketine ait «Sarım
saklı Çiftliği» ile, Tarım Orman ve Köyişlerine bağ
lı «Türkgeldi Çiftliği» nin, yabancılara satışına giri
şildiği, Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili son 
kararı üzerine, bu hukukî yaklaşımdan vazgeçilerek, 
uzun süreli kiralamaya gidileceği hakkında basında 
bazı haberler çıkmış ve bölgede de bu haberleri teyit 
edici bilgiler yayılmıştır. 

1. Haberler gerçekmidir? Gerçek ise kime ve 
hangi şartlarla kiralanmaktadır? 

2. Kira süresi ne kadardır? Kiralayacak olan 
şirketin anasözleşmesindeki süre ne kadardır? Bu iki 
süre arasında bir uyuşmazlık varanıdır? 

3. Bu çiftliklerin yabancılara kiralanması sure
tiyle gerçekleştirilmesi düşünülen amaç ve bu ama
cın sağlayacağı kamu yararı nedir? 

Cevaplarımız : 

1. Sermayesinin % 50'si Türk ortaklarına ait 
»olan, Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
A.Ş.'ne, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ne ait Sarım
saklı Tohum Üretme Çiftliğinin kiralanma konusu; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
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Halik Sosyalist Oemalhiriyıesi arasında; Ankara'da) 
1L5.1983 tarihiınıde imzalanmış olan Karma Ekono
mik Komisyonu Protokolü gereği lolluip, (halen görüş
me safhasındadır. 

2. Türkiye - Libya Ortak Tarım ve Hayvancılık 
A.Ş.'nin kiralama süresi talebi şirketin ömrü kadar 
olup, bu husus da taraflar arasında görüşme safha
sındadır. 

Anasözleşmesine göre, Türkiye - Libya Ortak 
Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 9 Temmuz 1981 tarihin
de kurulmuş olup, süresi 25 yıldır. Ancak; bu süre 
«10'ar yıllık sürelerle Genel Kurul kararı ile uzatıla
bilir» hükmü bulunmaktadır. 

3. Çiftliğin kiralanması ile Türkiye - Libya Or
tak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ee gerçekleştirilmesi 
düşünülen amaç: 

— Türkiye ve Libya'da kendi kullanması ve ihraç 
amacı ile hububat, hayvan yemleri ve diğer ürünler 
üreitmek, 

— Hayvan ürünleri ihracı için damızlık hayvan 
yetiştirmek ve besi yapmak, 

— Her türlü tarımsal ve hayvani ürünleri içte 
ve dışta şirketin menfaatlarına uygun olarak pazar
lamak, 

— İkinci kademede Libya'da seralarda sebze ye
tiştirmek, Bu faaliyetlerinden dolayı da kamuya ya
rarlı olmak. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
49 UNCU BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1985 Perşembe 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
X I , - 1986 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/718) (S. Sayısı : 
361) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 2. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuru
lukların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna Mşkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/870, 
1/708) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4.12.1985) 

X 3. — Kaltma Bütçeli İdareler 1986 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/719) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1985) 

X 4. — 1984 Malî Yılı Kaiflma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay 'Başkanlığı Tezkeresi ile 
1984 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve iPlan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/871, 1/709) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tari
hi : 4.12.1985) 

• 3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerinin «yüdızlar savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/503) (1) 

2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

3. — Adana MUletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

7. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

9. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

11. — istanbul Milletvekili Sabit iBatumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



13. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
'Balkanından SÖTJİÜ soru önergesli (6/424) 

15. — İstanbul Milletvekili SaMt Batumlu'nun, uy-
gul'amaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

16. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

17. — Manbul. Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve izmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

18. — istanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

19. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avrii Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

20. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tüittiın ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

23. — Çorum Milletvekili Ali Ayh'an Çetin'in, 
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

24. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

25. — Hatay Milletvekili Abdurralhman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için iskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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| 26. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be-
I si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 

krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

27. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün^ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

30. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nallban'toğlu' 
| nun, Ankara ilindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro

jesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

34. — Haltay Milletvekili Mustafa Murat Sö'fcmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

35. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

36. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayldemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesli (6/492) 

37. — Haltay Milletvekili Abdumahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or-
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/493) 
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38. — Konya Milletvekili Salim Ererin, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

41. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıfcan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvertn, İs
tanbul - Sarıyer Karakolıundalki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

43. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine Miskin Başbakan
dan sözü soru önergesi (6/502) 

44. — Isıtanlbul Milletvekili İmren Aykut'un, istan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

45. — Konya Mületvekili. Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

46. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

47. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

48. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Narln'im, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü 'iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

49. — Konya Milletvekili Sabri Irmıak'ın, bir ka
mu görevlisinin laiklik aleyhinde konuşma yaptığı id
diasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge-: 
si <6/525) 

50. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin* 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

52. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/529) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Ab'acıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

54. — Şanlıurfa Milldövekili Vecih! Ataklı'nın, Şan^ 
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

55. — Şanlıurfa Milletvekili Vedİhi Ataklımın, Şan
lıurfa ili köylerine götürülecek olan hizmetlere ih§-< 
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

56. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

57. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Göklgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

58. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İşyer
lerindeki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
'önergesi 1(6/535) 

59. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/536) 

60. — Hatay Milletvekili Abdürrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine' ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından söz
lü soru önergesi (6/537) 



61. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık (karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

62. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinin hava 'kirliliği için alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

63. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, ibazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. _ 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si

gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

3. — 2.9.1971 Tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus

tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle* 
ri : 30.5.1985; 4.11.1985) 

6. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

7. — Konya Milletvekili Sabri Irimak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 

8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985)-

9. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddebr, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


