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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar 'Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinlhesap Kanunu Tasarıları (il/393, 
1/394; 3/254, 1/3:37; 3/253, 1/338) (S. Sa
yılanı : 22, 23, 44, 45) görüşmelerine de
vam edilerek : 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı. 

Belden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü, 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
'İstanbul! Üniversitesi, 
Istanfbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet ÜniVersiltesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
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Karadeniz Teiknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
'Dide Üniversitesi, 
,100 üncü Yıl Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, 
.Millî Savunma Bakanlığı, 

1988 Malî Yılı 'Bütçeleri île 1986 Ma
lî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

Teklifler 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun; 2004 Sayılı tcra ve İf
las Kanununun 18.2.1965 Tarih ve 538 
Sayılı Kanunla Değişik 1 inci Maddesinin 
2 nci Fıkrasını Değiştiren ve 1 inci Mad
deye Bir Fıkra Ekleyen Kanun Teklifi 
(2/57) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.3.1988) 

2. — Sakarya Milletvekili Ayhan Rey
han Sakallıoğlu'nun; 28.3.1983 Tarihli 
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/58) (Millî Eğitim; Plan ve Büt-

Milîî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
kalbuHü nedeniyle Silah'k Kuvvetlerimize 
Türkiye Büyük Milet Meclisinin sevgi, 
saygı ve güven duygularının iletilmesine 
ilişkin siyasî parti grup başkanvekiMerinin 
müştereken verdikleri önerge okundu; 
gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği 
ibilldirildi. 

12 Nisan 1988 Salı günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere birleşime saat 19.50' 
de son verildi. 

çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4.1988) 

3. — Sakarya Milletvekili Ayhan Rey
han Sakalhoğlu'nun; Cemalettin Oğlu 
1319 Manastır Doğumlu Remzi öztuş'un 
Eşi Fatma öztuş'a Vatanî Hizmet Terti
binden Aylık Bağlanmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/59) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1988) 

4. — Niğde Milletvekili Doğan Baran 
ve 9 Arkadaşının; Genel Sağhk Sigortası 
Kanun Teklifi (2/60) (Sağhk ve Sosyal 
işler; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-

çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An-

Başkan 
Başkanveki'li 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Bursa 

Cemal Özbilen Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

II, — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 4 . 1988 Salı 
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kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş'in, Ziraat Bankasınca 1.1.1984 -
31.12.1987 tarihleri arasında kullandırılan 
denizcilik sektörü kredilerine ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/128) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1988) 

2. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş'in, Anadolu Bankasınca 1.1.1984 
-31.12.1987 tarihleri arasında kullandırı
lan denizcilik sektörü kredilerine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/129) {Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1988) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Ziraat Bankasına devredilen ban
kaların yönetim kurulu üyelerinden bazı
larına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/130) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1988) 
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4. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Kuveyt'te okutulan 
ders kitaplarında Hatay ilimizin Suriye 
sınırlan içinde gösterildiği iddiasına iliş
kin Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.4.1988) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, gümrük kapılarından geçen araç
lardan alınan ücrete ve elde edilen gelirin 
kullanılış biçimine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1988) 

6. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesirtce verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/133) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1988) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/134) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.4.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Ba^kanveküi Abdulhalinı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul ÜnHi (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 53 üncü Birleşimini açıyorum. 

1988 malî yılı 'bütçesiyle 1986 yılı 
kesinhesabının görüşmelerine devam ede

ceğiz. Ancak, görüşmelerden önce, «Baş
kanlığım Genel Kurula Sunuşları» vardır. 

HL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çen
gelin, (6/24 ye 6/26) numaralı sözlü so
rularının yazılı soruya çevrilmesine iliş
kin önergesi (4/24) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların ya
zılı soruya çevrilmesi yolunda önergeler 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Mİlet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi günde
minin 13 üncü ve 15 inci sıralarında yer 
alan, 6/24 ve 6/26 numaralı sözlü soru
lanımın yazılı soruya- çevrilmesini saygı
larımla arz ©derim. 

Yüksek Çengel 
İstanbul 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuş
tur. Gereği Başkanlıkça yerine getirlile-
cefotir. 

2. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, (6/55) numaralı sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine ilişkin önergesi 
(4/25) 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi günde
minim 42 nci sırasında yer alan, (6/55) 
numaralı sözlü sorumun yazılı soruya 
çevrilmesini saygılarımla arz ederlim. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuş
tur. Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türk - Pakistan, Türk = İran 

dostluk gruplarının kurulmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi ve eki kurucular ku
rulu listesi (5/16) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Baskanllııgının bir tezkeresi vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel' Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet MıeClisinde Par-
liamentolararası Türk - Pakisüan ve Türk -
Iran Dostluk Grupları kurulması içim ili
şik listede isimleri yazılı İSayım Milet-
vekillerindeo oluşanı Kurcular Kurulunun 
istemi, Hükümetin de konu hakkındaki 
görüsü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
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Millbt Meclisli Başkanlık Divanının 
31.3.1988 ıtaıriıhli toplantısında görüşüle
rek; 

Yasama Meclislerinin Dış Müna
sebetlerinin Düzeniemmesıi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih, 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 ıtarih ve 1599 sayılı Kanun dle 
değişik 4 üncü ımadd&i uyarımca söz edi
len dostluk gruplarının kurulması uyıgun 
mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kamunun 4 üncü ve bu Ka
nunun uygulanmasına ilişkim Yönetmeli
ğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce Mec
lisim onaylarıma sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

Dostluk Grubunun Adı : Türk -
Pakistan 

Kurucular Kurulu Başkanı : M. Ab-
durrezak Ceylan (Siirt) 

Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Kâmran İnan (Bitlis) 
Kudbettiln Hamidi (Siirt) 
Selahattim Mumcuoğlu (Van) 
Hilmi Biçer (Sinop) 
ıŞakir Şeker (Sivas) 
Sabahattin Araş (Erzurum) 
Naim Geylani (Hakkâri) 
Salih Sümer (Diyarbakır) 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
Abdullkadir Ateş (Gaziantep) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Musa Gökibel (Muğla) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Cumhur Keskin (Hakkârii) 
Ömer Çiftçi (Ankara) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
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Rüştü Kurt (Giresun) 
Ali Şahin (Kahramanmaraş) 
Erol Köse (Kocaeli) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Aytekin Kotil (istanbul) 
Ali Topuz (istanbul) 
îlhami Biriici (Bingöl) 
Ahmet Uncu (Kahramanmaraş) 
Murat Sökmenoğlu (Hatay) 
Mehmet Oaikıroğlu (Trabzon) 
ibrahim Demir (Antalya) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Şükrü Yürür (Ordu) 
Faik Taomcıoğlu (Bitlis) 
Ertuğrul özdiemir (Ordu) 
Yılmaz Sanioğlu (Ordu) 
Mehmet Çevıik (Ankara) 
İlhan Aşıkm (Bursa) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Alaattin Fırat (Muş) 
ismet Oktay (Eskişehir) 
Emli Zeytinoğlu (Eskişehir) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
Mustafa Hikmet Çelebi (Gaziantep) 
Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Ayhan Uysail (Çanakkale) 
Akın Gönen (izmir) 
Ziya Ercan (Konya) 
Burhan Cahlit Gündüz (izmir) 
Ramiz Sevinç (izmir) 
Nurettin Dilek (Diyarbakır) 
Zeki Çeliker (Siirt) 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya) 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınızla su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edıilmişıtir. 

Türk - Iran Dostluk Grubuna ilişkin 
tezkere vardır, okuituyorum : 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - İran 

Kurucular Kurulu Başkanı : Şakir 
Şeker (Sivas) 

Kurucular Kurulu Listesi : 
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(Kud'beddik Haniidi (Sürt) 
Yaşar Eryılnıaz (Ağrı) 
Bahattin Çaloğlu (Artvin) 
Sabri Araş (Kars) 
Alil Çiftçi (Çankırı) 
Mustafa Rıfkı Yaylalı {Erzurum) 
Temel Gündo'ğdu (İstanbul) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Cezmi Eralp (Ağrı) 
Yılmaz Sanüoğlu (Ordu) 
Mehmet Ali Doğuşlu (Bingöl) 
Namık Kemal Zeybek (istanbul) 
Bülent Afcasayan (Kocaeli) 
Mehmet Gara (Adana) 
Erdoğan Yetenç (Manisa) 

Hasam Zengin (Manisa) 
Veli Aksoy (İzmir) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Mehmet Ali Eren {İstanbul) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Mustafa Sangül (istanbul) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kalbufl edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
miştiır, 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAK
LAR BAKANLIĞI. 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1986 Mati Yılı Kesinhesabı. 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1988 Malî Yılı Bütçesi. 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Programa göre, Enerji 

Ve Tabiî Kaynakikr Bakanlığının 1988 

(1) 22, 23, 44, 45 S. Sayılı Basma-
yazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir. 

Malî Yılı Bütçesi l e 1986 yılı ikesinhesa-
bının görüşjmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mıştır. 

Bu ıbütçe üzerinde grupları ve şa
hısları adına söz alan milletvekili aırka-
daskrınun isimlerini okutuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Esat Kıraitlıoğlu; Anavatan Partisi 
Grubu adına, Sayın Togay Gemalımaz, 
Sayın Erkan Kemalk>ğl)u; Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Ömer Çiftçi, Sayın Fuat Atalay. 

Sjahıslan adına: Aleyhinde, Sayın 
Hasan Zengin. 

Söz sırası Sayın Esat Kıratüıoğlu'nda. 
Buyursunlar Sayın Kırathoğlu. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ESAT KIR-
ATLIOĞLU (Nevşeihir) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Milet Meclisinin 
sayın üyeleri; peşinen, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin mem
leketimize hayırlı, uğurlu oHnıasıını te-
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ımienni ediyorum. Bu anada, grubum adı
nla, Enerji ve TaJbiî Kaymaklar Bakan
lığı bütçesini ve aynı zaımanda 'bu büt
çe lile ilgili birtakımı münasebetleri dile 
geltirmek istiyorum., 

Değerli adcladaşllarımı, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı Türkiye'nin en 
Önemi bakanlıklarından bir tanesidir; 
ancak bünyesinde barındırması icap 
eden, enerji ile ve tabiî kaynalklarla il
gili birtakım görevlıerin, bu bakanlıktan, 
Sayın Turgut Özal Hükümeti marifetiyle 
alınıp bazı devlet bakanlıklarına talksıim 
edilmesini, huzurunuzda, fevkalade po
litika dışı ve aynı zamanda, bakanlığın 
görevleriyle ilgili olmayan bor hâdise 
olanak nMenıdirmefcteytim,! 

Değerli arkadaşlarını, tabiî kaynaklar 
meselesi mevzubahis olunca, elbette ki, 
Türkiye'de ibulumam bilumum yeraltı ve 
yerüstü tabiî kaynakların bakanlığın 
bünyesinde değerlendirilmesi ve ona göre 
hareketlendirilmesi lazım gelirken ve 
1983 yılında Anavatan Partisinin İkti
dara gelmesine kadar bu iş böyle devam 
ederken, bakanlığın bünyesinde ve Ener
ji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanlığının aslî 
görevli mertebesinde olan bazı genel mü
dürlüklerin bakanlıktan alınması, cidden 
anlaşılır biir hâdise ve izah edilir bür me
sele idleğüdikd Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığınım, Türkiye'min yeraltı petrol 
fcaymaklannam, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının alınarak, bir 'devlet 'ba
kanlığıma verİImesıi nasıl izah edilir? Ma-
iden ısanayiıi İtibariyle madenin değerlen
dirilmesiyle İgl i - banka görevi İkinci 
planda kalan - Etibank'm Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından 'alınması lizah 
edilemez. Yinle, petrol müştafclarıyla il
gili, PETKİM'in, Petrol Ofisinin ve ay
nı zamanda, yeraltı kaynaklarının ener
jiye tahvilini, yer üsıtü kaynaklarının 
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enerjiye tahvilini - su itibariyle - değer-
lenldliren Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün Enerji vje TaJbiî Kaynaklar Ba
kanlığı bünyesinden alınarak', başka bir 
bakanlığın bünyesine verilmesi, izan edi
lir hâdise değildir. 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım, bu 
durum, balkanlığm tamamen parçalanma
sına yal açmış ve de görevini tam ma
nasıyla İfa edemez duruma getirmiş ol
masa münasebetiyle hakikaten memle-
ketimizde değerfendıirilrnesi lazım gelen 
hususlar, bir fcarmalkarışıfclığın içerisine 
sokulmuştur. 

Bu arada, bakanlığın bünyesinde bı
rakılan ve bilhassa, Sayın Balkanın da 
Plan ve Bütçe Komisyonunda üzerinde 
hassasiyetle durduğu ve de ehemmiyet 
verdiği - ki öyle olması lazım gelir-ma
den sektörünün değerlendirilmesi ve ma
den sanayiinin geliştirilmesi için, made
nin bulunup ve değerlendirilmesine hiz
met ©den MTA Genel Müdürlüğünün 
bütçesi fevkalade güdük, fevkalade kısır 
kalmıştır. Yaptığım hesaba göre, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü büt
çesinde - o günkü paranın satın allma 
gücüyle bugün paranın satın lalına gücü 
litibariyle değerlendirmesi yapıldığın
da - ıbir arpa boyu ileri gidilmemiş ol
duğunu görmekteyiz. Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğünün, aynı za
manda Türkiye'nin pek çok sektörüne 
hizmet vermesi itibariyle l/5O0O'lik jeolo
jik haritalarım yapılmasına ehemmiyet 
vermesi gerekir; lama, bütçe kifayetsizli
ğimden, genel müdürlüğün bu hareketin 
içerisine girmesi fevkalade güç olmak
tadır. 1/5000'lik jeolojik harita, Türkiye 
çapında tamamlandığı müddetçe, maden 
aramanın tam manasıyla değerlendiril
mesi mevzubahis olamaz. Bu durum 
ise, fevkalade kısır bir 'hâdise olarak 
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gözümüzün önünde cereyan etmektedir. 
O bakumdan, bütçenin, Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü 
'Mbarİyle çok kısır Ifcaflmış alması, faali
yetimi kısırlaştırmış olması bakımından 
bence üzüntü kaynağıdır. 

Değerli arkadaşlarım, •bakanlığın 
bünyesinde kalan diğer genel müdürlük
lerin durumuna geçmeden önce, memle-
ketimizlin umumî durumunu şöyle göz 
önüne getirmenin faydalı olacağını tah
min ediyorum. Zira, bakanlık bütçesin
de sarfiyat yapılırken ve bu değerlendir
me yapılırken, paranın satın alma gücü 
ve aynı zamanda yapılan işin (değeri tam 
manas-ıyla ortaya gelir. Paranın satın al
ma gücü, eğer varsa, ortaya konulan 
para bir mana ifade eder; ama rakamların 
sıfırları artsa, ama paranın değeri bir 
mana ifade etmese, o bütçenin 'bir değer 
kazanması ve de memlekete faydalı ol
ması, üretimi teşvik etmesi, aynı zaman
da m'emlelkettekıi enfiasyonist baskıyı 
azaltması, ya da artırması, paranın sa
tın alma gücü itibariyle bir mana iifadie 
etmektedir. Bunu değerlendirmek için, 
Anavatan iktidarının sık sık başvurdu
ğu ıbir polemik mevzuunu burada göz
lerimizin önüne getiirmelk 'isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlığım büt
çesine ayrılan para 8 sene evvelki büt
çe itibariyle bir para boyu yol almamış 
durumdadır, ve de memleketin çağ at
latıldığı, ya da memlekette çok büyük 
yatırımlar yapılarak gelişmeler temin et
tiği birer safsatadan ibaret kalmakta
dır. Burada şunu ifade edeyim; Anava
tan Grubunun ya da Sayın Başbakanın, 
ya da sayın başkanların sıkıştık
ları zaman başvurduğu bir tek 
yok vardır. O tek yol da birtakım 
rakam çarpıtmaları itibariyle bazı ha
rika çocukların buraya gelerek, her şe-
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yi kendilerinin bildiğini zannederek, baş
kalarının bilmediğini düşünerek, hem 
de bizim tarafa dönmek suretiyle böy
le alaycı birtakım tavırlar takınarak ve 
bu hava İçerisinde de, pek büyük iş yap
tıklarına kani olarak, durumun değer-
lendirmesüıni yapmaktadırlar. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli iarfcadaşlarıım, şunu ifade et
mek isterim ki, bu harika çocuklar; 
hem Türkiye'nin gerçeğini bilmemekte
dirler, hem de yetişmiş oldukları Ame-
rilka'daki' kültür seviyesi itibariyle onla
rın çok altında kalmış olmaları; ama 
Amerika'daki havanın Türkiye'de atıla
cağım düşünerek burada hava basmak
tan başka bir mana ifade ietmemektedir-
ler, (DYP sıralarından alkışlar) Buraya, 
Meçisin kürsüsüne çıkıp, bakanlık kis
vesi. altında ve ondan istifade eltımek su
retiyle, istedikleri kadar konuşmak; .ama 
milletvekili olarak bizim burada konuş-
maımızın İçtüzük itibariyle engellenmesi 
ve ondan sonra da 'televizyonda ha bire 
kafa yıkamak suretiyle değerlendirip, 
arkasından bizim bunlara cevap vere
meme durumumuz mevzubahis olunca, 
bir havanın içine giriyorlar ki görmeyin, 
teşbihte hata olmaz, hindi bunların ya
nında az kalır., (DYP 'sıralarından alkış
lar) 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Bu 

laf hiç yakışmadı 'Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Aziz ve kıymetli arkadaşlarım; Sayın 
Başbakanın Anavatan lideri olarak, bu
gün Başbakan olarak, hep geçmişe sı
ğınmak suretiyle rakamları çarpıtarak, 
(yine kendisi) aynı zamanda «Hafızayı 
beşer nisyan ile maluldür» fetvasınca, 
miletin unutkan olduğunu düşünerek ve 
geçmişteki söyledüklerinli unutarak bazı 
değeriendirmeler yapmaktadır. 
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ÎSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Size göre... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla.) 
— Değerli aıkadaşflamm, hafızayı beşer 
hiçbir zaman nisyafı ile maluil değildir. 
Hele bu beşerî olmayıp da içtimaî; yani 
sosyal manada olduğunda... 

Balkın değerli arkadaşlarım, :bu Sa
yın Başbakan Turgut özal bizim hü
kümetimizin zamanında müsteşarken, - (kü 
onun ımüsıteşaırliğının altımda benim de 
'imzam vıaır - (ANAP sıralarından gürül
tüler, DYP sıralarından al'kışlar) 

Değerli arkadaşlarımı, 12 Eylülden 
tam 6 gün önce Erzurum'da bir konuş
ma yapıyor, Erzurum'da yaptığı konuş
ma 'balkın nedir? 

«24 Ocak kararlan neticesinde petrol 
'bunalımı 1,5 ay içlinde aşılmıştır. Bu
gün aynı miktar petrol© geçen seneye 
göre tilki miiısıl'i döviz ödenmesine rağ
men, 1978 ve 1979'daki kuyruklar oluş-
mam'alktadır. Geçen sene kasım ayı iti
bariyle petrol stokları hemen hemen 
yok mertebesindeyıken, bugün 1 milyon 
tonun üzerinde stok mevcuttur. 

Bütün yokluklar ve kuyruklar kaldı-
rıllmıŞtor. Enflasyon hızı dünyanın hiçbir 
yerimde görülmemiş bir tarzda aşağı çe
kilmiştir. Aylık enflasyon hızı yüzde 
8'lerden yüzde 2'nıin altıma düşürülmüş
tür. Bu hâdise, mevzuu iyi bilen dış ih
tisas kuruluşları tarafından büyük tak
dirle karşılanmaktadır. 

Son aylarda kaybolan tasarruf etme 
eğilimi yeniden c&nlamdırılmıştır. Dış 
ekonomik ilişkilerde çok iyi netice1 ekte 
edilmiş, Türkiye, gerek yeni kredi, gerek 
yeni borç ertelemeleri sekilinde 7 mil
yar dolarlık bir imlkân sağlamıştır.» 

Değerli arkadaşlarını, bunu söyleyen, 
bugün Adaliet Partiısli zamanında kendi
sinin Planlamıa Müsteşarı, Başbakanlık 
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Müsteşarı olma sıfatını unutarak, bu 
söylediklerimi de unutarak bugün mem
leketi içerisine sokmuş olduğu vahim ve 
endişeli durutaun suçlusunun kendisi ol
madığını, ama geçmişteki İktidarların 
suçlu olduğunu ifade ederek sığınma, 
şemsiye olarak bunları görmektedir; ama 
bunu söyleyen Sayın Başbakan, bugün 
enflasyonlun Afşin - Elbistan Termik 
Santralının yapılmış olmasına ve aynı 
zamanda 1974 yılarında alınan DÇM' 
lerin sebep olduğunu ifade etmektedir, 
Şimdi onlara geleceğim^ Afşin - Elbis
tan nedir, Ambarlı Santralı nedir ve 
bumiların malî portesi nedir, fizibilitesi 
nedir; onları size anlatacağını. 

Gönül isterdi ki, Sayın Başbakan 
burada bulunsun da bunları kendi ku-
laUdiaırıyla bir dinllesin. (ANAP sıraiların-
dan gürültüler) 

Millet Meclisindeki bu konuşmaların 
vatandaşa duyurulmasındaki (televizyon 
itibariyle irtibatsızlığı, yani televizyonun 
bunu neşretmemesi nedeniyle biz bura
da ne konuşuyoruz vatandaş bilmiyor. 
isterdim ki, bizzat Sayın Başbakanla 
bizden bir kişiyle ya da benimle çıksın 
televizyonun Ikarşısıına da, dünyanın kaç 
budak olduğunu bir göstereyim kendisi
ne. (ANAP sııralanmdan «Bravo» sesleri, 
alkışlar; DYP sıralarından «Bravo ses
leri, alkışlar) 

Değerli arikadaşlarım, balkın Sayın 
Başbakan 19 Aralık 1983 günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde ne konuşuyor; 
«24 Ocak 1980 kararları 'birkaç ay için
de olumlu sonuçlarını göstermiş, enflas
yon hızlia aşağı çekilmiş, yokluklar, ka
raborsa ve haksız kazançlar ortadan 
kaldırılmış, transferler tekrar normale 
dönmüştür. Dış itibarı süratle düzelen 
Türkiye tekrar kredi verilebilir ülkeler 
arasına girmiştir.» 
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'Hani enflasyonun suçlusu bizdik, 
hanii enflasyonun suçlusu Afşin - Elbis
tan'dı, hanlı enflasyonun suçlusu DÇM' 
ferdi? O zaımlan alınan 24 Ocak karar-
flıarı sayesinde dünyada eşi görülmemiş 
(şekilde enflasyonun düşürüldüğünün ifa
de edilmesi ve enflasyonun suçlusunun 
bu öimadığıını söylemesi, bugün fevkala-
Ide garabet olarak riitelendiri'lmektedir. 

Sayın Turgut Özal'ın gücü kendim
den menkuldür. (ANAP sıralarından gü-
nülıtüler) Çünkü, Sayın Turgut Özal te-
fevizyonu kendisine esir etmiş ve kim
seyi de konuşturmaz hale getirtmiş. Mil
let kıend'iıslini dinleme durumu itibariyle 
yalnız ve yalnız onun dediklerinim ger
çek olduğuna, bir manada inandırılma
ya çaliışılmalktadır. 

Değerli arkadaşlarımı, 19 Aralık 1980' 
ide Sayın 'Başbakanın, enflasyon konu
sunda Mecliste neler söylediğine bir ke
re daha bakalıım. 

BAŞKAN — Sayın Kırâtlıoğlu, bir 
hususu hatırlatmak isterim. Enflasyon ko
nusunu anlatııren, asıl Enerji Bakanlığı 
konusunda zamanınız az !kalır ve süre
yi uzatana talebinde bulunursanız kaba
hatli ben değilim. 

BRTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Sayın Başkan, ne (konulacağını sen
den imli öğrenecek? 

BAŞKAN — Bu itibarla, Enerji Ba
kanlığının bütçesi üzerine dönünüz efen
dini. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Doğ
ruların konuşulmasından sen de mi ra
hatsız oluyorsun Sayın Başkan? 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Devamla) 
— Gereğini yapmaya çalışacağım; çün
kü enflasyonu izah etmeden bakanlık 
bütçesinin memlekete faydalı olup, ol
madığını izah eitmefc ımıümkün değildir. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarıım, ıbakın, 19 Ara
lık 1983 günü Sayın Başbakan ne diyor: 
«İlik hedefimiz aşırı enflasyonu kontrol 
altına alarak, dar gdlıirilinıin belini büken 
pahalılığı önleme, fiyat artışlarını ya
vaşlatmaktır. Enflasyonu yüzde lO'ların 
altına 'indirmedikçe gelir dağılımını dü
zeltemeyiz. Ortadireğin en büyük düş-
(maınıdır enflasyon. İşçi, memur ve emek
linin her yıl aldığı ücret artışlarını te
sirsiz kılar, gerçek sıahn alma gücünü 
düşürür, gelir dağıtanımı ıdaha bozuk ha
le getirir, (esnaf boşalan 'raflarını eskisi 
kadar doiduraımaz. Çiftçi tarlasını işle
mekte güçlük çeker., Hükümetimiz jenf-
liasyonu çok aşağı seviyelere düşünmek -
ıte kararlıdır. Bugün ise... (ANAP sıra
larından ayağa kalkmalar ve kendi ara
larında konuşmalar) 

Sayın Başkan, acaba Anavatanlı ar
kadaşlarımız burada muhabbet mi edi
yor? Burası söğüt altı değil herhalde... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Seçmenlerinize saygılı olunuz. 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Devamla) 
— Müsaade buyurunda, söğüt altı ol
madığını Anavatanlılar anlasınlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Muhterem arkadaşlar, lütfen dı
şarıda imzalayınız o yazıları. Lütfen... 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarılm.,. (ANAP sıra
larından «îyi dinliyoruz Sayın Başkan» 
sesleri) 

Tabiî İyi dinleyin; çünkü aydınlan
maya ihıtiyacımız var, iyi dinleyin. 

'MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Her taraf pırıl pırıl, ihtiyaç yok. 

ESAT KIRÂTLIOĞLU (Devamla) 
— Öyle, her taraf pırıl pırıl.... Sizin 
oturduğunuz, Millet Meclisi üyelerinin 
oturduğu şu Çankaya'daki yolun pırıl 
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pırıl, şırıl şırıl faaline 'bir 'balkın. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIR (Trabzon) — Zamanı
nızda, dört ısaat elektrik kesiliyordu. 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Ne 
4 saati, günde 8 saat elektrik kesiliyordu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi onlara geleceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün şurada 
petrol konusuna geliyorum, petrol konu
suna geliyorum değerli arkadaşlarım... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Zifiri 
karanlıktı, zifiri karanlık. Unutuldu.... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Efendim?..!. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ba
kanken onların odası sııoaiktı. Vatanda
şın sıkıntısını nereden bilsin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bizim zamanımızda?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kar
şılıklı konuşmaya limkân vermeyelim... 
Sayın Üğdül... Sayın Üğdül karşılıklı ko
nuşmaya imlkân vermeyelim efendim. 

ORHAN ŞENDAÖ (Adana) — Me
mur beyler, susun! 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Onlara geleceğiz, onlara geleceğiz. 
Elektriğin filan durumuna şöyle bir 'ba
kacağız. 

Petrol durumunu şöyle 'başlangıçta 
bir elle akilim. Değerli arkadaşlarım, 
Türifciıyemlizde petrolün genel durumu 
haklkımda size Ikısa bir ımalümat vermek 
isterim, aydınlatıcı ımanada. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Ders 
gibi bir şey.,.ı 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Ders gibi bir şey. 

Değerli arkadaşlarını, petrol Türki-
yemizde Ibugünlkü bilinen seviyede 2,5 
nnilyon ton civarında bir üretimle devam 
ettkilmektedir. Pek çok kimsenin öyle 
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•kabul 'ettiği gibi yahut da inandığı gibi 
petrol 'böyle yerin altında deniz, göl 
hainde olup, pjöfcrol işletilmesi yapıla
maz. Böyle 'bir şey yok. Ya da yine pek 
çok 'kimsenin kabul ettiği gibi, Ortado
ğu'da; İran'da, Irak'ta, yukarıda, Ba-
kü'de, şurada burada petrol var, hatta 
Romanya'da petrol var, öyleyse Türki
ye'de niye yok? Türkiye bunların orta
sında olduğuna göre, Türkiye 'bu petro
lün taksim edildiği yer olması lazım ge
lir. Böyle bir imaj yaratilmalktadır ya da 
böyle iblir kanaat sahibi olunmaktadır. 
Bunların gerçekle hiçbir 'alakası yoktur. 

Petrol, yeraltında, nevi şahsına mün
hasır (sui generis) birtakım kapanlarla 
yahut da teşekküllerle bulunur ve o, yer 
üstüne çıkartılır. Ortadoğu'da bulunan 
petroller jeolojik devirlerin Miyosen 
devrine ait zamanlardan alınır. Malbuki, 
bu devir Türiye'de ibiritakıim tektonik ha
reketlerle yükselmiş ve petrollü olması 
muhtemel olan 'bu katman yer üstüne 
çıktıktan sonra, arazi olarak yükselmey
le yok olup gitmiştir. Biz Türkiye'de 
petrolü, çok daha eski çağların biriki
minden almaktayız. Güneydoğu Anado
lu'da bir iki eosen teşekkülü petrol ha
riç, tamamen kratese ya da krede dedi
ğimiz, Türkçe tabiri itibariyle tebeşir 
devri dediğimiz zamanlardan petrol al
maktayız. Bunun ise, oluşum durumu 
itibariyle aradaki fark milyonlarca, ama 
milyonlarca senedir; fark bu kadar açık. 
Dolayısıyla Ortadoğu petrolleriyle 'bi
zim petrollerimizin bir ilgisi yok. 

Değerli arkadaşlarını, petrolün çok 
daha aşağılara inilerek bulunması, ya 
da çok az seviyelerde bulunması, bun
lar da ayrı durumlardır. Çok daha aşağı 
devirlere inilmesi, paleozoik dediğimiz 
devrin ıtest edilmesi gibi bir hâdisedir. 
Şimdiye kadar Türlkiyelmizde paleozoik 
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devir test edilmemiştir^ Peleozoik devirde 
petrol bulunup bulunmadığı da bugün 
ispat edilmiş bir hâdise değildir. O ba
kımdan, benim şahsî kanaatim itibariyle 
çok dana fazla sondaj yapmak suretiy
le petrolün gün ışığıma çıkartılmasınla 
gayret etmek flazıirngelir. Türikiıye Pet
rollerinin elinde, benim bildiğim, 40'a 
yakın petrol sondaj makinesi var. Bu 
40'a yakın petrol sondaj makinesinin 
acaba bugün kaç tanesi faal hailde ça
lışmaktadır, bunu, burada Sayın Bakan-

.dan öğrenmek üstelim. Dün, yeni öğ
rendiğimize göre, Türkiye üç yabancı 
ülkede petrol araması yapacakmış. Tür-
Jdiye'mıizıdb petrol iaramasım bitirdik de, 
şimdi iş yabancı memleketlere kaldı... 

Değerli arkadaşlariim, şu Türlkiye'miz-
delkü petrol üretimini canlandırabilmek 
'için, Tüılkiye'mizde ıtjest edilmesi lazım 
gelen o kadar ısahalar var ki, bunun, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, paleozoik, 
mezozoik devirlerdeki, ya da yeni çağ 
devirleri itibariyle bunların değerlendi
rilmemiş pek çok kısmı var. Bu, para 
meselesidir. Dışarıda bunları değerlendi
receğimize, içeridei değerlendirerek mem-
letMmizlin petrol ihtiyacımı karşılamakta 
ben fayda imütalaa etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuya 
umumî manada dokunduktan sonra, bu
gün TürMye'mizdefci petrol fiyatları hak
kımda şöyle bir görüşme yapmayı fay
dalı ıbuknaiktayım: Petrol fiyatları, hiç 
kimsenin gözünün takip edemeyeceği şe
kilde hızlı bir artış göstermektedir. Hem 
de öyle bir artış göstermektedir ki, bun
dan iki - üç ay evvel 300 lira olan ben
zin, bir de bakmışsınız iki 535 liraya 
yükselmiş ve de bunun izahını gayet kolay 
yapmaktadırlar; Sayın Balkan, komisyon
da yaptığı bir konuşmada elimdeki ra
por, Plan ve Bütçe Komisyonunda Ener-
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jd ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken orada tutulan zaptın 159 
uncu sayfasında şöyilıe diyor: «Şimdi bu
rada şunu vurgulamak istiyorum; petro
le zam yapıMığii yılarda Türkiye'de enf
lasyon oranı daha düşük olmuştur. Çün
kü petrole gerektiğinde zam yapamadı
ğımız zaman bütçe açığı vermekte, ge
nellikle 52 milyona, bunu enflasyon ola
rak yansıtmak zorundasınız. Oysıa, bu
nu böyle yapmaktansa, zam yoluyla 
yaptığımız zaman, hiç olmazsa bu me-
taı tüketenden tahsil etmiş olursunuz. 
neticede, bütün insanlarımıza yansımamış 
olur.» 

Sayın Balkan bunu söylemekle şunu 
ifade etmek istiyor: Eğer petrole zam 
yapmazsak enflasyon başını alır gider; 
yani enflasyonum sebeplerinden bir ta
nesi de petrole zam yapmamak. Niye? 
Çünkü, petrol fiyatları, - kendilerinin ifa
desi - dünyada o kadar fazla, o kadar 
ilerlemiş, o kadar çok ki, biz onlara 
yaklaşma durumundayız; Almanya'yı, 
Fransa'yı, İtalya'yı misal vermek suretiy
le bunu değerlendiriyorlar.ı 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu de
ğerli arkadaşlarımız; Sayın Bakanımız 
ya da Sayım Başbakanımız, aynı ımim-
val .üzere milleti, bu şekilde yanlış ma
lumatla doyurmak istiyorlar. Bunum, 
gerçekle hiçbir alakası yok. 

Değerli arkadaşlarım, size burada 
bir petrol hesabı yapayım ve şunu (İfa
de edeyim, ben, bu hesapları yaparken, 
bu salonda Bakanlığımıza ait çok de
ğeri arkadaşlarım var, bunu gayet iyi 
bilen kimseler... Omum için, rakamları 
bu şekilde açık ve konuşur şekilde ifa
de etmem, durumun çok açıklıkla ifade 
edilmesi lazım geldiğimden dolayıdır. 

Bakın değerli arkadaşların; petrolün 
şu anda dünyada varili 14 dolar civa-
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rınıdaldır; arna petrolün varili 14 dolar 
itibariyle değerlenirken, Iddlann fiyatı, 
dünyadaki diğer (kıymetli! paralara karşı 
düşer, bizde nedense ailesine yükselir. 

Şimdi, 1 varil petrol 159 litredir, ya
ni ölçü budur; 1 varil petrol dediğiniz 
zaman aklınıza 159 litre gelir ve 1 varil 
ile 1 ton arasındaki münasebet de aşa
ğı yulklan 7.1 varil - bazen bu, 7.1, ba
zen 7.2, bazen 7.5 dur, yani gravitesine 
göre değişir - 1 tondur. 

ZEYNEL ASLAN {Adıyaman) — 
Gravüte nedir? Bir de onu anilayalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Graviıteyi burada anlatsam anlamaz
sınız ki, hiç anlamazsınız... 

ZEYNEL ASLAN (Adıyaman) — 
Demlim ders veriyordunuz d a...i 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Konuşmam bittikten sonra dışarıda 
gravilteniim ne olduğunu siize anlatayım. 

ZEYNEL ASLAN (Adıyaman) — 
Şimdi, biz de onu öğrenmek (istiyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Çünlkü ben, doktor jeoloji mühen
disiyim, yanîi petrolün ve gravitenıin ne 
olduğunu bilirim, Vüyana'da 'tahsil et
tim,, 

METlN GÜRDERE (Tokat) — Ame
rika'da yetişenlere ondan mı kızıyorsun? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Siz de aynı ekoldensiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, senelerce pet
rol araması yaptım, ısonıdaj yaptım, jeo
lojik araştırmalar yaptım, harita yaptım, 
hem de Güneydoğu Anadolu'da, at sır
tında. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Ama, bir 
şey de bulamadınız... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Buldum, buldum. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Nerede?... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Güneydoğu Anadolu'da, Raman sa
hasında. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Âşık... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Burada, bu salonun içerisinde benimle be
raber çalışmış jeoloji mühendisi arkadaş-
Harım vardır. 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Affeder
siniz, efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Estağfurullah. 

BAŞKAN — Rica ederim... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Ha, bana demliyorsunuz, Başkan'dan af 
dllıiyarsunıuz. (ANAP sıralarımdan gülüş
meler) Der misiniz camını?.. O kadar ne
zaketi göstermezsiniz tabiî, 

METİN GÜRDERE (Tokat) — De
riz, deriz, mescit arkadaşıyız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi değerli arkadaşlarım, 14 dolar iti
bariyle 7.1 'le çarptığınız zaman, bu aşa
ğı yukarı itam 100 dolar yapar, yani to
nu 100 dolar; bunun nakliyesi 5 lilâ 10 
dolar civarındadır, yani petrol bölgele
rinden Türkiye'ye gelen petrollerin nak
liyesi ton başına 5 illâ 10 dolardır, ben, 
bunu 10 dolar olarak aldım', 5 dolar de
ğil!. Dünyada rafinaj parası -Türkiye'de 
bunun içerisine dahil tabiî- ton itibariyle 
40 dolardır; yukarıdan aşağıya hesap et
tiğimiz zaman 1 ton petrolün rafineriden 
çıkış şekli 150 dolardır; yani 1 ton petirol 
Türkiye'deki rafinerilerden -Kırıkkale ve 
diğer rafinerilerden- çıktığı zaman 150 do
lardır. Bugünkü fiyat itibariyle doları 
1 250 lira civarında kabul! edersek, bunu 
çarptığımız zaman benzinin litresi 187 
liraya mal oluyor değerli arkadaşlarım. 

Petrolde kayıp yoktur. En kötü ka
yıp, asfalttır; asfaltın da bedel bunlarım 
içerisinde münasebet aldığı takdirde hiç 
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fiyat düşünmez. Böylece, değerli arka
daşlarım, 1 litre petrol, Türkiyemizin 
rafinerilerinden çıktığı anıdan itibaren 187 
İkadır; tabiî bu, aynı zamanda mazot 
için de böyle, fuel-oil üçin de böyle ve 
diğer müştaklar için de 'böyle; ama bu
gün biz, benzini 535 liradan satmaktayız, 
aradaki fark 348 liradır. 

Şimdi, «Petrole zam yapmadığımız 
takdirde enflasyon ölıur» demenin mana
sı me? Yani, isen, Hükümet olanak, pet
role fazla para ödemiyorsun ki, 'ben, 
bu fazla ödediğim parayı mlilletin cebin
den alayım da devleti masraftan kurtara
yım» deseniz. Böyle bir şey yok. Sen 
benzini ve diğer ürünleri 187 liraya mail 
edeceksin, ama 535 liraya satacaksın... 
Tabiî, aynı şey - farklar itibariyle- fuel-oil, 
mazot, gazyağı ve diğer ürünler için de 
geçerli 

NAB1 POYRAZ (Ordu) — 535 llira 
olan süper benzin. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Ne olursa olsun, zaten süper benzinle 
normal 'benzin arasındaki fiyat farkı 30 
lira kadar. Az mı o fark? Süper benzin 
348 lira, normal1 benzin de 318 lira fark 
atıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Oeğerli arkadaşlarım, işte bunu 'bilmedi
ğiniz takdirde, «Benzine, petrole zam yap
madığımız 'takdirde enflasyon gelir» fali-
kâyesine kapılmanın izahını yapmak 
mümkün değildir, bu mümkün değildir. 
Aksini iiddia eden insanlar varsa, istedik
leri zeminde kendileriyle bu konuyu mü
zakereye hazırım. 

'Değerli arkadaşlarıım, öyleyse, Hükü
met, vatandaştan petrol vasıtasıyla zorun
lu vergi almaktadır. Petrolü, Hükümetin 
kendisi, enflasyonu şişirme durumları iti
bariyle can simidi olarak kabul etmesi >ge-
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ırekiyor; dolayısıyla da buna zam yapı
yor. 

Aziz ve kıymetli arkadaşlarım, ayrıca, 
yine yaptıkları bir hesap var., «Efendim 
Almanya'da benzin fiyatları çok yüksek
miş de h.z onllariın seviyesine gelmeliy-
mıişiz.» Almanya'da şu anda normal 'ben
zinin ve isüper benzinin fiyatı aşağı yu
karı 95 fenik Civarında, mazot da aşağı 
yukarıı aynı fiyat Bunu Türk parasına 
çevirdiğimiz zaman 700 lira yapar. Şim
di, değerli arkadaşlarım, Almanya'da 
benzimin litresi 700 lira, Türkiye'de 435 
lira; bizimle onların arasındaki fark 165 
lira. Başbakan diyor ki : «Avrupa'da, me
sela Almanya'da fiyatlar çok yüksek, -'ben 
fazla zamanınızı almamak için sadece Al
manya'yı örnek verdim- dolayısıyla, ara
da fark var, bunu kapatmamız lazım ge
lir.» Değerli arkadaşlar, bunu yapmak 
için Türkiye'nin şartlarıyla Almanya'nın1 

şartlarını iyi 'bilmek lazım gelir. Ya da 
aksini söyleyebilmek için iki memleket 
arasındaki şartları hiç bilm'emek lazım 
gelir. 

Şimdi, Almanya'da normal bir işçi
nin aldığı aylık 2 500 marktır, sıradan 
biır işçinin 'aldığı aylık fou. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
1 500 mark, 1 500 mark. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lüt
fen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
O, Türk işçilerine ödenen para, O, 1 500 
markı, Alman hükümeti işsiz katan Al
manlara yardım olanak veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, 'bilgiçlik 
satmayınız, oturunuz yerinizde.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
işsizlik sigortası itibariyle ödenen paradır 
o. 

Değerli arkadaşlarım, Almanya'da 
normal, sıradan bir işçinin aldığı aylık 
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2 500 marktır ve bumun bugünkü mark 
paritesi itibariyle değeri, aşağı yukarı 2 
milyon Türk Lirasıdır. Bizde lise, nor
mal bir işçinin eline geçen aylık ücret 
118 bin lira civarındadır. Eğer farkı şöy
le ortaya koyarsak, bir Alman işçisi bu 
para ile -kendi parası ve kendi benzin 
fiyatı le- 2 300 litre ıbenzin alıyor, bi
zim garip Türk vatandaşımız ise 230 litre 
benzim allıyor. Yani itam 10 misli düşük... 
Türkiye'deki benzin fiyatıyla Alımanya'da-
ki benzin fiyatı arasındaki fark yüzde 
20-25 civarında; ama değerli arkadaşla
rım, Türkiye'deki geçim durumu ile Al-
manya'daki geçim durumu arasımda da 
10 misli civarında bir fark var. Böyle 
olduğu halde, bunun aksini iddia ede
rek konuşmak safsatadan ibarettir. 

Değerli arkadaşlarum, Lord Kelvin 
islımlli bir İngiliz mütefekkiri ve bilim 
adamı şöyle diyor : «Bir şeyi rakamla 
ifade edebiliyorsanız, o şeyi biliyorsunuz 
demektir. Eğer, onu rakamla ifade ede
miyorsanız, omu billmiyorsunuz demektir» 
Ben, burada laf değil, rakamıma ir akam 
isterim1. Rakamın dili, eğri ıbüğrü değil
dir, söylendiği şekilde telaffuz edilir. 
(DYP sıralarından alkışlar) Yani, aydan, 
güneşten böyle kerametler getirmek, ra
kamların karşısında bir mana ifade et
mez. Ya da «Ben [Halep'te 40 arşın 
atlardım» demek de bir mama ifade et
mez. Adama derler fci : «Halep'te atla-
dıysan, Arşım'da burada, gel de bür de 
buradan alta». Yani makamları konuşur
ken iyi düşünmek lazım gelir. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla pet
rol konuşumda zamırmın liKahını yapmak ve 
bunun da enflasyonun kurtarıcısı olarak 
görülmesi, mümkün olan hadise değildir, 
izahı gayri mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî zamanım 
çok kısa, biraz daha zamanımız olsaydı 
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çok derinlerime iner, meseleleri anlatırdık; 
ama zamanım kısa. Kısaca durumları an
latmaya çalışacağım. 

Sayın Başkan, arada galiba...; 

BAŞKAN — 25 dakikanız var efen
dim. 

ESAT KIRATLIOÖLU (Devamla) — 
Şimdi, elektrik konusuna değinmek isti
yorum. Türkiıyıemizde ,1950 senesinde 13 
köyümüzde elektrik vardı, baraj olarak 
da Ankara'da bir Çubuk Barajı vardı ve 
o da Ankara'nın su ihtiyacı içindi. 1950 
yılında üretilen enerji 780 milyon kilovat-
saat civrında lidj ve ıtamıarnen elektrojen 
gruplarına bağlıydı. 1964 yılımda ise Tür-
kiyemizde 264 köyde elektrik vardı ve ba
rajlar Rahmetti Menderes zamanında baş
layarak, ondan sonra gelen hükümetler 
zamanında devam etmiş, çalışmalar bir 
enerji sektörünün doğmasına sebep ol
muştur. 

Bugün, Türkiye'de 1983 yılı itibariyle 
36 bin köyün köy elektrifikasyonu ba
kımımdan köy nüfusu olarak yüzde 80'ine 
elektrik veriimişitir. Sayı (itibariyle deği
şik olabilir; ama Türkiye'de köyde yaşa
yan -nüfusun yüzde 80'i 1983 yılında elek
triğe kavuşmuştu. Şimdi, kalkıyorsunuz, 
Türkiye'deki 'bütün köylerin elektriğinin 
sizin tarafınızdan yapıldığını söylüyorsu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım, 'bakın, Enerfi 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bizlere verdiği 
mavi bir kitap var. Bu mavi kitabın ren
gi Sayın Fahri Kurt için, ANAP'ın du
rumu itibariyle biraz nakıs (eksi) bir şey, 
çünkü, bunun turuncu olması lazım ge-
•l-rdi... (DYP sıralanından alkışlar) 

Yani, Sayın Kurt «Evet» çi olarak 
bastırdığından, bu tabiî biraz sıkıntı yapar 
kendisine... 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hayırcılar evetçi olmaya başladılar, doğ
ru yolu buldular. 

METİN GÜRDERE (Tokat) — O 
günler geçti. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bakın, Anavatan 
iktidarımda kaç köye elektrik gelmiş? Baz 
olması bakımından 1980 yılını alalım. 
1980 yılında Adalet Partisi olarak biz 
2 885 köye elektrik venmlişiiz, bunları, Ba
kanlığın neşrettiği kitaptan okuyorum, 
sayfa 74 iyi takip etmeniz bakımından da 
söyleyeyim bir yılın içerisinde ve ondan 
sonra Anavatan Partisi gelmiş, 1984 yı
lında 2 079 köye, 1985 yılında 4 076 
köye, 1986 yılında 3 294 köye ve 1987 
yılında ise 1 216 köye elektrik verilmiş. 

iŞimdi, Anavatan iktidarının elektrik 
verdiği köylerin miktarı topyekûn 11-12 
bin civarında. Zaten bu normal seyri, 
yani 1980 yılındaki bizim köye elektrik 
getirdiğimizin mesabesinden ortalama 
olarak blir nailim Meriye gidememiş... 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Her 
şeyi siz yaptınız!..: 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Tabiî her şeyi biz yaptık, ne zan
nettiniz?.. (DYP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıo'ğlu, siz 
Doğru Yol Partilisiniz, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına zatı âlinize söz verdim. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Tür
kiye'de bütün problemler bitti sanki! 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Kâzım Oksay daha tiyi bilir, o 
zaman bizim merhurumuzdu... (ANAP 
sıralarından alkışlar) (!) Kendileri de al
kışlıyor bizi ifcabiî, takdirle karşılıyorum 
kendisimi... (ANAP sıralarından alkışlar) 
(!) 
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BAŞKAN — Lütfen, efendim..,, Ben 
zatı âlinize Doğru Yol Partisli Grubu ola
rak söz verdim, buyurun. 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) 
— Büyük adam!.. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Siz kendi çerçevenizden Çıkamadığınız 
için büyük adamın kim olduğunu ıbilemi-
yorsunuz; büyük adam Süleyman Demi-
rel'dir... (DYP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Kendi öl
çülerine göre. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Süleyman Demire! de bir zamanlar 
devlet memuruydu; biniliyor musun sen? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Onun için... 

Kendi ölçülerine göre değil; gidin de 
Elazığ mitingini bir görün, Erzurum mi
tingini görün, Nevşehir rnitinginli görün; 
bir de sizin Kayseri mitinginizle Eskişe
hir mitinginizi görün. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Biraz 
kendinizi teselli edin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Değerli arkadaşlarım, işte rakamların, 
diM, yanlışı konuşmadığı için, böyle, ada
mı sinirlendirir. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Tek taraflı konuşma; hepsini söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., Lüt
fen... Rlica ediyorum... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Ne tek tarafı?.. Ben Bakanlığın hazırla
dığı kitaptan okuyorum. 

Bakın, değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 

— Herkes bir zamanlar devlet memuruy
du, herkes bir zamanlar talebeydi. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Siz 
iütfemden anlamıyor musunuz? (SHP sı
ralarından «Dışarı at Başkan» Besteli) 

ESAT K1RATLIOĞLU (Devamla) 
— Biz 1980 yılında Türkiye Elektrik Ku
rumu itibarîyle 86 milyar 468 miyon 
liralık enerji yatırım yapmışız. Bunun 
rmıkayesesinli yapmak için paranın satın 
akma gücünü değerlendirmek lazım ge
lir. Paranın satım alıma gücü ise elimde
ki belgede; dolarla değeriendiriyorum. 
Asltında doların değer kaybetmesi duru
mu itibariyle 'bu mukayese bizim aleyhi
mize; çünkü doilaır, o zamandan bu za
mana dünya piyasasında yüzde 30 değer 
kaybetti, fark kaydetti; yani paritede de
ğer kaybettli; arma buma rağmen yine ben 
dollarla vereceğim1. Merkez Bankasının 
1980 yılındaki ortalama dolar rakamı : T 
dolar, 75 lira 71 kuruş. 

Bir de 1987 yılı itibariyle 'bakalım : 
1987'de ise 1 trilyon 31 mark dolarlık 
yatırım yapılmış. 1987 yıllında doların 
paritesi ortalama olarak 865 İra 41 kuruş; 
tam 12 misli. 86 milyar yatırımı 1987' 
nin ortalama dolar fiyatıyla çarptığınız 
zaman bugünün, yani 1987'nin ölçüleriy
le 1 trilyon 37 mlilyarlık bir rakam çıkar 
ortaya, 1987 yılında ise Anavatan iktida
rının elektrik için yaptığı yatırım ,1 tril
yon 31 milyar lira. Kaldı ki, bunun yüz
de 3ö'unun da israf olduğunu Sayın Ba
kan bir 'beyanatla bizzat kendi ağzıyla 
'ifade etti. 

Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla 8 se
ne içerisinde Anavatan tktlidarımın pırıl 
pırıl, şırıfli şırıl dediği enerji sektöründe 
1980lerin dahi mesabesinde olmayan bir 
yatırım gerçekleştiriliştir. Bu mu sizin 
Anavatan iktidarı olarak memlekete ge
tirdiğimiz yatırımın gücü, kuvveti? Bunu 
ben söylemiyorum, bu kitap söylüyor; si
zin neşrettiğiniz; kitap. 
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Değerli arkadaşlarım, sonra size bir 
şey söyleyeyim : Bugün, 1987'nıim sonu 
itibariyle üretimde bulunan termik sant
ralıları; Çatalağzı, Afşlin-Elbistan, îzm'iır, 
Seyitömer, 'Soma A, Soma B, Tunçbilek 
A, Tunçbilek B, Çayırhan, Yatağan, Ye-
miköy, Ambarlı, Hopa, Jeotermal, Ali
ağa, Bornova, Enıgili Seydişehir, Seyyar 
Gaz Türbini, Bozcaada, Marmara Ada
sı; hidrolik olarak, Atmus, Altınkaya, 
Aslantaş, Demıirköprü, Gökçekaya, Ha
san Uğurlu, Hirfanlı, Karafcaya, Keban, 
Kemer, Kesikköprü, Oymapınar, Sarıyar, 
Suat Uğurlu, Anamur, Akyazı, Botan, 
Bozüyük, Bbzyazı, Bünyan, Geyban, Çağ -
Çağ, Çındır, Denizli, Defne, Dinar, Do-
ğankent A, Doğankent fi, Durucasu, En-
giî, Erciş, Ermenek, Girilevliık, Göksu, Ha-
raklı, İkizdere, Kayaköy, Keraıek, Kiti, 
Sızır Silifke Visera Çıldır, Hazar 1, Ha
zar, 2, Kovada 1, Kovada 2, Tortum. 
1987 yılı sonu itibariyle devrede bulunan 
santrallar bunlar. Bunun bir tanesi sizin 
zamanınızda 'başladı mı? Bir tanesi sizin 
eserim'iz mi acaba? (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bir tane Ha-
miıtabat sıantralt var; o da bunun içinde 
de, onu ayrıca okuyorum. Bir Hamiıtabat 
santralından 'başka Türkiye'nin elektrik 
enerjisine kattığınız bir tek santral yok. 
Ondan sanıra da kalkıyorsunuz elektrik 
kısınıtısından 'bahsediyorsunuz. Tabiî ya... 
Elektrik kısıntısı olan devirlerde bu sant
raların çoğu daha devreye girmemişti 
Omların hepsi devreye girdikten sonra si
zin başarınız gibi görünüyor. Saçınız 
ağarmış, ondan sonra boyatmışsınız. Ben 
de saçımı 'boyattığım takdirde, simsiyah 
olur, sanki ayıbımı örtmeye çalışırım; sa
çı boyatmak ya da boyatmamak, ayıp 
örtmeyle örtmemeyle ilgili bir anlam ifa
de etmez ki, isteyen boyatır, isteyen bo
yatmaz; ama gerçek neyse odur. 
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Değeri arkadaşlarımı, o balkımdan, 
yaptığınız hiçbir iş yoktur. Bizim zama
nımızda birtakım elektrik kısıntıları var
sa, sebebi budur; 'ama bugün yoksa, bi
zim devreye sokma durumunda bulundu
ğumuz elektrik santrallarının devreye gir
mesinden dolayıdır, sizin bunda başarı
nız ne? 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 70 
sente muhtaç hale nasıl geldiniz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Bir de, üstelik, eğer 1980 İhtilali olma
mış olsaydı, bu santralılarım çoğu zama
nından evvel devreye glirer ve memleket 
daha büyük imkânlara kavuşurdu. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — 1980 
öncesini millet unutmadı. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 70 
sentten de biraz bahsetsenize; 70 sente 
nasıl muhtaç hale geldik?. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
70 sentten, ayrıca bir gündem dışı ko
nuşma 'yapmak suretiyle, zatı âlilerinizi, 
'inanamayacağınız ve aklınızdan çıkma
yacak şekilde İnandıracağını ve anlata
cağım, 

BAŞKAN — Sayın Uysal... Sayın 
Uysal... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Şu bütçe müzakereleri bitsin, bu 70 sen
tin ne kadar yalan dolan blir şekilde mem
leketim gözünün önüne sokulduğunun ya
lanlamasını açıkça burada ifade edece
ğim, bir daha dıa bundan sonra biriniz 
ayağa kalkamayacaksınız. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
12 Eylülü konuşacağımızı da söyle. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Kar
şılıklı konuşmalara vesile ölüyorsunuz; 
rica ediyorum, yapmayın efendim. 

IESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arîcadaşlarım, 12 Eylülüm de 
bu Meclis kürsüsünde -biraz daha üstü

ne giderseniz- konuşulacağının ve ondan 
sonra da altından kalkamayacağınızın ifa
desi ollacağını anlatmak isterim size. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Yani, 12 Eylülün sizin üzerinizde bir 
şemsiye olarak devam etmesinin ifadesi
ni yapacağım. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, konu
nuza dönünüz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Hâlâ daha «MemÜekette şu kadar 
enerji üretimi vardır» diye söyleniyor 
«Şu kadar çok ürettik» diye söyleniyor 
-ki bunların hepsimi biz yaptık; siz bun
ları bitirdiniz, devam etti- bugün, elektrik 
enerjisi ithalini bize kakınç olarak Sayın 
Başbakan burada zaman zaman ifade 
eder ve «Efendim, artık Bulgaristan'dan 
elektrik ithal etmiyoruz» der. Bu kadar 
elektrik enerjisi üreten santral devreye 
girmiş olmasına rağmen, 1987 yılında 
Türkiye 776 milyon kilovat/saat enerji 
ithali etmiştir değerli arkadaşlarım. O da, 
bu mavi kitapta yazılı, 776 milyon kilo
vat/saat enerji ithali yapılmıştır. Onun 
için, rakamıları çarpıtmayım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'nin 
2000 yılındaki elektrik ihtiyacı 200 milyar 
kilovat/saat'tir; ama, 1980 yılında yaptı
ğımız projeksiyon bunu göstermekteydi, 
fakat sekiz sene içerisinde yeni bir tek 
yatırım yapılımadığı için, Hamiıtabat 
Santralından başka enerji için yeni bir 
şey devreye girmediği için, 2000 yılında 
200 milyar fcilovat/saat'in denklîenımesi-
nin mümkün oünayacağı apaçık ortada
dır. 

Kıymetli 'arkadaşlarım, burada Sayım 
Başbakam'ın enflasyonun baş sebebi ola
rak gösterdiği Afşin-Elbistan Santralına 
ve de Ambarlı Santralına geliyorum; bir 
de rakamları benden dinleyin bakalım, 
Sayın Başbakan bunu dinlediği zaman 
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herhalde hop oturup hop kalkacaktır. 
Gerçi, burada onun temsilcileri var; ama 
kendisinin dinlemesini isterdim. 

(Değerli arfcadaşlarıım, Sayın Başbakan 
Turgut özal, her zaman yaptığı gibi, yi
ne birtakım laf oyunlarıyla, yine kendi
me göre birtakım imajlar yaratmak sure
tiyle, Afşin-Elbistam ve Ambarlı santral
ıları durumunu da tamamen ters göster
miştir ve tamamen . yanlış göstermiştir. 
Burada açıkça şunu söylüyorum ki, Sayın 
Başbakan Turgut Özal, Türk Milletini 
yanıltmaktadır. (DYP sıralarımdan alkış
lar) Bu kadar açık söylüyorum,* neden?.. 

Değerli arkadaşlarımı, bir kere, «Af
şin-Elbistan Santralinim 13 sene geciktiği
mi» söylüyor. Afşin-Elbistam Santralının 
temeli 1975 yılının temmuz ayında atıl
dı. 1980 yılında biz ayrıldık. Aradaki se
kiz sene zatıdevletlerinim Başbakan Yar
dımcısı olarak ya da (Başbakan olarak 
hükümferma olduğu bir devirdir. Peki, 
sen bumu niye bu kadar geciktirdim? Mad
de bir. Bunun bir suçlusu aranması la
zımı geliyorsa, suçlusu Başbakan Yardım
cılığımdan itibaren -ki o zaman bu işler
den, yani ekonomik işlerden soruımluydu-
Başbakandır ve Anavatandır, başka hiç 
kimse değildir. Ayrıca, rakamlar da yan
lıştır, tamamen yanlıştır ve gerçek dışı
dır, 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yani, 
Türkiye bir kan gölüne döndü de suç
lusu o mu? 

'BAŞKAN — Sayın Yaşar, lütfen efen
dim... Rica ediyorum... 

ESAT KIRATLIOĞLU ((Devamla) 
— Türkiye'nin kan gölüme dönmesinin 
hesabını sizlerden! soracağız. ı(DYP sıra
larımdan alkışlar) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Ken
dime sor! 
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A W 1 AKKAN (Trabzon) — Sen 
kendime sor kendine! 

BAŞKAN — Sayım Yaşar, vazife mi 
yapıyor zannediyorsunuz kendinizi? Rica 
ediyorum... (DYP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Efendim, sizin de alkışlarımıza ihtiya
cımız yok. (Alkışlar) 

İDevam edim efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU ((Devamla) 

— Değerli arkadaşlarımı, Sayım Başbakan 
•burada Afşim-Eıl'bistan Santralının duru
mumu verirken, bugünkü hesaplarla aşağı 
yukarı 3 trilyon 100 milyar liraya mal 
oldu, ayrıca 2 trilyon 100 milyar lira da 
köımür tesisleri için harcandı, dolayısıy
la 5,2 trilyon liraya çıkmasına rağmen, 
Afşin Elbistan Santralının ürettiği elekt
rik enerjisi kadar enerjiyi 440 milyar li
ralık Ambarlı Santralı üretecektir, yani 
bunun karşılığımı görecektir dedi. Daha 
Ambarlı Santralı bitmedi; ama görecek 
dedi, yani Ambarlı Santralı 440 milyar 
liraya imal olacak, halbuki aynı güçte 
enerji veren Afşin Elbistan Santralli ise, 
yan tesisleriyle biri ilkte 5,2 trilyon liraya 
mal olmuştur dedi. Bakın, rakamları na
sıl çarpıtmış. 

Bir kere Sayım Başbakan bu 440 mil
yar lira rakamımı nereden çıkarıyor? Be
nim elimde bulunan Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanlığınım' bu mavi kaplı kita
bında bu rakam 645 milyar 394 milyon 
lira olarak geçmekte. Hata bir, yanlış bir, 
yani balkanlığın hesabı ile Başbakanın 
hesabı birbirini tutmuyor, hem de tam 
yüzde 50 nispetinde. Hesap Başbakanımız 
bunu bu şekilde hatalı alarak değerilendi-
rebiliyor... 

Pardon, yanlış ifade ettim, düzeltiyo-
ijrum; Ambarlı Santralı içim Başbakan 
440 milyar lira demiş, bu kitapta 296 
milyar lira i(645 milyar lira değil) olarak 



T. B. M. M. B: 53 12 . 4 . 1988 0 : 1 

geçmekte, çolk daha aşağı bir rakam, ya
ni Sayın Başbakan Ambarlı Santralı için 
440 milyar lira diyor; ama Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının kitabı bunu 
'296 milyar lira olarak gösteriyor, yani 
yüzde yüz bir hesap hatası var. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, «Biz bunu 
çok daha ucuza mal ettik» idiyor. Başta 
söylediğimi 645 mdlyar lira rakamı yanllŞ-
tl. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) 
— Başbakanın hesabı yanlıştır. 

ESAT KIRATLIOĞLU ((Devamla) 
— Bu kadar hesap hatasının yapılabil
mesi ve bu kadar koordinasyonsuzluğun 
olması düşünülemez. 

IDeğerli arkadaşlarım, yine, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bu kitabın
da Afşin-Elbistan Termik Santralının ma
liyeti 645 milyar 394 milyon lira olaralk 
görünmekte. Bunu Sayın Başbakan bu
günkü rakamlarla 5,2 trilyon lira olarak 
gösterdi ve bugünkü rakamlarla bunu 
yapıyor, ondan sonra Ambarlı Santralı
nı ise, 1987 yıllı rakamları ile izah etmeye 
çalışıyor, üstelik de bakanlığım neşrettiği 
rakamın iki misili değişik farkla. 

Değerli arkadaştanım, eğer Ambarlı 
Santralını... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, beş 
dakikanız kaldı efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU ı(Devamla) 
— Eğer Ambarlı Santralını şöyle göz 
önüne alırsak, ıbu Ambarlı Santralı 
24.10.1987 yılında sözleşmesi İmza edilen 
bir santraldir ve 1990 yılının beşinci ayın
da tamamlanacaktır, daha aşağı yukarı 
ikibuçuk sene vardır. Acaba ıbu ikibuçuk 
sene içerisinde doların, markın kıymeti 
ne olacaktır? Onu buranın hesabına vur
duğunuz zaman, aklınız almayacak ra-
kamllar çıkar. Afşin-Elbistan'ı 1987 ra-
kamliarıyla hesap edeceksin, ondam sonra 

da Ambarlı Santralım da 1987 rakamla
rıyla hesap edeceksin, daha önümüzde 
ikibuçuk sene var, bu sürede dolar nere
lere fırlayacaktır ve de tamamı dış kredi 
ille finanse edilmiş bir .santraldir, hepsi 
de DM. Üstelik, DM, en fazla değeri ar
tan bir paradır. O bakımdan, ben burada 
1988'in şu üçüncü ayında, Ambarlı Sant
ralının dış kaynak itibariyle markı 750 
liradan hesap ettim ve bana çıkan rakam 
şu anda -1988'in ilik üç ayında- 831 mil
yon DM olarak karşıma çıkıyor. Halbu
ki1 296 milyar lira olarak ka'bul edilmiştir. 

'Değerli arkadaşlarım, aradaki fark ar
tıyor. Şimdi, dolayısıyla bu durumı dış 
kaynak itibariyle 1990 yıllında herhalde 
başını, beynini yiyip gidecektir ve de bu 
rakamlar, herhalde, dört beş misli yükse
lecektir. Çünkü, yüzde 1001lük bir enflas
yonla ve bunu durduramayacağınıza gö
re de, yüzde 100'lük ıbir enflasyonla bu
nun nereye varacağı ortadadır. 

Değerli arkadaşlarımı, kaldı ki, hadise 
bu kadar açık ve seçik iken, Ambarlı 
'Santralli mı daha fizibl, yoksa Afşin-E'l-
bisban Santralı mı daha fizibl; bir de ona 
bakalım, 

Sayın Başkan, bir beş on dakika mü
samahanıza sığınacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU ,(Devamla) 

— Herkese veriyorsunuz da, bize gelin
ce niye vermiyorsunuz? Bize gelince Ya-
rabbi çok şükür mü?.. (ANAP sıraların
dan «Yok, alamazsın» sesleri) 

AVN1 AKKAN (Trabzon) — Za
manını boş şeylerle dolduruyorsun. 

BAŞKAN — Devam ediniz : süreniz 
üç dakika kalmıştır. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—• Burada, on dakika, onbeş dakika mü
samaha ettiğiniz olımuştur. 

BAŞKAN — Efendim, Zatı âlinize 
konu dışına çıkmayınız diye ikaz etmıiş-

— 3 7 5 ^ 
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tim, siz ıkonu dışına çıkarak, açıklamalar 
yaptınız. 

(ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkanım, ben burada konu dı
şına çıkmıyorum; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakaml'ığı bütçesini müzakere eder
ken, Türkiye'nin enflasyon gücünü orta
ya koymak mecburiyetindeyim, ailesi tak
dirde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığımın bütçesini değerlendiremem... 

BAŞKAN — Ve bir de Doğru Yol 
Partisi Grubu adına konuştuğunuzu da 
hatırlattım; bu itibarla, sürenize riayet 
ediniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarımı, Afşin-Elbistan 
Santralında enerji kalorisi 1050 olan bir 
kömürden elde ©dilmektedir. Yaptırdığım 
hesaba göre, Afşin-E'lbistan'dan 2 kilo 
960 gramllık, aşağı yukarı üç kiloya yakın 
ve 1050 kalorili bir kömür ile 1 kilovat/ 
saat elektrik elide edilmektedir, Hamita-
bat Santralı da bunun içine dahildir; hal
buki Ambarlı Santralı ise 0,20 metreküp 
gaz ile 1 kilovat/saat elektrik üretmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarımı, yine bunu pet
rolle ifade etmek lazım gelir; yapıllamı 
hesaba göre, bir varili petrol ıa!ltı bin kü-
biık/feet gaza tekabül eder. Altı bin kü-
bik/feet gaz ise 171 metreküp gaz de
mektir, yani V59 litre !(1 varil) petrole 171 
metreküplük gaz tekabül eder; aşağı yu
karı 1 kilogram hampetrol, 1,1 metreküp 
gaza tekabül eder. Demek ki, 0,20 met
reküplük gaz ile 1 kilovat/saat enerji elde 
edillmekte. Bunu değerlendirdiğimiz za-
man, biraz evveli söylediğim dünya petrol 
fiyatları itibariyle, î metreküp gaz, 818' li
raya tekabül etmekte. Bu ise, 1 kilovat/ 
saat enerji elde edebilmek için, 17 lira 
60 kuruşluk gaz kullanımına tekabül eder. 

Değerli larkadaşlaomı, dışarıya bağım
lısınız, bunu dolarla ödüyorsunuz; bu, her 
yıl fiyat artacak demektir. Halbuki, Afşin-
Elbistan'da, bu elektriği 5 milyar ton ci
varında rezervi olan bir kömürden, hiç 
pahasına elde ediyorsunuz demektir; mas
raf o kadar yok. Bu tesisler kendisini 
amorti etmiş durumda ve aynı zamanda 
oradaki 5 milyar tonluk düşük kaliteli kö
mürü de devreye sokuyorsunuz. Yunanis
tan'da, 700 kalorilik kömürden, elektrik 
©İde edilmektedir. Yapılan hesaba göre, 
2,9 kilograımllılk kömürün bedeli, 0,20 met
reküp gazın bedelinden çok daha düşük
tür; üstelik yerlidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan, 
Ambarlı Santralı fizibl değildir ve önü
müzdeki yıllarda, Afşin-Elbistan'ın mas
rafını, en az 8-10 misli katlayarak, geçip 
gidecektir; bir de üstelik dışa bağımlı
sınız. 

Daha iyi anlaşılabilmesi için, duru
mu, kısaca şöyle ifade etmek isterim : 
Değerli arkadaşlarım, gazın eşdeğeri fuel-
oil'dür. Miktar itibariyle, 1 kilogram 
fuel-oil, aşağı yukarı 1 metreküp gaza 
bedeldir. Dolayısıyla, bugün işletmeye 
soktuğunuz Hamitabat Santrali ya da iş
letmeye sokacağınız Ambarlı Santralının 
işletilmesini fuel-oil'le yapıyorsunuz de
mektir. Anavatan Hükümeti tarafından, 
fuel-oil'ün, ne zamandan beri fizibl ol
duğu kabul edilir oldu? Bunun izahını 
yapabilir misimiz? Fuel-oiMe işletiyorsu
nuz demektir. Kullandığımız gazdır; ama 
onun eşdeğeri fud-oil'dür. Bunun nerele
re gideceğinin farkında mısınız? Ondan 
sonra da Sayın Başbakan, buraya gelmiş, 
«Arada şu kadar fark var; enflasyonun 
sebebi budur» diye izah etmeye çalışıyor. 

Değerli arkadaşlarımı, bü kadar man
tık dışı olan bir hadisenin ortaya konul
ması, görülmüş bir durum değildir. Bu 
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kadar açık ve seçiktir. Eğer, bunun aksini 
ispat edecek insanlar varsa; münakaşa
sını yapmaya hazırım. Televizyonda, Sa
yın Balkanla, ya da Anavatan İktidarının 
vazifelendireceği bir şahıs ile bunun mü
nakaşasını: yapmaya hazırım. (DYP sıra-
ılarınd'an allkışlar) 

ADNAN YILDIZ istanbul) — Mü
nakaşanın dışında bir şey olmaz İki... 

lESAT KIRATLIOĞLU /(Devamla) 
— Müzakeresini... 

ADNAN YILDIZ (İstanbul) — Ta
mam, şimdi dldu. 

lESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Değerli arkadaşlarım, şimdi kalkıp, 
enflasyonun sebebini, buna bağlıamanın 
bir manası yok. Üstelik, enflasyon se
bebi olarak, bizim 1974 yılında almış ol
duğumuz DÇM'ıleri: göstermekte. HJalbu-
ki, 1987 yılında, DÇM'den arta kalan, 
ödenen paranın miktarı, 427 milyon do
lardır; ödenen dış borç ise, 5,5 milyar 
dolardır. Şimdi, geriye kalan 5 milyar 
dolar suçlu değil de, bu 427 milyon dolar 
suçlu oluyor. 1987 yılında ödenen dış 
borcun, yalnız 427 milyon doları DÇM' 
den kalma paradır ve ilk defa o zaman 
ödenmeye başlanmıştır ya da bir sene 
evvelden başilamıştır; ama ödenen para 
5,5 milyar dolardır değerli arikadaşlıarım. 
Şimdi, bu sene ödenecek dış borç 7,2 mil
yar dolar; lama ödenecek DÇM parası 
392 milyon dolardır. 

Şimdi 7,2 milyar doların içerisinde 
392 millyon dolar suçlu görünüyor. Hal
buki, asıl suçluyu biliyorlar da anlatmı
yorlar; asıl suçlu, kendilerinin takip et
tiği durumdur. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, topar
layınız efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 
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Değerli arkadaşlarımı, Irak'a 1987 yılı 
içinde 1 milyar 800 miılyon dollarlık kredi 
açmışız ve bu parayı alamamışız. 1988 
yılı başında ise 400 milyon dolarlık yeni 
bir kredi daha açılmış, onu da allamamı
şız; etti mi 2,2 milyar dolar? Sayın Baş
bakan son Irak seyahatinde 500 milyon 
dolarlık bir bağlantı daha yaptı, etti 2,7 
milyar dolar; ama son 500 milyon dolları 
bir tarafa bırakalım, elde 2,2 miyar do
lar var. 1988 yılının başındaki 400 mil
yon doları da bir tarafa atalım, 1987 yı
lının içerisinde 1,8 milyar dolarlık bir Irak 
parası var ki, Irak'a açtığımız bu kredi
nin, 1,8 milyar doların bedelini alknamı-
şız, ama Merkez Bankası oraya ihracat 
yapan tüccarların parasını Türk Lirası 
olarak takır takır ödemiş. Yani, değerli 
arkadaşlarım, 1987 yılı içerisinde piya
sada 1 milyar 800 milyon dolarlık değer
de karşılığı o'lımayan bir Türk parası mey
dana gelmiştir. İşte, enflasyonun başlıca 
sebeplerinden bir tanesi de budur. 

Değerlli arkadaşlarım, şimdi bunu, ya
ni sırtımıza saplanan kasaturayı görmü
yoruz, gözümüzde mertek aramaya ça
lışıyoruz... Bunu izah etmek mümlkün 
değil. Hesap-kitap bildiğini iddia eden 
Sayın Başbakan, acaba bunu nasıl izah 
ediyor ve nasıl kılıfına koyuyor, bunu 
anlamak mümlkün değil. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) 
— Hesap bildiğini nereden biliyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen 
toparlayınız efendim; kâfi toleransı da 
göstermiş olduk, rica ediyoruz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU i(Devamla) 
— Sağ Olun, çok teşekkür ederim efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kan, enflasyonun sebebini çeşitli zaman
larda çeşitli şekilde izah etmekte mahir
dir; işine nasıl gediyorsa öyle izah eder. 
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Kıymetli arkadaşlariimı, size burada ib
ret olacak... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, size 
daha faz'lıa tolerans tamıma imkânım yok 
efendim; rica ediyorum... 

ESAT KIRATLIOĞLU ((Devamla) 
— İki üç dakikanızı rioa edeceğim efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rioa ediyorum efen
dim... Toparlayınız ve ininiz, rica ede
rim efendim-; çünkü... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

özal'ın dün başka, bugün başka ko
nuştuğunu, artık gazete sütunlarında gö
rür olduk değerli arkadaşilarını. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

K A J M R A N KARAMAN (Hatay) — 
Kürsü mütecavizisin, kürsü. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kıratlı-
oğlu; konu dışına çıkmak suretiyle süre
nizi uzatmayınız efendim. 

(ESAT KIRATLIOĞLU .(Devamla) 
— Bitiriyorumı efendim. 

IBAŞKAN — Bun'lar Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bütçesiyle illgi'li değildir; rica 
ediyorum... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 1979 yılında 
Sayın Başbakan Turgut Özal Devlet Plan
lama Müsteşar Vekili ve Başbakanlık 
Müsteşarı o'lmadan evvel o zaman Baş
bakanlığa atanan Sayın Süleyman De
mire!'e şu raporu vermiştir : 

«Türkiye'de son iki yılda hızlananı 
enflasyonun sebeplerini şu sekilide izah 
edebiliriz...» 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, böy-
ıle imkân tanımayacağım. Rica ediyorum 
efendim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— İki dakika efendim. (ANAP sıraıla-
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rından gürültüler, sıra kapaklarına vur-
malar) 

«1974 başında büyük miktarda artan 
petrol fiyattan daha sonra da artmaya 
devam etmiş ve bugün Türkiye vaktiyle 
300 milyon dolar ödediği aynı miktar 
petrole 3 milyar dolar ödeme durumunda 
kalmıştır...» (ANAP sıralarından gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Sayın Başkan, hatip kendi konuştuğunu 
kendi dinliyor, bize dinleme imkânı ver
miyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— «... Bunun yanında, gelişmiş sanayii 
ülkelerinden a'ldığımız sanayi mamullle-
rinde de ciddî fiyat artışları meydana gel
miştir. Türkiye bu iki yönlü tazyikin al
tına girmiştir. Birikmiş döviz rezervleri 
bu suretle ve buna ilaveten Kıbrıs buhra
nının hizlandırdığı ve ambargo sonucu... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Durum 
kısa vadeli borçlanmalartla bir süre uza-
tılabülmiştir. Neticede ödeme zorluklanı 
başlayınca borç a'lma imkânı ortadan 
kalkmıştır...» 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sa
yın Kıratlıoğlu... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Siz 
nasıl bakanlık yaptınız?.. Yazıklar odsun; 
kendi bütçenizde, kendi bakanHığınız za
manında böyle fconuşsaydınız ya, o za
man mazot bırakmadınız, petrol bırakma
dınız. 

lESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— «... 1978 yılı başlarından itibaren me
sele bütün derinliği ile anlaşilamadığı için 
yarım tedbirlerle, gerçekçi olmayan aşırı 
devletçi politikaların sonucu durum sü
ratle kötüye gitmiştir.» (ANAP sıralanıl-' 
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurma-
•liar) 
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IBAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sa
yın Kıratlıoğlu... 

IBSAT KIRATLIOĞLU ı(Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, rica 
edeceğim... Eğer Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanlığı konusunda konuşsaydınız 
belki tolerans tanırdım; bunları Hürriyet 
Gazetesinden, biz ide okuduk. Ne gerek 
var efendim?.. 

ESAT KIRATLIOĞLU ((Devamla) 
— Değerli arkadaşlarımı, ben burada şu
nu belirtmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, dilediği zaımıan rar 
kaımflan kendine göre uydurmaktadır, po
litikayı dilediği gibi uydurmaktadır; 
ama (bunun karşısında bilenlerin olduğu
nu maalesef bilmemektedir. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Hemen şunu ifade 
edeyim : Başta Sayın Başbakan oilımak 
üzere, Sayın ANAP'lı milletvekilleri; he
pinize, bu memleketin gerçeğini en açık 
şekilde anllatacağız ve kafanıza dank et
tireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değeri i arkadaşlarım, Anavatan İkti
darınım nasıl bir sabun köpüğü olduğunu, 
nasıl bir fiyasko olduğunu ve nasıl şişi-
rilimıiş bir yaratık olduğunu memlekete 
en açık bir şekilde bütün çıplaklığıyla 
izah edeceğiz. (DYP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Se
ni, hırs ve kin bürümüş; yazıklar olsun!.. 

•BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen 
sözlerinizi toparlayınız efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— iBakın, bugün sizin içerisinde bulun
duğunuz durum vahimdir; atma memleke
ti de vahamete götürüyorsunuz. Anava
tanlılar, sizi, Millet Meclisi kürsüsünde 
protesto ediyorum. (DYP sıralarından 
"«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Togay Gemıalmaz. 

Buyurunuz efendim. 
TOGAY GEMALMAZ (Erzurum) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı! bütçesi üzerinde grubumuz adına ko
nuşmaya başlarken, şahsım ve grubum 
adıma Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, iktidarda bulun
duğumuz 1983 yılından bu yana, ülke
miz, muzla bir kalkınma dönemine girmiş 
ve bu kalkınmada, en önemli hamleler
den biri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığınca gerçekleştirilmiştir. Verimli ve 
gayretli çalışmalardan ve gösterdikleri 
başarılardan dolayı güzide Balkanlığımı-
zıo mensupları 'ile ilgili ve bağlı kuruluş
larının mensuplarına huzurunuzda teşek-
kürlerimi ifade etmeyi, yine şahsım ve 
grubum adına bir görev addediyorum. 
(ANAP şuralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

(Benden evvel konuşan arkadaşımız 
birikişim hususlarla temas ettiler. Bütçe 
konuşmaları sistemi İçerisinde bir grup 
da, üzerinde konuşulan bakanlığı! tanıt
maya çalışır. Ben, XVIII inci dönemin 
İlk bütçesi olması hasebiyle ve benden ev
vel konuşan değerli arkadaşımız da bu 
hususlara temas etmedikleri için, müsaade 
ederseniz bu Bakanlığımızın geçmişi ve 
kuruluşları itibariyle tanıtılmasını kısaca 
yapmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, 4951 sayılı Kanuna 
dayanılarak, '25.12.1963 tarih ve 4400 sa
yılı Cumhurbaşkanlığı onayıyla kurul
muştur. Bakanlık kanunu ise, çok geç 
olarak, 20 yıllık bir aradan sonra 
13.12.1983 tarihinde 186 sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnameyle çıkarılmış; 
Anavatan Partisiımin iktidar olmasından 
sonra 18.6.1984 tarihinde çıkarılan 2115 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
mevcut kanun yeniden düzenlenmiş, 
1.3.1985 tarihinde çıkarılan 3154 sayılı 
Kanunla da şimdi kullandığımız son şek
lini alınıştır. 

Şimdi, kuruluş aşamalarını ve seyrini 
!bu şekilde ifade ettiğim hakanlığımızın 
görevlerini ve yaptığı işlemleri kısaca 
huzurunuzda özetlemek istiyorum. 

Bakanlığımız, kuruluş amaçlarıma uy
gun olarak, ülkenin, enerji ve tabiî kay
naklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiya
cını! belirlemek içim gerekli politikalarım 
tespitine yardımcı oltaıakıta ve planlama
larımı yapmaktadır. Enerji ye tabiî kay
makların ülke yararıma, teknik icaplara ve 
ekonomik gelişmelere uygun olarak araş
tırılması, işletilmesi, geliştirifenesi, değer
len dini'lmes i, kontrollü ve korunması ama
cıyla genel politika esaslarını tespit ve ta
yinine yardımcı olmak, gerekli program-
larıı yapmak, plan ve projeleri hazırla
mak veya hazırlatmak; bunlarla beraber, 
bu kaynaklarım değerlenmesine yönelik, 
arama, tesis kurma, istetme, faydalanma 
haklarını vermek, gerektiğinde bu halkla
rın, devir, intikal, iptal işlemlerimi yap
mak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici 
haklan tesis etmek, bunların sicillerini 
tutmak ve muhafaza etmek işlemlerimi ye
rime getirmektedir. 

Bunlara ilave olarak, kamu ihtiyaç, 
güvenlik ve yararıma uygum olarak enerji 
ve tabiî kaynaklar ile enerjimin üretim, 
iletim, dağıtım tesislerinin etüt, kuruluş, 
işletme ve devam ettirme hizmetlerinim 
genel.politikasını tespit çalışmalarının ko
ordinasyonunu temin etmek ve denetle
mektedir. Diğer taraftan, yeraltı! ve yer
üstü enerji ve tabiî kaymaklarıyk ürün-
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lerimin üretim, iletim, dağıtım ve tüke
tim fiyatlandırma politikasını tayin ve 
gerektiğimde fiyatlarını tespit etmekte
dir, 

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşları
nın işletme ve, yatırım programlarını in
celeyerek tasvip etmek ve yıllık programl
ılara göre, faaliyetlerini takip etmek, de
ğerlendirmek de yine ana görevlerinden
dir. Bakanlığa bağlı ve bakanlikla ilgili 
kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini 
her hakımdan tetkik, tahkik ve teftişe ta
bi tutmak, gerekli her türlü emri; ver
mek ve denetlemek, yine ana görevlerin-
idendir. 

Yukarıda 'belirtilen görevleri yerine 
getirmek amacıyla gerekli bilgileri top'la-
ımalk, değerlendirmek ve uzun1 vadeli po
litikaların tespiti ve gel işti riılımesiyle ilgili 
hazırlık çalışmalarını yapmakla da bu 
bakanlığımız görevlidir. 

Bakanlık, bu görevlerini şimdi takdi
me çalışacağım merkez üniteleri ve bağlı 
ve ilgili kuruluşları vasıtasıyla yapmakta
dır. Enerji ve Tabiî Kaynakllar Bakanlı
ğınım merkez üniteleri üç ana kategoride 
toplanmaktadır. Bunlardan bir kategori, 
ama hizmetleri yapan birimlerdir. Diğer 
bir kategoride olan merkez kuruluşları, 
danışma ve denetim işlemlerini yapan' üni
teleridir. Diğer bir ünitesi de, yardımcı 
birimlerdir. 

Bakanlık, ana hizmetlerini, merkezde 
bulunan, Enerji Dairesi: Başkanlığı, Ma
den Dairesi Başkanlığı, Bağlı ve İlgili 
Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı marifetiyle 
yürütmektedir; danışma ve denetim hiz-
mıetlerimi, yine 'bakanlık bünyesinde bulu
nan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı, Hukuk Müşavirliği, bakanlık mü
şavirleri ve Basın ve Halkla İlişkiler Mü
şavirliği vasıtasıyla yürütmektedir. Bütün 
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bu hizmetleri yürütmek için de merkez
de bulunan yardımcı birimlileri, Personel 
Dairesi Başkanlığı, İdarî ve Malî İşler 
Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterli
ği ve özel Kalem [Müdürlüğünden te
şekkül etmektedir. Bakanlığın bağlı ku-
ırıulluşlıarı şu güzide kuruluşkrımızdır : 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden 
Tetkik ve Ananna Genel Müdürlüğü, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür
lüğü. Bu 'bakanlığımızın' ilgili kuruluşları 
ilse, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü
dürlüğü ve Türikiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Genel Müdürlüğüdür. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; şimdi müsaade ederseniz görüşle
rimizi, enerji politikası hususundaki (ka
naatlerimizi, kronolojik olarak bir sıra 
içerisinde önce takdim etmek; ondan son
ra da, demin sizlere tanıtmaya çalıştığım 
bu güzide balkanlığımızın güzide kuruluş
larının yaptıkları liş'lemlleri ve güttükleri 
politikaları, vaktin elverdiği nispette kısa 
olarak sıize takdim etmek istiyorum. 

Sayın mıilletvekillerıi, dünya enerji pi
yasalarında 1973 yılımdan bu yana görü
len istikrarsızlıklar, dünya ülkelerinin 
enerji sektörlerini olduğu gibi, tümn eko
nomilerini de büyük ölçüde etkilemiştir. 
Çeşitli dönemlerdeki enerji fiyatlarında 
görülen artışlar, enerji girdisini, ekono
mik büyüme ve kalkınmanın en önemlli 
faktörü haline getirerek, ucuz ve bol ener
ji devrini sona erdirmiş ve ülkemizde de 
olduğu giıbi, tüm dünya ülkeleri petrole 
dayalı kalmaksızın, daha dengeli i ve gü
vence taşıyan bir enerji sistemine yönel
me gereğini duymuşlardır. Bunun için, 
enerjinin üretimi kadar, enerjinin kulla
nımında da azamî tasarrufa riayet ede
rek çalışmak gerekmektedir. 

Enerjinin daha verimili kullanımı, di
ğer kaynakların üretimler inin artırılması, 

Kuzey Denizinde büyük petrol yatakları
nın bulunması sonucu petrol fiyatları 1981 
yıllından itibaren düşmeler göstermiştir; 
ancak fiyatlardaki bu düşüşün uzun bir 
dönemıde devam edeceği beklenmemekte
dir ve biz de böyle, tahmin etmekteyiz. 

Geleceğe dönük incelemelerde, geç
mişte yaşanılan enerji krizinin 2O0O'li yıl
larda da yeniden gündeme geleceğini gös
termektedir. 

Diğer taraftan, dünya rezervlerine ba
kıldığında, yeni rezervlerin bulunmaması 
ve 1985 yılı üretim seviyesinde üretim ya
pılması halinde, kömür rezervlerinin 300 
yıl, petrol rezervlerinin 34 yı'l, tabiî ga
zın 60 yıl, diğer hidrokarbonların da yak-
îtaşık 65 yıl ihtiyacı karşılayacağı anla
şılmakta ve kuvvetle tahmin edilmekte
dir. 

Bu rakamlar da, yeni kaynakların bu
lunmaması hallimde enerjinin ülkeleri ne 
derili etkileyeceğini ve enerji sorununun 
gelecekte de gündemde oilacağını kuvvetle 
muhtemel olarak göstermektedir. 

'Değerli üyeler, ülkemiz, enerji kay
nakları açısından zengin ülkeler grubuna 
girmemektedir. Hemen hemen tüm kon-
vansiyomel ve yenilenebilir enerji kaynak
larımız olmasına rağmen, enerji kategori
lerinin üçüne de sahip olmamıza rağmen, 
bu kaynaklar nitelik ve miktar yönünden 
yeterli bulunmamaktadır. Kömür fcay-
nafclarımızdan linyit rezervlerimiz ise nis
pî .olarak yüksek olmakla beraber, re
zervin büyük bir bölümünü düşük ısı de
ğerli kömürler oluşturmaktadır. Petrol ve 
doğallgaz rezervlerimiz ise belirlenmiş ve 
görünür hale getirilmiş bölümüyle yine 
oldukça düşük seviyelerdedir. Yenilene
bilir kaynak grubunda yer alan hidrolik 
enerji, jeotermal ve güneş enerjisi potan
siyeli açısından ise, varlıklı ülkeler ara
sında yer almaktayız. 
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Sayın milletvekillileri, :iıktidara geldiği
miz dönemden itibaren, başta petrol ol
mak üzere, tüm kaynakl arımızın süratle 
geliştirilip, üretimimi artıracak şekilde 
orta ve uzun vadeli planlar hazırlanarak 
güneş, jeotermal başta olmak üzere, ye
nilenebilir enerji kaynaklarından kısa sü
rede yararlanmayı sağlayacak girişimılier-
de bulunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
ülkemizde geçmişte istikrarlı bir politika
nın olmaması, ekonomimizi büyük bir 
enerji ve hammadde darboğazına itmiş
tir. Uzunca süre petrol fiyatlarının süb-
vanse edilmesi sonucunda, tüm sektörler
de bu kaynağın kullanılması teşvik edil
miştir. Dünya petrol fiyatlarımın) artması 
ve yurt içi enerji talebinin demin arza ça
lıştığım sübvansiyondan ötürü, teşvik edil
mesinden dolayı, yurt içi enerji talebinin 
hızla yükselmesi sonucunda, ülkemizde 
enerji bunalımları baş göstermiş, elektrik 
enerjisinde kesinti ve kısıntılara gidilmiş
tir. 1980'den önceki yıllarda, bir ifade ile 
de altyapiların üst yapılarla aynı hızda, 
aynı süratte ilerlememesi üst yapıların 
Önce bitip, lalltyapılıarın gecikmesi 'bu iş
lemlere, o durumlara dla meydan1 vermiş
tir. Diğer taraftan, programlanan enerji 
üretim teslislerinin zamanında bitirilme-
ımest de, diemin arza çalıştığım gibi, ener
ji darboğazını artırmış idi. 

Hükümetimiz iktidara gddükten sonra, 
bu problemüeri çözümleme yolunda 
önemli adımlar atmış, büyük yatırım ge
rektiren enerji tesislerine ek imkân ve 
malî kaymak sağlayan model uygulamıa-
larına geçerek, projelerin zamanında bi
tir ilmeler i sağlanmıştır. 

Bunu bir küçük misallede ifade et
mek istiyorum : 1983 senesinde seçimler
den evvel Atatürk Barajının inşaat ihale
si, bir sürü kompılikasyonlar da göstere-
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relk yapıldı. O zaman Atatürk Barajının 
inşaat tutan, keşif bedeli 150 milyar lira 
civarında idi. İşte o zaman zannediyorum 
108 milyar lira civarında bir bedele iha
le edilmişti ve Türkiye'nin geneli bütçe
den tahsis ettiği imkânlar içerisinde bü
yük rakamlardı. Bu işin süratlıendirillme-
si için, bu işin kısa zamanda bitirilmesi 
için bütün memleket büyük ıstıraplar çe
kiyordu. Halbuki -yine hafızamı tazeliyo
rum- o iş yapıldığı zaman, 1983 seçimle
rinden sonra köprü-baraj gelir ortaklığı 
senetlerinin satılması bahis mevzu oldu
ğu zaman, Keban'daki üretimimiz 100 
milyar lira civarında İdi. Dolayısıyla, Ke
ban'ın gelirlerini bir seneliğine gelir or
taklığı senediyle satarak bu İşe tahsis et
imde, işte o büyük sıkıntıllara, o büyük 
kıvranmalara meydan veren projenin sü-
ratlendirilmesi için büyük bir irnlkân idi. 
Bunu gibi yap-işlet-dıevret modeli, ener
ji sektörünün içinde bulunduğu ve geç
mişte büyük 'bunalımların yaşandığı fi
nansman sorununa bir rahatlama getire
rek, özel sektör ve yabancı sermaye kay
maklarının da bu sektöre kaydırılmasını 
sağlamıştır ve sağlayacaktır. 

'Değerli milletvekiHerıi, iktidara geli
şimizden bu yana üretimi artırmak ve 
güvenilir bir enerji arzı sağlamak ama- * 
cıyla, yürütmekte olduğumuz politikalar 
sonucunda sağlanan gelişmeler hakkında 
sizlere rakamlarla da bilgiler vermek is-' 
tiyorum. 

'İkincili enerji kaynakları içerisinde en 
önemli yere sahip olan ve ülke kalkınma-
sımda enerji kaynaklarımız içerisinde 
kritik bir önemi olan elektrik enerjisi 
kurulu gücümüz, 1983 yılında 6 935 me
gavat iken, 1987 yılında takriben itkiye 
katlanarak 1'2 524 megavata ulaşmıştır, 
yani kurulu gücümüz bu geçen dört se
ne içerisinde takriben iki misline ulaştı-
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rılmıştır. Bu tesirlerde üretilen ellektrilk: 
enerjisi ise, 1983 yılında 27 milyar kilo
vat/saat ilken, dört yılda takriben yüzde 
ıfâ'liık bir artış göstererek, 1987 yılında 
144 milyar kilovat/saat olmuştur. Üretim
de sağlanan bu artışlarla dışarıdan ithaıl 
etmekte olduğumuz elektrik enerjisi bü
yük ölçüde azaltılmıştır. Nitekim, 1983 
yılında elektrik ithalatı takriben 2,2 mil
yar kilovat/saat iken, 1987 yılında bu 
miktar takriben dörtte üç azalarak 572 
milyon kilovat/saata düşmüştür. 1986 yı
lı şubat ayından itibaren ithalat yaptığı
mız ülkelerden olan Bulgaristan'dan 
elektrik ithalatıda durdurulmuş bulun
maktadır. 

Yukarıda verilen bilgilerden de anla
şılacağı üzere, son 4 yılda elektrik enerjisi 
üretiminde yılda ortalama yüzde 13; tü
ketimde ise, yüzde 11 artış olmuş 'bulun
maktadır. 1978-1983 yılları arasında yıllık 
ortalama üretim artışı yüzde 5 civarında 
ancak gerçekleştirilebilmiştir. Bu da, de
min arza çalıştığım devreler arasındaki 
mukayeseli nispetler, uygulamakta oldu
ğumuz üretimi artırıcı yöndeki tedbirle
rin ne denli isabetli olduğunun kesin bir 
kanıtıdır. 

Değerli milletvekillileri, hızla sanayile
şen ülkemizin ihtiyacı olan elektrik ener
ji talebini karşılamada, ülkemiz kaynak
larının yeterli olmayacağını1, hatta za
manla daha da büyük darboğazlara giri
leceğini konuşmamın başında vurgulama
ya çalışmıştım. Bu çerçevede, sanayimizin 
gelişme hızına paralel olarak, kısa sürede 
gerçekleştirilebilecek doğal gaza ve ithal 
kömüre dayalı santralların kurulması için 
gerekli girişimler yapılmış ve projeler iş
lerliğe konmuştur. 

Bu kaynakların yanı sıra, 2000'li yıllar
da nükleer santralılara geçiş yapılarak', 
sektördeki payı giderek artırılacaktır. Bu, 

yaptığımız tespitlere göre, yukarıdan be
ri arza çalıştığım ahval içerisinde kaçı
nılmayan bir gelişme olacaktır kanaatin
deyiz. 

Kendi enerji kaynaklarımızın yeter
siz kaldığı yerde, ekonomik primer ener
ji kaynaklarının 'ithali yapılacaktır ve bu 
kaçınılmazdır. Gelişmiş ülkelerde enerji 
İıtihali oldukça yüksek oranlardadır. Bu
nun için örnekler vermek istiyorum; 1985 
yılındaki tespitlere göre, bu dokümanları 
buildum, ifade etlmek ifetüyomm: 1985 yı-
lırida Japonya tükettiği enerjinin ancak 
yüzîde ll'ini, İtalya ancak yüzde 15'ini, 
Fransa tükettiği enerjinin ancak yüzde 
29'unu, Yunanistan ancak yüzde 40'ını, 
kaynakları bakımından zengin gördüğü
müz ve bildiğimiz İspanya ise, ancak 
yüzde 37,sirii kendi kaynaklarından kar
şılamış bulunmakadır. Bizde ise, yerli 
kaynak oranımız enerjinin karşılanma-
ısınida yüadıe 57 gilbli, bu saydığım gelıiş-
imüş ülkelere kuylasen yüksek biır düzeyde 
ibülunlmiakltaıdır. 

Sayın Başkan, yüce .Meclisin değerli 
üyeleri, şimdi bir nebze de elektriklen
dirme ile ilgili bir, iki hususa temas et
mek istiyorum : 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
olmak üzere, kalkınmada öncelikli yö
relerin, bir an evvel, diğer vatan köşe
lerinin imkânlarına kavuşması hususun
da çalışmalara iktidarımız zamanında 
büyük hız verilmiştir. Kalkınmada önce
likli 28 ilimizin -ki, bunlardan bir kısmı 
birinci derece öncelikli ildir- toplam köy 
sayısı 16 128 ve 1983 «onu itibariyle bu 
28 ilin elektrikli köy sayısı 7 039 iken, 
yarii diğer bir deyişle bu illerin 1983 yı
lımda ancak yüzde 29'u elektrikli iken, 
1987 yılı sonunda, arazi durumu çok 
Igayri müsait olan birkaç köy hariç, ta
mamı elöktrikleridirikniştir. 
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Bunların yanı sıra, (tüm yurtta köy 
elektrifikasyon çalışmaları tamamlanma 
aşamasına gelmiş, hatta yüzlde 40'ı civa
rında, mezraların da elektriklendirme is
imleri tamamlanmış, 'kalan mezra, aba 
ve gecekonduların elektriklendirilme ça
lışmaları ıbüyü!k bir hızla devam etmek
tedir. 

ISayın Başkan, değerli üyeler; elektrik 
sektöründeki <bu büyük gelişmelerle, geç
mişteki kesinti ve kısıntılara... 

IBAŞKJAN — Sayın Gemalrnaz, grup 
andına iki arkadaş söz almış oluyorsunuz. 
Bu itibarla, sizin zamanınızı ifade etmek 
'duruunun'dayı'm; konuşmanız yarım saat
tir devam ediyor; tabiî ki, takdir ikini
zin arasındaki vazife taksimine aittir, bi
zi ilgilertdiirmez. 

TOCHAY GEM ALMAZ (Devamla) — 
Hemen toparlayacağım efendim. 

Anavatan iktidarı olarak, geçmişte 
yapılan hizmetleri, hiçbir zaman inkâr 
etmedik, etmeyiz; bu memlekete her çivi 
çakanı, hayatta olmayanları rahmetle, 
hayatta olanları şükranla yâd ettiğimiz 
gibi, şimdi de aynı duygular içeririnde 
yâd ediyoruz. 

Ancak, temel atarak işe başlamanın 
yanın'da, işin finansmanının sağlanıp, hız
la ve Zamanında, haltta planlanan zaman
dan önce bitirilmesinin önemi de kabul 
ve takdir edilmelidir. Bu, memleket in
sanlarının, memleket işiyle uğraşan in
sanların her zaman arzuladığı halis bek
lentilerdir. 

IS ifası gelmişken bu hususta bir sü
ratli çalışmayı da ifade etmek istiyorum: 
Temeli atıldıktan sonra 8 ay içinde bi
rinci ünitesi devreye giren Hamitalbat 
Santralı, gerek kısa sürede tamamlana
rak emderikonnelkte slilsiteimje kaıtlkıısıylja ve 
gerekse hızlı inşasının yarattığı ekono-
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mik katkısıyla örnek teşkil eden proje
lerden yalnızca bir tanesidir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, elektrik 
sektörümüzdeki bu gelişmelere paralel 
olarak, kömür selktörün'deki faaliyetleri
miz de hızlan'dırılmıiş .bulunmaktadır. Bi
rincil enerji kaynaklarımız arasında, po
tansiyel olarak, önemli .bir yeri olan lin
yit kömüründen maksimum düzeyde ya
rarlanabilmek için, iktidarda bulunduğu 
muz 'dönemde yapılan çalışmalar sonu
cunda, ülkemiz köimür ürfdtliımd, 1983 yılı 
sonu İtibariyle 21 milyon ton iken, 1987 
yılı .sonunda 43 milyon ton seviyesine 
ulaşmıştır. 

Linyit üretimimiz 1973 - 1983 idöne-
ımiride yıMa yaklaşık yüzde 10 seviyesin-
ıde artarken, 1984 - 1987 döneminde lin
yit üretiımıinıde 22 milyon ton illave artış 
gerçekleştirilmiştir k'i, bu da, aradığımız, 
ifade ettiğimiz bu kademede yılda yüz-
'dte 20'lik ıb'ir artışı ifade etmektedir. 

İBu artışlara rağmen, halen konut sek
törü ile sanayi sektörü talebinin bir bö
lümünü karşılamakta olan linyit kömürü 
üretim imkânları ileriki yıllarda, bu sek
törlerin büyüyen taleplerini karşılamada 
yetersiz kalacak ve yine bu sektörlerde 
jeotiermal, güneş ve 'ithal doğal gaz gibi 
kaynakların kullanımı zorunlu olacaktır. 

iHükümetimiz, 2000'li yıllara doğru 
ülkemizde bilinen tüm linyit kaynakları
nın ideğeriendirilmiş olacağı gerçeğini de 
,göz önünde tutarak, diğer enerji kaynak
larımızda olduğu gibi, linyit kömüründe 
de rezerv .artırıcı arama çalışmalarına 
büyük önem vermekte, bunun yanı sıra, 
doğal gaz, jedtermal gibi 'alternatif kay
nakların geliştirilerek kullanıma sunul
ması yönündeki çalışmaları da hızla yü
rütmektedir. 

|Bu yıl içerisin'de Ankara'ya getirile
cek olan doğalıgaz kullanımı ile hava 



T. B. M. M. B : 53 12 . 4 . 198» O : 1 

kirliliği Ibü'yüik ölçüde azaltılacak ve bu 
kaynağın yaygınlaştırılması ile Başken
timiz, tertemiz bir havaya kavuşmuş ola
caktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, jeolo
jik yapısı ve değişik devrelerde teşekkül 
etmiş arazisi dolayısıyla yeraltı servetleri 
bakımından zengin ülkeler arasında yer 
almaktadır. Madendik sektörü ülke kal
kınmasında ve sanayi yapımızın ileri dü
zeye .getirilmesinde önemli unsurlardan 
birisi olduğundan, bu sektörün gelişme
sinde önemli unsurlardan 'birisi olduğun
dan, 'bu sektörün gelişmesi ve madencilik 
faaliyetlerine hız verimlilik getirmek 
amacıyla çılkarıaln 3213 sayılı Yasa ile 
madenlerini işletilmesinde özel sektör, faz
la sınırlandırmaya tabi tutulmadan gü
venle çâlışabilıme imkânına kavuşturul
muştur. Yapılan düzenlemelerle müraca
at ettiği gün bilgisayar çıktısı şekl'inde 
maden arama ruhsatı verilebilecek aşa
maya gelinmiş olup, madencilik faaliyet
lerinde denetim ve takip işlerinin bir 
disiplin içinde yapılabilmesi için kanun
da yapılacak değişiklik çalışmaları son 
aşamaya getirilmiş bulunmaktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının, ülkemiz yeraltı zenginliklerinin or
taya çıkarılması ve değerlendîrilmesi im
kânlarının araştırılmasıyla görevi kuru
luşu olan MTA Genel Müdürlüğü, bu
güne kadar yapmış olduğu araştırmalar
la Türk ekonomisine değerli katkılar sağ
lamıştır. 

Yapılan çalışmalarla ülkemiz, krom, 
fbor tuzları, ciıva, manyezit, tabiî soda, 
barit, mermer, volfram, lületaşı ve per
lit rezervleri bakımından dünyanın zen
gin ülkeleri arasında sayılabilımekiedir. 

IBu genel müdürlüğümüzün çalışma
larının, sıon yıllarda başta linyit, taşkö
mürü ve jeötermal olmak üzere, enerji 

hammaddeleri projeleri üzerinde yoğun
laştırılması politika olarak öngörülmüş
tür. Bu çerçevere, Zonguldak Taşkömü
rü havzası Projesi, termik santral kur
maya elverişli büyük linyit havzalarımı
zın değerlend'irilımesi ve yeni linyit ya
taklarının bulunmasına yönelik çalışma
lar öncelikle ele alınmış bulunmaktadır. 

IBAŞKİAN — Sayın Gemalmaz, bir 
konuyu tekrar hatırlatıyorum efendim: 
Konuşma süresi konusu, tamamen gru
bunuz içerisindeki zaman paylaşmasını 
ilgilendirir; ama çok az süreniz kaldığını 
hatırlatıyorum ve 'toparlamanızı rica edi
yorum. 

TOOAY GEMALMAZ (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

IDegerli milletvekilleri, mevcut enerji 
kaynaklarının rasyonel kullanımı ve ye
ni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanıma sunulmasına ilişkin çalışmalar 
Elektrik İşleri Etüt idaresince yürütül
mektedir. Bu kuruluşça sınırlı enerji kay
naklarının en verimli şekilde kullanıl
ması ve yeni teknolojilerin uygulanması 
(kapsamında yürütülen enerji tasarruf ça
lışmaları ile sanayi sektörlerimize yol 
Iglöslterici' .tedbirler tespit edilip projeleri 
hazırlanarak ilgili kuruluşlara iletilmiş
tir. 

Yapılan bu çalışmalarla Ereğli De
mir Çelik Tesislerinde, Ambarlı Termik 
Santralında, Türkiye Şişe ve Cam Sa
nayinde 6 fabrikada, Sümerbank İzmir 
Basma Fabrikasında, SEKA Kâğıt ve 
Selüloz Fabrikasında çeşitli nispetlerde 
tasarruf potansiyeli tespit edilmiş bulun-. 
maktadır. Ayrıca, SEKA Genel Müdür
lüğünün 5 fabrikasında ve Atatürk Or
man Çiftliği Süt Fabrikası işletmelerin
de de enerji projeleri hazırlanmış bu
lunmaktadır. Ayrıca bu çalışmaları da
ha yaygınlaştırmak amacıyla Elektrik lş-
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teri Etüt idaresi, Dünya Bankasından 
«ağladığı krediyle metal, toprak, kimya, 
gıda ve tekstil sektörlerinde, kamu ve 
(özel kesiıme ait 21 fabrikada enerji ta
sarrufu fizibilite çalışmalarına .başlamış 
bulunmaktadır. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimii tamamlamak için bir ;gayret 
içeris'irideyirn. Yalnız mesleğimden gelen 
yakınlığım ve memleketin içerisinde bu-
lunlduğu şartlardan ötürü, bu konudaki 
bir Jki kanaatimi de ifade ederek sözle
rimi bağlamak istiyorum. Memleketimi
zin şahdamarı gibi değerli: kuruluşları-
mızid'an olan Türküye Elektrik Kurumu 
li'le ilgili -eğer vaktim olsaydı- ,bazı tav-
siyelerim'i ıgrubuım adına ifade etmek is
tiyordum. Ancak, zamanım daralttığı için, 
TEKle ilgili şu iki tavsiyemi ifade et-
möden geçemeyeceğim. 

TEK, partimizin özelleştirilmesini dü
şündüğü .birtakım kuruluşlarımızdan bi
ridir; ancak, şunu ifade etmek istiyo
rum: Elektrik, enerji hizmeti olarak üre
timi, i'tetöilmü, dağıfcıımı ille kamu ağırlığı 
olan bir sektördür. Bu özelleştirme me-
selesünde, 'dağıtımda, elektrik sektörüne 
en sonlarda yer veriîmesfoi tavsiye edi
yorum. özelleştirme işlemi yapılırken çok 
münasip pilot bölgeler seçilerek, bu böl-
ıgeler'de uzun süre (2 sene, 3 sene, 4 sene) 
tecrübeye müstenit çalışmalar yapıldık
tan sonra bu işlemlere geçilmesini tav-
ısliiye etmekteyim. Şu anlda Türk'iiyeld'e b'ir 
kısım yörelerimizde bazı imtiyazlı şirket
ler, işletmeler yapmaktadır. Tatbikatın, 
Ibu şirketlerin işletme yaptığı yörelerin 
pilot biölige seçilerek oralarda yapılma
sında fazla fayda görmemekteyim. 

IBu hususta bir arzum da şudur : 
Türikîye Elıelkltrıik Kurumu, 1970 yılımda 
çıkarılan bir kanunla vücuda getirilmiş 
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ve Türkiye'de elektriğin üretimini, ileti-
m'ini, dağıtımını çok çeşitli kuruluşlar 
yap atken, böylece bür şemsiye altında 
toplamıştır. Vaktim olsaydı, senelerce bu 
teşkilatta çalışmış bir arkadaşınız olarak, 
lişin safahatını ifade etmek ve bu işe 
'ilgü igösterememiş arkadaşlarımıza anlat
mak isterdim. Ancak 'buna vakit yok. 
Zamanla değiştirilen, ilave edilen kanun
larla devşirme bir teşkilat durumunda 
olan Türkiye 'Elektrik Kurumunda bü
yük bir reonganizasyona ihtiyaç vardı. 
Bunda bütün arkadaşlarımız -cam'ianm 
'içÜride ve dışında olanlar- hemfikir ha
limdeydik. Ancak dağılmış, 'sayısı artmış 
bir teşkilatta yapılan reorganizasyonun 
-her zaman ve her yerde olduğu gilbi-
elbet'te sancıları olacaktır. Nitekim Tür
kiye Elektrik Kurumunda da bu sancı
lar ollmuştor ve devam etmektedir. Sayın 
Bakan dahil, bütün ilgililerden bu san
cıların asgariye indirilmesü için gayret 
göstermelerini ve bu büyük organizas
yon çalışmasının da hayırlı b'ir neticeye 
ulaşmasını, bir kere daha ifade etmek
ten kendim1! alamadım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; söZlerimü, bitirirken, hem ben-
'den sonra .grubumuzun diğer hususlar
daki kanaatlerini ifade ddecek arkadaşı
ma imkân tanımak, hem de kendisinden 
özür dileyerek sözlerümi bitiriyor,, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 
1988 Yılı Bütçeslinin yüce milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
hepinize saygııalr sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Gemalmaz. 

Buyursunlar Sayın Kema'loğlu. 
ANAP GRUBU ADINA ERKAN 

KEMALOĞUU (Muş) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Petrol 
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(İşleri Genel Müdürlüğünün 1988 yılı 
bütçesi üzeninde Anavatan Partisi Mec
lis Grubu adına söz aümış 'bulunmak
tayım. Bu vesile ile, Yüce Heyetinizi; 
grubum ve şahsım adına saygıyla se-
Jamlıyoruım. (ATMİAIP sıralarından alkış
lar) 

'Muhterem milletvekilleri, petrol, eko
nomik ölçüde, ilik defa 1859 yılında Tran-
sıilvanya'da (Amerika'da) keşfedilmiştir. 
Bu tarihten itibaren, enerji kaynağında-
(ki yerimi artırmaya başllamış ve 20 nci 
yüzyılın (başlıca enerji kaynağı olmuştur., 

Dünya petrol üretimi, yıllar itibariyle, 
1860'da 70 bin ton, 1 900'de 20 milyon 
545 bin ton, 1930'da 197 milyon 175 bin 
ton, 1960'da 1 milyar, 5!1 ımilyon ton, 
1979'da 3 miyar 225 milyon ton, 1985' 
te 2 milyar 789 miliyon tona ulaşmış
tır. 

IDiinya petrol rezervleri, petrole olan 
talep artışına paralel olarak, büyük bo
yutlara ulaşan arama faaliyetleri sonu-
cu, 1930 yılkıda 3 (milyar 536 milyon 
fon, '1950 yılımda 10 milyar 573 miyon 
ıton, 1975 yılında 90 milyar 400 milyon 
'ton, 1985 yılında 95 milyar 800 milyon 
tona ulaşmıştır. Bu rezervlerin yüzde 
56'sı Ortadoğu'da bulunmak tadır. 

(Ham petrol paralel olarak, 1940'lt 
yılardan sonra, 'tabiî gaz önemli ölçüde 
kullanılmaya (başlanmıştır. Dünya tabiî 
gaz üretimi T975'te il milyar 1(32 milyon 
600 ibin ton petrol eşdeğeri, 1985 yılında 
da 1 milyar 535 milyon 300 ibin ıton pet
rol eşdeğeridir. Ham petrol eşdeğeri ola
rak verilen tabiî gaz üretim miktarı, ham 
petrol üretimin yüzde 55 değerine ulaş
mış ofllup, enerjide büyük ıhir potansiyel) 
oluşturmuştur. 

(Ham petrol fiyatları 1970 yılına ka
dar istikrarlı fek seyir takip etmiştir. 

Fiyatlar, bu tarihe kadar, büyük petrol 
şirketlerinin inisiyatifinde bulunmaktaydı. 
Petrol arz ve talebi doğrultusunda 1955' 
te 1,93 dolar/varil olan petrol, 1954, 
1959 ve 1960 yılında 1,80 dolar - varile 
düşürülmüştür. Petrol üreticisi duru
munda olan ülkeler, bu fiyat düşürül
mesine, gelirlerin azalması gerekçesiyle 
büyük tepki göstermişler ve OPEC'i kur-
tmuşiBardır (Petrol İhraç Eden Ülkeler 
topluluğu), 

1960 - 1970 yıları arasında büyük 
varlık göstermeyen OPEC, 1970 Kasım 
ayında petrol ifiyatlıarıını yükseltmiştir. 
1972'de 2.50 dolar varil' olan petrol, 1973 
Ekiminde 5.12 dolar,varil1 ve 1974 başında 
11.65 dolar/varile çıkmıştır. Tırmanan 
petrol Ifiiyatları, (Nisan 1979'da 14.55 do
lar/varile, (Kasım 1979'da 24 dolar/vari
le, Kasım 1980'de 32 dolar/varile ve 
Ekim 1981 'de 34 dolar/varile ulaşmıştır., 
©öylece, petrol fiyatları çok kısa süre
de büyük bir sıçrama yapmıştur. Bu du
rumun, dünya ekonomisi ve enerji kay
nağı kulanımındaki etkisi büyük olmuş
tur. 

ıPetroıl tüketen ülkeler, Uluslararası 
Enerji Ajansı Teşkilatını kurarak, enerji 
'tasarrufu, enerjinin rasyonel kullanımı, 
diğer enerji kaynaklarını geliştirme ve 
ıbu kaynakları petrole ikame etme şek
linde bir dizi tedbir almışlardır. Bu ted
birlerin uygulanmasıyla petrol talebi azal
mış ve 'bunun yanında diğer etkenlerle 
petrol fiyatları 'Nisan 1983'te 29 dolar/ 
varile, ve Nisan 19'85'te 28 dolar/va
rile inmiştir. Ocak 1986'dan itibaren bü
yük (fiyat indirimleri meydana gelmesiy
le petrolün fiyatı petrol ürün fiyatları
na bağlı olarak tespit edimeye başlan
mıştır. 1986 yılı ortalarında 8.50 dolar/ 
varile kadar düşen petrol1 fiyatları, 
OPEC'in ve diğer üretici ülkelerin gay-
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retiyle 1986 sonunda 14 'dolar/varil düş
müş, Ocak 1987'de sabit fiyat esasına 
dönülerek, fiyat 18 'dolar/varil olarak 
tespit ediıllmiştir. IHa'jen 'fiyatlar 17-18 
dolar/varil ımerıtebesimde uygulaornakta-
ıdır. 

Muhterem milletvekillerıi, 1954 yılın
da kabul ed'len 6326 sayıı'Ji Petrol Ka
nunuyla kurulmuş ıbulunan Petrol Dai
resi Reisliği, 1973 yıfada, 1702 sayılı 
Kanunla Petrol İşleri Genel' 'Müdürlüğü 
adını almıştır. Petrol Üsleri Genel Müdür
lüğü Enerji ive Tabiî Kaynaklar (Bakan
lığına bağlı, ihiülkmî şahsiyeti »haiz katma 
(bütçeli hiır kuruluştur. Petrol* 'İşleri Geneli 
Müdürlüğümün ıgörevllerimıi üç ana baş
lık altımda toplamak mümkündür: 

1. Petrol Kanununun 2 nci ımadıdesin-
de kaydedilen, Türkiye Cumhuriyetinin 
petrol kaynaklarımın, miilUî menfaatlerle 
uygun olarak hızla, 'sürekli ve etkili bıir 
şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve 
değerlendirilmesini sağlamak. 

2. Petrol) üriünlerıinim alım, satım ve 
fiyatlarımın tespitti ve 79 sayılı MiıM Ko
runma Kanununun 5 İnci (maddesine göne 
tesıis edilen Akaryakıt Fiyat İstikrar Fo
nunun işleyişi hakkımdaki Bakamlar Ku
rucu kararının hükümlerini uygulamak. 

3 * Petrol! Kanunu ve akaryakıt mev
zuatınım uygulanmasından doğan her tür
lü müsaade, arama, İşletme ruhsatname-
lleriyle, belge vermek ve gerekli teblüğ, 
ilan ve tescil) sistemlerimi ifa etmektJr. 

1954 yılına kadar petrol aramaları' 
devlet tarafından yürütülmüştür. 1940 
yuhnda dik üretiım kuyusu Güneydoğu 
Anadolu [Bölgesinde o ulunan Raman sa
hasında açılmıştır. Bunu 1951 yılında, 
aynı 'bölgede ıbulunan Garzan sahasının 
keşfi takip 'etmiştir. Ancak, 1934 - 1954 
yılları arasımda 53 adet kuyu açılabilmiş, 

1954 yılına kadar ham petrol üretimi 
sadece 58 ıhlm tondur. 

1954 yılında kabul edilen liberal 
6326 sayılı Petrol (Kanunuyla, petrol ara
maları yerli ve yabancı petrol1 şirketleri
ne açılmıştır. Bugüne kadar bazı değişik
liklere uğramış ibullumam Petrol (Kanunu, 
Türkiye'deki petrol) arama faaliyetlerini 
düzenlemektedir. Petrol politikasındaki bu 
liberalleşme, 11954 - 1987 yılları arasında 
120 yalbamcı şirketim petrol aramak içim 
Türkiye'ye gelmesin:! sağlamıştır. 'Halen 
2 yerli ve 2!3 yabancı şirket petrol ara
malarım ısürdürmektedir. 1987 yılı sonuna 
kadar 2 231 kuyu açılmış ve 69 sahada 
petrol ve doğal gaz keşfi yapılmıştır. Bu 
zaman zarfında yerli iham petrol üretim iı 
1969 yıllında 3.6 milyon tona ulaşmıştır. 
Ancak, petrol aramalarında hâsıl olan iınkı-
talar sebebiyle azalarak 2.1 miıllyon tona 
kadar düşmüştür. 

Muhterem [milletvekillileri, Türkiye, 
İhalen aramalar yönünden dünyada bakir 
olan ülkelerden hinidir. Buna sebep, ülke
min jeolojisinin çok kompleks ve karışık 
olmasıdır. Ancak, son zamanlarda gelişen 
teknik ve sismik İmkânlar, yeraltı jeolo
jisinin daha iyi sbir şekilde helıirlenmesıiıne 
yardımcı dlmaktadır. Türkiye, son yıl
larda petrol Kanununda ve politikasın
da yapmış olduğu değişiklikler ve ulaş
mış olduğu istikrar ortamı ile, petrol ara
malarını daha ekonomik ve cazip hale 
getirmiştir. Türkiye'min halihazırda takip 
ettiği liberal petrol! politikasının esasları, 
25 Ocak 1980 tarih ve S/178 sayılı (Ba
kamlar Kurulu kararında şekillenmiş olup, 
'Nisan 1983 'te petrol Kanunundaki de-
ğîişMiık iıle de kanunda yerimi almıştır. 
Böylece, Türkiye kendi .ihtiyacı olan pet
rolü arayıp 'bulmak İçim her türlü yerli 
ve yabancı imkânı seferber etmeyi müm
kün kılan bir milî petrol politikasını 
benimsemiş bulunmaktadır. 
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1954 yılında Petrol Kanununun kabu-
İtijjte, İlâ82 yjlm M a r gegen süre iiçerism* 
de petrol aramaları yönünden yapılan 
çalışmalar neticesinde Türk:ye jeolojisi 
(hakkında çok değeri1! 'bilgiler edinilmiş
tir. Petrol arama ekonomisinin bir .ge
reği olarak son 30 yılık dönem içerisin
de, genç ve çok derin olmayan yapılarda 
petrol! aranmış ve varlığı ıise ımulhteliif yer
ellerde 'bulunmuş olan 69 sahadaki petrol 
ve tabiî 'gaz kesifi yle ispatlanmıştır. Böy-
lıeoe, birinci dönem petrol aramaları 1985 
yılında daha derin ve yaşlı tabakalarda 
patra! ve 'tabiî gaz keşfiyle, ikinci dönem 
petrol aramalarını gündeme ıgetirmıiışjtiır. 
(Bugün petrol) arama şirketleri, çalışma
larını ve hedeflerini yeniden değerlen
direrek sürdürmektedirler. Bu husus, 
yakın gelecekte petrol aramalarında iyi 
sonuçlar alınacağını İfade etmektedir. 

İSayın milletvekilleri, 1986 yılında 
dünya petrol fiyatlarıinın 8 - 10 dolar 
ıvam'l seviyesine düşmesi, 'birçok petrol 
şirketinim yatırımlarının tamamen veya 
kısmen durdurulmasına ve bazı ülkeler
den çekilmesıine sdbep olllmuşltur. Birçok 
petrol şirketi iflas 'etmiştir. 1986 ve 1987 
yııl'larımda dünya petrol arama yatırım
ları 44 milyar dolar mertebesinden 20 
milyar dolar seviyesine inmiştir. Ancak, 
ıbu dönem içerisinde Türkiye'de çalışan 
petrol şirketleri, ülkenin 'istikrardı tutu
mu ve altyapısının petrol aramaüarı yö
nünden iyi bir duruma ıgellmiş olması 
nedeniyle, faaliyetlerini devam ettirme
ye çalışmışlardır. Bu iki yıllık dönemde 
ayrılan 2 şirkete karşılık, 11 yenil şirket 
petrol aramaları için ruhsat almışlardır. 
Bu husus, Türkiye için olumlu ıhir geli'ş-
medir. 1986 ve 1987 yılilannda yapılan 
jeofizik etütiler 'sonunda bu yıl ve gele
cek yıl sonuç alıcı sondaj faaliyetleri 
sürdürülecektir. 1987 yılında, bir adedi 
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yerli, 7 adedi yabancı şirket veya şirket
ler grubu olimak üzere toplam 8 şir
kete 63 adet yeni petrol arama ıruhsatna-
tmest verilmiştir. Verilen Ibu 'ruhsatname
lerle birlikte, 31.12.1987 'tarihi itibariyle, 
ülkemizde pdtrol araması yapan ceket
lerin mevcut ruhsatname sayısı 239 adet 
olmuştur. 

'BAŞKAN — iSayın IKemaloğlu, 
süreniz dolmuştur; lütfen 'toparlayınız. 

ERTCAN KBMAILJOĞLU ((Pevamla) 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

1987 yılı 'içerisinde, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı tarafından, l!8'i 
geçen seneden devreden kuyu ollmak 
üzere toplam 400 Ikuyu açılimiış ve Ibu 
(kuyulardan 84 adedi tamamlanmıştır. Bu 
kuyulardan 54 adedi petrolü olarak ta
mamlanmıştır. iDiğer şirketlerce aynı 
dönem içerisinde 17 kuyu açılmış olup, 
bu kuyulardan ilki adedi petrollü, fbir 
adedi gazlı, dokuz adedi de kuru olarak 
tamamlanmıştır. 'Diğer kuyularım son
dajına devam edinmektedir. 11987 yılı sonu 
'itiıbariyilıe ülkemizin keşlfedilımıiş petrollü 
sahalarından 53 adedinin üretimi yapıl-
malk'tadır. 1987 yılında 1986'ya göre yüz
de 10 artış sağl'anaralk 2 630 512 ton 
ham ıpetrol üretilmiştir. Trakya Hami-
dabat tabiî gaz ısahasımdah ve IMardin 
Çamurlu sahasından 1987 yılı içerisinde 
300 miyon metreküp gaz üreti'limıişltr. Bu 
gazın petrol olarak eşdeğeri 270 hin ton
dur. Esas 'itibariyle, ülkemizde »bulunmuş 
olan gaz sahalarından yılda 500 hin ton 
petrole eşdeğer tabiî .gaz üretim potan
siyeli bulunmaktadır. 1987 yılında Bat
man - Dörtyol hampetroli boru hattın
dan 2 «99 588 ton, Irak - Türkiye ham 
petrol horu hattından 59 215 498 (ton, 
Yumurtalık - Kırıkkale iham petrol! hat
tından ise 2 107 450 ton petrol taşın-
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ımışfır. 1987 yıllında rafinerilerde 
20.134 5718 tonu ithal ve 2 516 697 to
nu yerli dllmak üzere toplam 22 651 275 
ton İham petrol »istenmiştir. Türkiye'nin 
mevcut hanı petrol ralfime ötme kapasi
tesi yılda 33 milyon ton seviyesine ulaş-
mışıtır. Batman rafinerisi 1 milyon ton, 
'İzmit rafinerisi il 3 milyon ton, Mersin 
ıAtaş iRafineris.il 4,4 ımıilyon ton, İzmir 
(rafinerisi 10 milyon ton ve Kırıkkale 
Ortadoğu Rafinerisi 5 milyon ton/yıl) 
kapasitelidir. Orta Anadolu rafinerisıi 
1986 Ekim ayında ve İzmir ırafinerisi 
ise ikinci ıtevsıii 1987 Kasını ayında işıleıt-
ımeye alınımışitır. (İzmir rafinerisi içeri^ 
isinde ayrıca madeni yağ üreten modern 
'tesisler bulunmaktadır, Türkiye, rafineri 
kapasitesi bakımından talebi karşılayacak 
'seviyenin üstüne çıkmış olup, yeni mo
dernizasyon çalışmaları ve daha kıymetli 
ürün elde etmek için yeni .tesisler ilave 
etme yatırıırnEaruna başlamıştır. 

1988 yılımda 2 milyon 500 bin tonu 
yerli, '212 milyon tonu lithal ham petrol 
olmak üzere toplam 24 milyon 500 bin 
ton ham petrolün rafinerilerde 'istenmesi 
proğramlanmışitır. 

(Değerli arkadaşlarım, dünyada oldu
ğu ıgıibi, ülkemiz ekonomisıi üzerinde de 
petrolün ağırlığı devam edege'llmektedir. 

' IHaten, petrolün, Türkiye^ıin toplam 
enerjıi talebindeki payı yüzde 45'tir. Yer-
1 iham petrol üretimi, ülkenin 20 milyon 
ton olan petrol talebinim sadece yüzde 
13'ünü karşılamaktadır. 1986 yılında pet
rol ithalatıma ödenen döviz '1J8 milyar 
dolar, 1987'de ise 2,7 milyar dolar ol-
muşıtuır. 

Dünyada 1973 petrol krizinden beri 
petrol! 'tüketimini azalitanak ve petrolü 
alternatif enerji kaynaklarıyla ikame et
mek için büyüik bir çaba getirilmektedir. 
(Bu gayretler petrol! tükıetıim artış hızını 

kesmiş olmakla beraber ikame projeleri 
çok sınırlı bulunmaktadır. Petrole alter
natif yeri enerji kaynaklarımı geliştirmek 
için alınan önlemler yanında, fiyat ve 
tasarruf politikasına, petrol tüketimini 
azaltmak iç/n, büyük önem atlfedilimekte-
diır; ancak, petrol talebi bakımından, 
Türkiye'nin kendine yeterli halle gelme
si için, petrol arama çalışmalarıma bü
yük önem verilmektedir. 

BAŞKAN — (Sayım Kemateğlü, to
parlayınız rica ediyoıruım efendim. 

ERKAN KJEMALOĞLU (Devamla) 
— Muhterem milletvekilleri1,, görüşülmek
te olan bu bütçenin, vatanımıza, mtilHe-
tİmize, halkımıza hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
, (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ISosyalldemıokrat Halkçı (Parti Grubu 

adına, (Sayın Fuat Atalay; buyurun 
efendimi. (SOP ^sıralarından alkışlar) 

ISayın Atalay, ara verme zamanını 
'tayin bakımından, grubunuza düşen za
manın ne kadarını kulılanacaksıınız bil
mek isterim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Efendim, ben zamandan 35 dakikalık kıs
mı kullanacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin görüşlerini ifa
de etmeye çalışacağım. 

Birinci ve İkinci Özal Hükümetleri 
döneminde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihi
nin en büyük dış borç yükü altına gir
mekte; ulusal kaynaklara uygun kalkın
ma stratejileri inatla reddedilmekte, yo'k-
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sul halk kaldıramayacağı, çok büyük 
yüklerin altına sokulmaktadır. İşin şaşır
tıcı tarafı, ülkenin durumu gerçek anlam
da kötüleşirken, hükümetin başı ve sayın 
bakanlar, sürekli olarak rakamlarla oyna
yarak, demagoji ile durumu sözde par
laklığını anlatmakta; gösterişçi, şatafatlı 
temel atma törenleriyle halkımızı yanılgı
ya düşürmektedirler. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
O eskidendi eskiden... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bunu 
yaparken de, Türkiye'nin ne kadar itiba
rının olduğunun, Sayın ingiltere Başba
kanı Thatcher'a sorulabileceğini iddia et
mektedir, Sayın Başbakan. Malını pazar
larken avucuna düşürdüğü müşteriyi et
kileme gösterisindeki bir satıcıdan farklı 
olmayan Sayın Thatcher, Türkiye'de ya
şayan, yoksulluk ve yokluk içerisinde kıv
ranın emekçi halkın dertlerini nereden bi
lecek? Bilse dahi, uluslararası İngiliz te
kellerinin Türkiye'ye dönük çıkarları mı, 
yoksa emekçi Türkiye halkı mı onun na
zarında önemlidir; takdiri siz sayın mil
letvekillerine bırakıyorum. 

Özal Hükümetinin en önemli açmazı 
enerji sektöründedir. Enerji sektöründe 
yapılan tahribatları, rakamsal oyunlarla 
halkın nasıl yanıltıldığını, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde gerçeklerin Sayın 
Başbakanca nasıl tahrif edildiğini, biraz 
sonra anlatmaya çalışacağım. Özal Hükü
metleri döneminde yapılan tahribatlar öy
lesine etkilidir ki, bu olumsuz gelişmele
rin ağır faturası, önümüzdeki yıllardan 
itibaren yoksul halk tarafından ödenme
ye başlanacaktır. Ana muhalefet partisi 
olarak, hükümeti bu noktada uyarıyor; 
ülke olanaklarına uyumlu planlamaya bir 
an önce geçilmesini öneriyoruz. Aksi hal
de, uluslararası yatırımcı kuruluşların bil
mesini istiyoruz ki, kapalı kapılar ardın

da Türkiye'yi ipotek altına koyan sözleş
meleri, iktidarımızda derhal iptal ettire
ceğiz. 

Enerji sektöründe, cumhuriyetimizle 
birlikte süregelen gelişmeler göstermekte
dir ki, geçmişin hatalarından bir türlü 
ders alınmamakta, ilerici sosyal demokrat 
önerilerin haklı uyarıları bir türlü dikka
te alınmamaktadır. 1930'lu yılların başla
rına kadar, Kurtuluş Savaşından yeni çık
mış bir ulus olarak, önemli ekonomik sı
kıntılar ve yeni kaynakların yaratılması 
sorunları içerisinde, büyük kentlerin ay
dınlatılması ve ulusal endüstrinin gerek
sinimi olan enerji, ayrıcalıklı yabancı şir
ketlerden sağlanmakta idi. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Siz, o işten anlamazsınız. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ki
min anladığını, biraz sonra rakamlarla 
ifade edeceğiz. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kü
tahya) — Rakamlara bakarsan yandın. 

FUAT ATALAY !(Devamla) — 1932' 
lerde devletçilik uygulamasına geçilmiş; 
çünkü, yabancı şirketlerin kendi çıkarları 
doğrultusundaki haksız istekleri karşısın
da, Mustafa Kemal'in idaresindeki Türki
ye, bu şirketleri devletleştirmiş ve çıkarı
lan yasalarla Etibank ve Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi kurulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında ithalatta karşılaşılan güç
lükler, motorine dayalı santrallerin üre
timlerinin durmasına neden olmuş, elekt
rik üretiminin birden fazla kuruluşun 
elinde olması da, koordinasyon eksikliği
ni ortaya koymuştur. Karşılaşılan bu dar
boğazlar sonucu, öz kaynaklarımıza da
yalı santralların kurulması 1950'ler önce
sinde kararlaştırılmıştır. 

1950 yılındaki hükümet değişikliğin
den sonra enerji politikasında da köklü 
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değişiklikler olmuş; elektrik enerjisi üre
tim, iletim ve dağıtımın yeniden özel şir
ketler tarafından yürütülmesine olanak 
sağlanan yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Planlı döneme geçilmesi ile birlikte, Tür
kiye enerji sektöründe planın önemini 
kavramış; elektrik üretiminin hidrolik 
enerji kaynaklarına dayalı olarak geliş
mesinin Türkiye menfaatları açısından 
uygun olduğunu tespit etmiştir. Nitekim 
bunun ilk göstergesi olarak, 1963 yılında 
Üçüncü İnönü Hükümeti tarafından Ener
ji Bakanlığı kurulmuş ve Keban'ın görüş
meleri Iran ve Irak'la tespit edilmiş, so
nuçta da Keban Projesi Türkiye'nin yatı
rım programına girmiştir. 

İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Planlı 
dönemlerde doğru birtakım tespitler ya
pılmakla beraber, sürekli ve kalıcı bir çö
züm enerji sektöründe bir türlü geliştiri
lememiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planlı dönemde 
yıllık yüzde 13,5'luk elektrik enerjisi üre
tim artışı sağlanmış; ama, ithal akarya
kıtın ucuz olması, yapılan santralların 
f uel - oile dayalı olmasını ve çok büyük 
yer tutmasını getirmiştir. Bu, o zaman
larda ve şimdilerde, Sayın Başbakanın 
Ambarlı ile övündüğü gibi, fuel - oil'e da
yalı santralların kurulmasına sürat kazan
dırılmış ve Türkiye'nin dışa bağımlılığı 
giderek geliştirilmiştir. Bu dönemde, «Kö
mür santrallarının yatırımı pahalı», «Hid
rolik santrallar zaman alıyor ve pahalı» 
tartışmaları ile geçmiş, Üçüncü Beş Yıllık 
dönemde kurulan f uel - oile dayalı sant
rallar ile gaz türbinleri halkın sn tına ta
şınamayacak bir kambur yüklemiştir. Bu
rada sormak gerekir; Seydişehir de moto
rine dayalı gaz türbinlerine ne oldu? Yi
ne, Aliağa'da bulunan kombine çevrimli 
gaz türbinlerinin kullanım oranı nedir? 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Sayın Demirel darılır size, sakın söyleme
yin bunları. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Fark 
etmez. 

Son tarihlerde enerjide hep aynı yak
laşımlar, sürekli olarak sağlıklı bir plan
lamanın olmayışından kaynaklanan bu 
darboğazlar, sürekli çabuk çözümleri gün
deme getirmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, 
elektrik talebinin yerli kaynaklardan sağ
lanması, linyit kaynaklarının kamu eliyle 
işletilmesi, elektrik sektöründe kullanılan 
tüm malzemelerin yurt içinde üretilmesi 
için bir üretim sanayiinin kurulması ön
görülmüş olmasına rağmen kurulmaması, 
Türkiye'de ödemeler dengesinde ciddî so
runları beraberinde getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektörün
de bugünkü durum nasıldır? Fert başına 
birincil enerji veya elektrik tüketimi, bir 
ülkenin gelişme ve sanayileşme düzeyi
nin, toplumun refah ve uygarlık düzeyi
nin ve de uluslararası saygınlığının ve 
reel gücünün bir göstergesi olarak kulla
nılır. 

1950'li yılların başından başlayarak, 
özel girişimciliğin egemenliğini ve yaban
cı sermayeye çağrıyı koşulsuz olarak geti
ren anlayış, dışa bağımlı ve çarpık geli
şen bir sanayi yanında, aynı karakterde 
bir enerji sektörü yaratmıştır. Bu dönem
den itibaren, Türkiye'de kurulan enerji 
tesislerinin dış finansmanında büyük mer
tebelerde dış kaynak kullanılmış; bu te
sislerin gerektirdiği elektroteknik ve elekt-
romekanik cihaz ve araçlar, makinalar ve 
mühendislik hizmetleri, tamamen yurt dı
şından satın alınmıştır. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Onlar aşama yaptı, siz hâlâ 14 üncü 
asırda kaldınız. 
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FUAT ATALAY (Devamla) — Eti-
bankın kuruluş kanununda elektromeka-
nik teçhizatı yurt içinde üretecek fabri
kaların kurulmasını öngören belirlemeler 
olmasına rağmen, 30 yıl süreyle bu yasa 
maddeleri çalıştırılmamış; sonuçta, Eti-
bankın kuruluş yasasından, Türkiye'de 
yerli elektromekanik sanayiinin geliştiril
mesine dönük yasa maddeleri çıkarılmış
tır. 

Enerji sektörü de tüm nitelikleriyle bu 
yapının bir parçasıdır. Ülke gerçekle
rine dayalı olmayan, planlamadan uzak, 
ivedi çözümler bulunması, ne pahasına 
olursa olsun enerji sağlanması anlayışı, 
enerji sektörünü giderek dışa bağlamak-
tadır. Ülkenin geleceğine dönük 'böyllesıi 
stratejik karadan alımaya sanıyorum hü
kümetler yetkili olamaz. Özal Hükümeti
nin ülkeyi riske sokan en önemli tasar
rufları enerji sektöründe yaşanmaktadır. 
Ülkeniin zengin doğan kaynakHan durur-
ken, son üç yıldır, «nükleer enerji», «it
hal kömüre dayalı yap-iışlet-devret» mo
deli beklentileri içinde zaman geçirilmiş; 
sonuçta, pahalı çözümlerle gaz türbinle
rine karar verilmiştir. Buda yeni bir kam
bur olarak halkın sırtına yüklenmiştir. 

Sayın Başkan, sayın m i et vekilleri; 
konuşmamın bu bölümünde doğalgaza 
dayalı santrallar meselesini tartışmak isti
yorum. Bugün Hamitabat Termik Sant
ralında, iddia ©diyoruz ki, Türkiye'nin 
en pahalı enerjisi üretilmektedir. 1987 yı
lı içerisinde ithal doğalgaz ikamesi so
nucu yerli doğalgaz üretimi düşürülmüş
tür ve bu yapılırken de, yerli, doğalgazın 
«stratejik rezerv» olarak tutulması gerek
çe olarak hükümetin 1987-1988 program
larında yer almaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi, Devlet Planlama Teşkilatının 1988 
programında yer alan bu gerekçe inan

dırıcı oluyor mu? Halk enflasyon cana
varı altında inlerken, isen kalk ülke kay
naklarını yerin dibinde sakla ve dışarıdan 
döviz ödeyerek veya dolaylı olarak mal 
«atarak doğal gaz al! 

1987 yılı içerüsiınde hidrolik santralter 
tam kapasiteyle çalışmış, bu yüksek üre
tim artışından dolayı termik santralıların 
üretimıinde, sisteme yeni giren 1383 me
gavatlık ilave güce karşılık, düşüş ger
çekleşmiştir. Bu düşüşün nedenin.1! Ener
ji Bakanlığı raporlarında görmekteyiz. 
Türkiye'deki yağışların fazila artması ve 
hidroelektrik santralara dayalı enerji üre-
timinin fazla olmasından dolayı, kömür
de 7 milyon ıtona yakın bir tasarruf sağ-
lanmuştır. 

Şimdi ne yapılıyor? Ülke kaynakları 
'bir kenara itilirken, dışa bağımlı saınt-
rallara öncelik veriliyor. Bunun sonucu 
olarak, birincil enerji üretiminin artışın
da son yılların en düşük dönemini 1988 
yılında yaşayacağız. Sayın milletvekilleri, 
1987'de yüzde 7,9'luk üretim artışına kı
yasla, 1988 yılında yüzde 1,3'ilük artış 
beklenmektedir. Değerli milletvekilleri, 
buna gerekçe olarak da, doğalgaz itha
latının başlatılması ve büyük miktarda 
tüketime sokulması nedeniyle, yurt içi 
rezervin stratejik rezerv olarak tutulma
sı gösterilmektedir. 

İŞimdi aklımıza bir soru gelmektedir. 
B;z Türkiye olarak doğal kaynaklarımı
zı stratejik rezerv olarak görürken, bu 
yabancı ülke yönetimleri çok mu aptal, 
ki, kendi kaynaklarını stratejik rezerv 
olarak saklamıyorlar; hem kullanıyorlar, 
hem de dışarıya satıyorlar? Bu uygula
maların akıl ile, mantık ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Tek açıklaması, siyasal yandaş
ların, ülkenin milyarlarca dalarının yok 
yere verilme pahasına zengin edilımesi, 
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çıkar çevrelerine (işler çıkarılması ve bir 
de plansızlıktır, 

Şimdi sormak isteriz Sayın Özal, bu 
ne aceleciliktir iki, doğal gazı zorunlu 
olanak tüketime sokuyorsunuz? Çevre 
kirliliğinin önlenmesi içlin, Türkiye'nin 
ulusal menfaatlerini koruyan anlaşmalar
la ve planlı bir şekilde önceden altyapı
sını yaparak ekonorniklilliğini ortaya ıko-
yarak, ısınma sektöründe ve konutlarda 
doğal gazın kullanımı elbette düşünülür. 
Anoalk, sizin yaptıklarınızın bunlarla bir 
ilgisii yoktur. 

32 ayda toplam 420 milyar Türk Li
rasına biteceği ifade edilen ve Sayın Baş
bakanın dediği gibi, 1 360 MW değil, 
1 200 MW gücündeki Ambarlı Santralı
na 'başka bir açıdan bakmakta yarar var. 
Doğal gaz veya motorin 'kullanan gaz tür
binlerinin yatırım maliyeti en düşük ve 
en kı'sa sürede gerçekleştirilebileceği ke
sindir. Sayın Başbakan, bu noktadan ha
reketle demagojilere girmektedir. İlik üni-
tesiiriin 10,5 aıydıa bitirileceğini söyleyerek 
övündüğünüz Ambarlı'ya karşılık size 
başka bir örnek verebiliriz., Savaş şartla
rında, Türkiye Elektrik Kurumu kendi 
personeli ile 30 MW'lık bir gaz türbinini 
Türkiye'den Kıbrıs'a götürmüş, 45 gün 
içerisinde monte ederek devreye sokmuş
tur. Ancak, doğal gaz türbinlerinin üre
tim maliyetlerine bakıldığında, dünya/da 
en pahalı enerjiyi üreten sınıftan olup, 
genelde enerji talebinin en fazla olduğu 
anlarda, yani «peak yük» zamanlarında 
kullanılan tesislerdir. 

'Bunun dışında, doğal gazın konvan-
siyonel san'brallarda kullanılması da fizi-
'bilite çalışmalarına göre değişmektedir; 
ama, uygulamaları çok nadir'dir. Şimdi 
Sovyet gazın Türkiye 'Elektrik Kurumu
na kaç dolara satıldığı daha henüz belli 
değildir. Bu konuda Sayın Hükümetten 
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açıklama talep etmekteyiz; 130-140 dolar
dan bahsedilmektedir bu konuda. Eğer 
gelişmeler bu şekilde olursa, bunun fizi
bilitesinin nerede olduğu sorulur. 

Bu konuida 'diğer bir husus da anlaş
manın Niteliğidir. Yine bilebildiğimiz ka
darıyla, Sovyetlerle yapılan anlaşma, 
«Talke or pay» yani «al veya öde» tipidir. 
Bu, ihtiyacı olmaması ve anlaşmalarda 
belirlenmiş doğal gazı kullanmaması ha
linde 'bile, Türkiye aynı ödemeyi yapacak 
demektir. Bunun ulusal menfaatımızia 
uygun olup olmadığım, sizlerin takdirine 
bırakıyoruz. Zaten bu anlaşmadan dola
yı değil midir ki altyapısını oluşturmadan, 
gerekli hazırlıkları yapmadan Türkiye zor 
altına sökülüyor. Doğal gaz anlaşmaları 
elbette yapılır, ama, zamanında ve uygun 
şartlarda^ Yoksa, «Gaz kapıda, ne yapa
lım? Hadi çocuklar santral kuralım, şu 
şu yandaşlarımız da menfaat görsün» an
layışı, Türkiye'yi götürse götürse yüksek 
enflasyonlu, geçim sıkıntılı yokluğun ol
duğu bir ortama götürür, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri ,* di
ğer önemli projeleri irdelemeden önce, 
Türkiye'de yaşanan enerji tüketim karak
terinden bahsetmek istiyorum. Türkiye' 
nin zenglin akarsu kaynaklarına, linyit, 
taşkömürü, güneş enerjisi, jeotermal kay
naklarına rağmen, 1987 yılı tükötimlerine 
bakıldığında, dışa bağımlılığın nasıl çar
pıcı olduğu ortaya çıkmaktadır., Ticarî 
enerji kaynaklan içerisinde petrol ürün
leri yüzde 49,8 gibi önemli bir yer tut
maktadır. Üretimi en kısa süre içerisinde 
rasyonel bazjda, ülke çıkarlarına dönük 
olarak artırmaya çalışırken, Türkiye'de 
süratle enerji 'tüketim modülünü rasyionel-
leştirmek zorundadır. Petrol ürünlerinin 
yaklaşık yüzde 40'ı ulaştırma sektöründe, 
yüzde 12'sii de ısınmada kullanılmaktadır. 
Bu gelişme de, sürekli olarak Türkiye'yÜ 
dışa 'bağımlı hale getirmektedir. 
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Yıllardır sürdürülen kasıtlı politikalar 
sonucu karayolu taşımacılığı artmış; dev
letin yönlendirilmesinde, tüm toplumun 
çıkarlarına dönük denetimden uzaklaşan 
özel girişimci, kendine göre kârlı olan 
otobüs, mlnübüs, kamyon gibi ulaşım 
araçlarını satın alarak trafiğe sokmuştur. 
Böylece, ulusal çapta hangi açıdan ba
karsanız bakın, ıbüyüik bir israfın içine so-
kulımuşuzdur. Bugün gölü şen bütün sana
yileşmiş Ülkelerde, kitle yolcu ve yük ta
şımacılığında yaklaşık 5 ila 7 arasında 
daha ucuz olan demiryolu taşımacılığı ile 
yapılmaktadır. Yine demiryolları elektrik 
enerjisine dayalı teknik altyapıları ile sü
ratli, güvenilir bir sistem olarak gelişmek
tedir. O halde bu alanda yapılacak yığın
la iş vardır. Ama, sorarız, hükümet ne
den bu gerçekleri görmemezlıkten gel-
ınöktedir? 1987 yılı içerisinde demiryolu 
yapımına ilişkin gerçekleşmeler gülünç, 
gülünç olduğu kadar da komik mertebe
dedir. 

Elektrik enerjisi üretimi : 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri •, 
1987 yılı içerisinde toplam elektrik üre
timinin 1983 yılına göre iki misli arttığı
nı, yüzde 100 arttığı, ve 44.3 milyar kilo
vat/saate ulaştığı söylenmektedir. Bu ra
kam, brüt bir rakamdır, tç ihtiyaç, çağın 
gerekli kıldığı koşullarda olmayan iletim 
hatlarındaki yüksek kayıplar düşüldü
ğünde, Türkiye'nin net toplam tüketimi, 
1987 rakamları ile, 36,48 milyar kilo
vat/saattir. Bu rakamla hiçbir şekilde 
övünüllemez. 

Türkiye'de yönetimde kalan siyasal 
iktidarların «Bunları biz yaptık, yok siz 
başlattınız» tartışması fazla önem arz 
etmez. Elbette nasıl ki nüfus artmakta
dır, insanlığın ihtiyaçları gelişmektedir, 
bu alanda da ülkelerde belirli gelişmeler 

olacaktır. Burada tartışılması gereken, 
bu gelişmelerin yeterli, güvenilir ve ras
yonel olup, olmaması; halkın geleceğini 
ipotek altına alıp ailmamasıdır., 1987 ra
kamlarına göre, elektrik tüketimimiz kişi 
başına 691 kilovat/saattir. Sayın millet
vekilleri, bu rakamı karşılaştırmalı ola
rak ele aldığımızda, bir İsveçlinin tü
kettiği enerji miktarını ortalama 25 Türk 
tüketmektjedir. Yine yakın komşuları
mızdan 'bir Yugosiâvın tükettiği enerji
yi 5 Türk ancak tüketmektedir. 

Ancak, görülmektedir ki, özal yöne
timi 'bu sorunları çözemeyecektir. 1988 
bütçesine bakıldiğıında bu durum kendi
ni gösteiınektedifr,. Tüm ıbakanlık bütçesi 
1987 gerçekleşmesine göre yüzde 32 ola
rak artırılmaktadır. Bunun içinde Türki
ye Elektrik Kurumu bütçesi 1987 yılın
daki 1,1 trilyon rakamına karşılık, bu 
sene 1,3 trilyon mertebesinde, yani yüz
de 23 artışla kalmaktadır. Açıkçası yüz
de 60 - 70 enflasyon ortamında, TEK 
bütçesinin yüzde 30 - 35 mertebesinde 
azaldığı anlaşılmaktadır. Bu durum ken
dini 1988 TEK yatırım programında 
göstermektedir. Üretim tesislerinde 1988' 
ide başlayacak işler faslımda, sadece 2,5 
milyar ile Denizli jeotermal santralleri
nin ikinci ünitesi yer almialktadır. Yeni 
yatırımın hiç olmamasının sebebini de, 
sayın bakan, geçmişte büyük çaplı yatı
rımlara girildiğine ve kurumun sıkışık 
boyutlara girdiğine bağlamaktadır. Peki, 
ibtt plansızlık nereden kaynalklanmakta-
dır? Her ülkede uluslararası kriterlere 
göre kabul edilmiş Ibir gerçök vardır. 
Elektrik enerjisi geomötrik arttığına gö
re, her yıl yeni tesislerin yapımıyla ilgili 
işlerin 'başlaması gerekmektedir. 3096 
sayılı Yasa ile elektrik enerjisi sektörü 
tüm yerli ve yaibancı sermaye kuruluş
larına açılarak, Türkiye Elektrik Kuru-
ımunun tekelime son verilmiştir. Bu ya-
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sanım getirdiği ol'amaklaria elektrik 'da
ğıtım (müessesesi özel sektöre devredil
mek istenmektedir. Türkiye elektrik sis
temlinde bulunan hidroelektrik santral
liler Toplu Konut Fonuna devredilerek 
TEK 'tarafından üretilen "elektrik ener-
jıislmim maliyet artışları ve 'bu imkânı 
diğer sektörlerin kullanımıma açılmıştır. 
Keban, Oymapınar, Karalkaya gibi sant
raller TEK tarafındam işletilmekte; an
cak, kârı Komut Fonunca değerlendiril-
mektedir. Burnum yanında, kurumun ala
cakları konuşumda, (hakanlığın uygula
malarımı anlamak mümkün değildir. 1987 
yılı rakamılarına göre, elektrik enerji si -
nün kullanıcılar arasında konutlar, sade
ce yüzde 20 mertebesindedir. Çoğunluk
la elektrik ücretini ödemeyen konutların 
da kısa sürede elektriği kesilmektedir.; 
Köylerim elektriği kesilmemektedir. Bu
gün kurumun esas borçluları sanayiciler
dir. Ticarethane sahipleridir, kamu ku
ruluşlarıdır. Uygulanan ceza miktarına 
rağmen bu durum mevcut kredilerine 
ne göre, sanayiciye ucuz kredi demek-
tir. Arkasından da ıbu beceriksizliğin 
faturasını halika yükleyip elektrik fiyat-
larıına zaıra yapmak, siyasal iktidarın ya
pısını ortaya koymaktadır. 

Türkiye Elektrik Kurumu olanakla
rımın diğer fonlarca değerlendirilmesi 
ve büyük miktarlardaki alacaklarını tah
sil edememesi, sadece TEK'in ürettiği 
elektrik fiyatlarımın artmasına neden ol
mamakta, aynı zamanda TEK'in yeni 
santrallar için fon ayıramaz duruma gel
mesine sebep olmaktadır. Aslında bu 
durum, yönetimlin de işine gelmektedir. 
Böylece, uzun yıllar tezgâh'lanmaya ça
lışılan «yap - fişlet - devret» modeli, uy
gulama aşamasına gelmiştir. Yap - iş
let - devret senaryosuna hazırlık olarak 
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TEK (kurumunda yapılan tahribatları, 
biraz sonra sözlere sunmaya çalışacağım. 
Bu sistemle işletmesi tasarlanan santral
lar, ağırlıklı olarak termik ve küçük hid
roelektrik ısaıritrallar olarak düşünülmek-
tedir., Bu yasayla yap - işl,et - devret 
modeline sayın bakam bakın nasıl bir ge
rekçe göstermektedir. Demektedir ki, 
«Ek finansman ve özel sektöre yatırım 
imkânı» , 

Şimdi sormak isteriz, devletin birin
cil derecedeki görevi ıbu mudur? Hal
kın çıkanlarını savunan bir siyasal ikti
dar, enerji gibi önemli 'bir sektörü ken
di kontrolünden çıkaramaz, bu alanda 
bile 'bile bağımlılık ilişkilerine giremez. 
Simidi, ek finansman sağlanmadığı söy
leniyor, kredıilerilmiz, borçlarımız artmı
yor deniyor, yeni yap - İşlet - devret mo
dellerinde. Kâğıt üzerimde Türkiye Cum
huriyeti garantör olmayabilir; dolaylı 
olarak verdikleri garantileri açıklayabi
lir misimiz sayın bakan? Peki sormak 
isteriz; bu( santrallerin üreteceği ener
jiye alım garantisi veriyor musunuz? 
Eğer veriyorsanız, İddia ettiğiniz ve övün
düğümüz enterkoınmekte sistemdeki bil
gisayar seçici, bu sistemler devreye gir
diğinde ne yapacaktır? Ucuz hidroelek
trik santrallere dayalı enerjiyi mi seçe
cektir, yoksa almak zorunda olduğumuz 
doğal gaz ve yabancı ithal kömüre da
yalı santrallerin ürettiği enerjiyi mi dev
reye sokacaktır? Yani, bir taraftan akar
sularımız boşuna akacak, linyitimiz ye
rin altında kalacak; yeniden plan - prog
ram kitaplarımıza «stratejik kaynakları
mızı koruyoruz» lafları yazılacaktır. 

Sayım milletvekilleri, bu sistelm ile 
tüm projeler yabancılar 'tarafından ya
pılmakta, Türkiye'nin gücü bir kenara 
atılmaktadır, 'Peki, Türkiye çok geri 
bir ülke midir? Bol kaynaklı olan, geri 
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kalmış ve tamamen yabancı yatırımcıya 
muhtaç bir ülke midir? Bağımsızlığımız
la bu durumu niçbiir şekilde bağdaştora-
mıyoruz. Bu santrallileri, ithal birindi 
kaynaklara, özellikle 'kömüre dayalı ter
mik santraller Türkiye elektrik sistemini 
çok acı bir şekilde etkileyecektir. Ay
nı mantıikla 1970'li yılarda «Petrol su
dan ucuz» denip akaryakıt santrallerime 
ağırlık yenilmişti ve bu ağır faturayı 
elektrik sektörü ve ülke sanayii çok ağır 
bir şekıi'lde, geri 'kalmakla ödedi, ağır 
duş borç yükleriyle ödedi. Benzer durum, 
bu uygulamalara girildiğinde yeniden 
yaşanacaktır. Ekonomik ömrü ortalama 
yifmibeş ila otuz yıl olan kömüre da
yalı bu termik santrallerin 'İşleticisi ül
ke, işletime masraflarını kısmak için, di
lerse iyi bir balkım bite yapmayacaktır. 
Türkiye'min denetçi olması, kontrol ol
ması fazla bir şey değiştirmez; çünkü, 
tesis bizim tesisimiz değildir. Bu durum
da, muhtemelen anlaşma süresi sonunda, 
işfetiinı maliyetleri artmış, ekonomik öm
rü çok azalmış, hurdal aşmaya yüz tut
muş 'tesisleri devralacağız. Yine bu ter
mik santrallerin diğer bir özettiği de ko
lay kolay kömür türünü değiştiremeye
ceğimizi konusudur. Yani içeride çıka
bilecek kendi ulusal İkaynaklarıımızı, cid
dî , bir tadilat yapmadıkça kullanamaya
cağız. Kaba bir hesapla, hükümetin ta
sarladığı iskenderun'daki 4X350 mega
vat, Aliağa'dalki 3X350 megavat, Tekir
dağ'daki 2X480 megavatlık termik sant-
raliler ile Hamidabad ve Ambarlı Sant
ralleri için, sayın millet vekiller i, 1988 
rakamlarıyla ortalama, yılda 1,3 ile 1,5 
milyar dolar döviz ödeyeceğiz. Şu an
da yaklaşık 2,6 milyar dolar olan, o da 
petrol fiyatlarınım alabildiğime düşük ol
duğu bu döneimde 2,6 milyar dolar olan 
petrol faturası yanında, bunu nereden kar
şılayacaksınız? Salt döviz ödeme yükü 

mü? Bumun yanında bilgi birikimi Tür
kiye içerisinde gelişmeyecek, ulusal sa
nayi alabildiğine olumsuz etkilenecektir. 
Stratejik ve politik öneme sahip bu sek
tör dışa bağımlı• hale getirilemez. Dışa 
bağımlı enerji üretim tesisleri, soğuk ve 
sıcak savaş dönemlerimde ülke sanayiinin 
durmasına ve dolayısıyla ekonomik ve 
moral çöküntülere yol açar. Tesislerin 
zamanında bitirilememesi hiçbir şekilde 
bu gelişmeler için gerekçe olamaz. Te
sislerin zamanında tatirilememesinin baş
lıca nedenlerini özeUersek, hükümet büt
çelerinim gerçekçi oilımamasiı ve özellikle 
dışa bağımlı bu sektörde yüksek enflas
yonun büyük açıklara neden olmasıdır. 

Yine, yerli dektrolmekanik sanayiinin 
yeterince gelişmemesi ve desteklenmeme
si, ibu teslislerin yeniden zamanımda dev
reye girmemesi için önemli nedenlerden 
bazılarıdır. 

Diğer bir sorun da koordinasyon ek
sikliğidir. Başbakanlık ve Bakanlık, ener
ji kaynaklarıyla ilgili kurumlardan ba
ğımsız haireket etmektedir. Kurumlarda 
yapıllan çalışmalarla hükümetin tutumu 
çelişkili bir durum arz etmektedir. Tek
nik personel erozyonu gibi, nedenlerle 
enerji sektöründe ciddî hatalar yapıl
maktadır ve sonuçta Türkiye, bağımlı 
hale getirlan çözümlere girmektedir, 

Şimdi balkım sayım 'milletvekilleri, dı
şa bağımlı yap - işlet - devret modeli 
konusunda Sayın Bakan, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda eleştirilere verdiği ce
vapta nasıl bir gerekçe bulmuş: «Bugün 
gefi kalmış rant sayılabilecek hidrolik 
sanitrallteirıi devreye sokmaya kalktığımız
da 250'min üzerinde baraj ve tüneli yap
mak zorundayız. Bir barajın 7 - 8 yılda 
bittiğini, bir nükleer santralın 8 yılda 
bittiğimi hesaplarsanız, bana göre bu
gün bu konularda geç kalmış, Türkiye' 
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nin geleceğindeki enerji projeksiyonunu 
tehlikeye sokmuşsunuz» demektedir. 

Şiırndii sorımıalk 'isterim Sayın Balkan, 
son Ibeş yjlldır Türkiye'de, (iktidarda İklim
ler vardı ve arkasından «1992 yılına ka
dar herhangi foiir tehlike yok» diyen de 
siz değil misiniz? «Şu anda fazlamız 
var, bugün ek olarak 15 milyar kilo
vat/saat daha fazla enerji üretebiliriz» 
deniimemekte midir? Eğer Türkiye'de 
hidroelektrik santrallerin planlamadığını 
söylüyorsanız, bu, hükümet olarak beş 
yıl geçiren Özal'ın sorumlu olduğunu 
göstermez mi? Uzun yıllar Devlet Plan
lama Teşkilatının baışında olan Sayın 
Özal'ıın sorumlu olduğunu göstermez mi? 
Ayrıca, termik ısantra!lierin dört yıl içe
risinde gerçekleştiğini unutmuş gibisiniz. 
Böyle bir durum, şayet darboğaz ise 
1992'de devreye sokmak üzere termik 
santral' inşaatlarını günümüzde başlaita-
bliriz. Afşin - Elbistan Santralinin (B) 
ünitesini, arkasından (C) ve (D) kısım
larım devreye sokabiliriz. Bunun için 
mi 1987 yılında Bingöl halkının gözü
nü boyayarak ve ıbiiraz sonra tartışaca
ğımız projenin temelini seçim öncesi 
atıp, 1988 programına göstermelik bir 
para koydunuz? Bu projenin 1992 yı
lına yetişmesini istiyor musunuz? 

Konu buraya gelmişken, uygulamada 
ve hükümetin beyaniarındaki bazı hu
susları arz etmek işitiyorum;. Temelden 
yap - işlet - devret modeline ve ithal 
kömüre dayalı santrale karşıyız. Şimdi, 
uzun yıllardır tartışılan bu 5 santral me
selesi ne zaman çözülecek, onun merakı 
içerisindeyiz. Duyduğumuz kadarı ile 
1 inci ve 2 nci firmalar işi çözememiş
ler, 3 üncü ve 4 ünoü firmalara çağın 
çıkarılmıştır. 

Adıyaman - Gölbaşı projesinde ulus
lararası 'bir lihale açıldı mı, sormak is-
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teriz; yoksa, bu iş, ihalesiz imi verili
yor? Santral işletmeye açılmadan çok 
önce, yani hu yıl veya önümüzdeki yıl 
Nurettin Soykan'a kömürleri için bir ön 
ödeme yapma düşünülüyor mu? Af
şin - Elbistan ile ilgili, Sayın Başbaka
nın, bütçenin tümü üzerindeki görüş
melerde ifade ettiği sözler enteresandır. 
Bu projeyi, ilk yatınım uluslararası plan
da ucuz olan bir doğal gaz santralı ile 
karşılaştıraralk geçmiş iktidarları kötü-
lemıeye kalkmış, hiç de mühendisçe ol
mayan ıbir yaklaşım göstermiştir. Pole
miklerle 'bir yere gidilmez sayın milletve
killeri. Afşin - Elbistan projesinde el-
foetteki ilk proje olması bakımından ek
siklikler, yanlışlıklar vardır. Bu proje 
1972 yıllında başlamıştır. Yıllara göre te
min edilen dış kaynakları, uluslararası 
enflasyon 'oranlarıyla çarpıp Türk para
sı karşılığı harcamaları, Devlet İstatis
tik Enstitüsü enflasyon rakamlarıyla 
çarptığımızda 1987 fiyatları ile 3,1 tril
yon rakamını bulamamaktayız, Sayın 
Hükümetten, bu konuda açıklama yap
masını istiyoruz. Sayın Başbakan, 3,1 
trilyon rakamını nasıl buldu? Bu hesa• 
foı ikıim yapmışsa, yanlış yapmıştır. Ay
rıca Sayın Başbakan, kömür tesisleri 
harcamalarını da katarak 5 trilyon ra
kamlarını bulmaktadır. Şimdi biz de, 
Ambarlı Santraline Iboru hattı harcaıma-
larınıı koysak, doğru olur mu Sayın Ba
kan? Rakamları istediğiniz gibi konuş-
turamazsınız. Madem böyle, şimdi eski 
dönemlerdeki yatırımların kârlılığını foı-
ralkalım, sizlin zamanınızda yapılmakta 
olan iki yatırımın karşı'laştırmasını hep 
birlikte yapalım: 

1 200 megavatlık Ambarlı Santralı -
Sayın Başbakanın rakamlarına göre - 440 
milyar İraya mal olmaktadır. Seçim ön
cesi, 60 megavat gücünde olan Karlı
ova Santralının TEK programında 128 
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milyar gözükmesine rağmen, zamanım 
ibafcanı tarafımdan temel atma töreninde 
yapılan konuşmada söylenen rakama kö
mür dahil, 167 'milyar Türk Lirasıdır 
1987 fiyatlarıyla. Yaklaşık 30 milyarlık 
kömür maliyetini çıkarıp, 1988 fiyatla
rına eşkale ettiğimizde, bu rakam 200 
milyar liradır. Sayın milletvekilleri, 60 
tmegavatlılk bir santral 200 milyar lira, 
1 200 megavatlık bir santral1 400 milyar 
lira. Bu mu işbilrlilk? Hesap adamı 
Sayın Başbakana sunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Afşin - Elbistan'daki diğer bir durum 
da, TEK'nin işletmeisimdeki irrasyonelîik 
durumudur. Defcapaj oranının çoik düşük 
olduğu Afşin - Elbistan kömür havza
larınım bîir. an önce daha rasyonel çalış
tırılması ve ucuz kömür elide edilerek 
bunun eldk'trjlk ttülkıeticilerine yansıtılma
sı gerdkmektediır. Burada bir hususu da 
belirtmek istiyorum; «Efendim biz, do
ğuya yatırım yapmak için Karlıova'yı 
düşündük» denilebıilinir; kimse aldati-
masım, 200 milyarlık bir yatırımla bin
lerce kişiyi Doğu Anadoluda iş temin edi-
ilebilinir ama, 'böylesi bir yaptırım hem 
fizi'bl değildir, hem de sağlayıcı iş ola
nağı, olsa olsa maksimum 400'dür. 

Yatınım programında belirtilen ter
mik santralleri, ihalesiz, ulufe dağıtır gibi 
dağıtılmak istenmektedir. Karma Eko
nomik Kurul tavsiye kararlan gerekçe 
gösterilerek, artık tamamen siyasal bir 
karakter kazandırılan Yüksek Planlama 
Kurulu kararları, projeler birtakım yan
daşlarımıza verilmektedir. Bu ihalelerin 
gerçekleşmesi halinde, bu tutumunuzu 
açıkça teşhir edeceğiz, Çan Projesinde 
nasıl bir yöntem izleyeceğinizi takip ede
ceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; di
ğer önemli bir husus da enerji nakil hat
larıdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, çalışma 
süreniizin dolmasına 4 dakika kalmıştır, 
hatırlatmak isterim. 

FUAT ATALAY '(Devamla) — Bu 
hatlar, mevcut üretilen enerjiyi dağıtmak
ta bile yetersiz kalmakta, sık sık sorun
lar çıkmaktadır. îletim kayıpları yüzde 13 
mertebesinde olmakta, 'bunun yanında sık 
sık da arızalar oluşmaktadır. Hal 'böy
leyken, TEK yatırım programında mer
kezî planda yeni iletim 'haltları görülme
mektedir. Atatürk Baraj inin bittiğinde, bu 
santralın önümüzdeki yılda Afşin ve Ka-
irakaya'ya bağlanması yetmez. Burada 
üretilecek enerjinin, sanayi merkezlerine 
ulaştırılma'sı 'gerekmektedir. Barajın, 1990 
Nisan ayında devreye girmesi düşünüldü
ğünde, aca'ba bu iletim tesisleride mi 
yap-işlet-devretle yapılması düşünülmekte
dir? 

Sayın Başkan, sayın rniilletv eklileri; ko
nuşmamın bu 'bölümünde Türkiye Elekt
rik Kurumunun içerisinde bulunduğu du
rumu anlatmaya çalışacağım. Fransa 
Elektrik Kurumu EDF'in örgütlenme ör
neğine göre güçlüklerle kurulmuş olan ve 
diğer ülkelerin enerji üretim kuruluşlarıy
la aynı paralelde olan bu kuruluş, reorga-
nizasyon adı altında alt üst edilmiştir. 
Hiçbir 'bilimsel inceleme ve niteliğe haiz 
olmayan 'bir tutumla 26 olan başkanlık 
sayısı 9'a indirilmiştir. Buna rağmen söz 
konusu 9 başkanlık çalışır hale gelmemiş
tir. 

Nükleer santral çalışmalarına devam 
edildiği Sayın Bakanca iddia edilirken, 
diğer taraftan, yılların bilgi 'birikimini 
haiz Nükleer SantraHar Daire Başkanlığı 
lağvedilmiş, elemanları dağıtılmıştır. Eğer 
yolsuzluk yapanlar varsa, kimse 'bunların 
tasfiyesine karşı çıkmaz. Verirsiniz mah
kemeye, ıbağımsız yargı karar verir. Ku
rum, Eylül 1987'den »beri reorganizasyon 

— 399 — 



T. B. M. M, B : 53 

ve rotasyon söylentalerıiyle tamamen ça
lışamaz duruma gelmiştir. Çalışanlar, kad
ro düzenlemeleri nedeniyle rütbe tenzili
ne uğratılmış, ücretlerde azaltma yapıl
mıştır. Ücret azalmalarını gidermek için 
sözleşme uygulaıması alternatif olarak ge
tirilmektedir. Böylece, personele sözieşme-
ye geçmesi için baskı yapılmaktadır. Az 
unvan, çok uzaman ilkesiyle yola çıkılan 
yeni düzenleme neticesinde unvan kar
gaşası giderilememiş, unvanların değişti-
rilme'siyle (binlikte bürokrasi kademelerin
de bile azalma olmamış, neticede, çok un
van, çok uzmandan oluşan yenli ve sağ
lıksız bir sistem ortaya çıkmıştır. Bu 
olumsuz gelişmelerin şimdilik ortaya çı
kan sonucu sanırım 'hepimizi üzmüştür. 
Sümer Erdem adlı personel bir müddet 
önce 'kalp krizinden ölmüş, geçen hafta 
içinde Nihat Atılgan 17 nci kattan atla
yarak intihar etmiştir. ıbu kişinin şizofre
ni olmasının durumu fazla değiştirmeye
ceğini, çünkü 'birçok kişinin azamî sevi
yede ıTahatsız olduğu bilinmektedir. Ge
lişmeler salt 'bununla da sınırlı değildÜr. 
Geçenlerde bu kurumu ziyaret eden Sa
yın Bakan, personele hitap ederek, «Sizler 
iyi okul mezunusunuz, yabancı dil 'bili
yorsunuz, tecrübelisiniz, niye bu kurumda 
çalışıyorsunuz? Biz, hiçtir şekilde özel 
sektörün verdiği ücreti veremeyiz. Hepi
niz özel sektörde iş bulabilirsiniz. Eğer 
burada kalıyorsanız, x, y, z faktörlerii var» 
demektedir. Sayın Bakan, bunlarla ne yap
mak istediğini açıkça ortaya koymalıdır, 
Kurumu tamamen çökertmek, yapacak
ları uygulamalara şimdi'dien ortam hazır
lamak istiyorsa, bu konudaki kamuoyu 
(muhalefet görevimizi fen etkili şekiilde ya
pacağımızı söylüyorum. -

(Sözlerimlio bu bölümünde de, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde 1987 kışında 
kömür kuyruklarında çekilen çilelerden 
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'bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin birçok 
yerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de bu durum yaşanmıştır. Yüne bu böl
gede kullanılan ve sanayi tipi olmasına 
rağmen, yoksulluk içerisinde, çaresiz ya
şayan Doğu Anadolu insanına reva gö
rülen, yoğun bir çevre kirliliğine neden 
olan Silopİ asf ahitlerin in yapısı hakkın
da 'bilgi arz etmek istiyorum : 

MTA Kurumunca 1985 yılı içerisinde 
yayınlanan raporlara göre ıbu asfaltifclerin. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir daki
kanızı rica ediyorum. 

Bendeniz tabiatıyla grup arasındaki 
zaman ayırımına karışamıyorum; fakat, 
hitap etmeye başladığınızda, 35 dakikayı 
kullanacağınızı ifade ettiniz. Bİraz daha 
zaman kulHanmak arzu ediyorsanız, otu
rumu, sözlerinizin bitimine kadar uzata
yım? 

HASAN ZENGİN '(Manisa.) — Sayın 
Başkan, sözü bitinceye kadar uzatalım. 

FUAT ATALAY '(Devamla) — Sayın 
Başkan, ben kronometre tuttum, 34 daki
ka oldu; bir sayfada toparlayacağım. 

(BAŞKAN — Efendim, verilen karara 
göre, 1 saniye dahi uzatanlayız, 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, diğer hatipleri daha ^nce 15 da
kika uzattınız ama... 

FUAT ATALAY '(Devamla) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Uzatacağım efendlim, o 
ayrı mesele; zaman meselesi. Bana veri
len, Meclisimizin kabul ettiği bir zaman 
var; bu zamanı aşacak mı, aşamayacak 
mı? Aşacaksa, oylatacağım. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Aşa
mıyor Sayın Başkan, tamamlıyor. 

FUAT ATAtLAY (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben süreyi aşmıyorum; ama 
toleransınıza sığınarak, kalan bir sayfayı 
okulmaya çalışacağını. 
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BAŞKAN — Efendim, hatibin konuş
ması "bitinceye »kadar sürenin uzatılması
nı oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. İşte, 
bendeniz !bunu «örüyordum efendim. 

Buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bu 

asfaltitterde yüzde 35 oranında 'kül tes
pit edilmiştir. İçerisinde çok değerli me
taller 'bulunmaktadır; ama bunun yanın
da 203 ppm oranında uranyum vardır. Ya
ni 'bu, bu bölgede ciddî şekilde 'kanser teh
likesinin yaygınlaşması demektir. Bu ko
nuda 'bakanlığın gerekli yaklaşımlarda 
bulunacağını ve sanayii tipi olan 'bir ya
kıtın konut ısıtılmasında kullanılmama
sını temenni ediyoruz. 

Konuşmamın son 'kısmında petrolle 
ilgili değerlendirmeleri yapmak listi yorum. 
Petrol Yasasında yapılan değişikliklerle , 
yabancı şirketlere önemli olanaklar 'ta
nınmıştır. 1973 yılında petrol arama ve 
petrolle ilgili uluslararası petrol piyasa
larındaki 'istikrarsızlığı ödemeler denge
cine yansıtmamak için 20 sayılı 'kararla 
(kurulan fonda 'biriken milyarlarca lira, 
şimdi yeniden ya'bancı şirketlerin kulla-' 
nımına sunulmaktadır. 

Yine, Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği Yasasında, Türkiye'de faali
yet gösteren kuruluşlarda yabancı ele
man çalıştırılimast halinde Odalar Bir
liğinin görüşünün alınacağı hükmü 'bu
lunmasına rağmen, bu hüküm bir türlü 
uygulanmamakta ve dolayısıyla yasa hük
mü çiğnenmektedir. 

Sonuçta ülkemıizde mevcut, tespit edil
miş 8,5 milyar ton linyit, 1,5 milyar ton 
taşkömürü, 60 mÜlyon ton asfaltit, 350 
milyon ton bitümlü şist, zengin akarsula
rımız, 'başlıca 'birindi enerji kaynakîarı-
mız'dır. Bu rezervlerin etkili kullanımı 
halinde yaklaşık yıllık 180-190 milyar ki
lovat/saat enerji üretim poltansiy'elim'izlin 
1987 yılı 'tüketiminin beş katı olması, 
elektrik enerjim'izin öz kaynaklara da
yalı olarak uzun yıllar tüketim talebini 
karşılayabileceğini göstermektedir. Ayrı
ca, önemli boyutlardaki iletim kayıpları
nın ortadan kaldırılması, jeotermal, gü
neş enerjisi ve rüzgâr enerjisi kaynakları
nın devreye girmesiyle, Bu alanda ulu
sal kaynaklarımıza dayalı göl'işme söz 
konusu iken, Türkiye'nin bu alanda is
rafa giderek, petrole dayalı sektörü ge
liştirmesi, ithal 'kömür ve doğal gaza bağ
lı santraları devreye sokması, stratejik 
ve politik önemi olan bu sektörde dışa
rıya bağımlılığı giderek yoğunlaştırmakta
dır. 

Bu yaklaşım içerisinde, Enerji ve Ta-
'biî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin ülke 
gerçeklerine dayanmadığını vurguluyor, 
parti grubumuzun olumsuz oy .kullana
cağını (bildiriyor, sayın Genel Kurul1 üye
lerine saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSaalt 14.00'te toplanmak üzere oturu

mu kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 13.03 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili AbduOujliııı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 53 üncü Birleşiminin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

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

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİİ KAYNAK
LAR BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine 
devam ediyoruz. 

Koıriisyon ve Hükümet yerinde. 

Söz şifası, Sosyaldemokrat Hailkçı 
Parti Grubu adına, 'Sayın Ömer Çiftçi' 
de; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Çiftçi, bundan evvelki konuş
macı Sayın Fuat Atalay 35 dakika konuş
muşlar ve zati âlinize 25 dakikalık bir 
süre kalmıştır; hatırlatmak isterim. 

Buyurun 'efendim. 
SHP GRUBU ADİNA ÖMER ÇİFT

Çİ (Ankara) — Teşekkür ederim (Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben de, benden önceki arkadaşım gibi, 
SHP Grubunun 'görüşlerini dile getirme
ye yevam edeceğim. 

24 Ocak kararları, 'istikrar program
ları ve ardından da 4 Şubat kararlarının 
uygulandığı, kemler sıkma politikasının 
egemen olduğu, her kesimde çalışan iş
çi, memur ve emekçilerin ücretlerinin üç
lü rakamlara dayanan enflasyon karşısın
da hızla eridiği bir dönemden geçiyoruz. 

öza l yönetiminin kendi benimsediği 
bir yöntemle, son üç aylık: fiyat artış ra
kamları kullanılarak, yıllık enflasyon hı
zı hesabı yapıldığında, Türkiye'de enflas
yonun halen yüzde lOO'ün çok üstünde 
bir tempoda seyrettiğini görüyor ve bili
yoruz, Türkiye'nin bugünkü toplumsal 
ortamı, gelir çekişmesini bir kez daha 
emekçi kesimin, ücretli ve maaşlının za
rarına 'Sonuçlandırarak, sorunu çözüm
lemenin sakıncalı olabileceğini gösteriyor. 

Yeraltı ve yer üstü kaynaklanınız 
çokuluslu şıiırketHere sunularak, dışa ba-
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ğımlılık gerçeklleştiriMyor. KİT'ler yaban
cılara satılmak için özelleştiriliyor. Söz
leşmeli personel statüsüyle çalışanlar ka
pıkulu askeri yapılmak isteniyor. 

Değerli milletvekilleri, uzun yıllar sü
ren tartışmalar ve yapılan çalışmalar so
nunda kurulan Türkiye Elektrik Kuru
munda bugün ilginç olaylar yaşanıyor. 
Elektrikte tekel olan TEK, büyük bir 
kargaşanın, acımazın içine sokulmuştur; 
çalışamaz, hizmet üretemez duruma geti
rilmiştir. 3096 sayılı Yasayla elektrik ener
jisi sektöründeki tekel durumu ortadan 
kalldırılan TEK, parçalanmakta, lime li
me edilmekte ve özelleşmeye hazır duru
ma getirilmektedir. Çoğunuzun bildiğini 
sandığım bir özel şrketin termik santral 
yapma girişimini yangı yoluyla durduran 
TEK, cezalandırılmak İsteniyor. 

Yeni yasallardan güç alan bazı özel 
şirketler elektrik santraları yapma ha
zırlığına girişirken, hatta yaparken, Tür
kiye Elektrik Korumunun verimli ve kâr 
getiren birimleri özelleşmeye geçiş süre
cini yaşamaktadır. 

Aynı çarpık durum, TEK'in iç yapı
sında da görülmektedir. 29 daire baş
kanlığı 9 daire 'başkanlığıma düşürülmüş
tür.; Görevlerinden alınan daire başkan
ları, başkan yardımcıları ve müdürleri uz
man yapılmışlardır. 

IBu arada, geçenlerde intihar eden bir 
TEK uzmanının hemen arkasından bazı 
intiharların de gelebileceği söylenmıekte-
dir. Buna karşılık Sayın Balkanın -dün ba
sında çıkan haberler doğruysa- «Hepsi 
tbirden intihar etse de, biz devam edece
ğiz» demesi, bizi ve kamuoyunu üzmüş
tür. Bizim Sayın Bakana önerimiz, hepsi 
İntihar edeceğine 'kendisi ve zihniyeti in
tihar ederse, bu ülke onlardan kurtulur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bir yandan ülkemizdeki yetişmiş İnsan 
gücünün az olduğu Heri sürülerek yaban
dan (teknik eleman getirilirken; öbür yan
dan eldeki uzman elemanlar, ANAP ik
tidarınım pula döndürdüğü bozuk para 
gibi harcanmaktadırlar. Bu, insana ve 
emeğe saygısızlıktır. Bu konuda Sayın Ba
kandan ve zihniyetinden .kuşkularımız var
dır, devam etmektedir. 

Elektrik enerjiis fiyatları akıl! almaz 
biçimde artırılmıştır. Türkiye Elektrik 
Kurumundaki hidroelektrik santralılar Ka
mu Ortaklığı Fonuna devredilmiş, TEK 
tarafından üretilen elektrik enerjisinin ma
liyeti artırılmış, böylelikle TEK, Kamu 
Ortaklığı Fonuma 100 milyarları bulan 
ödemeler yapmak zorunda bırakılmıştır. 
Bu durum ise hem elektrik fiyatlarını 
artırmış, hem de TEK'i malî açmazlara 
sokmuştur. Sonuç olarak TEK, yeni sant-
ralılaır için fon ayıramaz duruma düşü
rülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, enerji sektörü, 
ülke ekonomisinin gelişmesi, halkımızın 
refahı ve uygar ülkeler düzeyine çıkmak 
için araç olarak gördüğümüz bir sektör
dür. Ülkemizin enerji sorununa sermaye 
iktidarının çözüm getireceğini beklemek 
hayaldir, düşten öteye bir anlam taşıya
maz. Enerji sorunu, ancak bir halk ikti
darıyla çözümlenebilir. (ANAP sıraların
dan «O ne demek?» sesleri) Halkın tem
silcileriyle çözülebilir. 

Elektrik enerjisi üretiminde dünya 
ülkeleri devletleştirmeye gitmektedir. Bir
çok boyutuyla karmaşık bir yapı oluştur
duğu için, sorunları ancak merkezî bir 
planlama ile çözümlenecek olan elektrik 
enerjisi sektörü, tek elden ve devlet elliy
le yönetilmelidir. 

Sermaye iktidarı yanlış üretim tercihi 
ve dengesiz tüketim politikası ile elektrik 
enerjisi sektörünü, görüldüğü gibi, dar
boğaza sokmaktadır. 
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Yapım - üretim aşamasından, dağıtım 
ve satış aşamasına kadar dışa bağımlı blir: 

elektrik sektörünün ülkemiz ekonomisine 
neler kazandırıp neler kaybettireceğimi 
tartışmaya bile gerek yoktur. Elektrik 
merjisıi, üretiminden dağıltımına kadar bir 
bütündür ve tak elden yönetlmelidir. Bu 
el de devletin elli olmalıdır. 

Elektrik enerjisli, üretildiği anda tü
ketilmek zorundadır. Bu nedenle de üre
tim ve tüketimin birlikte planlanması, 
yapılması 'gerekmektedir. İthali kömüre 
dayalı sanıtrallar bugüne kadar hiçbir 
planda yer almamıştır. Plansız girişimler 
ise ancak ölü yatırımlara yol açar. 

Sayın milletvekilleri, belki' bugün 
programlı elektrik kesintiler1!, ülkemizde 
pek yapılmıyor, sıkıntıları çekilmiyor; 
ama bu, elektrik sektöründeki sağlıklı ge
lişme olarak açıklanamaz. ,Bu, ülkedeki 
yatırımların sınırlandırıltnasının, hatta 
»durdurulmasının bir sonucudur. Kaldıki, 
son zamanlarda Ankara'nın, diğer kent
lerin, kasabaların, köylerin sık sık ka
ranlığa gömüldüğünü hep birlikte görü
yoruz. Hatta hatta Türkiye Büyük Mil
let .Meclisinin bile elektrikleri kesiliyor 
ve bu. saatlerce sürebiliyor. Bu ayıp da, 
(bu zihniyete, bu Bakanlığa yeter. ı(S)HP 
sıralarından alkışlar) Mecliste bile elek
triklerin kesildiği bir ülkede çağ atla
maktan balhsediliyor. Bu ne biçim çağ 
atlamaktır, biz anlayamıyoruz; bunda bir 
yanlışlık var. 

Türkiye^de elektriksiz köy kalmadı
ğından balhsödiliyor. Diyarbakır'ın Bis
mil İlçesinin iki köyünden örnek vermek 
istiyorum; Sayın Bakan not alırlarsa: 
Nüfusu 1 OOO'i aşan bu iki köyümüzde 
hâlâ elektrik yoktur; ama hemen bitişi
ğindeki küçücük mezralarda bile vardır. 
Bu iki köyün islimlerini de takdim ede
yim .Sayın Balkan; bunlar Topraklı ve 
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Güzelköyldtir ve bunun yüzlerce benze
ri vaizdir. 

Sayın milletvekilleri, tarih boyunca 
insanoğlunun geçirdiği aşamalarda, deği
şik enerji türlerinin geliştirilmesi kuşku
suz en önemli etkenlerden biri olmuş
tur. Çağımızı simgeleyen enerji ise pet
roldür. 

Bugün, ülke yararına bir .petrol po
litikasından söz etmek olanaksızdır. Pet
role çok büyük oranlarda yapılan ve ya
pılacağı anlaşılan zamlar, tüketiciye ol
duğundan büyük oranlarda yansıtılacak 
ive emekçi halkımızın yaşam koşullarını 
ıdla'ha da zorlaştıracaktır. Tekelci senma-
ye, petrole yapılan zamları ürettiği mal
lara yansıtmakta ve kârına kâr katmak
tadır ülkemizde. 

(Petrol kaynaklarımız yabancı petrol 
şirketlerine âdeUa peşkeş çekilmiştir. Bu 
şirketler ülkemize petrol aramaya gel
miştir, asıl amaçları budur; ama yapılan 
çok farklıdır, uygulama çok farklıdır. 
Shell, .geçmişte çok iyi rezervleri olduğu 
söylenen Doğu Bölgemizde sondaj yapa
rak üretimini sürdürmektedir; c'idjdî bir 
arama yaptığı da söylenemez .Slhell, di
ğerlerine ,göre biraz daha ciddîdir). Mo
bil, çalışmalarını yok denecek ölçüde 
azaltmıştır. Britislh Petrol ise, zaten tası 
tarağı toplayıp gitlrrielk üzeredir. Ulus
lararası saydığımız bu en etkili petrol 
şirketleri, giderek amaç dışına kaymış 
ve deyim yerindeyse dükkân çalıştırma
ya, bakkal dükkânları çalıştırmaya baş-
llaimışlafldır. Shell, ŞivrMnek ilacı., böcek 
ilacı üretiyor ülkemizde. Mobil, daya
nıklı tüketim malları satıyor. BrM'stı Pet
rol, madenî yağ üretimi yaparken, ken
di öz kuruluşumuz Petrol Ofisini güç du
rumlara sokuyor. İşte, yabancı sermaye
ye bel bağlamanın faturası... Bu yaban
cılar, bizim ülkemizde, bizim toprakla-
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rımızda amaç dışı iş yaparken, sadece 
'kârlarını düştürürken, biz dışardan pet
rol alıyoruz. 

Dahası «var; ,Shell, Mobil, BP şirket
leri, transfer komisyonlarının artırılma
sını isitemişlerdir. Geçmişten örnek ve
receğim: Geçmişte, «zam vermezseniz 
ithalat yapmayız» diye dayatmışlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, çok önemli bir 
no'kltaya hepinizin dikkatini çökmek isti
yorum. Bu, çok ciddî bir durumdur. Dü
şünün bir kere, üç tane yabancı şirket, 
çağ atlayan Türkiye'nin iktidarına teh
dit savuruyor; «Ya istediğimiz zammı 
ıvereceksiriiz, ya da petrol ithalatını dur
duracağız» diyor! Çünkü, bu istek gün
deme geldiğinde, bizim Ataş Rafineri
miz 1974'ierde bakıma alınmıştı, çalış
mıyordu, .Sayın Bakan. Bundan' ders 
alınmasını istiyorum. İşte, dışa bağımlı
lığın sonuçları, kaynaklarımızı yabancı
lara açmanın gündeme getirdiği ürkütü
cü sorunlar bunlar. .Bunlardan ders al
mak gerekmez mi? Yani, 1974^e uçak
larımıza benzüri vermemeyle bizi tehdit 
etmişlerdÜ. Geçmişten ders çıkartmak zo
rundayız. 

(B'üyük bir ulusal kaynak, gözlerimi
zin önünde, ulusumuzun hiçbir yararı 
olmak'sızın yabancı petrol şirketlerinin 
kasalarına• akmaktadır. 

ıÖte yandan, yanlış politikalar sonu
cu, karayolu taşımacılığı büyük bir akar
yakıt israfına yol açmaktadır. Kitle taşı
macılığını bilinçli olarak yok eden, ulaş
tırma ve elektrik üretimini petrole bağ
layan enerji politikası, ANAP İktidarını 
olduğu gibi ülkemizi de öyle bir kapana 
ısojkSmuştur ki, Batı ülkelerinde de uy
gulanabilen geçici kısıtlama önlemlerinin 
hliçlbirı, doğacak enerji bunalımına çö
züm getirmeyecektir. 

— 4Q5 

Petrol aramak yerine, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığından kiraladığı 
sondaj makinesiyle göstermelik arama 
yapan MobilMen, petro-kimya ve pet
rol ürünlerinden kâr sağlayan; Shelltox 
üreten SheH'den; madeni yağ üretimiy
le öz kuruluşumuz Petrol Ofis'ine çelme 
takan BrMsh Petrolden ve benzerlerin
den medet ummak yanlıştır, vazgeçilme
lidir. Onun için, diyoruz ki, çözüm, bi
zim kendi kuruluşumuz, ulusal kurulu
şumuz olan Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığıdır. Tüm çalışanlarıyla yaban
cılardan çok daha iyi olduğunu bildiği
miz Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı, iyi yönetildiği takdirde, petrol ara
yan, bunun için tüm olanaklarını sefer-
iber öden tek kuruluştur. ANAP iktida
rının bu gerçeği artık görmedi gerekir. 

'Ülkemizde yıllardan beri uygulanan 
çarpık kapitalist s'is'tem'in bir sonucu ola
rak hep yabancı sermayeye umut bağ
landığı içindir ki, bugünkü sorunlarla 
karşılaşıyoruz. Yaşanan gerçekler, ülkeyi 
yönetenleri uyarmalı, yanlış politikalar 
demokrasi açısından, bağımsızlığımız açı
sından ve her gün daha ağır yüklerin 
altına atılan halkımız açısından terk edil
melidir. Aksi takdirde fatura çok ağır, 
çok yüklü olacağa benzer. Görünen ise, 
tiktîdarın ıhidbir .şey olmuyormuşcasına 
ibir vurdumduymazlık içinde oluşudur. 
Oysa petrol sorunu bir ulusal seferber
lik gerektirecek boyutlara ulaşmıştır. 

ISayın Başkan, değerli •milletvekilleri; 
ülkemiziin büyük ölçüde kapitalist eko
nomilere İbağımlı olması, bu ülkelerin 
yurdumuzdaki yatırımları, petrol tüketi
mini hızla artıracak biçimde teşvik et
melerine olanak sağlamış ve gerçekten 
de enerji tüketiminde petrolün payı her 
yıl hızla artmıştır. ıBu arada zengin kö
mür ve linyit yataklarımız aynı hızla-
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ıgellişfiirıtmediğirtden büyük ölçüde atıl 
kalmıştır. 

'Petrol endüstrisi, çok uluslu şirketle
rin ilk olarak ortaya çıktıkları ve güç
lendikleri (bir alandır. Bu alandaki ege
menlikleri 'bugün de sürmektedir. Kapi
talist dünyada petrol üretimi, arıtımı ve 
dağıtımı büyük ölçüde bu çok uluslu 
şirketlerin deneöimi altındadır. 

Özetlemek .gerekirse, petrol kaynak-
larımız çjolk ulıu|slu, ttelkeM yabancı pet
rol şirketleririin etkilinden kurtarılmalı, 
ulusal şirketimiz Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı aracılığıyla ülkemiz ve 
Irialkımız yararına değerlendirilmel'idir. 
Yabancı teknoloji ive bilgi birikimi, yük
lenici olarak ve koşulları tarafımızdan 
titizlikle saptanarak girebilmelidir. Ulu
sal petrol şirketimiz Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı güçlendirilmeli, çok 
'daha fazla arama yatırımları yapabile
cek olanaklara kavuşturulmalıdır. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
(bilindiği gilbi, Ankara iki yılldrr, Güney 
Afrika'dan ,götir*tiilen Mial kömürle ısın-
imiakta)dır. Tavşanlı kömürü ile eşdeğer
ce olduğu söylenen bu kömürün alın-
ımaısılylla üllkemlizin mlilıyarlarca dolarlık 
zararı söz konusudur. Bu kömürün ya
rısından fazlası toz çıkmrş, bu da zarar 
oranını yükseltmiştir. Fiyatı zaten yük
sektir. Halkımız bütün bunlara karşın, 
ıgeçirdiğkriiz kış kömürünü zamanında 
alamamış, özellikle Ankaralı, kışa titre
yerek glrımlştür. Saatlerce, bazen günler
ce kömür kuyruklarında bekleyen, buna 
karşın kömür alamayan Ankaralılar top
luluklar (halinde, bizim ıgenel merkezi
mizle komşu olan Anavatan Partisi ge
nel merkezi önünde soruna çare aramış, 
pariümlzden yardım istemişlerdir. Bu 
yıl aynı durumla karşılaşmamak için ge
rekli önlemlerin alınmasını şimdiden is
temekteyiz. 

ffthal kömürün hava kirliliğini önle
diği savları da gerçekçi değildir. Eğer 
çok fazla hava kirliliği olmadıysa, bu, 
kömürün iyiliğinden değil, Ihava koşul
larının uygunluğundan meydana gelmiş
tir. Hava akımı, rüzgâr sirkülasyonu ol
madığı ıgünler balkonlara, arabaların üs
tüne düşen kurumları Ankara'da yaşa
yanlar hep beraber görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Hamitalbat'ta, İs
tanbul'da ve Ambarlıda doğal gaza bağ
lı olarak enerji santralları yapılıyor. AV-
fupanın hiçbir ülkesinde böyle bir uy-
Igulama yok. Doğal gazı Sovyetler Birli
ğinden alıyoruz. Özal'ın dediği gibi, ti
carette komüni'st-kapitallst ayrımı olmaz. 
Biz de buna katılıyoruz; ancak enerji 
politikanızın önemli bir bölümünü, en 
(büyük düşman olarak gördüğünüz Sov
yetlerin .güvenine bağlıyorsunuz. Diyelim 
ki, yarın aramız açıldı, Amerika öyle is
tedi ve Sovyetler Birliği doğalgazın va
nasını kaplattı. Ne yapacaksınız o za
man, ne diyeceksiniz halka?.. Biz çok 
merak ediyoruz. 

/NECCAR TÜRKCAN (ılzmir) — 
Sermayenin Allalhı olmaz, onun için ka
patmaz. 

ÖMER ÇİFTÇİ ((Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, ANAP lktidarınca her 
türlü hizmetin seçim oyu hesabıyla ya
pıldığı ülkemizde sonu görünmeyen ya
tırımlar arasında bulunan madencilik 
sektörüne de değinmek istiyorum. Yer
altı kaynaklarıımız çok düşük birim fi
yatlarla, döviz ,girdiisl sağlamak amacıy
la zebil olmuştur. Toplumsal refahın sağ
lanmasında, sağlam bir endüstrileşme-' 
nin oluşmasında, kısaca bir ülkenin kal
kınmasında üzerinde durulması gereken 
en önemi sektörlerden biri de madenci
liktir. Gerekli yatırımlar yapıldığında 
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madencil'ik kaynak yaratıma potansiyeli 
yüksek olan bir sektördür. 

Değerli niildetivekilleri', dış borçlar 
karşısında kamunun malı oîan kaynak
larımız çok uluslu tekellere ucuza satıl
mak isteniyor. Bu nedenle KİT'ler kârlı 
ihale getiriliyor ve özelleştiriliyor. TÜtSl-
AD'm 1983 yılında yayınladığı «Kamu 
Bürokrasisi» adlı raporunda şöyle bir 
Igör'üş yer al'mıiştır : 

«Kamu yöndtiminden beklenen, özel 
girişlime en elverişli koşullarda, en az 
bürokratik karışmayla hizmet sunması
dır. Bu engeli aşmanın yolu ulaşım, ener
ji, sağlık ve eğitim gibi piyasa teMdü 
mümkün hizmetleri süratle özelleştir-
mdktiir» sermaye çevrelerinin hu görü
şü doğrultusunda ve sonrasında KitTIe-
riin özelleşjtidleceSinlin hükümet tarafın
dan açik'lanmaisı, bize göre raslantı de-
ğli'lıdlir, 

Sözleşmeli personel uygulaması da, 
özelleştirmeye dayalı 24 Ocak Kararla
rının 'açılımlarından biri olarak ortaya 
çıkmıştır. KİT'lerde sözleşmeli personel 
uygulamasına geçişin yanı sıra, ardın
dan gelen KİT'lerin özelleştirilmesi giri
şimlerinin en başata gelen gerekçesi, bu 
kuruluşlarda verimliliğin sağlanmasıdır. 
'Bu gerekçeye inanmak çok zordur. Biz 
'buna AMAiP'ldarın da inandığını san
mıyoruz., 

Sanmıyoruz; çünkü, KİT'leri özelleş
tirmeyi, bu kuruluşlarda verimliliği sağ
lamanın ve sorunları bir çırpıda çözme
nin sihirli değneği olarak görmek çok 
saflık olur. Saflık olur; çünkü, KİT'ler 
özelleştirilince bu kuruluşları verimsiz 
kılan belirleyici, neSden ve etkenler orta
dan kalkmaz, yani kuruluş yerindeki- <ve 
kapasite seçimindeki hata giderilemez, 
teknoloji çağdaş hale gelmez. Bu etken
lerin <söz konusu olmadığı KİT'lerde de 

verim'sizliğe yol açabilecek yönetimsel 
yanlışlıkların giderilmesi ise, özelleştir
meyi hiç gerektirmez. Saflık olur; çünkü, 
•verimli çalışan ve kâr eden, verimsizli
ğin söz konusu olmıaldığı KtTierin satıl
masına öncelik verilmesinin nedeni de, 
İleri sürülen gerekçe ile hiç olamaz. 

KİT'lerin halka açılması, başka bir 
deyişle mülkiyetin geniş kitlelere yayıl
ması gerekçesi ise halkımızla düpedüz 
alay ermektir, masaldır; saym Özal'ın 
ıbalîandıra ballandıra anlattığı masallar
dan birisidir. Biriktirme gücü bir yana, 
^enflasyonun neredeyse üç rakamlı oran
lara varması yüzünden yarı aç, yarı tok 
ihale .getirilen halkımızın, KİT'lerin mül
kiyetine ortak olmasını beklemek, hayal
den öte bir şey olamaz; ama emekçi hal
kımızın içine düşürüldüğü yoksulluk ise, 
ne yazık ki, günümüzün çok açık acı 
Ibir gerçeğidir. Hem de sekiz on yıl ön
cesinde hayal bile edilemeyecek bir ger
çek. Sayın Başhakanın sık sık söylediği, 
«İcraatımızı hayal dahi edemezler» sö
zünü çok acı bir biçimde doğrulayan tür
den bir gerçek'tir değerli arkadaşlarını. 

Saym milletvekilleri, KİT'lerin özel-
leşfiirilmeslinde ileri sürülen gerekçelerin 
ardında saflık aranmayacağına göre; asıl 
amaçlanan nedir öyleyse? Asıl amaç, 
sermaye sınıfının yararına, emekçi hal
kımızın, çalışan sınıf ve katmanların za
rarına bilinçli olarak yaptığı sınıfsal bir 
'tercihle ANAP İktidarının, halkımızın 
işini bitirerek gerçekleştirmek istedikle
ridir. Açıkçası KjtTlerin özelleştirilmesi, 
Özal İktidarının bilinçli olarak yaptığı 
sınıfsal bir terdilhtir. 

iBu tercihle gerçekleştirilmek istenen 
asıl amaç ise, KİT'leri özeüeştiriyoruz, 
halka açıyoruz kandırmacıtarıyla yerli 
daha çok da yabancı sermaye grupları
na, çök uluslu ışirketlere satmaktır, tşin 
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özü buldur, yapılmak istenen de budur 
değerli arkadaşlarım. 

(BlAŞKIAN — .Sayın Çiftçi, 3 dakika
nız kaildi efendim. 

ÖMIBR ÇÎFTÇt .(Devamla) — Sayın 
Başkan, 6 dakikam kaldı. 

IBASKIAN — Buyurun efendim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Bu re

çetedeki en önemli, en iştah açıcı ilaç 
da KlİT çalışanlarının düşürülmek isten
diği konumdur. Bu konumda KİT çalı
şanları için iş güvencesi yoktur, örgüt
lenme hakkı yoktur. Sendikalaşma hak
iki ve yasal korumacılık ,gibi demokratik 
(halklara hiç yer yoktur. Her şey, işvere
nin iki dudağı arasında olacaktır. 

Bu reçeteyle, «Emret işverenim» du
rumuna düşürülen KİT çalışanlarının, 
böylece KİT'lerde kurulacak tam bir 
'kışla düzeni içinde çalışmaları sağlanmış, 
sonuçta KİT'ler, işverenler için dikensiz 
Igül bahçesine dönüştürülmüş olacaktır. 
Burada aklımıza, özal'ın, Oüney Kore 
hayranlığı (gelmektedir. Kim bffir, her 
yiğidin ,gönlüride bir arştan yatarmış ya... 
Ancak, değerli arkadaşlarım, burası, Gü
ney Kore değildir; olamaz da. Atatürk 
»ilke ve devrimferi ışığında yetişımiş ile
rici, yurt ısever, demokrat bir kuşak var
dır artik ülkemizde. Böyle <bir şeye ke
sinlikle izin vermezler, vermeyiz, her şe
ye karşın vermeyiz; bu böyle bilinmeli
dir. 

Denilebilir ki, KİT'lerde böyle bir 
çalışma düzeni, yerli ve yabancı serma
ye adına Hükümet tarafından gerçek
leştirilecektir. Bu da Hükümetin, özal'm 
deyişiyle, bizim hayal hile edemeyece
ğimiz icraatlarından biri ölür o zaman. 

Sayın milletvekilleri, son dört yıllık 
dönemde dünya enerji piyasasında, özel
likle de düşen .petrol fiyatlarına bağlı 
olarak düşük enerji fiyatlarının da oluş

masına karşın, TürkİyeMe bunun tersi
ne bir durum izlenmiştir. Oysaki, 1978 -
1979 yıllarında yaşanan yüksek petrol 
fiyat artışları ve arz kısıtlamalarına kar
şın, Türkiye'de bu kadar kontrolsüz pet
rol ve enerji fiyatları artışı olmamıştır. 

Batı ülkelerinde rasyonel fiyatiandır-
ma politikaları, akılcı enerji politikaları 
ve bilimsel enerji modelleri oluışturulur-
ken, ülkemizde henüz, bir enerji mode
linden bile söz edilmemektedir. 

Çağ nasıl atlanmaktadır? Elektrik 
enerjisi fiyatlarındaki mantık dışı artış
larla, (halkın tüketimi daiha da kısılma
ya zorlanmaktadır. Nitekim, 1984 yılın
da kişi başına 682 kilovat/saat olan 
elektrik enerjisi tiüketM 19861da 667 ki
lovat/saate düşmüştür. Çağ atlıyoruz. 

(Fonlar, araştırma, geliştirme ve jeo
fizik cihazlar sağlanarak, madenlerimi
zin 'akıllıca, sorumluluk duygusuyla ara
narak, çıkartılıp aktarılacağı yerde; bir 
avuç çıkarcıya, vurguncuya ucuz kredi 
olarak kaydırılmaktadır; seçim kazan
mak liçin, ,her ne pahasına olursa olsun, 
Mdüdarı bırakmamak için kullanılmıştır. 

/«Yap-işlet-devret» formülü, bize, is
ter istemez kapitülasyonları .hatırlatıyor; 
wı!ar da böyle verilm'işti. Kapitülasyon-
lar, bilindiği gibi ilk başlarda ekonomik 
imtiyazlar değildi; ama sonuçlarını hepi-
mife biliyoruz ve bizim büyüklerimiz ya
ladılar ülkemizde. Biz diyoruz ki, bu olay 
bir oldubittiye ge'tirilmemelid'İr; sonra 
bunun faturası çok ağır olur. Bu işin 
sorumluları da faturayı emekçi halkımı
za keserek, bundan kurtulamazlar. 

ISayın rriilletvekilleri, biz diyoruz ki : 
Özkaynakîarımıza dayalı bir enerji 

politikası izlenmelidir. 
iEnerji üretiminde kullanılan tüm kay

naklar karnulaştıriimalıdır. 
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Lüks ve pahalı yöntemler terk edi
lerek, deniz ve demiryolu taşımacılığı 
geliştirilmelidir. 

Elektrik enerjisi üretiminde, fuel-oil 
ısantralfarı ve gaz türbinleri gibi, dışa ba
ğımlı ve pahalı üretim modelleri terke-
dilmel'idir, 

Enerji sorununun çözümü, bu tür ka
lıcı önlemlerin alınmasina bağlıdır. Şu 
önlemlerin de, kapitalizme Sağımlı ikti
darlarca alınmayacağı açıktır; yani, bu 
'iktidarca alınmayacağını bitiyoruz. Bu, 
madderiin doğasına aykırıdır. Bu bakım
dan diyoruz ki, ülkemiziin enerji sorunu
na 'sermaye iktidarları, bele hele Özal 
IbJiçibir çözüm getiremez. Çözüm, bütün 
yurt kaynaklarının, halkın çıkarına veril
diği bir /düzende, merkezî bir planlamay
la sağlanabilir. O günler ise, çok uzakta 
değildir arkadaşlarımı. Emekçi halkımı
zın yükselen sesfi, ,bumı göstermektedir. 

lANAlP Iktîdarının ve özellikle de 
Barbakan Özal'ın, yediden yetmişe her
kesin bildiği bir yanı vardır: Sayın Özal, 
isıkıştiğı anda, /bir gün önce söylediğini, 
ertesi gün inkâr örmekte, kelimeleri ve 
rakamları saptırmaktadır. 

Yapılan son petrol zammından son
ra, ülkemizde petrolün, Avrupa ülkeleri
ne oranla daha ucuz olduğunu öne sü
ren Özal, şöyle di'yor : «iBenzin fiyatla
rı bizde dalha hâlâ ucuz. Avrupa ülke
lerinde, mdsela Almanya'da 75ll lira, 
Fransaldla 1 Ö1'5 lira.» Pe'trol fiyatların
dan örnek veren Başbakan, her nedense, 
aynı ülkelerdeki emekçi ücretlerinden 
h!iç söz etmemektedir. 

,Değerli milletvekilleri, şimdi ben bir 
gazeteci arkadaşımızın bu konudaki, 
araştırma sonucu yaptığı karşılaştırma
yı belgilerinize 'sunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, bakıyo
rum konuşma metninizden 5-6 sayfalık 
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Ib'ir kısım daha >var. Bu itibarla, süreniz 
doldu, toleransımızı da kullandık, lütfen 
topiarlayın. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Atlı
yorum Sayın Başkanım, toparlayacağım. 

Almanya'da 10 yıllık bir öğretmenin 
eline, Türtk Lirası cinsinden ayıda 3 mil
yon 200 bin lira geçiyor. Benzin 751 töfa 
olduğuna göre, (Almanya'da bir litre ben
zin bir öğrenmenin aylığının 4 260'ta pi
ridir. 

Fransa'da 10 yıllık bir öğretmenin 
eline, Türk Lirası cinainden ayda 3 mil-1 

yon İra geçiyor; benızin ,1 015 liradır. 
Fransa'da bir litre benzin bir öğretme
nin aylığının ,2 9561da biridir. 

Özafın yere ,göğe sığdıramadığı, ör
nek aldığı Demir ^Leydi'nin ülkesi îngil-
terelde 10 yıllık bir öğreümenıin elline, 
Türk Lirası cinsimden ayda 2 milyon 80O 
'b'in l'ira geçmektedir; benzin 915 lira ol
duğuna ,göre, İngiltere'de »bir litre ben
zim bir öğretmenin aylığının 3 0'60'ta bi
ldir. 

Yıunaniıstanlda bile. 10 yıllık bir öğ-
r-elfimenlin eline, Tik|k Liralı dinisinden 
aytda 700 bin lira geçiyor. Benzin 750 
i ra olduğuna göre, Ylunanıiisttanlda bir 
•litre benzin bir öğretlmenlin aylağının 933' 
lt]e (biriildlir. 

Türkiyelde ise, 10 yıllık bir öğretme
nin eline aıyldla 150 bin lira geçiiyor. Nor
mal (benzin 505 lira olduğuna göre, Tür
kiye'de bir litre benzin bir öğretmenin 
'aldığı aylığın 3001de biridir. 

Arkadaşlarım, aslında bu kadar bü
yük bir balkanlığın (bütçesinin ,bu kadar 
dar bir zamana sıkışması mümkün de
ğil, söyleyeceklerimizin dörtte ikisini at
layarak bir şeyler anlatmaya çalıştık. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; 
ıhülâsa köylü perişandır. Traktörüne koy
mak için mazot alamıyor. Borçlarını 
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Ödeyemiyor. Elektriğini kullanamıyor; 
Ifa'üura'sını ödeyememekten korktuğu için 
Iküllanamıyor. Zamlar, bir baştan bir ba
şa üllkemiizi yakıp,' yıkıp geçiyor. 

Ilşçi pieriiş'amdrr. 12 Eylül 1980 sonrası 
Evren artı Özal yönetiminin, sen'dika-
ların işlevlerini ortadan kal'dırmaya yö
nelik politikaları ücretlerin gerilemesine 
ndden olrrtuiş/tur. İşçilerimiz, aylık ücre
tiyle geçinebilmek için mucizeler yarat
maya çalışıyor. 

Memur, esnaf perişandır. Dertler, so-
* runlar ,hep aynıdır. Jşlbitiriei Özal, emek
çi balıklımızın işini bitirmek için görev-
len'dirilmiiştir; elinden geleni yapmakta
dır; ama halikımız ona bu görevi tamam-
latmayacakltır, bu böyle biline. Halkımı
zın yükselten sesini kusmaya öza'l'ın da 
ıgücü yetmeyecektir, kendisini destekle
yen holdinglerin de gücü yetmeyecektir. 
ANAP İktidarı /bu kez, halikın gürleyen 
sesini durduramayacaktır. Bu seslerin 
(büyük Bir bölü'münü de, yüzde 36'nm 
•içindekiler oluşturuyor, hatta onların se
si daha da gür çıkıyor, özal'a oy ver
dikleri için, sion bir kez yanıldıkları için 
ve bu yanılgıyı düzeltmek için haykırı-
yorlar, «özal gitmeli, açlık da bitmeli» 
'diyorlar. (JSHP sıralarınldan «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Öyle görülüyor ki, bu sefer iş bitirici 
olan halkımızdır. Halk muhalefeti, top
lumsal muhalefet, iş bitirici ANAP ve 
onun başı özafın işini bitirmek için yük
seliyor... Fabrikalardan yükseliyor, tarla
lardan yükseliyor, miting alanlarından 
yükseliyor; evlerden, kahvehanelerden, 
işyerlerinden yükseliyor. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Lehinde, Sayın Nabi 
Poyraz; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

Sayın Poyraz, süreniz 10 dakikadır. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi vesilesiyle 
konuşmak üzere huzurunuza çıktım, Yü
ce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar). 

Evvela, özellikle son dört yıldan beri 
enerji sektöründe büyük atılımlar, ham
leler gerçekleştiren ve büyük işler başa
ran, Sayın Bakanın şahsında, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı mensuplarını 
kutlamak isterim. 

Bugün bütün yurdumuzu bir ağ gibi 
saran; dün, «Her köye» dediğimiz yerde, 
bugün her eve giren bir bakanlığın büt
çesini görüşüyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
malumunuz olduğu üzere, memleketimi
zin enerji politikasını, petrol politikasını, 
kömür politikasını yürüten çok önemli bir 
bakanlıktır. 

ülkemiz, enerji kaynakları bakımın
dan zengin ülkeler grubuna girmemekte
dir. Buna karşın, «Yenilenebilir kaynak
lar» olarak adlandırılan hidroelektrik, gü
neş, jeotermal enerjiler potansiyelleri ise 
küçümsenemeyecek ölçüde büyüktür. 

Bu enerjilerin 1987 yılına kadar an
cak yüzde 20'sinin çözüldüğü ve mevcut 
proje ve inşaatların devamı sonucunda 
ise 1990'lı yıllar içerisinde bu üretimin 
yüzde 50'ye ulaşacağı ve daha sonraki 
dönemlerde de hidroelektrik enerjisinin 
tamamı değerlendirilmiş olacaktır. 

1983 yılında Anavatan Partisi iktida
ra geldiğinde, gerek malî ve gerekse diğer 
kaynak imkânlarımızın kısıtlı olmasına 
rağmen, ANAP iktidarı döneminde yurt 
içi enerji üretiminde büyük artışlar sağ
lanmıştır. 

Linyit üretimi 1979 yılında 13,1 mil
yon tondan, yılda ortalama yüzde 11 ci-
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varında artarak, 1983 yılında 20,3 milyon 
tona ve 1983 yılından sonra da üretimde 
büyük artışlar sağlanarak, son dört yıl 
içerisinde 1983 yılı seviyesine nazaran iki 
kat artarak 42,2 milyon tona ulaşmıştır. 

Petrol sektöründe de 1970'li yıllarda, 
hampetrol üretiminde sürekli düşmeler 
kaydedilmiş, 1979 yılında üretimdeki düş
me hızla kendini göstermiş ve 1983 yı
lında da üretim 2,2 milyon tona düşmüş
tür. Daha sonra, petrol sektöründe bazı 
ileri teknolojilerin uygulanması ile 1986 
yılında üretim 2,4 milyon tona çıkmış, 
1987 yılında ise artış devam etmektedir. 

Tabiî gaz ülkemizde 1976 yılında üre
tilmeye başlanmış; üretim doğal olarak 
ilk yıllarda 30 - 40 milyon metreküp se
viyesinde, düşük düzeyde yapılmış, 1986 
yılında bu üretim 10'a katlanarak 457 
milyon metreküpe ulaşmıştır. 

Elektrik enerjisi Türkiye kurulu gü
cü, 1979 yılında 5 119 megavat iken, bu 
değer 1983 yılında toplam 1 816 mega
vatlık gücün devreye girmesi ile 6 935 me
gavata, 1983 yılı sonrasında ise 3 178 me
gavatlık ilave gücün devreye alınması ile 
1986 yılında 10113 megavata çıkmıştır. 
Halen Türkiye'nin kurulu gücü, geçen se
ne devreye alınan 2 412 megavat ilave 
güçle birlikte 12 524 megavat güce çık
mıştır. 

TaşköVnürü ve petrolde olduğu gibi, 
elektrik sektöründe de, yurt içi üretim ile 
karşılanamayan talep, ithalat yoluyla kar
şılanmıştır. Elektrik ithalatı 1975 yılında 
96 milyon kilovat/saat iken, bu değer 
1979 yılında 1 milyar 44 milyon kilovat/ 
saate ve 1983 yılında ise 2,2 milyar kilo
vat/saate kadar yükselmiştir. 1983 yılı 
sonrasında gerek termik santrallerin, ge
rekse hidrolik santrallerin devreye girme
siyle elektrik ithalatı 1987 yılında hızla 
düşmüş ve önümüzdeki yıllar ithalatın sı-
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fırlanması için gereken projeler takip edil
mektedir. önümüzdeki yıllarda mevcut 
inşaatları devam eden santralların tamam
lanmasıyla da bu ihtiyaç tamamen karşı
lanacaktır. 

Sayım milletvekilleri, enerji makil hat-
larnnın durumuma 'bir göz atacak olursak, 
1979 yılında ,18 143 kilometre olan ile
tim hatları, 1987 yılımda toplam 30 927 
kilometreye çıkmıştır. Gerçekleştiıriılen 
artışım iki mjisli bir artışla 1983 - 1987 
döneminde elektrikli köy sayısı 36 hin 
civarındadır ve 1987 yılı itibariyle bü
tün köylere elektrik götürülmüş durum
dadır. 

Sayın Başkam, muhterem milletvekil
leri; tüm 'bu değerlendirmelerin ışığı (al
tında ANAP 'İktidarı dönemi c4am 1983 
sonrası, enerji sektöründe gerçekleştirillem 
büyük atılımları, başarılan büyük ham
leleri göstermektedir. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığını ve büınyesiindeki 
millî kuruluşlarımızın başarısını anlatır
ken, geçmiş yıllarla mukayesesi kimseyi 
rahatsız etmesin; ancak, 'biz 'bu memle
kette millet hayrına bir taş koyan her-
keşli şükran ve minnetle anıyoruz. 

Ancak, 1980 öncesi elektrik kesinti
leri nedeniyle günde 2-3 saat çalışama
yan, ustasına, çırağıma iş veremeyen kü
çük sanayicimizden, elektrik darboğazı 
nedeniyle yüzde 30 kapasiteyle çalışan 
büyük sanayimizin: milletin ihtiyacı olan 
üretimi üretemediği, yoklukların, kuyruk
ların, karaborsalarım var olduğu dönem
den, huzur ve güvenin varolduğu bir or
tamda mnillî kaynakların akılcı bir şekil
de kullanılmasıyla enerji darboğazınım 
aşıldığı Anavatan İktidarı dönemimi ya
şıyoruz. 

Enerji sektöründeki <bu hızlı kalkınıma 
sonuca rni'iMî sanayi rahatlamış, memle
ketin ihtiyacı olan saınayi malı üretimi 
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istenlikn kapasiteye ulaştırıılrnış, Türkiye, 
aradığınız her malı her yerde bulabildi
ğiniz bık ülke haline gelmiştir. 

Sonuç olarak, geçnrş yıllarda Türkiye 
ihracatının yüzde 80'imi teşkil eden tarım 
ürünlerinin yerini sanayi ürünleri ve sa
nayii ürünleri ihracatı almıştır. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu değer
len d irmelerin ışığı altında ANAP iktida
rı döneminde 1983 sonrası, enerji sektö
ründeki gerçekleştirıilen büyük atılımları, 
başarılan büyük hamleleri göstermektedir. 

Bu nedenle, memleketimizin kalkın
masında en büyük payı oılan Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin 
memleketlimiEe, milletimize ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına hayırlı ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Poyraz. 

Buyursunlar Sayın Bakan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Anavatan Partisi İktidarı ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir üye
si olarak, bugün Yüce Meclisimizde gö
rüşülmekte oılan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının bütçesi hakkında Hükü-
metiımizı'ın görüşlerini sunmaya başlama
dan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP şuralarından alkışlar) 

Ülke kalkınmasının vazgeçilmez gir
dilerinden biri olan enerji ve doğal kay
naklarımızın, ekonomik ve toplumsal ge
lişmenin en kısa zamanda ve dengeli bir 
biçimde ülke sathında gerçekleştirillme-
sini temin edecek şekilde geliştirilmesi 
faaliyetlerini sürdüren Enerji ve Tabiî 
Kaymaklar Bakanlığıyla, bağlı ve ilgüli 
kuruluşlarının 1988 malî yılı bütçesini, 

Sayın Genel Kurula sunuşum münase-
b etiyle huzurlarınızdayım. 

Ülkemizin ekonomik ve toplumsal 
gelişmesi, bugüne 'kadar önemli darbo
ğazlar ve, sorunlarla karşılaşmıştır. Başta 
enerji, ulaşım ve haberleşme olmak üze
re, altyapı yetersizliklerinıim, hızlı kentleş
menin yarattığı kır-kent, bölgeler içi ve 
bölgeler arası dengesizliklerin sağlıklı ve 
dengelli bir gelişme yöntemiyle giderilme
si mümkündür. Gelişmenin bütünlüğü, 
ekonomik, toplumsal, siyasal bunalımları 
da kökenlerinde gidermeye yardımcı ola
caktır. 

Bilinen kaynakları göz önüne alındı
ğında, kaynak varlliğ sınırlı olan ülke
mizde enerji tüketim seviyesi, kalkınmış 
ülkelere ve maalesef Avrupa Topluluğu 
ülkelerine nazaran düşük seviyelerde bu
lunmaktadır. Halen ülkemizde kişi başı
na genel enerji tüketimli, dünya ortala
masının yarısı civanında, Amerika'nın on
da biri, italya'nın dörtte bini, İspanya ve 
Yunanistan'ın üçte biri düzeyindedir. 
Kalkınmışlık düzeyinin en önemli gös
tergelerinden biri sayılan fert başına elek
trik enerjisli tüketim seviyemiz ise, dünya 
ortalamasının üçte biri civarındadır. Ay
nı şekilde fert başına elektrik tüketimi
miz, Amerika Birleşik Devıletlerinin on-
altıda biri, İtalya ve İspanya'nın beşte 
biri, Yunanistan»ın dörtte birli düzeyin
dedir. 

Ekonomik ve toplumsal gelişme, bera
berinde hızla artan enerji tüketimlerini 
getirmektedir. 1987 yılı içerisinde ekono
mik kalkınmamız, Devlet İstatistik Ens
titüsünün verlJlerine göre, yüzde 7,4 ola
rak gerçekleşmiş, buna karşılık genel 
enerji tüketimimizde yüzde 13'lük bir ar
tış kaydedilmiştir. 

Dünya enerji piyasalarında, özellikle 
kömür ve petrol piyasalarındaki iıstikrar-
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sizlik, fiyat ve 'arz yönündeki belksizliik, 
tüm dünya ülkelerinde elektrik enerjisini 
tekrar ön plana çıkarmıştır. Elektrik ener
jisine ekonomileri doymuş olan kalkınmış 
ülkelerde bile, ilerici yıllar için elektrik 
tüketimlerimde artış beklenmektedir. Tür
kiye, gerek genel enerji, gerekse elektrik 
enerjisi tüketiminde çok daha yüksek se
viyelere çıkmak zorundadır. 

Enerji sektörümüzde halen uyguladı
ğımız politika, amaçladığımız ekonomik 
ve toplumsal! gelişmeleri destekleyecek ve 
yönlendirecek şekilde ülke enerji (ihtiya
cınım zamanında, yeterli ve güvenliılir ola-
ırak karşılanması, şeklimde belirlennıiştir. 
Enerji talebimizin mümkün olduğu ölçü
de yerli kaynaklarla karşılanması için ge
rek kamu, gerekse özel sektörce, bilinen 
kaynakların en ekonomik ve maksimum 

- fayda sağlayacak şekilde değerlendiril
mesine ve yeni kaynakların geMştirilerek 
bir an önce üretime geçilmesine gereken 
ağıdık verilmektedir. 

Yerli kaynakların ekonomik olarak 
geliştirilmesi prensibinin yanı suna, ülke 
kalkınması için gerekli olan, ancak yerli 
kaynak durumumuzun yetersiz kaldığı 
enerji kaynakları dışalımlarına devam 
edilecektir. 'Ülkemim arz emniyetini temin 
amacıyla, enerji dışalımlarında kaynak ve 
ülke çeşitlemdirilımesine gidilmektedir. 

Kaynak varlığı açısından pek zengin 
olmayan ülkemizde kömür rezervlerimiz, 
dünya kömür rezervleri içerisinde binde 
5'lik pay almaktadır. Bu «rezervin yakla
şık yüzde 48'i, ortalama 1 100 kiloka
lorilik ısıl1 değerli Elbistan kömürleridir. 

Ülkemizde petrol ve doğaigaz rezerv
lerimizin dünya rezervleri içerisinde payı 
ise, ihmal edilebilecek düzeydedir. 

Halen dünyada elektrik üretimi açı
sından ticarî hole gelmemiş, ancak ülke
mizde, özellikle su ısıtmada kullanımı gi

derek yaygınlaşan güneş enerjsi potansi
yelimiz, dünya potansiyelinin yüzde 2'si-
dir. Özellikle Daıtı Anadolu'da yoğunlaşan 
jeotermal enerji potansiyelimiz, dünya po
tansiyelinim yüzde 4'ü; halen ancak yüz
de 15'j, gerçekleştirilmiş olan hidrolik po
tansiyellimiz, dünya hidrolik potansiyeli
nin yüzde l'i civarındadır. 

Tüm yerli kaynaklarımızı geliştirerek 
optimum üretim seviyesine ulaşmak, ye
terli olmayan kaymakları en iyi koşullar
la dışarıdan temin ederek uygun şartlarla 
ekonomimizin hizmetime sunmak ana he
defimizdir. Bakanlığımızla bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının ıbütün mensupları, görev 
ve sorumlululkllarıniın idraki içinde bu he
defe ve böylece memleketimizin kalkın
mış ülkeler arasında layık olduğu yere 
gelmesine katkıda bulunmanın şerefime 
ulaşmak şevk ve arzusuyla çalışmalarını 
s ürdürmektedirler. 

Bu genel açıklamalardan sonra ve Ba
kanlığımızın 1988 yılı bütçesini sunma
dan önce yararlı olacağı düşüncesiyle, Ba
kanlığın teşkilat ve görevleri ile 1987 yılı 
faaliyetleri hakkında yüce heyetinize bil
gi vermeyi yararlı bulmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, bakanlığımızın 
teşkilat şemasını bütün arkadaşlarımın bil
diğini varsayarak, 1988 yılı programına 
müsaadenizle geçmek istiyorum. 

1988 bütçe yılında ayırmış olduğumuz 
kaynakların, 1988 programına bağlı ola
rak : 

Ülkemiz, önemli toprak ve insan gücü 
potansiyelifne karşı, bugün için belirlen
miş kaynak varlığına göre enerji ham
maddeleri yönünden zengin olmamakla 
birlikte, uluslararası enerji platformu için
de önemi giderek artan, dünyanın en zen
gin petrol kaynaklarımın bulunduğu Or
tadoğu Bölgesi ile Balkanlar Bölgesi ara-
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sında kalan son derece stratejik bir ko
numda yer ataalkıtadır. 

Bu çerçevede Avrupıa ile Ortadoğu 
arasında köprü durumunda olan ve 2000 
yıllarında 73 milyon nüfusu ile dünyanın 
sayılı güçlü ülkeleri anasında yer almayı 
hedeflemiş bulunan Türkiye'nin, sanayi
leşme ve sosyal gelişme çabalarının ge
rektirdiği enerjinin zamanında yeterli ve 
güvenli bir şekilde temim ©dilmesini amaç
layan bu politikayı yürürlüğe koymuş bu
lunmaktayız. 

Son birkaç seneden beri oldukça yük
sek olarak gerçekleşen ekonomik büyüme, 
uygun koşularda sunulacak enerji ve bes
lenmek zorunluluığundadır. Enerji sektö
rünün, ekonomik ve sosyal gelişmenin 
hızlandırıcısı görevlin i üstlenmesini temin 
ötmek amacıyla Hükümetimizce çeşitli 
tedbirler uygulanmaya konmuş bulun
maktadır. Ana prensibimiz, 'enerji tüke
tim seviyemizin yükseltillmesi, yerli kay
naklarımızın en iyi şekilde gelişitiırlilmesi-
nin sağlanması, yerli kaynaklarla ekono
mik olarak katrşilanımayan tialebin dış alım
larla Ikarşılanması yoluna gidilmesi ola
rak belirlenmiştir. 

Türkiye'de diğer altyapı hizmetlerinde 
olduğu gibi, enerji sektöründe de büyük 
sıkıntı, finansman sıkırıtusıdıır. Enerji te
sislerinin büyük miktarlara varan serma
ye ihtiyacının olması, kâra geçişinin diğer 
yatırımlara nazaran daha uzun süre alma
sı, bu sektörde özel sektör yatırımlarını 
güçleştirmektedir. Bütün bu zorluklara 
rağmen, elektrik tesislerinin kurulmasında 
gerekli ek finansman ve özel kesime yatı
rım imkânı tanıyan ve 3096 sayılı Yasa 
ile düzenlenen yap işlet devret modeli çer
çevesinde gerek yerli, gerekse ithal kömü
re dayalı santral tesisleri kurulması yö
nünde büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

Yerli kaynaklara dayalı üretim tesisi 
kurmak amacıyla 83 projeye 74 firma 
müracaat etmiş, bunlardan 18 projenin 
gerçekleştirilmesi için 12 firma ile tesis 
sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmesi im
zalanan tesisler 651 megavat kurulu gü
cünde, 2,28 milyar kilovat/saat üretim 
kapasiteli hidrolik tesislerdir. Bu tesisle
rin tümü yerli firmalarımıza; yani küçük 
'kapasitelerde, 40 veya 50 megavat çerçe
vesinde bulunduğu için, yerli firmalarımız 
tarafından ve tamamen yerli sanayiye da
yalı, elektro mekanik tesisatları da yerli 
olmak kaydıyla, 12 firma ile mukavele 
imzalanmıştır. Ayrıca toplam 582 mega
vat gücünde 8 hidrolik tesisin yapımı için 
firma seçimi yapılmış, kesin fizibilite ra
porlarının hazırlanması istenmiş, fizibili
tesi tamamlanan 907 megavat gücünde 5 
hidrolik tesisin inceleme işlemleri tamam
lanarak sözleşme aşamasına gelinmiştir. 
Bu tesislerin dışında 1509 megavat gü
cünde hidrolik tesislerin fizibilte raporla
rı da Bakanlığımızda inceleme safhasında
dır. 

Hidrolik tesislerin dışında termik sant
raller için toplam 500 megavat gücünde 
iki müracaat yapılmıştır. Ayrıca 18 mega
vatlık rüzgar santrali kurmak için de 2 
müracaat mevcuttur. 

Tüm bu tesislerin toplam kurulu gü
cü 5 726 megavat, üretim kapasitesi ise 
19,2 milyar kilovat/saattir. 

İthal kömüre dayalı santrallar kurup 
işletmek amacıyla yabancı şirketlerce ya
pılan teklifler değerlendirilmiş ve 5 fir
ma; Seapac, Bechtel EPDC, BBC ve Alst-
hon firmalarıyla müzakereler devam et
mektedir. 

Bunlardan Seapac Adana - Yumurta
lık mevkiinde 4 X 350 megavat kurulu 
gücünde, 26 yıl işletme süreli Avustralya 
kömürüne dayalı bir termik santral kura-
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çaktır. Seapac Firması ile görüşmeler ara
lık 1987 tarihinde tamamlanmış olup, an
laşma taslağı halen tarafların üst düzey 
yetkilileri tarafından incelenmektedir. Bu 
arada, ikinci sırada yer alan Bechtel Fir
masıyla görüşmeler başlatılmış - olup; 
EPDC ve BBC firmalarıyla da görüşme
lere devam edilmiştir. 

İkinci sırada yer alan Bechtel Firma
sının teklifi 2 X 480 megavat kurulu gü
cünde olup, Trakya - Tekirdağ mevkiin
de kurulması planlanmıştır. EPDC Japon 
Firmasının teklifi 2 X 500 megavat kuru
lu gücünde olup, Aliağa'da; B'BC firma
sının teklifi ise, 3 X 412,6 megavat ku
rulu gücünde olup, Trakya - Ambarlı 
mevkiinde kurulması tasarlanmıştır. 

Ülkemizin elektrik tüketimi, son on 
yılda iki katından fazla artmıştır. Diğer 
bir deyişle tüketim ikiye katlanmıştır. Ha
len 45 milyar kilovat/saat elektrik tüketi
mi olan ülkemizde elektrik üretim potan
siyeli 60 milyar 'kilovat/saattir. Elektrik 
talebinin 1990 yılında 65 milyar kilovat/ 
saate, 2000 yılında 167 milyar kilovat/ 
saate çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu 
talebin güvenilir bir şekilde karşılanması 
amacıyla, halen inşaatları sürdürülen or
ta ve uzun dönemli planlarımızda yer 
alan santral projelerinin öngörülen tarih
lerde devreye alınmaları ile 1990 yılında 
82 milyar kilovat/saatlik, 2000 yılında ise 
197 milyar kilovat/saatlik bir üretim se
viyesine uaşılacaktır. 

Tarımsal üretimi artırmak, kırsal kesi
min sosyal ve ekonomik yapısını iyileştir
mek için, köy elektrifikasyonu faaliyet
leri hızlandırılmış, 1987 yılı sonunda, ara
zi şartları müsait olmayan çok az sayıda 
köy dışında, tüm köyler elektriklendiril-
miştir. Bunun yanında, mezra, oba ve ge
cekonduların elektriklendirilmesi çalışma
ları da büyük bir hızla devam etmektedir. 
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Elektrik sektörümüzde gelişmelerin, 
özellikle termik santral projeleri için, kö
mür sektöründeki gelişmelerle desteklen
mesi gereği kaçınılmazdır. Bu çerçevede, 
ülkemizdeki kömür kaynaklarının opti
mum üretimlerinin sağlanması için her 
türlü faaliyete hız verilmiştir. 

Linyit kömürü üretimimiz, son on yıl 
içerisinde üçbuçuk kat, son dört yıl içe
risinde iki kat artmıştır. Halen linyit kö
müründe 50 milyon ton/yıl üretim kapa
sitemiz mevcut. Linyit kömürü üretimi
nin 1990 yılında 67 milyon tona, 2000 yı
lında i'se 80 milyon tona çıkarılması prog
ramlanmıştır. 

Ülke enerji ihtiyacının karşılanmasın
da, arz emniyeti amacıyla dışalımlarda 
kaynak ve ülke çeşitlendirilmesine gidil
mesi, uyguladığımız politika prensipleri 
arasındadır. Bu çerçevede Yüce Kurulu
nuzun da malumları olduğu üzere, Türki
ye geçen yıldan itibaren Rusya'dan doğal 
gaz ithalatına başlamıştır. 1987 yılında 
438 milyon metreküp olan ithalat, 1988 
yılı için 1 milyar 575 milyon metreküp 
olarak planlanmıştır. Rusya'nın yanı sıra 
diğer komşu ülkelerden de doğal gaz alı
mı konusunda görüşmeler sürdürülmekte
dir. Ayrıca Cezayir'den sıvılaştırılmış do
ğal gaz ithalatı için de görüşmeler tamam
lanmak üzeredir. 

Kaynak üretiminin artırılması, tüke
tim seviyesinin yükseltilmesi hedeflerinin 
yanı sıra, üretimden nihaî kullanım aşa
masına kadar her safhada enerjinin ras
yonel kullanımı konusu üzerinde de önem
le durulmaktadır. Sınırlı enerji kaynakla
rının en verimli şekilde kullanılması ve 
yeni teknolojilerin uygulanması faaliyetle- . 
rini kapsayan enerjinin rasyonel kullanı
mı konusuyla ilgili olarak Bakanlığımız 
kuruluşlarından Elektrik İşleri Etüt İda
resi, UNIDO ve Dünya Bankası tarafın-
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dan desteklenen projelerle Türk sanayiin
de enerji tasarrufu çalışmalarına başlan
mıştır. 

SEKA Genel Müdürlüğünün 5 fabri
kası ve Atatürk Orman Çiftliği Süt Fab
rikasında enerji tasarrufu projeleri hazır
lanarak ilgili kuruluşlara iletilmiştir. Ya
yın çalışmalarıyla metal, toprak, kimya, 
gıda ve tekstil sektörlerinde 21 fabrikada 
enerji tasarrufu fizibilite çalışmalarını 
kapsayan enerji tasarrufu ikinci projesi
ne ilişkin çalışmalar da sürdürülmekte
dir. 

Memleketimizde maden üretiminin 
artması ve madenciliğimizin layık olduğu 
seviyeye getirilmesini temin bakımından 
çıkarılmış olan 3213 sayılı Maden Kanu
nuna göre, işlere sürat kazandırılmış ve 
müracaat eden madencilere müracaat et
tikleri gün ruhsat verilme aşamasına ge
linmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1988 Yılı Yatırım Programı, kuruluşlar 
itibariyle : 

MTA Genel Müdürlüğünün 53 milyar 
340 milyon; 

Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Mü
dürlüğünün 11 milyar 152 milyon; 

TEK Genel Müdürlüğünün 1 trilyon 
350 milyar; 

TKİ Genel Müdürlüğünün 153 milyar 
768 milyon; 

TEMSAN Genel Müdürlüğünün 3 
milyar 160 milyon; 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 473 
milyon; 

Bakanlığın 670 olmak üzere; 
Toplam, yalnız yatırım olmak üzere, 

1 trilyon 572 milyar 563 milyondur. 
Maden Dairesi, Başkanlığının çalışma

ları: Türkiye'de 1954'ten 15.6.1985 tari
hine kadar 6309 sayılı Maden Kanunu 

yürürlükte bulunmaktaydı. 15.6.1985 tari
hinde 6309 sayılı Maden Kanunu yürür
lükten kalkmış ve 'halen meri 3213 sayılı 
Maden Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber, 
madencilikle ilgili tüm bilgiler bilgisayara 
aktarılmıştır ve bu suretle sağlam ve sü
ratli çalışan bir bilgi zemini yaratılmış
tır. Böylece bürokrasi büyük çapta azal
tılarak, işlere sürat kazandırılmış ve mü
racaat eden madencilere, müracaat ettik
leri gün ruhsat verebilme aşamasına ge
linmiştir. 

Eski kanunda, aynı sahada bulunan 
değişik madenler için değişik ruhsat hak
ları verilmekte iken, şimdi tek müracaat
la, sahadaki bütün madenler için ruhsat 
hakkı alma usulü getirilmiştir. 

İhale ile ruhsat verme usulü yaygın 
hale konmuş ve ihale işleri başlatılmış
tır. 

Madencilik fonu ihdas edilmek sure
tiyle, madencilik alanında bir kaynak sağ
lanmıştır. 

Madencilerin vergi verme usulünde 
üretim yerine, brüt kâr esası getirilerek, 
genel ticarî faaliyetlerdeki vergi esasına 
dönülmüştür. 

16 Aralık 1985'te 3213 sayılı Kanuna 
göre başlayan, ilk müracaatlardan itiba
ren 30.3.1988 tarihine kadar takriben 42 
'bin adet maden müracaatı yapılmıştır. 
6309 sayılı Maden Kanunundan 3213'e in
tibak ettirilenler de dahil olmak üzere, 
8 771 arama, 1 664 adet ön işletme ve 
I 452 işletme ruhsatı olmak üzere toplam 
II 887 adet maden ruhsatı verilmiştir. Ay
rıca, 21 500 adet ruhsat ile ilgili işlemler 
tamamlanmak üzere olup, yakın bir ta
rihte sahiplerine verilmiş olacaktır. 

Bütün bu yeniliklere rağmen, maden 
varlığımızın hâlâ yüzde 10 gibi çok dü
şük nispetteki bölümünü geliştirebildiği-
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miz gerçeğini göz önünde bulundurula
rak, bu nispeti süratle artırmak ve ciddi 
madenciliği teşvik etmek üzere 3213 sa
yılı Kanun üzerinde değişiklik çalışmala
rı son safhasına gelmiştir. Yapılacak de
ğişiklik ve ilavelerle, ruhsat vermedeki 
sürat ve etkinlik, maden varlıklarımızın 
geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili dene
tim ve takip işlemleri de sağlanarak, cid
di madencilik şirket ve müesseselerin oluş
masına ve desteklenmesine müsait bir or
tam yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz" gibi, 
ülkemiz bazı madenler yönünden dünya
nın oldukça zengin yataklarına sahip ol
masına rağmen, bugüne kadar istediğimiz 
ölçülerde bu madenlerimizi değerlendirip, 
Türk milletinin hizmetine sunamayışımı-
zın, birtakım darboğazlarının var olduğu
nu inkâr etmemiz mümkün değildir. Bu
nun için, vermiş olduğumuz ruhsatların 
süratle yerinde denetlenmesi ve bu dene
tim sonuçlarına göre, madeni sağlıklı, 
ciddi bir şekilde kullanmayanların, sürat
le ellerinden alınarak, ciddi madencilik 
yapan insanların ellerine verilmesi. 

Ayrıca, madencilik gibi riskli ve son 
derece ciddi çalışmalar gerektiren bu sek
törde çalışan firmalara, birtakım serma
ye piyasalarından ve fonlardan destek ve
rilmesi süratle gerekmektedir. 

Ayrıca, bugünkü maden problemimi
zin altından çıkabilmemiz için, Maden 
İşleri Daire Başkanlığını ve bunun cüm
lesi içerisinde de MTA Genel Müdürlü
ğünü bir reorganizasyona tabi tutmamı
zın da gerekliliğine bakanlığımız inanmış 
bulunmakta ve bu konudaki çalışmaları 
da başlatmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, bakanlığımıza bağlı bulunan 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür
lüğü çalışmaları, 1988 yılında daha ziyade 
enerji hammaddeleri başta olmak üzere, 

altın, fosfat, krom, manganez, antimon, 
cıva gibi; bor tuzlan, lületaşı gibi önemli 
madenlere yönelik çalışmaları, bu sene 
süratle ve hızlı bir şekilde geliştirilecek
tir. 

Maden Tetkik Arama Genel Müdür
lüğünün programda bulunan 53 milyar 
340 milyon liralık yatırımının, bazı ko
nuşmacı ' arkadaşlarım az olduğunu söy
lediler. Biz Maden Tetkik ve Arama Ge
nel Müdürlüğünün bu parasının az oldu
ğuna inanmamıza rağmen, kendilerine ge
tirdiğimiz elastik bir yapıyla bera'ber; özel 
sektörün ve büyük KİT kuruluşlarının 
aramalarını da, Maden Tetkik Arama 
Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapmayı 
planladığımızı ve bu konuda, bugüne ka
dar 5 milyar civarında ilave bir araştır
ma yapabilecek şekilde, karşılıklı muka
vele yaptığımızı da burada belirtmek iste
rim. 

Ayrıca, bakanlığımıza bağlı Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ça
lışmaları 1935 yılından bugüne kadar de
vam etmiş, daha ziyade, Türkiye'nin hid
rolik enerji potansiyellerini tespit ederek, 
bunların öncelik sırasına göre, yapılabi
lirlik sırasına göre süratle devreye gire
bilmesi için, bugün iki ağırlıklı bölgede 
çalışmakta olup, bunlardan birincisi Ço
ruh bölgesi - ki, yalnız Çoruh bölgesinde 
11 milyar kilovat/saat enerji vardır - ikin
cisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
çalışmalardır. Bu iki yerdeki çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, aynı za
manda yerli enerji kaynaklarının, tüke
timdeki payının artırılması, mevcut kay
nakların rasyonel kullanımı ve yeni ener
ji kaynaklarının tüketime sunulması yo
lundaki çalışmalarını da süratle devam 
ettirmektedir. Bu kapsamda, Ambarlı 
Termik Santralinde, Ereğli Demir - Çelik 
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Fabrikalarında, şişe ve cam, selüloz, kâ
ğıt ve tekstil sektörlerine ait 9 fabrikada 
olmak üzere 11 tesiste enerji tasarrufu ça
lışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan bu 
çalışmalar sonunda, enerji tasarrufu po
tansiyelleri, Ereğli Demir - Çelik İşletme
lerinde yüzde 17,7; Ambarlı Termik Sant
ralında yüzde 7,5; Türkiye şişe ve cam 
sektörüne ait 6 fabrikada yüzde 9,7; Sü-
merbank İzmir Basma Fabrikasında yüz
de 29,9; SEKA izmit Kâğıt ve Selüloz 
Fabriıkasında yüzde 12,8 ve S ASA Adana 
Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi Fabrika
sında yüzde 6,9 olarak belirlenmiştir. 

Dünya Bankası kredisi ile tamamla
nan «Sanayide Enerji Tasarrufu-1 Pro
jesi» nden edinilen bilgileri, diğer sektör 
ve fabrikalara da üygutamak üzere ge
rekli çalışmalar sürdürülmüştür. 

SEKA Genel Müdürlüğünün 5 fabri
kasında ve Atatürk Orman Çiftliğinin Süt 
Fabrikasında enerji tasarrufu projeleri ha
zırlanarak, ilgili kuruluşlara ilellilmişltir. 

Hükümetimiz liıle Dünya Bankası ara
sında imzalanan 2856 TU sayılı anlaşma 
çerçevesinde, enerji sektörümüze verilen 
krediyle yürütülecek projeler içinde, ge
niş kapsamlı enerjli tasarrufu projelerine 
'başlanmıştır. Bu proje, kamu ve özel ke
sime ait 5 ana sektördeki metal, toprak, 
kimya, gıda ve tekstil; 21 fabrikada ener
ji tasarrufu konusunda fizibilite çalışma
larını Üçermekte'dılr. 

Ayrıca, ülkemiz sanayiinin enerji tü-
kdtlimıi açısından ilk 50 sırasında bulunan 
tesislerde fizibilite hazırlanmış olup, dış 
finansman 'bekleyen enerji tasarrufu pro
jelerinin uygulanması da bu proje kap
samında yer almaktadır. 

Sanayide tüketilen enerji envanterleri-
nfin tespiti için anket çalışmalarına de
vam edıitaektedlir. Güneş enerjisinden sı
cak su elde etmekte kullanılan güneş kol-

lektörünün verimini artırmak ve standar
dını geliştirmek maksadıyla araştırmalar 
süridürülmekted'ir. Ayrıca, güneş pilleri 
üzerinde 'başlatılan çalışmalar sonucu, 
ekonomik kullanım alanları saptanacak 
ve pilot tesis'lerin kurulmasına çalışılacak

t ı r . 
Bu 'kapsamda, Atatürk Orman Çift

liğinde ziraî sulama amacıyla «güneş pil
li su pompa sistemi pilot tesisi,» kurma 
aşamasındadır. Ülkemizde, ulusal elekt
rik enerjisün'in gidemediği yerleşim 'birim
lerinde, gerek duyulan elektrik enerjisi
nin kısmen de olsa, rüzgâr enerjisinden 
sağlanması amacıyla, ülke şartlarına uy
gun, küçüik güçte rüzgâr santralleri ku
rulması hususunda başlatılan Çalışmalara 
devam edilerek, yerli imalıat imkânları 
aranmaktadır., 

Rüzgâr enerjisinden, küçük ziraî su
lamada yararlanmayı amaçlayan çalışma
lar sonucu, Bandırma Koyunculuk Ye
tiştirime Müdürlüğü tesislerinde 20 Kw 
gücünde pilot tesis bu yıl kurulmaya ça
lışılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yine, 'bakanlığımıza bağlı olan Petrol İş
leri Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkın
da, Anavatan Partisi Grubu adına söz alan 
İSayın Keimaloğlu, gerekli bilgileri sun
duğu için, vaktin'izfi fazla aknaimak İçin, 
bu konuda 1988 yılında hedeflenen, prog
ramlanan üretim planını sunmakla yetin
mek isflİyorum : 

1988 yıllında Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı 1 milyon 497 bin 576 ton, 
Shell 900 bin 140 ton, Mobil - Dorches-
ter 222 bin 587 ton, Brsan - Alaaddin 
10 bin 219 ton; toplam 2 milyon 630 bin 
512 ton yeril ham petrol çıkartılması 
programlanmıştır. 

1988 yılında 2 milyon 435 bini yerli, 
22 milyon 145 bin tonu ithal hattı petrol 
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olmak üzere, toplam 24 milyon 580 bin 
ton halm petrolün rafineride işlenmesi 
programlanmıştır. 

Doğal gaz üretiminin İse 360 milyon 
metreküp olacağı düşünülmektedir. 

'Batman-Dörtyol ham petrol boru hat
tıyla 3 rriilyon 300 bin ton ham petrol 
taşınması puanlanmış, bunun liçin Petro1! 
İşleri Genel Müdürlüğüne 1987 yılında 
397 milyon TL. ödenek verilmiş, revize 
edilerek 527,4 milyonu bulmuş ve yıl so
nuna kadar da 443,5 milyon TL. harca
ma yapılmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri 1987 yı
lında 37 milyon ton civarında kömür üret
miş ve son yıllarda yapılan reorganizas-
yon çalışmalarından dolayı, yıllık kapa
sitesi 50 milyon ton olmasına rağmen, 
termik santralari yerine, bugün ülkemi
zin Doğu Bölgesinde, özellikle Keban ve 
Karafcaya barajlarında yüksek su seviye
si bulunmasından dolayı, ve bu suyu bo
şa 'akıtmamız mümkün olmadığından, Ha
ziranın l'inden itibaren Atatürk Barajın
da dip savak tünelerinde cebri boru ça
lışmaları başlayacağından ve o tarihten 
sonra da 500 metreküpten fazla su bıra
kamayacağımızdan dolayı, 1988 yılında 
yılık üretimimizin yüzde 60'ı mertebbsin-
de hidrolik santralara yüklenilmiş, bu
güne kadar dünyada uygulanan sistemin 
biraz da tersine dönülerek, aslında baz 
santralar olarak termik santraları çalış
tırmamız ve hidroelektrik santraların za
man zaman devreye girmesi gerekirken, 
1988 yılında - demin anlattığım şartlar
dan dolayı - hidrolik santıullanımızın baz 
santral olarak ve tam kapasite ile çalış
malarından dolayı elektrik maliyetimizde 
oldukça 'büyük düşüşler meydana gelmek
tedir. Bu nedenle, termik santralara kö
mür üreten Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumuna, bu yeni projeksiyona göre 

üretimini planlaması gerektiğinden, 34 
milyon ton civarında bir üretim progra
mı öngörülmüş Olup, bu 34 milyon tonun 
24-25 milyon tonu termik santralarda, 
geri kalanı da sanayide ve teshinde kul
lanılacaktır. 

Ayrıca, Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumunun Doğu Anadolu'daki problem
lerinin kısa zamanda çözülmesi ve teshin 
amaçlı ihtiyacın vaktinde karşılanabilme
si için Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerindeki kömür ocakları üretimlerinin 
artırılması yanında, nakliyelerinin kış 
mevsimi yaklaşmadan yapılabilmesi için, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel1 Mü
dürlüğüyle birlikte valiliklerin ve 'ilgili di
ğer 'kuruluşların da gerekli tet'birleri al
maları sağlanmaktadır. 

Ayrıca vatandaşların, yine kış mev
simi yaklaşmadan kömürlerini almalarını 
teşvik edici fiyat ve diğer satış politika
ları uygulanacağı gibi, mevcut depolardan 
bir kısmının, ihtiyaca daha iyi cevap ve
recek hale getirilmesi çalışmalarına da de
vam edilmektedir. Bu arada Erzincan, 
Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır de
poları da hizmete açılmıştır, 

TKÎ'nİn elinde bulundurduğu^ fakat 
üretime açmadığı, uzun vadede de işlet
meyeceği küçük rezervli sahalar, özel sek
töre devreditadk suretiyle, yöresel teshin 
ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bu
lunulacaktır. 

Ayrıca, küçükkalorifik değerdeki lin
yitlerimizden elverişli olanların kalorifik 
değerlerinin yükseltilmesi, yanında amba
lajlama, nakliye ve kullanma kolaylıkla
rım da sağlayacak briket imaline geçme 
çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

Kurumun yürütmekte olduğu projele
rin tümü 1992 yılında tamamlanmış ve bu 
tarihte kurumun üretim kapasitesi 61 mil
yon tona ulaşmış olacaktır. Kurumun, 
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1988 yılında 153 milyar 768 rriüybn yatı
rımı öngörülmüştür, 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü
dürlüğüne gelince : Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bu kürsüden parti grupla
rı ve şahısları adına söz alan değerli ar
kadaşlarımızın eleşibinilenini dikkati© din-
tedhn • eleştirileri dçlin hepsine tek tek hu
zurlarınızda teşekür etmek istiyorum; an
cak, dikkatimizi çeken önemli noktalardan 
bir tanesinin, bu eleştirilerin daha ziyade 
Siyasî nitölkte olması, 1983 yılı sonunda 
iktidara gelen ve 'bugüne kadar iktidarı
nı sürdüren Anavatan dönemindeki ener
ji sektöründe elde edilen gelişmeleri ve 
eldeki var olan rakamları hiçbir şekilde 
yansıtmadığı, 1983 sonunda 6 935 mega
vat gücünde olan Türkiye'nin kurulu gü
cünün, Ibugün 12 524, o yılda üretilen 
elektrik miktarının ve günde 4 saat ike-
slintileriin var olduğunu ve 1 kilovat/saat 
enerjinin sanayide kullanıldığı zaman 20 
misli değer ürettiğini düşünürsek, en 
önemllıi noksanlığın elektriğin olmaması 
olduğunu anlarız. Elektriğin olması ve 
'böl miktarda yedeklenmesi, güVen'ilir ol
ması, ancak Anavatan Partisi iktidar dö
neminde gerçekleştirilmiştir. Bugün 1988 
yılı alarak, 49 milyar kiliova!t/saat yıllık 
ihtiyacımızı hesaplarken, 63 milyar üre
tim .kapasitemizin olmasını görmek, bi
zini Üçİn ve yüce miiletlimiz için fevkala
de sevindiirüoii bir hadisedir. 

1988 yılının ilk 3 ayında da görül
düğü gtfbi, program hedeflerinin üzerin
de elektrik talebi ve tüketimi artmıştır. 
Ocak ayında kümülatfif olarak -ocak so
nu itibariyle- 12,3, şubatta 14,1, mart'ta 
13,3 gibi oldukça yüksek oranlarda art
tığını ve üretilen hu enedjinin de tüketil
diğini göz önünde bulundurarak, 1988 he
deflerinde öngördüğümüz yüzde 5*lik kal
kınma hızının da -bu rakamlar böyle gü

derse- üzerine çıkacağımızın tahmininde 
(bulunmak pek yanıltıcı olmayacak ka-
naatindeyüm. 

Ayrıca, iktidarımız dönemli başlangı
cında, Türkiye'mizin ancak yüzde 67'sin-
de elektrik varken, 'bugün nüfusumuzun 
yüzde 99,2'si elektrik alabiliyorsa, bu 
alandaki gelişme kolaylıkla görülebilir. 
Diyarbakırlı bir arkadaşımın da belirtti
ği gibi, çoğunluğu Diyarbakır'da olmak 
üzere, geçen yıldan bu yıla devreden 418 
tane köyümüz kalmıştır. Onları da sene 
süratle ikmal edip, ondan sonra ağırlıkla
rına ve nüfus ibüyüklüklerine göre, mez
raların eni ücra köşesine kadar elektrik 
verme faaİyetlierimiz devam edecektir., 

1988 yılında devam eden üretim tesis
lerimizle -ki bunların başında, bildiğiniz 
gibi Anbarlı ve Hamiltabat termik sant-
ralları yanında hidrolik santrallarımız da 
vardır- üretim yönünden 1992 yılına ka
dar herhangi bir darboğazımız bugünden 
ısözkönüsu olmadığı için, özellikle üreti
me fazla yüklenilmesinden dolayı iletim 
halalarımızda bir miktar sıkıntımız var
dır. 1988 yflmda öngörülen 1 trilyon 350 
(milyarlık yatırımın büyük bir kısmı, şe
hir şebekelerinin iyileştirilmesTı, voltajların 
sağlıklı olması içün trafo yatırımlarına, ile
tim hatlarına, büyük toplu yerleşim böl
gelerine, sanayi sitelerine ve enterkon-
nekte şebekenin darboğazlarından birisi 
olan Atatürk - ,Ankara - İstanbul hattına 
ya'tıran yapılacaktır. 

Değerli miletvekilleri, ayrıca, iktidarı
mız döneminde enerji nıak'il hatlarına da 
'büyük yatırımlar yapılmıştır. Enerji na
kil hatlarının uzunluğu 1983 yılı sonun
da 22 460 kilometre iken, 1987 yılı so
nunda 31 'bin kilometreye ulaşmıştır. Bu 
yılda da 1 500 kilometre civarında enerji 
nakil hatlarına yatırım yapılacağımda ila
ve olarak belirtmek isterim. 
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Burada, 'benden önce söz alan değerli 
konuşmacı arkadaşlarıma kısaca birkaç 
noktamda cevap vermek istüyorum : Eski 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Kıratlıoğlü, 'biır dönemle bir başka döne
min mukayesesini yaparak, meydana ge
tirilen eserlerin «şunun ya da bunun za
manında yapıldığı» gi'bi "bir pay edememe 
tavrı İİçerîsinde 'bulundu. Kendisini (böyle 
bir tavır içerisinde görmek, benli, Türk 
Milleti- adına, Türk Milletinin bir tem
silcisi olarak fevkalade üzmüş 'bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimize 
13001ü yıllardan 'beri yapılmış olan her 
türlü eser, miietiımliz sayesinde olmuş
tur. Bu eserllerin parası yüce mületiımıi-
zkı cebinden çıkmaktadır. Dolayısıyla, mil
letimizin fedakârlığı, gayreti ve cesareti sa
yesinde meydana gelen ve gelecek olan 
eserlere -milletimizin temsilcisi olduğu
muz için ve bu görevi de yerine getirebil
memiz için- bizden öncekilerin yön ver
diği gibi, bizim de yön vermemiz gerek
tiğini düşünürsek; bütün hu yapılanlar, 
yüce milletlimizin adına yapılmuşıtır. An
cak, verilen rakamlar çarpıtıldığından -ce-
cap manasında olmasını istemememe rağ
men- birkaç noktada cevap vermek isti
yorum. 

Sayın Ktraıtlıoğlıu, 'bizim zamanımızda 
HJaımıftabatl Santralından başka hiçbir ya
tırımın yapılmadığını özelikle vurguladı
lar. Değerli arkadaşlarını, 1983 yılı so
nunda Türkiye'nin kurulu gücünün 6 'bin 
mıegawat civarında olduğunu düşünürsek, 
Karakaya Barajı finansmanımn yüzde 80' 
inin de zamanımızda temin edilerek dev
reye sokulduğunu düşünürsek -ki, o 
1 800 megawat gücündedir- Anavatan 
iktidarı zamanında münferit projelerde 
yalnız hidroelektriklerde 3 572 mega-
waıt kurulu gücünde -ki, Karakaya ve 

Atatürk Barajı bunun dışındadır- yalnız 
hidroelektrik saratral temeli atılmıştır. 
Bunlardan, bildiğiniz gibi 1 200 mega-
wat gücündeki HJamıitabat'ın, kısa za
manda 800 megawaıtı bitirilerek devreye 
sokulmuştur, 

Ayrıca, yine toplam rakamlar itiba
riyle, 1970 t̂en 1984 yılı başına kadar 
Türkiye'mizde; enerji yatırımları için do
lar bazında 8 milyar 836 milyon dolar
lık yatırım yapıldığını, 1984 yılından: son
ra ise, bu rakamın 4 yıl içinde 5 milyar 
150 milyon dolar olduğunu söylediğim 
takdirde; Anavatan İktidarı döneminde 
enerjiye ne kadar 'büyük bir ehemmiyet 
verildiğini ve ne kadar büyük yatırımlar 
yapidığını bir kez daha burada ifade et
mek isterim. 

Yine, Sayın Esat Kıratlıoğlü burada 
sözlerini bitirirken, bu memlekette en bü
yük adamın Sayın Demire! olduğunu söy
ledi. Biz de, Sayın Damirel'ıin geçmiş 
dönemde yaptığı ıhlizmetleri takdirle kar
şılıyoruz; ama, bunun bir nöbet değişimi 
işi olduğunu, eşyanın tabiatından geldi
ğini ve özaTdan sonra da bu memlekete 
birisinin hizmet etmek mecburiyetinde ol
duğunu; inşallah, onlardan da daha iyi-
sinlin de bu memleketin 'başına gelmesi
nin dileği içinde bulunurken; bana göre, 
DemireTin Türk Milletine yapmış oldu
ğu en iyi hizmet, kendi Başbakanlığı dö
neminde özaü gibi bir dehayı bulup, Türk 
Milletinin önüme çekımesli ve ondan sonra 
da Başbakanlık yolunu açmasındadır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — 
Memleket battı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT {Devam
la) — SHP adına konuşan Sayın Fuat 
Atalay, enerjinin dışa bağımlılığından sık 
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sık söz ederek, iktidarımızı eleştirdi. Sa
yın Ata'lay eleştirisinde, bizim iktidarı
mız döneminde Türkiye'miın enerji polli-
tifcasnnın tamamen dışa bağlandığını ve 
bundan sonra yaptığımız çalışmaların da 
dışa bağımlılığın bir trend içinde seyret
tiğimi ifade ettiler. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim ve 
değerli arkadaşımızın da çok iyi -bildiği 
gibi, Türkiye'nin, petrol ihtiyacınım yüz
de 90'ını dışarıdan aldığımı; Türkiye'nin 
kendi kömürlerimi işletirken bile kullan
dığı makinelerin dışa bağımlı olduğunu; 
Türkiye'nin en doğal yerlli kaynağı olan 
hidrolik tesisleri devreye sokarken, foa-
barajların yapılmasında, hatta elektro-
mekanik tesisatından şaft sahasına ka
dar, bunun içinde yabancı malın 'bulun
duğunu düşünürse ve uzun projeksiyon
da Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin 'tü
münün, 'bugünkü değerlerle fizibil değer
lerde kullanıldığında 110 mülyar kilovat/ 
saat olduğunu, var olan ve bilinen lin
yit rezervlerimizin de yıllık 60 milyar fci-
îovaıt/saat civarında bulunduğunu düşü
nürse, toplam 170 milyar kilovat/saate da
yalı bir yerli kaynağımızın var olduğunu 
ve <su olmadığı kurak dönemlerde enerji
nin çeşitlendiırilmesi ile t'eırmlik santralara, 
doğal gaz, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 
hidroelektrik enerjisi gibi değişik yerlere 
dağıtılmasının da zorunlu olduğunu dü
şündüğümüz takdirde, Türkiye'nin dışarı
dan enerji alması, bundan sonra da ka
çınılmazdır. 

Ancak, arkadaşımızın konuşmaları bu
nunla da kalmadı. Ayrıca, «'Yap, işlet, 
devret» modelinin de uygun olmadığını, 
bunun İçin yapmış olduğumuz açıklama
ların yanlış olduğunu, «Yap, İşlet, dev
ret» in memleketimize bir hayır getirme
yeceğini belirterek, merkezî sisteme, yani 
IBM ile en ucuz enerjiyi üreten sanitral-
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lan, en hızlı bir şekilde devreye alına 
«(isteminde, bu 'tercihlerin nasıl yapılacağı
nı sordu. Şu ana kadar Bakanlığımızda 
yürütülen çalışmalarda «Yap, işlet, dev
ret» modeliyle mukavelesi yapılan, inşaa
tına başlanan santralılar -sözlerimin ba
şında da bahsettiğim gibi- 30-40, mak
simum 50 megavat gücünde küçük sant
ralılardır; tamamı yerli firmalardır. Bun
ların elektrik satış fiyatları -Bütçe Ko
misyonunda da -belirttiğim gibi- 2 cent 
divarındadır ki, fevkalâde ucuz ve bugün 
çoğu yerde ürettiğimiz, yalnız yakıtını 
karşılamayan, değerin de altındadır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Termik santrallar, termik?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Ancak bu, burada hitmemek-
tediır. Bizim iktidarımızın tercihi de, özel
likle Devlet Su işlerinden yetişmiş ve 
bugünkü makama gelmiş bir bakanın ter-
dihi de, öncelikle ve ivedilikle -demin de 
belliınttiğim gibi- hidrolik kaynakllarımızın 
süratle değerlendirilmesi, gelecek projek
siyonumuzu riske sokmamak için ve ener
jimin çeşitlendirilmesi bakımından da bun
ların dışa dayalı, dıt-hal- kömüre dayalı 
santralarla takvliye edilmesi gerekmekte
dir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
işte bunları soruyoruz Sayın Bakan. 

lENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Sözlerimin başında da belirt
tiğim gibi, bunların münakaşaları devam 
etmektedir. Tabiî ki biz, sizlerin adına, 
52 miHyonun Bakanı olarak, Türk Mille
tinin menfaatlerimi son kuruşuna kadar 
korumakla görevliyiz ve karşınızda konu
şan insan, öyle bir insandır ki, şunu 
özellikle belirtmek foterkn; burada söz 
alan arkadaşlarımızın büyük bir kısmı 
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emekçi halktan, ezilenden, memurdan, iş
çiden 'bahsettiler. Şu anda karşınızda bu
lunan bakan' tam 7 dil bilmektedir de
ğerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bakın, ben köyde doğ
dum, köyde tütün sepetinde büyüdüm; 
köylünün dünden anlarım. Ben, babam 
erken öldüğü için işçilik yaptım, çalışa
rak okudum, hamallık yaptım; işçimin di
linden anlarım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 4 yıl DSl'de memurluk yaptım, ayın 
27 nci günü kızımın kumbarasını kurdun; 
memurun da dilinden anılarım1. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın 
Bakan, eyleminiz; önemli; kimden yana 
çıkıyorsunuz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Yetimin, ezilenin, fakirin, fu
karanın, tüccarın, esnafın, hepsinin di
linden, sizden daha iyi anladığımı; nasır-
laşa nasıriaşa geldiğimi, geçirdiğim dö
nemin her safhasında da bu kesimlerle iç 
içe bulunduğumuzu... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Geldi
ğin yere lihanet ediyorsun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — ...; ve özellikle, miMetiımizin 
derdini bilmeyen, sıkıntısını bilmeyen in
sanların, onları temsil etme yeteneğinin 
bulunmadığınla inanarak, bundan son
raki konuşmalarınızda, 1980 öncesi söz
lerinin bugüne yansımasını bu kürsülerde 
görmek, bizim tiçin çok büyük bir 'talih
sizlik olmuştur. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sınıfına 
ihanet edenin kelesini koparırlar. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ne 
konuştuğunu bilmiyorsun? Karşında me
mur yok. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Yine o yılılardan önce, bura
da o ziihıniyetin temsilcisi olarak kalırsa
nız, çok şey kaybedersiniz. Çünkü on
lar, «Bu kadar elektriği ne yapacağız? 
Toprağa mı vereceğiz?» diyen zihniyeti 
temsil ediyorlardı. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bir ba
kana yakışıyor mu? Balkan olarak konu
şuyorsun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAİKANI FAHRETTİN KURT (De-
vamila) — Değerli arkadaşlarım, siz bu
rada, benlim söylemediğim, hatta Türki
ye Elektrik Kurumundaki rearganizasyon-
lıarı anlatırken, oraya glidip «Siz, yaban
cı dil biliyorsunuz, değerli insanlarsınız. 
Onun için, gidin özel' teşebbüsle çalışın; 
Türkiye Elektrik Kurumunun ısize ihti
yacı yok» gibi sözleri, araştırmadan ve 
şahsıma monte ederek söylerken, hiç, şu 
anda benim.1 karşımda duyduğunuz söz
den üzüldüğünüz kadar üzülerek bahset-
seydiniz, ben de bu sözleri söylemek
ten kendimi alıkoyacak ve bu konulara 
girmek listemeyecektiım!. 

Son olarak, Türkiye Elektrik Kuru
munda yapılan reorganizasyona gelmek 
istiyorum. Değerli milletvekillileri, hepimiz, 
belirli işletmelerin hasında ya işçi, ya 
emekçi, ya pata-on, ya esnaf, şu veya bu
rada çalışmış (bulunmaktayız. Türkiye 
Elektrik Kurumu gibi Türk ekonomisine 
kan vermesi gereken bir kuruluşun, bu 
fonksiyonunu en iyi şekilde icra edebil
mesi için 26 dalire başkanlığıyla çalış
ması mümkün değildi ve bu konuda da
ha önce Yüksek Planlama Kurulunun ve 
bu işi etüt eden 7-8 müşavir firmanın 
verdiği raporlar doğrultusunda koordinas
yonu sağlamak, malzeme alımlarında yek-
pareligi temin etmek bakımından 26 daire 
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başkanlığı 9'a indirilmiştir. Eğer, 'bu fiş-. 
letme rasyonel çalışaeafosa, verimli çalı-
şacaksa, milletimize ve ekonomimize kan 
üretecekse, bu yapılan iş fevkalade doğ
rudur. 

Tabiî ki, 26 daiire başkanlığı 9'a inin
ce, 17 arkadaşımız ine yaparsanız yapın 
<hşarıdıa kalacak. Bunları makamlarımdan 
almamak mümkün değil. Aneaik, görevle
rinden alınan; hiçbir arkadaşımızın ücret 
yönünden mağdur edilmesi mümkün de
ğildir; eski aldıkları ücretleri aynen al
maya devam edecekler ve o arkadaşla
rımız, yine kurumun liçeriısinde iıbtliyaç du
yulan birincillerde değerlendirilecektir. 
Memlekete hizmet etmenin makıamı, yeri 
ve mevkii yoktur. 

Onun için, üç aydan beri, Türkiye 
Elektrik 'Kurumunda yapılan bu reor-
ganizasyon rahatsızlığının dışında, taıhmlin 
ediyorum, bazı çewelerin rahatsızlığından 
dolayı, Türkiye Elektrik Kurumundaki bu 
leorgaınizasyon üç aydır gündemde tutul
maktadır. özellikle, ne gariptir ki, kalp 
krizinden iki defa rahatsızlık geçiren ve 
kurumun çok sevdiği bu personelini, kalp 
krizlinden kaybetmesini ve hatta uzun yıl
lar hastanede yatmış hasta bir arkadaşı
mızın, kendisimi pencereden aşağı atıp in
tihar etmesini dahi, bu reorganizıasyona 
monte etmeye kadar varan isnatlara ve 
iftiralara varıllmıştır. Oysa, ne bir insan 
oradan sürülmüş, ne taşraya herhangi bir 
tayin çıkarılmış, ne de hu laırkadaşlarımız, 
bugüne ıkadaırki özlük haklarından bir tek 
kuruş zarara veyahut da herhangi bir 
yanlışlığa uğramamıştır. 

Bütün bunlar ortada ilken ve Türkiye 
Elektrik Kurumuna borcu olan kim olur
sa olsum -ister özel teşebbüs olsun, ister 
belediye olsun, ister devlet sektörü olsun-
üzerlerine şiddetle gidilirken, adaletle, is
tisna tanımadan, hepsinin üzerine aynı 

ölçüde gidilirken, 90 miyar liradan 211 
milyar liraya kadar aylık tahsilat çıkmış
ken, bu organizasyonlaırın neticesinde hiz
metin daha başarılı gittiğini görmemize 
rağmen, bu tip gereksiz ve yanlış yay
garalarla, çalışan 60 bin TEK personelimi 
tedirgin^ etmeye... (SHP sıralarımdan, «Sö
zünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, lütfen ikâz ediniz... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın Bakan «yaygara» sözü
nü geri alsın, 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Bakana yakışmıyor; seviyeli ol!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müda
hale etmeyin. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yayga
ra me demek? Yaralayıcı oluyor. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
.M TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

«Yaygara» sözü, yaralayıcıdır. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

İBAKANI FAHRETTİN .KURT <De-
(vaırria) — 60 Ibin TEK çalışanımı pa
sifime etmek, moralini bozmak hiçbiri-
miızin görevi değildir ve hiçbirimize de 
yalkıışmamaktadır. (Biz, bakan olarak üst 
kademe yöneticisi olarak, en ücra (köşe
de çalışan işçimizden genel müdürüne 
kadar bir aile havası içerisine sokmaya 
çalışırken, personelimize şevk, dinamizm, 
moral, heyecan vermeye gayret ederken; 
bu verdiğimiz heyecanın üzerine kül 
atmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 
i(A/NAP sıralarından, «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Aıma, şunu şurada bir kere daha vur-
guHayarak sözlerimi tamamlamak istiyo
rum!: İçinizden hiçbirinizin, şu anda bu 
görevi yürüten kardeşiniz kadar, işçi 
halklarına, çalışan insanlara, dürüst in
sanlara prim verime gayreti içerisinde 

— 424 — 



T. B. M. M B : 53 

bulunması mümkün değildir. Bizim ba-
kanlığiimızda (Hazreti Ömer'ini adaleti, 
Fatih Suiltan Mehmet'in zekası, Yavuz 
Sultan Se'liım'in cesareti vardır; bundan 
sonra da bizimle beraber çalışan arka
daşlarımız, ibu umdelere sadık kaliarıak 
memleketimizi dalha iyiye getirmek dçiın 
gayret içinde bulunacakıllairdır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — İzleye-
ceğiz * 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
İBAKAJNI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Beni diınllediğinıiz için ve yap
mış olduğunuz değerli eleştirilerden 
dolayı hepinize, (Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanı olarak ve çalışan ıtüm per
sonel1 adma saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

'FUAT ATAJLAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

İM.. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın Bakan, bu niteliklerinizle, Başba
kanı geçtiniz. 

FUAT ATA1LAY l(Diyarbakır) — 
Sayın, Başkan, sataşma var. 

Sayın Balkan «Yaygara koparıüdı» 
ithamında bulundu. Sataşma vardır, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — İSayın Bakan, «Yayga-
ıra'dan kasttınız» hangi kiltleye karşı söy
lüyorsunuz, açıklar mısınız? 

ÖMER ÇİFTÇİ l(Ankara) — Efen
dim, iışçî haklarından biz bahsettik'. 

ENERJİ 'VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, ben yaygara rae-
selesini, üç aydan beri basının ve ilgili 
kuruluşların, asılı ollmayan meseleleri abar
tarak kamuoyuna yansıtaıallanndan ba
hisle kullandım, stözüm bu manadadır. 
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Teşekkür ederim. IflSHP sıralılarımdan 
güıMıtıüler) 

İPUAT ATAILAY (Diyarbakır) — 
Efendim, basını mı suçluyor; yoksa ko
nuşmacıları mı? 

BAŞKAN — Efendim, konuışmacı-
laırı suç'Iamadığını beyan ettiler. 

IŞaihsınız adına buyurun Sayın Zen
gin, 

• (MEHMET IFUAT ERÇETülN ((Edir
ne) — 'Sayın Başkan, oylama yapılma
dan evvel sıorum var. 

IBAIŞKAN — Oraya .geleceğiz efen
dim, soru safhasına geleceğiz. 

Buyurun Sayın Zengin, 
HASSAN ZENGİN (Manisa) — Sa

yın Başkan, sayin miletivekıilleri; Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere 
doz almış bulunmaktayım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, zamanımın yet
tiği ölçüde, kısa pasajlar hallinde düşün
celerimi anlatmaya çalışacağım: Bir ül
kede fert başına kuHlanıllIan su, elektrik 
ve enerji tüketiminin yüksekliği, medeni-
yöt ıseviyesıinin ve kalkınmasının göster
gesi olarak ılfade edilebilir. Bunların, 
fazlasıyla kullanılabilmesi için bol ve 
ucuz oteıası gerekir. Talbiî kaynaklların 
araştırılması., lişllefcilımesiı ve geliştirilmesi 
için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı (görevlendirilmiştir. Bundan önceki 
yıllarda birbideriıyle koordonelıi çailış-
ıması gereken genel' müdürıllükllar, bu ba
kanlık bünyesinde iken; bugün, Devlet 
ISu İşleri Genel 'Müdürlüğü, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ve Etıibank Ge
nel Müdürlüğünün bu bakaml!ıkıtan ay-
ıriiltmijş olması 'talihsizliktir. 

Sayın mıiMletvekiılibri, yeni devlet ba
kamları atanmasında, bakanhklar bün-
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yeşimde koordoneli çahşması gereken 
genel müdürlükler fazla dağıtıllmamalı, 
yani kısacası; fazla gecekondulaşmaya 
gidilımemelliıdir. Aksi hakle, kolluklar 
adına ülke ve ihalkıımız zarar görür., 

Yeraltı ve yerüstiii enerji ve tabiî 
kaynaklar ile ürünlerin üretim, illetim, 
dağıtım ve tüketim ve fiıyatlandırma po
litikasının tayin ve gerektiğinde fiyatla-
rını tespit etmek bakamlığın görevlerin
dendir. Bir ülkenin kalkınabilmesi ve 
hızlı sanayileşebilknesi için öz kaynak
lara dayab, yeteri, sıürekl, güvenilir ve 
ucuz elektrik ıtemin edilmesi- gerekir. 
Kalkınmanın temelli enerjidir; ilk akla ge
leni de elektriktir. Elektrik üretimıi ıbaraj 
ve hidroelektrik, termik, rüızigar, güneş, 
doğalgaz, jeotermall, petrole dayalı ve 
nükleer enerji santrallerimden elde edi
lir. Ülkemizde elektrik enerjıisimim büyük 
kısmı hidroelektrik santrallerimden, kıs
men de diğerlerimden elde edilmektedir. 

Enerji kaynakları incelendiğinde, gü
neş, su giıbi tükenmeyen ikaynakllar; kö
mür, petrol, vesaire giıbi tükenen kay
maklar olarak düşünülebilir. Tükenme
yeceğini kabul ettiğimiz kaynaklar esas 
alınmak suretiyle, döviz harcaması ge
rektiren enerji kaynakları terk edilerek, 
doğal kaynaklarımız tüm ulusum varlığı 
«olduğuna göre, bunlardan sadece kişile
rin ve yabancıların değiıl, tümüyle ulu
sun yararlanması esas anomalidir. 

Ülkemizin »bol 'güneşli olduğu dikkate 
alındığında, güneş enerjisinden fazla fay
dalanacak düzenlemelerin yapılması ve 
kolaylıklar getirilmesi çok yerinde olur. 
Şehirlerde suyun ısıtılmasında, kömür ve
ya diğer katı yakıtlarım kullanılması ye
rine, güneş enerjisinin teroilh edilmesi ha
llinde, havamın ve çevrenim kirlenmesi de 
önlenmiş olur. 

Sayım miletvefcileri, hükümetim hiz
metlerim görülmesinde gerekli parayı, 
kazananlardan vergi almak yerine, daha 
çok zamlarla 'emekçi halktan temim et
meye çalışması, Sayın Başbakanın «Zam
dan Ibaşka çarem yok» demesi, emekçi 
halkı yük altıma sokmakta ve halkım so
luğumu kesmektedir. Hiç ışlüıphe yok ki, 
zamanı geldiğinde halk da, Sayın ÖzaT 
im soluğumu kesecektir. 

Geçinemeyen, hayat pahalılığı altın
da ezilen insanlardan, bunalım geçirerek 
'intihar edenler görüllmektedîır. Son gün
lerde, - üzülerek ifade ediyorum - TEK' 
de çalışanlardan bir kişinin intihar olayı 
üzücü olmuştur. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Biraz 
evvel Bıaikan anlattı kardeşim, dinleme
din mi? Alâkası yok. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Üzücü olduğunu belirtiyorum 'beyefendi. 
Sen üzülmedim mi? İnsan değil misin? 
İnsaınsan üzülürsün. Üzüldüğümü söylü-
yorumiH (SHP sıralarından alkışlar) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Senin 
gibi insan olacağıma, hiç olmayayım da
ha iyi. 

HASAN ZENGİN (Defamla) — İş 
bulamayıp da İntihar eden insanları ve 
geçinebilmek için... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Dört kelime öğrenmişsiniz, emek
çi, bilmeme, falan; başka bir şey bilmi
yorsunuz; papağan gibi. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Siz 
soyguncudan yanaşınız, biz soyulandan 
yanayız; farklınız burada. Kavga ekono
miktir, kavga insan gibi yaşama kavga
sıdır. (ANAP sıralarından gürültüler, 
SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — İnsan 
gibi konuş. 
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MEHMET GEDİK (Bursa) — Ne 
bağırıyorsun?,.. 

BAŞKAN — \Lütfen efendimi... 
HASAN ZENGİN (Devamla) — İn

san gibi dini© öyleyse. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, siz de

vam edin efendim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — İş 

bulamayıp da intihar eden insanları ve 
geçim sıkıntısından dolayı fuhuşun ar
tışını gazeteler ıher gün yazmaktadır. Her 
geçen gün işsiz limsan sayısı artmakta, 
hele okumuş işsiz sayısı daha da artmak-
ttadır. Bu hükümetin, ekonomik göster-
gesıi budur. * 

Elektriğe devaımia zata yapılıyor, bu
nu faturalar geddiğinde anlamak müm
kün oluyor; «dur» diyen yok.. TEK imil-
yarlılk alacaklarını almazken, kolay pa
ra toplama yolu, zammı seçmesi dü
şündürücüdür. Bu yetmiyormuş gibi, 
haliktan yakmadığı elektriğin parasını 
peşin alıyorlar; misal1: Manisa 1'1'i Tur
gutlu tlçesinde dertli vatandaş Muammer 
Aydoğmuş, Yılmazlar Mahallesi Dilek 
Sokak No. ; 19'da oturmaktadır. Tüke
tilen elektrik üçin, aylık fatura bildirimi 
16.4.1988 ila 30.4.1988 dönemi; yakılma
yan elektrik için, avans aylık fatura tu
tarı bildirimi, 16.5.1988 ila 30.5.1988 ta
rihleri arasında, ödemeli. Yakmadığı 
elektriğin parası, vatandaştan peşin is
tenmektedir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OGLU (Sivas) — Fatura ile. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Yüzde 70 enflasyon ve hayat pahalılığı1 

altında ezilen halk, bu, «Sorma, ver» 
parasından, haklı olarak şikâyetçidir. 
Halktan alınan bu avans paralarla hükü
met, batan bankaları, şirketleri ve hol
dingleri kurtarmaya çalışmaktadır. 

Sayın miletvekiler'i, hayat pahalılı
ğının altında ezilen, günlük iş bulursa 
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geçinebilen vatandaştan, yakmadığı 
elektriğin parasını almak hak mı, reva 
mı, bu mu hükümetin sosyal adaleti? 
Manisa ve ilçelerinde ve diğer illerde 
uygulanan ve istenen bu avans parası 
neyin bedeldir, ucuz elektrik m!i veri
liyor; hayır. Holdinglerin, ödenmeyen 
elektrik parası borçlarının karşılığıdır. 

Halka bu kadar azap vermeye (kim
senin hakkı yoktur. Sayın Bakan, bu 
usul kaldırılmalı, TEK borçlarımı tahsil 
©tmelidir.( 

SUDİ TÜREL (İstanbul) — Anlattı 
ya biraz evvel. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Anlatmaz o. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, elektrik kesilmeleri 
sık sık olmakta ve uzun zaman devam 
etmektedir.] Manisıa'da, son bir haftada, 
çeşitli ilçelerde dört defadan fazla, uzun 
süreli elektrik kesilmesi oldu. Oturdu
ğum, Çankaya İlçesine bağlı Dikmen 
semtinde, ayda en aşağı beş altı defa, üç 
ila yedi saat süre ile elektrikler kesilmek
tedir. Misalleri çoğaltabiliriz. 

Çağ atlıyoruz denilen bugünlerde 
elektrik kesilmesi biraz gülünç olmak
tadır. Vatandaşları üzen, elektrik kesil
melerinin önüne geçilmesıi ve bunun üze
rinde durulması zaruret haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın miHetvekiUeri, bu hükümetin, 
zam holding hükümeti olduğunu bilme
yen kalmamıştır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ne delmek o. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Günkü bu isimleri, hükümetin soyadı 
olarak benimsedikleri her hallerinden 
belli oluyor. 
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Akaryakıt fiyatlarına 'bakacak olur
sak, 118 günde yüzde 41,5 zam yapııl-
tmuştır. Sayın Başbakan özail, Mecliste
ki bütçe görüşmelerinde, petrolün vari
linin 40 dolardan 8 dolara 'kadar düş
tüğünü ifade ettiler. Ucuz petrol! alın
dığından, fiyat indirimi yolluna gitmeleri 
gereklilikten, halka pahalı akaryakıt sat
maya devam ettiler. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Siz 
galime© yaparsınız. 

HASAN ZENGİN (Devamıla) — 
Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunda 'biri
ken paraları partizanca kullandılar. Ta
rım girdisi olan mazot fiyatlarının çok 
yükseltilmesi, zirai kredi alamayan Türk 
çiftçisini ve (köylüsünü haddinden fazla 
sıkıntıya sokmaktadır. Taban fiyatlara 
yüzde 40 ve yüzde 60 enflasyonun çolk 
altında kaldığı için, çiftçi iyice perişan 
adi'lmiiştftr. Çiftçi mahsulümü sattıktan 
sonra ihtiyaçlarını gideremediği gibi, ye
ni mahsulünüm elde ©dilmesü için para 
da aynramamıışitM". Fonda para /kaldıysa, 
sübvansiyon yoluma gidilerek çiftçilere 
ucuz mazot verilmesi yaründe olacaktır. 

Tanımda eklim dönemimde bulunmaiic-
tayız.] Ekim ve dikimim zamanında yap
tırılması halkımız ve1 ülke ekonomiıisıi için 
şarttır. Kredi ibulamayan çiftçiyi biraz 
ferahlatmak, çölde su iarayam insanlara 
ısu vermekle eş anlamda olacaktır. 

Sayım miMetveklillieri, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün üretti
ği kömürlerim dağıtan üzeninde durmak 
istiyorum: Türkiye'de 55 milyon insan 
yaşamaktadır. Bu ttabiiî kaynaktan her
kesin faydalamlrnası gerekir ve hakkıdır. 
Şehirlerde yaşayamlara tahsis kömürü 
veriılür, köylerde, kırsal kesimde yaşa: 
yamlara 'verilmez. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Her
kese veriliyor tahsis kömürü. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Kö
yüm okuluna, camisine dahi tahsis kömü
rü verıiilmemielsi gülünç olmaktadır. Bu 
ayrıcalığım lortadan kaldırılması gerekir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Ara
da sırada köye git. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Köy
de ve şehirde oturanlar... 

Sizlin köyde veriliyor mu? Buyurun 
»bizim köye o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen., 
HASAN ZENGİN (Devamla) — 

Köyde ve şehirde 'oturanlar arasındaki 
bu ayırımı dahi gideremeyenlerin «çağ 
atladık» sözü havada kalır. İnandırıcı 
olmadığı gibi, çağ adamadan söz etme
leri gülünç ollmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, toparla
yınız lütfen. 

NEOCAR TÜIR'KCAN (İzmir) — 
Onlar Kadıköy'lü, Karaköy'lü. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Evet Sayın Başkan bazıları Kadıköy'de 
oituruyor, 'bazıları da Bakırköy'de. On
larım köyde veriliyordur, ama 'bizim köy
de kömür verilmiyor. 

BAŞKAN — Toparlayınız, efendim, 
toparlayınız... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendiiim. 

BAŞKAN — Kimim nerede oturdu
ğu Başkanı alakadar etmez. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayım Başkan, köyler
de tahsis tmii başladı? 

BAŞKAN — Bizi ilgilendirmez efen
dim. 

Sayın Zengin, devam edin. 
•HASAN ZENGİN • (Devamla) -^ 

Sayın milletvekiiMeiFİ, hava kirliliği ile 
mücadele içlin getiırilem (ithal kömürün 
durumuna da kısaca değinirsek; ehliyet
siz ellerde getirilen, yolsuzluk iddiaları 
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Türkiye sınırları dışına çıkan bu 'kömür
ler, teknlilk ve fennî şartnamesine göre ge
tirilmemektedir. Söyle ki Dikmen'delki 
apartmana verilen kömürlerin tahlilîni, 
mahkeme" vasıtasıyla yaptırdığımız tes-
piıtte, Sekizinci Sulh Hukuk Hâkimliği
nin beraberinde getirdiği ibiirkişlilerin 
aldığı numuneler, !MTA daboratuvarında 
incelendi 1987/130 No. lu mahkeme dos
yasında bulunan 'bu rapora göre, tespit 
konusu feöırnıürlierin yüzde 62 oranında, 
10 milimetre çapının altında toz kömü
rü ihtiva etmesi nedeniyle... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bunu 
izaha kalkarsanız, size ibir kere daha 
zaman tanımam gerekir. Vaktiniz dol
muştur lütfen. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 
Sayın 'Başkanım az kaldı. 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim,.;: Toparlayın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ellindidkittin dışına çı
kamaz ki. 

IBAŞKAN — Esasen, arkadaşlarınız,. 
bütün sözcüler bu konuya temas etti
ler. Her sözcü temas etti. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan laf attılar, hep sözünü 
kesltilıar. Hatip 5 dakika daha konuşsun. 

BAŞKAN — Efendim, zaman olsa 
veririm. Elbette veririim; ama zaman 
yok. Mümkün deği, toparlayınız efen
dim. 

. HASAN ZENGİN (Devalmla) — 
Kalorifer kazanlarında yakılması sonu
cunda, yüzde 30 verim düşüklüğüne se
bep olacağı belirtmiştir. yani yüzde 30 
daha fazla kömür yakılması gerekir. Ya
ni, fakir insanların daha fazla ücret 
ödeyerek ısınma mecburiyetinde bırakıl
ması istiıraıp vericidir. 1 ton kömürdeki 
malddî kayııp, mahkeme tespitine göre 
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13 966,5 İradır. Tozlu olan kömür geri 
ahninlaimafletadlf. Bu şu demektir: Hal
kın sorunları ciddî olarak ete aUrama-
maktta ve bazı kimseler kaynlaralk halk 
hiice sayılmakta ve soydıurültaaktadır. 
Yapılacak iişler, partizanca düşüncenin 
dışında, ehliyetli müesseselere ve kişile
re verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu Bakanlık, 
Hükümet politikası çerçevesi içerisinde 
hareket ederek, fakirden alıp zenginlere 
vermekte; zamlarla fakir halikı soymak
tadır. 

1988 yılında enflasyonun yüzde 70'le-
rin üzeninde olacağı görülimsektedir. Bu 
durulma göre hayat, bugüne göre daha 
da çok pahalılaşacalk, yaşanmaz hale ge
lecektir. * 

Bakanlıkta çalışan maaşlı ve ücretli -
der, bu bütçede belirtilen ve kendilerine! 
ödenecek paranın değeri ve satın alma 
gücü kalmayacağı içlin, maaşlı ve ücret
liler fakirleşmeye devam edeceklerdir. 

Bütçenin neresini incelersek incele
yelim, tatmini edıici bir yanı yoktur. 

Sayın millet vekilleri, bu bütçeye, ül
kenin dertlerine çare bulamayacağı ve 
yetersiz olduğu 'için; aynı zamanda ça-
'hşanları hayat pahalılığı altında ezilme
ye terk edeceği ve mahkûm edeceği için 
hayır diyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine say
gılar sunarım. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, suallere geçi
yoruz. 

Sayın Atalay'ın 2 yazılı suali var
dır, okuttuktan sonra Sayın Fuat Brçe-
tin'e söz vereceğim. Bu 'suretle müzake
reler talmamılanmış olacak. 

Sayın Atalay'n sorusunu okutuyo
rum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıına 

Görüşülmekte ollara Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesime ilişkin 
olarak aşağıda bel'kıtiılen soruların Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ta
rafımdan cevaplandırılmasını arz ede
nim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Yap - işlet - devret modeli ile 
küçük itip hi'droeleiktrti'k santrallardan; 
18'inin sözleşmesini imzaladığınızı söy
lüyorsunuz. Bunlar sözleşme imi, yoksa 
niyet anılaşmaları mıdır? Neden bu iş
leri, fizibilitesini yaptırıp öncelik sıra
sına koyup, normal ihale ile yaptır inli
yorsunuz? 

2. Sayın Başbakan, Afşin - Elbis
tan Santralimiin toplam maliyetinin 3 tril
yon 100 miyar TL.! sına mal olduğunu 
söyledi. Bu rakamı; ınasıl buldunuz? Ya
zılı veya sözlü olarak cevaplandırabilir 
raisiniz? 

3. Yine Sayın Başbakan, 4 ünitenin 
de, ıbu projede, şu anda çalıştığını, faal 
olduğunu söyledi. Şimdi sortmak isteriz; 
aldı geçen santralda dört ünite de şu, 
anda de'vredte midir? Yine bu proje içim, 
yurt dışında eğitilen personelden kaç 
kişi, şu anda bu projede çalışıyor? 

4. Kemerköy ve Soma (5 - 6)'ya 
Idönülk kömür rezerv ıtespitleri yapıldı 
mı? Köırrlürün me şekilde, kimin tarafın
dan işletileceği 'beli İmi, 'belli ise açık
lar mısınız? 

5. Tasarrufçu Genel Müdür olarak 
billinen TEK Genel Müdürünün özel 
işlerini görmek İiçin, kurum personelli 
bir şahsı evimde hizımetç'i olarak çalıştır
makta mıdır? Şayet doğru ise Ibu konuda 
me gibi 'bir işl^m yapacaksınız? 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum 
efendim. 

6̂  Sayın Balkan, Plan ve Bütçe Ko-
müsyonunda «arazi koşulları kötü bir
kaç köy hariç, dektriksiz köy kalmaımış-
trr» şeklinde bir ifadede bulunmuştur. 
Halen Diyarbakır'da 104 köyde, 246 
mezrada elektriğin olmamasını nasıl 
açılayabilirsiniz? 

7. 1990'da devreye girmesi beklemen 
Atatürk Barajımın sanayi merkezline 
bağlanması için, yeterli kapasitedeki ile
tim hatHarnnıın yapımına ilişkin TEK 
1988 programında herhangi 'bir yatırım 
bulunmamaktadır. Bu alanda ne gibi 
bir önlem düşünmektesiniz. Bunu da 
yabancılara yap - işlet - devret mode
liyle mi satacaksınız? 

8. Sovyetlerden alınan doğal gaza 
1988 yılı içim verilecek fiyat nedir? 
1988, 1989, 1990, 1991 yılları için Ikul-
ianimayı taahhüt ettiğiniz doğal gaz 
miktarı ne kadardır? 

9. Seydişehir'de motorine dayalı 
gaz türbinleri işleıtımedıe midir? İşletmede 
değilse, bu gaz türbinleri nerede kulla
nılmaktadır? 

10. Aliağa'da bulunan kombine çe
virimli gaz türbinlerinin kullanım oranıdır. 

11. 12 firma iile yap - işlet - devret 
modeli İile sözleşme imzalandığını söy
lüyorsunuz. Bunlar sözleşme mi, yoksa 
niyet anlaşmaları mıdır? 

12.) Doğal gaz anlaşması «Al veya 
öde» prensibime göre mi yapılmıştır? 
Ambarîi'da üretilecek elektriğin 1988 
fiyatları ile Kw/saat birim maliyeti ile, 
Kıarakaya'da üretilen elektriğin 1988 fi
yatları İile Kw/saat birim maliyetini ve
rebilir misiniz? 

13. 20 sayılı karar 'ile oluşturulan 
Fonda biriken miktar, Ocak 1987 iti
bariyle ne kadardır? Bu fondam yaban
cı şirketlere Birinci Özal Hükümetince' 
11 • Şubat 1987'de aldığı karanla arama 
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faaliyetleri karşılığı gerii ödenen para ne 
(kadardır? 

14. Yap - islet - devret modeli ile 
kııruıhnaısı düşünülen ithal kömüre da
yalı santrallerin devreye girmesi halinde, 
jlerilki yıllarda enterkonnefcte sistemde 
öncelik bu santrallere mü, yoksa hid-
roelektrilk santrallere mi verilecektir? Di
ğer bir deyişle, enerji talebi az olduğun
da, bu yabancı santralljerin susması ola
sı olacak mı?» 

BAŞKAN — Sayın Fuat Erçetin, 
buyuırun. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — Sayın Başkan, söz olarak değil de 
özde, Sayın Bakanımız konuşmasını 
'bağlarken, Hazreti Ömer, Fatih Sultan 
Mehmet, Yavuz Sultan Selim'in isimleri
ni vererek, birtakım özdlıiklerinden fay
dalandığını ve onları şevkle izlediğini, 
çalışmalarına ışık tuttuğunu söylediler. 
Ben, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Balka
nından soruyorum; ibaıkanlığının ve 'ken
di çalışmalarında Atatürk düşüncelerin
den, İkelıerinden şevk, feyz aldı mı? 
Bunu soruyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bu, sual de
ğil balkana. (SHP sıralarından «Soru» 
sesleri, gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sual jefendim... 

BAŞKAN — Hayır. Her Türk vatan
daşı... 
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İM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sualdir, bakan cevap verecek. 

BAŞKAN — (Milletvekili olduğu 
zaman bu kürsüden yemin eden herkes, 
Atatürk'ten feyz almıştır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve 
bu sual değildir, soramıyoruz. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Her mil
letvekili yemin etmiştir. 

M< TURAN BAYAZIT (tzmir) — 
Bakan çıkısın, söylesin. ' 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın 
Fuat Atalay'ın, suallerine -yazılı, olarak 
mı cevap vereceksiniz efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, bu suallere yazılı 
cevap vereceğim. Ancak, bana bu soru
yu Itevdih eden arkadaşımın destekleyici -
si Sayın Bayazıt, 'benim ne denli Ata
türkçü lolkıp, olmadığımı yok iyi biliyor. 
Benim Atatürkçülüğüm tartışma konusu 
oldu mu ki, bu şekilde bir soru sordu
lar. (ANAP şuralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Enerji Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

müzakereler tamamlanmıştır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

bültçesinlin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorutn: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Bölümleri, okutup, ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım: 
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1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Açıklaımıa 
Prûgnaım 

ktodu 

101 Genel Yönetim ve Desite'k Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,.. Kabul edıil-
miş'tM% 

111 Maden ve Enlerji Kaynaklarının İşletilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,.. Kabul edıil-

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil-
miışıtüır.ı 

999 |Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edıil-

TOPLAM 

Uira 

1 208 000 000 

62 422 000 000 

240 000 000 

3 192 000 000 

67 062 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,... Kabul edil-
(mâşıtlir̂  

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesünin 'bölümleri kalbul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo-
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı raim : Kabul edenler... Etmeyenler., Ka-

BAŞKAN — Enerji' ve Tabiî Kaynak- bul edilmiştir. 
lar Bakanlığı 1986 yılı kesinhe&'abınm bö-r 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi kira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 580 478 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil-
imjş*i!r. 

111 Maden ve Enerji Kaynakların tşletiilmesd 32 346 929 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,... Kabul edil-
miştıir, 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla'mayan Transferler 391 593 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,,.. Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 33 3İ9 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edıil-
ımişfkir* 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı 1986 Malî yılı kesinhesa'bının 'bölümleri kabul e 
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A) PETROL İŞLERt GENEL MÜ- lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyö-
DÜRLÜĞÜ rıtm : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

BAŞKAN — Bakanlığa 'bağlı Petrol 'bul edilmiştir. 
tşîeri Genel Müdürlüğü bütçesinin bö-

(A) Cetvd'ini okutuyorum : 

1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Programı 
(kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 720 000 000 
BALKAN — Kabul edenten,. Etmeyenfer... Kabul etfıil-
miışttir., 

111 Petrol Faali'yetlerJi ve Akaryakıt Politikası 258 000 000 
•BAŞÖÜAN — 'Kabul ederiteır... Etmeyenler... Kabul ediil-
ımıişıtfc 

900 Transferler 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edemfar... Et-meyenfer... Kabul edül-
ımıiştüfr 

999 Dış Proje Kredileri 415 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer... Etrnöyertler... Kabul ddü-
mıiştir. 

TOPLAM 1 463 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul eldil-
nııişltir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... »Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazftne Yardımı 1 460 000 000 
'BAŞKAN —Kabul edenler... Emmeyenler... Kabul ediil-
mıişitir. 

TOPLAM 1 463 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Petrol îşleri Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı bütçesttnin bölümleri kabul edil-
m!işt!iı\, 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 malî yılı kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Petrol îşleri Genel 
Müdürlüğünün 1986 yılı 'kesiinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştür^ 
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Bölümlera okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Program ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 334 093 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ddtfl-

' mistir. 
6 l'll Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası . 62 612 000 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 16 794 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 413 499 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. .̂  Kabul edil

miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirlin Çeşidi Liira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 OOO 000 1 893 262 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.M Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 375 250 000 298 144 691 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 378 250 000 300 037 953 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
1986 malî yılı kesinhesabının bölümleri 
kalbul edilrniştfir. 

Böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının 1988 malî yılı bütçesiyle 
1986 malî yılı kesinhesabı kabul öd'ilmiş-
tür, Hayırlı olsun. 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜ
VENLİK BAKANLIĞI 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

'BAŞKAN — Programa göre, Çalış
ma ve Sosyal1 Güvenlik (Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bu bütçe üzerinde söz alan grup sözL 

cülıerini okuyorum : Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Mahmut Karabulut, 
Sayın İbrahim Öztürk; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fehmi 
Işıklar, Sayın Cevdet Selvi; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Güneş Müftü-
oğlu. 

Şahısları adına; lehinde, Sayım Zeynel 
Aslian; aleyhinde, Sayın Hilmi Ziya Pos
tacı, Sayın Ömer Çiftçi. 

Konuşmacılara sırasıyla söz veriyo
rum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mahmut Karabulut; buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT 
KARABULUT (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın (milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 1988 malî yılı büt
çe kanunu tasarısı üzerinde Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
«Sosyal! güvenlik» kavramı, çağdaş dün
yamızda gelişmişliğin bir ürünü olarak 
kabul edilmektedir. İnsanlarda mevcut 
o'an geleceğinden emin olma duygusu, 
günümüzde sosyal güvenlik hakiki olarak 
belirlenmiştir. Cumhuriyet döneminde 
ıkurumlaşan, gelişen sosyal güvenlik hak
kının en önemli direktifini Yüce Atatürk 
vermiştir; «Bir milletin, yaşlı vatandaşla
rına ve emeklilerine karsı tutumu, o mil
letin yaşıama kudretinin en önemli kısta
sıdır. Mazide muktedirken ve kuvvetiyle 
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çalışmış olanlara karşı minnet hissi duy
mayan bir mi Ketin istikbale güvenli bak
maya hakkı yoktur» vecizesiyle tanım
lanan sosyal güvenlik hakikimin kurulma
sı ve yaygınlaştırılmasıyla, vatandaşları
mız geleceğimden emin bir yaşama imkâ
nına kavuşmuştur.' 

Cumhuriyet döneminin uzum ve ciiddî 
çalışmaları sonucu alarak, 11936 yılında 
yürürlüğe konulan 3008 sayılı İş Kamu
nu İte sosyal güvenliğin ilik temelleri atıl
mıştır. Ülkemizin gelişen ekonomik ve 
sosyal şartlarıma paralel olarak 1936 yı
lında, iş Kanununda devlet görevi olanak 
tanımlanan sosyal güvenlik, 1961 tarihli 
Anayasamızda anayasal bir halk şeklimde 
yerini almıştır. 

1982 tarihli Anayasaımıızda sosyal gü
venlik hakkı, daha geniş kapsamlı ve 
sosyali hukuk devleti ilkelerine uygun ola
rak, devlet için bir görev, vatandaşlar içim 
bir hak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 
Anayasamızın sosyal güvenlik bakımın-
ıdan özel olarak korunacakları ayrı ayrı 
tadat ederek, harp malullerini, sakatları, 
korumaya muhtaç çocukları ve yaşlıları 
bu grup içimde belirleyerek, yurt dışımda 
çallışan İşçilerimizin sosyal! .güvenlik hak
larınım korunmasını da devlete bir görev 
olarak verimiştir. 

Anayasamızın geniş kapsamlı! sosyal 
güvenlik anlayışı dahilinde ülkemizde uy
gulanan sosyal güvenlik sistemlerimi de
ğerlendirirsek, özellikle 1984 yılımdan bu 
yana, yani Anavatan İktidarı ile ülke ça
pında genişleyen sosyal güvenlik hakla
rı yannıda, bütün vatandaşlarımızın bu 
hakka sahip olmaları bakımından', köklü 
ve reform niteliğinde çalışmalar yapıldı
ğını görmekteyiz. İBu çalışmalar içinde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenilik Bafcanlığii, 
üstlendiği kanunî görevlerini belirlediği 
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idoğru ve isabetli atılıımlarla, bugün için 
takdir edilecek bir seviyeye getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın mıilletvelkilleri; 
belirtilen bu çalışmalarımı ana başlıklar 
halinde değerlendirirsek; yılardır ülke 
ekonomisinin yükünü çeken çiftçilerimi
zin sosyal güvenlikleri konusunda geçen 
iktidarlar yoğun inceleme ve araştırma 
çalışmaları yapmalarına karşılık, bu kitle
nin kendine has özelliği olan çalışma 
şartları ve kazanç durumu gibi hususlara 
tam ve gerçekçi teşhis koyamamasımdan 
dolayı, Yüce Atatürk'ün, «'Milletin1 efen
disi köylüdür» diye nitelendirdiği bu gru
ba sosyali güvenlik hakkının tanımmıasım-
da, maalesef telafisi imkânsız büyük bir 
zaman kaybı doğurmuştur. 

'1984 yılında uygulamasına geçilen 
'2926 Sayılı, Tarımda Kendi Nam ve He
sabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
mumu ile kademeli i de olsa, Bağ-Kur 
kapsamımda sosyal güvenlik hakkı sağ
lanmaktadır. 

'1984 yılında Konya ve Kırşehir ille
rinde uygulanan tarımda sosyal güvenlik, 
1985 yılında Ankara, Çankırı, Eskişehir, 
Kayseri, Nevşehir, Niğde, 'Sivas ve Yoz
gat illerinin de kapsama alınmasıyla, 10 
ile yaygınlaştırılmıştır. 1986 yıllında Af
yon, Artvin, Denizli, İzmir, Kütahya, 
Manisa, Muğla ve Uşak illerinde, 19'87 
yılında Amasya, Artvin, Giresun, Gü
müşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 
Trabzon, Gaziantep illerinde yapılan uy
gulamayla da, kapsam genişlet-ilmiştir. 
1988 yılımda ise, tarım sigortası tatbikatı 
Marmara bölgesine kaydırılarak Balıke
sir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
İstanbul1, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve 
Tekirdağ uygulamasına geçillmiştir. 

2926 sayılı Tarımda Kendi Nam ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanununun, 1984 yılında yürürlüğe gir-
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diği tarihten günümüze kadar geçen 5 yıl 
•uygulama döneminde 38 ilde tatbik edi
len kamunun, 1990 yılında bütün yurdu 
kapsar şekilde genişletilmesi ile yıllardır 
özlemi çekilen ve çiftçimizin gelecek gü
vencesi oilan sosyal sigorta hakkının sağ
lanma işleminin tamamlıanmış olacağına 
inanıyoruz. Artık köylümüz, 2000 yıll
ına yaklaştığımız bu dönem içinde içme 
suyu, telefonu, traktörü, elektriği, okulu, 
televizyonu, buzdolabı gibi ana ihtiyaç 
kaynaklarıyla, modern yaşam şartları ya
nında, insan olmasından doğan sosyal 
güvenlik hakkına da kavuşmuş alacaktır. 

NBCCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Hangi sene? 

MAHMUT KARABULUT (Devam
la) — Belirtilen bu ana sosyal güvenlik 
hizmeti yanında, diğer önemli aşama da, 
esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalı
şanlarımıza sağlanan sağlık sigortasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1972 yılına kadar hiçbir sosyal güvenlik 
hakkına sahip olımayan esnaf ve sanat
kârımız, bu yılda yürürlüğe ıkonuılan 1479 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Ba
ğımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile uzun vadeli sigorta kol
larında sosyal güvenlik hakkıma kavuş
muşlardır. Kanunun uygulaması ile geçen 
öndürt yıla yakın bir dönem içinde, es
naf ve sanatkârımız, büyük talep ve is
teğine rağmen, Sağlık sigortası hakkını 
©İde edememişlerdir. Her alanda olduğu 
gibi, sosyal güvenlik alanında da büyük 
'hamleler yapmayı kendine hedef edinen 
ANAP İktidarı, bu yılların eksikliğini, 
1.1.1986 tarihinde yürürlüğe 'konulan 3235 
sayılıı Kanun, ile gidermiştir. Kanun, Bağ-
Kur sigortalısının sağlık hizmetlerini, dev
let, üniversite, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve diğer KİT hastanelerinin imkânların
dan faydalanarak sağlamayı öngörmüş; 

«— 439 

12 . 4 . 1988 0 : 2 

ancak ülkemizin .sağlıik tesislerimin sa
yısal kapasitesi dikkate alınarak, 3 yıllık 
dönem içerisinde uygulanmasını prog
ramlamıştır. Memnuniyetle görüyoruz ki, 
1986 yıllında İT ilde, 1987 yılında 20 ilde 
uygulamaya konulan sağlık sigortası, 
1988 yılında 67 ile yaygınlaştırılarak, es
naf ve sanatkârlarımızın yıllardır özlemi
ni çektiği sağlık hizmeti gerçekleştirilmiş
tir. 

ıBağ-Kur sigortalılarına sağlaman hak
lar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının istikrarlı çalışma temposu içerisin
de geliştiriılmiş, 1987 yılında yürüdüğe ko
nulan 3'396 sayılı Kanunla yeni bir sistem 
alarak düzenlenmiştir. Bu kanun ile Bağ-
Kur sigortalılarının primi ödemeleri ve 
emeklilerinin hesabına esas teşkil eden 
basamak sayısı T2'den 24'e çıkarılması 
yanında, ilik 12 basamak rakamlarında 
yüzde 50 artış yapılmıştır. Basamak ra
kamlarımda yapılan bu artış sebebiyle ve 
ek olarak 1988 tarihinde katsayı yüksel
tilmesi dolayısıyla, Bağ-Kur emekili aylık
larımda 1987 yılına nazaran, 1 Şubat 1988 
tarihi itibariyle yüzde 80 artış yapılmış
tır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sosyal güvenlik alanında en önemli göre
vi üstlenen kuruluşumuz olan Sosyali Si
gortalar Kurumu da, 1987-1988 yılların
da önemli görevler ifa etmiştir. Çalışma 
ve Sosyali Güvenlik Bakanlığımın1 bu ku
rum ile ilgili alarak almış olduğu yasal 
ve idarî tedbirlerle sigortalılara, emekti, 
dul ve yetimlere yeni sosyal ve malî hak
lar sağlanmıştır. Bu konuda en önemli 
çalışma,' 20.6.1987 tarih ve 3395 sayılı 
Kanunla yapılan düzenleme ile gerçek
leştirilmiştir. Belirtilen kanun ile yapı
lan yenilikleri ana başlıklarila şu şekilde 
belirlemek mümkündür : 

El halıcılığını teşvik etmek üzere, bu 
işte çalışanlara kısa vadeli sigorta kolla-
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ondan «Mecburî sigortalılık», uzun vade
li sigorta kollarında «îsteğe bağlı sigorta-
Mıtk» nakkı verilmiştir. 

Sigortalılara, yurt dışında tedavi hak-
ikı tanınarak, sağlık konusunda önemili bir 
•adım gerçekleştirilmiştir. 

ölçümleıme sistemi kaldırılarak, işve
renlerin yılardır şikâyet konusu olarak 
b'ölMedifcleri anti-sosyal bir uygulama 
yürürlükten kalldırıilmıştır. 

Bu konuda yapılan diğer önemli re
formist bir uygulama da, Balkanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulan üst gösterge 
tablosu sistemlidir. Bu sistem dahilinde, 
prime esas kazanç tavanı beş kata ulaşan 
bir dilime yükseltilmiştir. Belirtilen dü
zenleme içinde, yıllardır sigortalıların şi
kâyet konusu olarak dile getirdikleri, «Al
dıkları ücretten düşük düzeyde sigorta 
primi ödeme şekli» kaldırılmıştır. Bu sis
tem ile ne lamaçlanmıştır?.. Sigortalı, üc
reti üzerinden prim ödeme hakkını elde 
ederek, emeklilik anında kazanç ile eşde
ğerde yaşlılık aylığı allma olanağına ka
vuşmuştur. 

Sosyal güvenlik, kişilerin, . çalışırken 
maruz kalabilecekleri çeşitli risklere kar
şı geleceğinin teminat ailtına alınması ol
duğuna göre, yapılan bu düzenleme ile 
gerek sigortalılar, gerekse hak sahipleri, 
sosyal güvenliğin tanımına uygun bir ge
lecek hakkını: elde etmiş bulunmaktadır
lar. Bu hususu, Anayasamızın 2 nci mad
desinde belirtillen «Sosyal hukuk devleti» 
ilkesinin gerçekleştirilmesi olarak değer
lendirmek, gerçekçi bir yorum olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sistem bu şekilde de kalmamıştır; «Sosyali 
adalet» ilkesi içerisinde, geçmişte yüksek 
ücret almasına rağmen, kanunların kısıt-
ilayıeı hükümleri çerçevesinde kazancı 
üzerimden prim ödeyememiş, dolayısıy
la, gösterge tablosunun en üst derecesin-
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den olmakla birlikte, kazancının çok al
tında yaşlılık aylığı alma durumunda bu
lunan emeklilere de bir borçlanma hak
kı tanınarak, yılların sıkıntı ve şikâyet ko
nusu o'Jan hususun da giderilmesine ça
lışılmıştır. 

Burada önemle vurgulanması gere
ken bir husus da, emekli aylıklarındaki 
artışlardır. Anavatan Partisi olarak ge
nel prensibiimlz; emekli, dul ve yetimleri
mizi geçim şartlarına uygun bir aylık ve 
gelir seviyesine kavuşturmaktır. 19'83 yı
llından bu yana, katsayı ve sosyali yardım 
zammında yapılan artışlar yanında, 1984 
ve 1987 yıılında gösterge 'tablosunda ya
pılan düzenlemelerle, emekli, dul ve ye
timlerimize ödenen aylık ve gelirde, enf-
ilasyonun üstünde artışlar yapılması temin 
edilmiştir. 

ETBM CANKURTARAN (İçellj — 
Ele geçen miktar ne kadar; bir de onu 
söyle. 

MAHMUT KARABULUT (Devam
la) — Bu hususta birkaç örnek vermek
te yanar vardır. 

1983 yılında sosyal yardım zammu da
hil, 16 424 lira olan taban emekli aylığı, 
yıllar itibariyle artışlar sonucu, 94 1İ60 li
raya yükseltilmiştir. Gene, 1983' yılında 
21 56'> (lira olan ortalama emekli aylığı, 
yıllar itibariyle artışlar sonucu, 115 034 
liraya yükseltilmiştir. Gösterge tablosu
nun 1983 yılındaki 26 420 llira olan tavan 
'aylığı, yıllar itibariyle artışlar' sonucu, 
135 320 liraya yükseltillmiıştir. Artışları 
oranları itibariyle değerlendirmek gere
kirse, yüzde 412 ilâ yüzde 473 oranında 
artış yapıldığı görülecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; si
gorta emeklilerine getirilen aylık ve gelir 
durumlarındaki artışUar bu kadarla da 
kalmamıştır; 3395 sayılı Kanunun getir
diği yenilikler çerçevesinde yürürlüğe ko-
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muılan üst gösterge tablosu ile sigortalı
larımıza 300 bin ilâ 350 bin lira gibi ay
ılık bağlama hakiki verilmiştir. 'Bunu sağ
layan, zamanın Çalışma ve Sosyal Gü
veni ;ık Bakanı Sayın Taşçıoğlu'na huzuru
nuzda Grubum adına teşekkür etmek is
tiyorum. (ANAP sıralarından: alkışlar) 

Bu rakamları i'leriıki yıllarda bütün si
gortalılarımıza yaygınlaştırarak, onların 
insanca 'bir yaşama seviyesine kavuşması 
en büyük sevinç kaynağımız olacaktır. 

(Burada, Sayın Bakan Aykut'un da 
bir icraatından sevinçle 'bahsetmek gerek
tiği kanıaatındayım. Bilindiği üzere, 1976 
yıllında uygulamaya konulan ve önceleri 
avans olarak, daha sonra da «Sosyal 
Yardım Zammı» ismi altında ödenen ek 
ödemeler konusunda, yıllardır memur 
emeklisi ile işçi emeklisi arasında huzur
suzluk ve şikâyet konusu olan miktar ba
kımından eşitsizlik hususu, Sayın Baka
nımızın konuya dirayetli şekilde yaklaşı
mı sonucu, olumlu bir şekilde çözümllen-
miştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun en 
önemli malî kaynağını sigorta primleri 
oluşturmaktadır. Kurumun 2,3 trilyon li
rayı aşan 1988 Yılı bütçesi içerisinde 1,9 
trilyon liralık prim geliri elde edileceği 
programlanmıştır. Prim gelirleri içinde 
önemli bir yer işgal eden prim alacakları
nın tahsili konusunda, kamuoyunda ma
alesef, gerçekleri ifade etmeyen haksız 
tenkitler yer almaktadır. Sayşn Bakanın 
çeşitli demeçlerinde 273 milyar lira ola
rak ifade edilen Kurumun prim alacağı, 
yıların birikimi olarak bir kümülatif ra
kamı oluşturmaktadır. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, Bakan
lık konuyu ciddiyetle takip etmekte yasal 
ve idarî tedbirlerle işçinin alınterinin, 
emeğinin bedeli olan prim alacaklarının 
tahsilinde imkânlar .aranmaktadır. Buna 

rağmen, ekonominin çeşitli riskleri içinde 
iyi niyetli; ancak, malî imkânsızlığa ma
ruz kalmış işverenler için 'Bakanlıkta yeni 
bir yasal hak tanınmıştır. 277 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameyle tanınan 
bu halk ile iki önemli kolaylık öngörül
müştür. ©unlardan birincisi, 1986 yılı ve 
daha önceki yıllara ait prim borçlarını 
22 Mayıs 1988 tarihine kadar ödeyen iş
verenler adına tahakkuk etmiş bulunan 
gecikme zamlarının tahsili iki yıl ertele
necektir. 

İkinci husus ise, 1986 ve daha önceki 
yıllara ait olan ve ölçümleme suretiylle 
tahakkuk eden prim borçlarının, 22 
Mayıs 1988 tarihine kadar ödenmesi du-
ırumunda, tahakkuk eden gecikme zamla-
rıı terkin edilecektir. İşverenlerimiz için 
önemli bir kolaylık olan ıbu sistemin, iş-
verenlerimizoe en iyi şekilde değerlendi
rilmesi temennimizdir. Ancak, şu hususu 
da açıkça vurgulamakta yarar görmekte
yiz : 'Bakanlığın olaya bu kadar iyi niyet
li yaklaşımına karşılık, borcunu ödeme
yen işverenler hakkında bütün yasal iş
lemler yapılarak, kurumun malî gücü
nün etkin bir şekle kavuşturulmasında 
fayda görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri'; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, sosyal si
gorta hakları içinde sağladığı diğer önem
li bir hizmeti de sağlık sigortasıdır. îş 
kazaları, meslek hastalıkları, analık ve 
hastalık sigortası kapsamı içerisinde ger
çekleştirilen bu hizmet ile Sosyal Sigor
talar Kurumu, ülkemiz içinde büyük bir 
görevi yerine getirmektedir. Kurumun 
bu hizmetinden sigortalı, emekli, dul, ye
tim ile bunların hak sahipleri yanında, 
yurt dışında çahşanılarımızın laiile fertle
rini de dahil edersek, 16,5 milyon vatan-
daş-mız faydalanmaktadır. 

Kurum, kendi tesis ve personeli ya
nında, sağlık hizmetki'Hi, gerek yogonlu-

- * f f -
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ğ'u, gerek ihtiyacına -binaen1 47 uzman ta
bip, 85 pratisyen tabip, 176 diş tabibi, 
141 laboratuvar, 22 hastane, 9 müessese 
ve 3 600 eczane ile sözleşme yaparak, yü
rüttüğü hizmeti takviye etmiştir. 

Kurumun bu geniş hizmet kadrosunun 
ana amacının, sigortalıların ve düğer hak 
sabipleninin sağlıkları konusunda teşhis ve 
tedavi hizmetlerinin en iyi şekilde yapıl
ması olduğuna inanıyoruz. 

Her gün gazetelerde, kamuoyunda sık 
sık tenkit konusu olan sağlık hizmetleri
ni değerlendirirken, bazı gerçekleri de 
göz önünde tutmak gerekmektedir. Bu 
konuda Yüce Meclise 'birkaç örnek ver
mek istiyoruz. 

1987 yılı sonu itibariyle I yıllık genel 
poliklinik müracaat sayısı 22 milyonun 
üzerindedir. Genel poliklinik muayene 
sayısı 25 milyonun üzerindedir. Yatan 
hasta sayısı 709 bin, lamelıiyat sayısı 
230 600, doğum sayısı 132 180*dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu verdiğim örnekten, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun sağlık hizmetlerinde ne den
li zorluklarla çalıştığımı ve en son yapı
lan düzenlemelerle büyük kolaylıklar ge
tirildiğini de laçıkça görmek durumunda
yız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer 
önemli bir hizmeti olan konut kredisi uy
gulamasına da kısaca değinmek istiyo
rum. 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakan
lığı 1986 yılında, 4792 sayılı Kanunda 
gerçekleştirdiği bir değişiklik ile, Hükü
metimizin başarıyla uyguladığı konut kre
disiyle bağiiantıı kurarak, Sosyal Sigorta
lar Kurumu - Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı İdaresi işbirliğini temin ' etmiştir. 
Kurum, bu sistem içinde, Toplu1 Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresince sigortali'la-
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ra tahsis edilen konut kredisine ek ola
rak, 1987 yılında 750 bin lira, 1988 yı
lımda 1 milyon lira ek kredi vermeye baş-
(lamıştır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu kredinin en büyük özelliği, 15 yıl va
deli, faizsiz bir kredi olmasıdır. 1987 yı
lında 5 milyar lira olarak ayrılan kaymak, 
1988 yılında üç kat artırılarak 1'5 milyar 
liraya yüksel tümiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sosyal güvenlik, hepimizin doğuştan1 ölü
mümüze kadar, hatta ölüm sonrası, geri
de kalan aile fertlerimizin geçim kayna-

' ğı, geleceklerinin her yönü ile bir temina
tlıdır. Kalkınan, gelişen ülkemizin ekono
mik değerlerine paralel olanak, giderek 
yaygınlaşan, gelişen bir trend göstermek
tedir. Millet olarak yardımlaşma, daya
nışma özelliklerimiz dahilinde, sosyal 
güvenlik, hepimizin doğal bir hakkı ola
rak yaşamaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığınca organize edilen sosyal politika 
hedefleri dahiılinde, bağlı kuruluşları, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve (Bağ-Kur'ca 
yürütülen sosyal sigorta hizmetlerinin da
ha yaygın bir kitleyi kapsayacak şekilde 
bütün yurt sathına eşit hizmet kapasite-' 
siyle götürülmesi hususunda yapılacak 
her türlü çalışmaya, ANAP Grubu ola
rak destekleyici, teşvik edici olacağımı
zı belirtmek isterim. 

'Bu vesileyle, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınım 1988 Yılı Bütçesinin, 
bütün çalışanlara, emekti, dul ve yetim
lerle götürülecek hizmetler yönünden ha
yırlı ve uğurlu olmasını, şahsım ve gru
bum adına temenni eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Karabulut. 
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Sayın İbrahim Öztürlk; buyurun. 
(ANAP sıralarından- alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM 
ÖZTÜRK (badana) — Sayın Başkan, 
Yüce .Meclisin değerli üyeleri; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1988 
Yılı ıBübçesi hakkında Anavatan Partisi 
Grulbu a'dın'a yapacağım konuşmama 
[başlamadan evvel, hepinizi saygıyla se
lamlarım. ı(ANAP .sıralarından alkışlar) 

Sayın .Başkan, değerli üyeler; çalışma 
hayatının önemli :bir bölümünü teşkil 
öden Sendikalar Kanunu ile Toplu İş 
Sözleşmeli Grev ve Lokavt Kanunu, 
1983 yılında önemli değişikliklerle yeni
den yürürlüğe giirmiiştir. 

,274 sayılı Sendikalar Kanunu, 
24.7.1963 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
lyıalk'lıaşılk 17 yıllık 'bir qyguilalma alanı 
bulmuştur. Bu süre içerisinde, kanunun 
uygulanmasında .çeşitli aksaklıklar mü
şahede edilmiştir. Bu aksaklıklardan ol
mak tüzere, tişjyeri sendikacılığının ve sen
dika isa'yısın in, ülkenin sosyal ve ekono
mik şartlarıyla bağdaşmayacak ölçüde 
çoğalmasına sebep olması; işkallarının 
keyfî bir şekilde çoğaltılıp azaltılabilme
si, ısendılkaıya üye oljma ve ülyellükitıen layrıl-
ıma konularında ortaya çıkan sahtecilik 
•'iddialarının yaygınlaşarak, toplu iş söz
leşmesi rejimfimi, dolayısıyla sosyal ba
rışı cilddî ölçüde zedelemesi; genel ku
rullara kaitılmada doğal delegelik usulü
nün kötüye kullanılması gibi hususları, 
bu aksaklıkların bir kısmı 'olarak gör
mek mümkündür, 

Belirtilen aksaklıkların .giderilmesi ve 
274 sayılı Kanunda 'farklı yionulmlara yol 
açan hükümleri ve 1980 öncesinin orta
ya çıkarttığı kargaşanın yeniden düzen-
lenrmesli, yeni bir sendikal kanunun çı
karılmasını zorunlu kılmıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 
2709 sayılı Kanun ile, Türkiye Cumhu
riyetti Anayaısıaısının ı&enldikal halklarla il
gili hükümleri gereği, 274 sayılı Kanu
nun uygulanmasına .son veriltaüş ve onun 
yerine de 5 Mayıs 1983 tarihinde kabul 
edilen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 
7 Mayıs 1983 tarihimde yürürlüğe konul
muştur. 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile iş 
'barışını bozan hükümler kaldırılmış ve 
şu yeniîikler getirilmiştir.: 

Kanun, mümkün lollduğunoa, 'bütün
lüğe ve bağımsızlığa kavuşturulması ve 
böylece genel hukuk kurallarına gidilip 
gidilemeyeceği tartışmalı. olan bazı ko
nulara açıklık getirmtiş; genel hukuk ku
rallarının değişmesi halinde dahi, işçi ve 
İşveren kuruluşlarının özelliklerine uy
maması durumliarında ortaya çıkabile
cek olumsuz dtkileri .bertaraf etmüştir. 

Anayasamızda yer alan hükümlere 
uygun bir sistem get'Mlmiş, maddelerin 
kendi idimde ve ilgili bulunduğu diğer 
maddelerle bütünlüğü sağlanmıştır. 

Sendika kurma, send'ikaya üye olma 
'Veya olmama, üyelikten ayrılma gfibl sen
dika Ö2gürliüğü ile ilgili hususlara, ay
rıntılı bir biçimde kanunda yer verilmiş-
'tir. 

Geçmiş dönemde görüİen dağınık ve 
zayıf seridikacılık yerine, güçlü sendika
cılığın gelişmelerine önem verilmiştir. 

(işkoluna göre sendikalaşma temin 
edilmiş, aynı işkolunda birden çak sen
dikanın kurulabilmesi imkânı yaratılmış
tır. 

(îşkoîları sayısı azaltılmış ve işkolla-
rının kanunla belirlenmesi esası getiril
miştir. 

Bir kişimin, aynı zamanda birden faz
la sendikaya ve konfederasyona .üye ol
ması yasaklanmış, böylece yetki karga
şası önlenmişltiir. 

— 443 
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Üyelik kayıtlarının merkezî bir bü
roda .bilgisayarla tutulması esası getiri
lerek, yötkiriin bir an önce tespitiyle, iş
yerli .banisinin sağlanmasına çalışılmıştır. 

'Üyelik giriş ve çıkış işlemleri noter 
aracılığına bağlanmıştır. 

Sendikaların kuruluş, işleyiş ve yöne-
ıtitrrikıde sendika içti demokrasiye işlerlik 
kazandırılmıştır. 

(Sayın rriilleitlvelk:iıllerıi, ülkem'izde toplu 
iş sözleşmesi düzenine 24.7.1963 tarihli 
275 sayılı Kanunla girilmiş, bu kanunun 
uygulanmasınla da Anayasamızın toplu 
iş 'Sözleşmesi, grev hlalklkı ve lokavta iliş
kin temel terdilhleri doğrultusunda hazır
lanan 5.5.1983 tarihli ve 2822 sayılı Top
lu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nuyla son verilmiştir. 2822 sayılı Kanu
nun .hazırlanmaisındla da uygulamadaki 
aksaklıklardan başka, yargı içtihatları 
ve doktrin göz önünde bulundurulmuş, 
işç'i-işveren-ihülkümet üçlüsü dışında, üni
versiteler ile basının görüşleri de alına
rak, ortak kriterler tespit edilmfişt'ir. Ka
nunda, işçi ve işverenlerin karşılıklı ola
rak ekonomik ve sosyal durumlarını dü
zenlemek amacıyla, toplu iş sözleşmeleri 
yapma hakkına salbJip olabilecekleri, aynı 
işyerinde, aynı dönem için birden fazla 
toplu iş ısözleşmesıi yapılamayacağı ve uy
gulanamayacağı hüküm altına alınmış, 
grev ve lokavtın kötü niyetle, toplum 
zararına kullanılamayacağı g'ilbi temel il
kelere yer verilmiş, bu kanunda da güçlü 
sendikacılık ödendirilmiş; işyeri barışı, 
dlolayıisıyla memlekette huzur ve İstikrarın 
bir an önce sağlanması amaç edinilmiş-
tîr. 2822 sayılı Faiıunfa, bir toplu iş söz
leşmesinin, aynı işkolunda bir veya daha 
fazla işyerini kapsayabileceği ve «işlet
me» adı altında tek bir sözleşme yapıla-
'Hleceği hususu da yenilik olarak getiril-
niişiiir. 
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Toplu iş közleşmelerine, devletin, ül
kesi ve milMtiyle bölünmez bütünlüğü, 
millî egemenliğe, cumhuriyete, millî gü
venliğe, kamu düzedine, genel asayişe, 
gendi ahlak ve gjenel sağlığa aykırı hü
kümler ile, suç sayılan diğer hükümlerin 
teşrik edilmesirii .ve buna benzer diğer 
hususların konulmasını yasaklayıcı hü
kümler yenilik olarak getir ilmfiştir. 

275 sayılı Kanundaki, toplu iş söz-
îeşmesin'in belirli ve .belirsiz süreli olabi
leceği, süresi belirli toplu iş sözleşmele
rinim bir yıldan az, üç yıldan uzun sü
reli olamayacağına ilişkin olan ve top
lu iş .sözleşmesi süresinin uzatılmasına 
li'mkân .veren hüküm kaldırılmış, 2822 sa
yılı Kanunla, söz konusu sürelerin taraf
larca uzatılıp kısaltılamayacağı ve süre
cinden önce sona erdirilemeyeceğî hüküm 
»altına a'lrniarak, yefkisini kaybeden sen
dikanın selbep alacağı huzursuzluklar gi
derilmiştir. Ayrıca, Sözleşme sürasinin bi
ti rrtinden 120 gün önce yeni sözleşme 
görüşmelerine başlanacağı belirtilmiş, bu 
suretle bir an önce toplu iş sözleşmesi 
yapma imkânı getirilmiştir. 

Genel yetki konusunda; bir sendi
kanın, kurulu bulunduğu işkolunda çalı
şan işçilerin en az yüzde 10'unu temsil 
etmesi halinde, o işçi sendikasının söz
leşme yapmaya ye»tlkilii olabileceği hükmü 
ge'tirilmÜş ve sendika enflasyonu böyle
ce önlenmiişjtir. Toplu görüşmelerin süre
si 60 günle sınırlandırılmıştır. 

275 sayılı Kanunun ilgili maddesin
den farklı olarak, tarafların anlaşarak 
toplu hak ve menlfaat uyuşmazlıklarının 
Iher safhasında özel hakeme başvurabile
cekleri hükmü getirilmiştir. 

Aynı işyerinde, aynı dönem için bir
den fazla toplu iş sözleşmesinin yapıla
maması, aynı işyerinde, aynı dönem içlin 
işletme toplu iş sözleşmesiinin yapılabile-
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ceğİ, yeüfldil'i send'ikanın tespTOnin yeni 
«esaslara bağlanması, toplu iş sözlesmes'i-
nlin ancak belirtti süreli olarak yapılalbil-
imas,i, toplu iş sözlesmesiinden taraf sen
dikasının üyesi olamayan işçilerin yarar
lanmasının açılk hükümlere bağlanması, 
teşmil işleminin k'oîaylaşltınlması gilbi, ye
ni şekil ve sistemler gdöirfilmiş ve uygula
maya konulmuştur. 

(Bu Kanunla, işçilerimizin daha iyi 
şartlarla toplu iş sözleşmesi yapabilme-
feni iimlkânı sağlanmıştır; çlünkü Konunun 
yürürlüğe ginrmeslinldlen önıce yetki tespiti 
konusunda çleşliltUi problemlerle karsı kar
şıya kalınmaktaydı. İşçilerin birden faz
la sendikalara üye olmaları nedeniyle, iş
yerinde hangi sendikaların toplu iş söz
leşmesi yetkisine salhip olduğunu tespit 
etmek uzun zaman almaktaydı. 

1979 yılımda, sendikaların beyanı esas 
alınarak, hazırlanan istatistiklere göre 
ülkemizde faaliyet gösteren işçi sendika
larının 5 664 792 kayıtlı üyesi bulunmak
tadır. Halbuki, yeni Kanun esaslarına gö
re Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı tarafımdan 17 Ocak 1988 taribl'i Res
mî Gazetede yayımlanan istatistiklere 
göre, 3 354 7H8 işçiden ,2 120 667'si sen-
'dlika üyesi olarak görülmektedir. Bu du
rum ise, Türkiye'mizde, hızlı nüfus ar
tışı olan ülkemizde, dokuz sene öncesin
deki sendülkalı işçi sayısındaki yüksek ra
kamın gerçek durumu yansıtmadığını, 
yetki tespitlinde uygulanacak gerçekçi sfo-
temin, sendikal hayat ve toplu iş sözleş
mesi düzeninde ne kadar önemli olduğu
nu ,göstermekteldir. 

1978 yılında ülkemizde faaliyet .gös
teren, 912,si işçi sendikası, 149'u işveren 
ısendikası olmak üzere, toplam 1 061 sen
dika .bulunurken, yeni kanunların yürür
lüğe girmesiyle, ısendfct sayısı, 85'i işçi 
ve 46,sı işveren sendikası olmiak üzere, 

1987 yılında 13ıl'e düşmüş ve bu sayede 
de dağınık ve zayıf sendikacılık yerine, 
,ğüçlü sendikacılığı ülkemize geitlirm'iş .bu
lunmaktadır. 

Evvelki mevzuat ve uygulamasının 
ürünü olan tabela sendikacılığı, sendika 
enflasyonunu, aynı anda birden fazla 
sendikaya üyelik ve bir işyerinde çalı
şan işçi .sayısından dalha çok üye bu
lunduğuna dair beyanlar, yetki uyuşmaz
lıklarının sürümoemede kalması ve sen-
. dukalar arası çekişme sdbe'b'iyle toplu iş 
sözleşmesi müzakerelerine başlanamama-
ısı, ülkemizde çalışma barışını olumsuz 
yönde etkilemiş, çare olarak 2821 ve 
2822 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. 

iSayın Başkan, saygıdeğer üyeler; güç
lü olan işveren karşısında, güçlü işçi sen
dikalarının yaratılması suretiyle, işçi hak
larının daha çabuk ve kolay elde edite-
ıbileceğine yürekten inananlardanız. O se-
Ibeple, sendikalaşma hürriyefüinin olma
dığı yolundaki iddialara katılmıyor; bun
ları yersiz ve mesnetsiz görüyoruz. Ay
nı şekilde, grev hakkının bulunmadığı ve 
toplu ıiş sözleşmelerinin yapılmadığı şek
lindeki görüş ve iddialara da katılmı
yoruz; bunları yersiz ve mesnetsiz görü
yoruz. 

Aynı konuda örnek verecek olursak; 
275 sayılı Kanunun son dört yıllık uy
gulamasında yapılan 334 greve karşı
lık; 2821 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun uygulanmasında 
353 grev yapılmıştır. Aynı dönemde, ya
ni dört yıl içerisinde 1 864 000 işçiyi kap
sayan 9 720 toplu iş sözleşmesine karşı, 
yeni dönemde, 2 890 228 işçiyi kapsa
yan 8 916 .toplu iş sözleşmesi aktedül-
miştir. 

Bu rakamlar, iddianın aksine, grev 
ve toplu iş sözleşmesi kısıtlamalarının 
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mevcut öllmadığının maddî del'illeririden-
tfir. 

Çalışma hayatı ve çalışma hayatını 
düzenleyen mevzuat dinamik bir yapıya 
'Sahüptür. Sistemin esasını zddelemeden, 
aksayan hususlar varsa, zaman içinde 
(düzenlemeler yapılabilir; ancak, çalışma 
(hayatı, işçi - işveren - hükümet üçlüsü
nün yapıcı ve olumlu dliyaloğuyla yön-
iendirildbilıir. B'u sebeple, yapıüması dü
şünülen düzenlemelerde, tarafların görüş-
leririin alınmasına özel itina gösterilmek-
Itdd'ir. Çalışanların Haklarını düzenleyen 
toplu pazarlık sfetemiriin, serbestçe ve 
karşılıklı iyi riiyet ölçüleri dahilinde, en 
tfiemokra'tJiik bir sistem olduğu hususuna 
yürekten inanıyor ve Bakanlığın bu ko-
nuldalki çalışmalarını döstekl'iyoruz. 

Sayın Balkan, sayın üyeler; Bakanlı
ğın iş hayattım denetle mesti, işçi sağlığı ve 
liş güvenliği ile eğitim hizmetlerine de 
»değinmek isliyorum. 

Çalışıma mevzuatının uygulanmasının 
dendtli'mıi, Bakanlığın önemli »görevleri 
arasında yer almaktadır. Bakanlık bün
yesinde (görev yapan iş müfettişlerinin 
'amacı, işverene ve işçüye engel çıkarmak 
değil, İş Kanunu kapsamına dalbiil olan 
işyerlerinde iş kazaları ve meslek has
talıklarını önlemek, işlilerin refahını ar
tırmak, sağlık ve güvenİklerinii koru
mak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve 
çalışma barışını tds'is etmektir. 

(Bu sebeple, tdMiş programlarının ha
zırlanmasında, iş kazaları ve meslek has-
ıtalıklarının yoğun olduğu işkollarına ait 
işyerleri ile istihdam hacminin büyüklü
ğü yanında, ölüm ve ağır maluliyetle so
nuçlanan iş kazaları açısından dikkatli 
çdken işyerlerin'in daha fazla denetimi -
ne önem yerilmesi, memnun'iyet verici-
dıif. 

(Bakanlığın, üzerinde önemle durdu-
ğu ve izlemekle olduğu işçti sağlığı ve iş 
(güvenliği konusunda, Bakanlık birimi 
olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ensti
tüsünün, çalışmalarını yurt çapında sür
dürmekte olduğunu ve bu çalışmaların, 
kurşun zdhirlenmes'i, benzen taramlası ve 
'bunlara ilaveten, enstitünün: Pes'tÜsit ta
raması, yeşil tünün taraması, çay enstitü
lerinde çal lisanların sağlık taraması, in
şaat işkollarında kaza nddenlerinin araş-
'tırılması, a'spestli işyerleri taraması ve 
rutin işyeri taramalarını aralıksız sürdür
düğünü; ayrıca, enist'itü matbaasında ba-
'srlan ve İkaz mahİye'binde olan işçi sağ
lığı ve iş ğülvenlliğiyle iligllü aifliş, kitap ve 
'broşürlerin işçfi ve işverenlere dağıtılmış 
olduğunu; işçi sağlığı ve iş .güvenliği ko
nularını kamuoyuna duyurmak ve çalı
şanları eğitmek amacıyla, 12 ayrı ko
nuda radyo programlarının hazırlanarak, 
TRT-1''in «İş Dünyası» programında ,ya-
yınüanma'sının sağlandığını; işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konusunun, Gazii Ünfiver-
sii'tıesi müfredat programına aldırılmış 
oMuğunu ve bu derslerin enstitü tara
fından yürütülmekte olduğunu memnu-
riiiydtle müşalhede etmekteyiz. 

Çalışma hayatında işçi, işveren, yö
netici, tekriilk kadro ve denetim eleman
larının eğitiil'mesii, çalışma hayatının dü
zenli, iıs'tiikrarlı ve huzurlu şekilde sür
dürülmesinde rol Oynayan önemli bir 
etkendir. 17 Ocak 1955 tarihinde Türki
ye Culmlhut%d%le Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı arasında imzalanan anlaşmaya 
göre kurulmuş ;b ulunan, Yakın ve Orta
doğu Çalışma Eğittim Merkezi, bu göre
vi yüklenmiş bulunmaktadır. 

Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim 
Merkezinin görevi ile ilıgil/i olarak : 1987 
yılı içerisinde çeşitli tarihlerde kamu ve 
özel işyerlerinde, işletme müdürleri, mü-
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dür yardımcıları, şefler, u'staJbaşılar ve 
Üşçûlıere yönelik olarak düzenlenen semi
nerlerle, yaklaşık 20 Mn kişi eğitilmiş
tir. 

Ayrıca, resmî arabuluculuk semineri 
ve Bakanlık bölge müdürleri ve İş Tefflş 
Grup başkanlarına yönelik, «Çalışma 
mevzuatının uygulanması, çalışanların 
(koordinasyonuyla, 2821 ve 2822 sayılı 
(kanunların uygulanması ve uygulamada 
Ikarşilaşılan güçlüklerin değerlenldlirilimesi 
ve çözüm yollarının araştırılması» konu-
•sunda seminerler düzenlenmesi; bunun 
yanında, «tşçinin El Kitabı» ile .«Endüst
ri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları» adlı 
kitapların bastırılarak, işçi ve işverenle
re dağıtımının sağlanması, bu enstitünün 
etkinliğimin is|on lyılliarida çıok artmış ol
duğunu göstermektedir. 

ISayın üyeler, özielllikle Batı Avrupa 
ülkeler imde .görülen ekonomik krizlere 
Ibağh olarak yabancı işçi alınmaması so
nucu, .bu ülkelere işçi gönderilmesi he-
>men hemen durdurulmuş bulunmakta -
dır. Anc'alk, yetişmiş, vasıflı ve yetenek
li Türk işçisine, diğer ülkelerin ihtiyacı 
göz önünde bulundurularak, .Suudli Ara
bistan, Kuveyt, Libya,. Birleşik Arap 
Emirlikleri ve 'KJaltar gj'bi Ortadoğu ve 
(diğer fsllaım ülkelerinde iş alanları açıl
mıştır. Son dört yılda, bu iş alanları baş
ta olmaik üzere, 169 473 işçi çalışmak 
üzere yurt dışına gönderilmiştir. 

IBüıgün yurt dışında 15 ülkede 3 mil
yonla yakın vatandaşımız bulunmaktadır. 
'Bü va'taridaşlari'mızın bulundukları ülke
lerde, özellikle çalışma ve sosyal hayat
tan kaynaklanan çeşitli meselelerinin çö
zümlenmesine yardımcı olunmaktadır. 
Yurt dışındaki işgücümüzün sosyal gü
venlik alanında yerli işgücü ile aynı hak
lara kavuşturultnaısı amacıyla, değlişen 
şartlar da göz önüne alınarak, sosyal 
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ıgüvenlik anlaşmalarının yenilenmesi hu
susu, Hükümetimlizlin göreve başladığın
da elle aldığı ilk konulardan birisini teşkil 
etmektedlir. 

(Başta Federal Almanya olmak üze
re, Avusturya, Fransa ve Diıbya ile ara-
ımızldakii soisyal güvenlik anlaşmaları ye-
nil'enrriliıştür. Halen 11 ülke ile sosyal gü
venlik anlaşması imzalanmış bulunımak-
tlaldır. 

Çeşitli yalbancı ülkelerle memleketi-
rrii'z arasında, emeklilik yaşı bakımından 
görülen farklılıklar dolayısıyla, vatandaş
larımızın yurt dışında geçen çalışma sü
relerimi borçlanarak daha erken yaşta 
eımeklli olmalarına imkân veren 3201 sa
yılı Kanun, 20 Mayıs 1985 tarihlinde yü
rürlüğe konulmuştur. Bu kanun ile borç
lanma hakkında, çalışmayan ev kadın
larının da yararlanması, yurt dışında 
igeçen sürelerinin istenilen kadarının 
^borçlanılması,. sürelerinin bellgelendiril-
mesinin basitleştirilmesi, borçlanmanın, 
«1 gün = 1 dolar» esasına göre kolayca 
(hesap edilecek hale getirilmesi ve geç
mişte 'borçlanıma hakkını kullanmamış 
olanlara ve bunlardan ölenlerin hak sa
hiplerine yeniden borçlanma hakkı ta
nınması gübİ imkânlar sağlanmıştır. 

(Yurt dışıridakl vatandaşlarımızın ta
sarruflarını en iyi şeklilde değerlendire-
Ibilrneterli için kendilerine yardımcı olmak 
amacıyla, Türküye Cumhuriyet Merkez 
Bariktasında açılmakta olan yüksek faiz
li, kredi mektuplu döviz tevdiat hesap
larının yanında, sertolest piyasa ekono
misi içiimde, vatandaşlarımıza dliğer ban
kalar nezdünde de döviz tevdiat hesabı 
açtırma imkânı tanınmıştır. 

'Federal Almanya'daki işçilerimizin 
Yapı Tasarruf Sandıklarındakli birikim
lerine, hak edecekleri düşük faidi konut 
kredilerinin Türkiye'de kuianılmasına im-
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kân sağlayan anlaşma ve yediemin söz
leşmesi, 17 Temmuz 1986 tarhlnde im
zalanarak uygulanmaya başlanmıştır. 

»Yurt dışındaki bazı vatandaşlarımızı 
mağdur eden pasaport harçları uygula
masında önemlli değÜşÜklikler getirilrnliş-
tiir. 

Yurt dışındakli gençlerimizin, işyerle
rini kayibeltmeden İki aylık kısa süreli 

askerlik yapmalarına imlkân sağlayan 
1111 .sayılı Kanunda 1984 yılında yapı
lan değişiklikle, bedel mlilk'üarı vatandaş
larımızın lehline 1/4 oranında düşürül-
ım'iiş, bu imkândan faydalanma yaşı 29' 
ıdan 32Ve, taksit sayıısı da 9^dan 13^ 
çıkarılmıştır. 

Yurt dışında bulunan vatandaşları
mızın ülkemizdeki genel seçimlere katıl
malarına ilik defe imlkân sağlayan 3270 
sayılı Kanun, 15.4.1986 tarihinde yürür
lüğe gltariştir.* 

Yurt dışından dönen çocuklarımızın 
okullarımıza intibaklarını kolaylaştırmak 
ficin, ülkemizin çeşjitli yerlerinde, yaz ay
larında, ücretsiz uyum kursları düzen-
lenmliştıir. 

Vatandaşlarımıza, bedelsiz ithalatta 
ve gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylık
lar ge'tfirilmlişfo. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da
ha genıiş kültür hizmetleri sunmıalk, için
de yaşadıkları toplumla ilişiklilerini geliş
tirmek, yabancılara Türlk KüMrünü ta
nıtmak amacıyla, mevcut Türk Evleri
nin, Türk kültür merkezleri haline dö
nüştürülerek, bunların sayılarının artı
rılmasına çalışılmaktadır. 

Sayın üyeler, ülkem'izin temel sorun
larından birini teşkili eden işsizlik ve is
tihdam konularında son dört yıl/da alı
nan köklü ve kalıcı tedbirlerin uygulan
masında İş ve îışç'i Bulma Kurumu bü
yük bir gör&v yüklenmiştfir. Yüklendiğ'i 
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Igörevli en iyi bir biçimde yapalbilmek 
ve vatandaşlarımıza daha üyİ bir hizmet 
'verdbilmek için Jkurumun işe yerleştir-
tmede bazı iyileştirme tedbirlerini geliş-
ıtjirdiğin'i görmekteyiiz. 

lış arayan vatandaşların, işverene doğ
rudan gönderlilmesl temin edilerek, bü
rokratik işlemlerin kaldırılmasını; işçi ta
lep eden işverenlere işçli gönderme sa-
yı'sının 5ten 20tye çıkarılmasını; kalkm-
ma'da öncelikli yörelerde yapılan yatı
rımlarda, yöre halkının bu işlerde çalış
ması esasının ge'tiirilmes'ini; iş arayan va-
tanldaşlarımız ile işç̂ i talep eden işvere
nimize, kurulma kayıt ve talepte kolay
lık sağlamak üzere, 060 numaralı tele
fonun devreye sokularak, işlemlerde sü
rat ve kolaylık temlin eldilmiş'tir. 

lAyrıca, vatandaşlarımıza kolaylık ol
ması (içiin, iş aramla rehlberi bastırılma
sına, günlük' basında çıkan iş arama 
Utanlarının, kurum önündeki levhalara 
asılmasının uygulanmasına; talbiî afetler 
sonucu, evi, barkı ve işyeri yıkılan va
tandaşların geçimlerlin'i sağlamak ama
cıyla, işe yerleşitiırmiöde öncelflk tanınma
sına; kurum işlerinde sürat, kolaylık ve 
teknolojik çalışma ortamı sağlamak üze
re, kayıt, işe gönderme ve diğer konular-
ida .otomasyon siist'semline geçMmeisine ve 
Iteldfaks uygulaması »için çalışmalara baş
lanılmıştır. 

Yüksekokulda okuma olanağı elde 
edememiş gençlerimiz ile yüksekokul 
mezunu gençlere, meslek danışmanlığı 
hizmeti verilmesi çalışmalarına başlanıl
masını; ev kadınları ile genç kızlara özel 
ev hizmetleri servili oluşturularak, bun
ların istihdam imkânına kavuşması İçlin 
çalışılmasını; sakat vatanidaşlartımızın bir 
meslek sahli'bı olması amacıyla meslek 
kurslarının açılmasını; sanayi keisimînde 
ihtiyaç duyulan işgücü açığını karşılamak 
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üzere vaısılflı işçi yetlişt'irme çalışmaları 
yapan kurumun, bu hizmetleri daıhla da 
yaygınlaştırmak amacıyla, özlel mü'teşöb-
Ibiıslerin imkânlarından da yararlanim'ası-
nı ve 'bu amaçla istihdam danışmanlığı 
ve işgücü yetiştirme hizmetlerinin, kuru
mun denetüm ve desteğinde ve özel mü-
ıteşelbbislerce yayılalbilmelsıine ilişkin ça
lışmalarını da yürekten desteklemekteyiz. 

iSayın üyeler, bu kusa konuşmamda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın e'tk ini ilklerimden anciak bir bölümlüne 
değinefb'ildliım. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının 1988 yılı bütçes'in'in Mlletiimıize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, saygılar su-
nıarım. (ANAP .sıralarından allk ıslar) 

lÖAlŞKlAN — Teşekkür .ederiz Sayın 
Özitürfc. 

Sdsyafldemıdkrat Halkçı Parti Gruibü 
aldına, Sayın Cevdet SeM; buyurunuz 
eifemdi'm. (SHP sıralarından alkışlar) 

ISHP GRUBU ADINA M. CEVDET 
ıSELVİ (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli mlille'tvelk'illeri; Çalışıma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzeriinde ko
nuşmama başlamadan önce, So'syalde-
ımdkrat Halkçı Partii Grulbu adına hep'i-
n'izi saygıyla selamlarıım 

IBir ülkede gerçek istikrarın, uygar
lık düzeylinin, uygulanan rejimin; ekonıo-
rn'ik, sosyal,' Siyasal, hatla kültürel duru-
ımun gerçek !gjö|s|ter|g|eısi çalışma hayatı
dır, yanı endüstriyel jllişkiierdekıi geliş
melerdir. 

(Bir ülkdde, üretimden; verimden, ka
litemden, ihracattan, çağ atlamaktan, hat
ta çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktan 
Ibahlsederken, çalışma hayaıtına, endüst
riyel lil'işkiilere ve bu endüstri il'işkiilerli 
isiilstemüme dbjıekltif olarak bakmak yeter
ledir. O nedenle, çok eltlkin olan; dina
mik ve toplumda çdk önem taşıyan ça-
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lışma hayatımızla ilıgiili konulara kısaca 
ve samümüıyetle bakarak sözlerime girmek 
Ifetiyorum. .. \ 

Çalışma hayatını ilgilendliren konula
rın ba'ştrida, gelişmelere baktığımızda, 
genç, yaşlı, erkek, kaldın milyonlarca 
Hşsiz sdkak ortalarımda düz direklere 
kemdilerıinli .asarak imtiıhar edecek nokta-
'llam gellmlişltir. IşIsiBİ'ik, alahülld'iğli'ne top
lumda kanayan yara; Ihıer ıgeçen gün 
daha bü'yük boyutlara ulaşacak nitelik 
Şaşılmaktadır. Her geçen gün işverenle
rin keyfî olarak binlerce, onhinleree iş-
diyi sdkakita bıraktığı da her gün kula-
ğıımıza gelmekte, basımda yer almakta-
ıdır. İşsizliğin ahlakî çökümtüıye neden 
olduğunu hep beraber bftlmekte, ıstırap-
l'a izlemekteyiz. Çalışıma hayatında genç-
HiğÜni, sağlığını, Ömrünü üretim araçları 
Ibaşırida, 25 - 30 yılını hizmet üreterek 
IgeçÜren emeklilerimiz dul ve yetSmleri-
riin bu ekonomik koşullarda idim in'im 
ûnlödiğirii, belidi bir yaştan sonra sokak
larda iş aradığını üzüntüyle izlemekte
yiz. 

Yline çalışıma Ihayaltıimızda liş kazaları 
ve meslek hastalıkları konusunda, en kö
tü ülkeler arasımda bulunmamızı hatta 
en azımdan iş kazalarında günde 4-5 ki
şinin öldüğü, yüzlerce işçinfin de sakat 
kaldığını üzülerek görmekteyiz ve maa
lesef yaşaımalktayız. Gece, gündüz, bay
ram, pazar demeden fazla mesaiyle ça
lışan işçilerin, teimel ihtiyaç maddelerini 
dalhi alma imkânını bulamayıp, her ge
çen gün daha da yoksullaştığını, hak ara
ma yollarının da tıkalı olduğunu birlik
te görmekteyiz. 

tşte çalışma hayatımızda ana hatlarıy
la karşılaştığımız, kısaca özetlediğimiz 
gerçek görüntü budur ve bizi üzen olay 
bu noktadadır. 
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Bunların nedenine baktığımızda, elbet 
'bunlar, iktidarın uyguladığı ekonomik po
litikanın sonucudur, ANAP iktidarının 
demokrasi anlayışının doğal neticesidir. 
Bunlar, her konuda olduğu gibi, çalışma 
hayatının da sermayeye, işverene ve iş
veren kuruluşlarına ihale edilmesinin do
ğal görüntüsüdür. Sadece bu görüntülere 
bakarak üzülmemek mümkün değildir ve 
bunları görmezlikten gelerek birtakım 
saptırmalarla gelişen olumsuzluklara du
yarsız kalmak da marifet değildir. 

İşte bu noktaya gelinmesi için, hep 
beraber yaşadığımız olaylara kısaca göz 
atmak mecburiyetindeyiz. Ülke, ekono
mik bakımdan, uygulanan ekonominin 
sonucu çıkmaza girdiği zaman, bütün suç 
ve sorumluluk işçi sınıfının üzerine ve on
ların sendikalarına, örgütlerine, halkın 
kuruluşlarına ve emeğiyle geçinenlere yük
lendi. Enflasyonun boyutlarının yüksek 
olmasının nedeni işçilerdi, sendikalardı 
ve toplusözleşme düzeniydi. Ülkedeki bir
takım olumsuzlukların nedeni, ekonomi
nin bozulmasının nedeni işçilerdi, sendi
kalardı ve toplu sözleşme, serbest grev, 
serbest pazarlık hakkıydı. Eğer çalışan in
sanlar, emeğiyle geçimini sağlayan, günü 
gününe, kuruşu kuruşuna vergisini veren 
insanlar daha da aç bırakılırsa, artık enf
lasyon aşağılara düşecek, ülkenin ekono
misi düzelecek ve demokratik haklar or
tadan kalktığı takdirde grevler yapılama
yacak, ülkede köşe iki - üç sene sonra dö
nülecekti. Elbette, demokratik haklar el
den alınırken, ekonomik hakların ilk ön
ce demokratik haklar alınmadan, alına
mayacağının bilinmesi neticesinde, zorla, 
işçilerin hak arama, çalışanların hak ara
ma yolları tıkandı. Çok önceden hazırlı
ğını yapmış olan sermaye sözcüleri, hat
ta işveren kuruluşları hemen bu ortam
dan yararlanarak koltuklarının altındaki 
anayasa değişikliğini gündeme getirdiler; 
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çünkü artık demokrasi kalkmıştı, demok-
tik ortamda uygulanması mümkün olma
yan, özlemini çektikleri birtakım hazırlık
larını gerçekleştireceklerdi ve Anayasa is
tedikleri gibi değiştirildi. 274 ve 275 sayılı 
Yasa, hatta '1475 sayılı Yasa ve çalışma 
hayatıyla ilgili olan diğer yasalar, işve
renlerin ve kuruluşlarının önceden hazır
ladıkları biçimde tamamen değiştirildi. 

Artık, işçiler, çalışanlar, özgürce örgüt-
lenemeyecekti. Artık, sendikalar, toplum
sal gelişmelere katılamayacak, toplumsal 
olaylarla ilgilenemeyecek, siyasete katıl
mama adı altında ülkenin gerçeklerini 
söyleyemeyecek, 'bugününü ve yarınını ta
kip edemeyecek, sahip çıkamayacak şek
le getirilmişti. Artık, grevler yasaklana
cak, güdümlü bir sözleşme yapma, kamu
oyuna ve özellikle dünya kamuoyuna sen
dikalar varmış gibi gösterilip, ama hak 
arayamayacağı noktalara getirilecekti. 

Derhal, 1961 Anayasasının iki temel 
maddesi olan 46 ncı ve 47 nci maddeleri 
değiştirildi ve yasalarda değil, tüzüklerde 
dahi yer alması tartışılacak olan ayrıntı
ya kadar Anayasa maddesi haline getiril
di ve tüm temel hak ve özgürlükler, sen
dikal hak ve özgürlükler ortadan kaldı
rıldı. Anayasadan kaynaklanan diğer ça
lışma yasalarında da hak arama yolları 
bir çırpıda ortadan kaldırılabilir. 

Artık işçiler, çalışanlar örgütleneme-
yecek, serbest grev yapamayacak ve hak
larını alamayacak noktaya gelmişti; bun
ların her türlü önlemleri yasal olarak alın
dı. Fakat, hiç de söylendiği gibi bir sene, 
iki sene değil, dokuz yıl baskı altında, 
üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bu
lunan insanlar açlığa terk edilmiş, yoksul
luğa terk edilmiş olmasına rağmen; ülke 
ekonomisi ve ülkedeki gelişmeler açısın
dan söylenenlerin bir tanesiyle karşılaş-
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mak, bir tanesini görmek mümkün olma
dı. 

Enflasyon, üst üste, her söylenenin üç 
katına çıkmaya başladı. İşçiler, almak ye
rine, kendilerinden verdikleri halde; me
murlar ve tüm çalışanların reel ücretleri 
enflasyonun çok altında ve gerilere gider
ken; bütün suçu yükledikleri, toplu söz
leşme düzenine, sendikalara, işçi sınıfına 
ve tüm çalışanlara yükledikleri suçun kar
şılığında enflasyon düşmedi. 

Tüm alın teriyle çalışanların açlığının 
üzerine yapılan spekülasyonlara rağmen, 
ülke ekonomisinde bir tek olumlu adım 
atılmadı, iş sahası açılmadı, işsizlik kat 
kat arttı ve şekil değiştirerek yürüdü ve 
yine ülke ekonomisinde sağlıklı bir geliş
me olmadı. Çalışan insanların açlığına 
rağmen, dış borçlar dörde katlandı; iç 
borçlarsa, bankerlik anlayışı içerisinde çe
şitli yollarla cumhuriyet tarihinde görül
memiş boyutlara getirildi. 

Eıllbet bu konuşmada olaya ayrın
tısıyla girmek istemiyorum; ancak, ör
gütlenme özgünlüğünü ortadan kaldıra
cak 2821 sayılı Yasada, antik işverenin 
her dediği olacak noktalar, her istediği. 
sekilide sendikaları ve işçileri yönlendir
me imkânını sağlayacak maddeler getiril
di. Eğer, herhangi bir dişçi sendikaya üye 
akıyorsa1, onbeş gün içerisinde hemen 
işverene ispiyon etaefc zorunlüğu) var
dı; işveren de onu işten atacaktı. Yetki 
alınmadığı için sendikalaşma imkânı orta
dan kalktı ve bunun gibi pek çok önlem
ler getirildi. 

'Bunlar yanı sıra, maalesef ve maale
sef 19 uncu lAısırm kölelik anlayışını foa-
ıtırlatan sözleşme! personeli uygulama
sı getirildi; ne çağımıza, ne demokrasi 
anlayışına, hatta ne de bugünkü Anaya
saya uymayan yepyini bir yöntem. Çalışa
cak, hak arayamayacak, sendikalı olama

yacak, fikrini söyleyemeyecek yenil bir 
çatışan kesim yaratılmaya kalkıldı. Hem 
temel hak ve özgürlüklerden (bahsede
ceksiniz, hem çağın gereklerine uymaya 
cahştığıımızı söyleyeceğiz, gelen tekno
lojiden. memnun olacağız; ancak 'tekno
lojiyle (beraber gelmesi gereken ve mut
lak gelecek odlan işçi sınıfının örgütleri 
ve mücadelesini kenara atmaya çalışa
cağız. ©öylesine çağdışı, ıtemei hak ve 
özgürlükleri ıbir yana iten, Anayasaya 
ve insan halklarına ve temel1 özgürlük
lerine tamamen ters düşen yepyeni söz
leşmeli personel yasası getirildi ve bu 
sözleşmeli personel' kanun Mkmündeki 
kararnamesi Anayasaya ters olduğu bi
lindiği için, alelacele onu kamufle ede
bilmek için 308 sayılı Kanun (Hükmün
de Karaırnaıme dile değiştirildi. 

IBıir taraftan temel hak ve özgürlük
leri, bir taraftan her şeyin serbest oldu
ğu ülkede, çalışanların haklarını isteme 
özgürlüğünün sınırlandırıldığı noktada 
sendikalı olmaları da ortadan kaldırılır
ken, elbette babadan kalma kamu ikti
sadî teşekküllerini, teşebbüslerini senma-
yeye ve işbirlikçilerine peşkeş çekebilmek 
için, isçinin külfetini ortadan kaldırma
da amaçlanmıştır. 

IBu noktayı söylerken, I19ı86 yılında
ki Çalışma Bakanlığı Bütçesindeki bir 
konuşmayı mutlak ve mutlak çok be
ğendiğim için okuma ihtiyacını hissettim. 

«233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile KİT'lerde çalışan yüzbin-
lerce insan tamamen yeni ıbir statüye so
kulmaktadır. Bu statüye göre, KİT per
soneli sözleşmeli oillacak, (birer yılık söz
leşmelerle çalıştırılacaktır. Yüksek ücret 
cazibesi ile bu statüye sokulacak olan 
personel memur olmayacağı ilcin memu
riyet güvencesini kaybedecek; işçi olma-
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yacağı için de sendikalaşma ve toplu
sözleşme (halklarından yararlanmayacak, 
kısacası, !her ıttürtlü (güvenceden mahrum 
(kalırken, (bunların sosyali güvenlik açı
şımdan 'hangi sisteme tabi olacağı da 'bili
nememektedir. 

Cumhuriyetim fcumlduğundan'beri uy
gulanan, yerleşmiş olan kamu personeli 
yönetiminim genel ilkelerime ve Anayasa
ya aykırı olan Ibu düzenleme, KlT'lierıiı 
tam ibir. huzursuzlluğa itecek; Önceki dö
nemlerden çofc daha fazıla ıbir şekilde 
politik liiktidarlarım oyum alanı haine ge
tirebilecektir. IKısa vadede ekonomik ;ih-
ilhtiyaçların itmesiyle kabul1 edilecek olan 
bu «istem, Ibir sıüre sonra, (KİT'leri, çö
zümsüz, ısosyal sorunlarla karşı karşıya 
(bırakacaktır. Bu uygulamadan mutlaka 
kaçınılması gerekmektedir» 

'Bu görüşe 'tamamen katullmalktayım, 
o nedenle sözleşmel personel konusunu 
da fazıla uzatmak niyetinde değilim. İşte 
bu okuduğum, bundan kısa süre önce 
Sayım Bakanımızın, Çalışma Bakanının 
bu kürsüden söylediği sözlerdir. ,(SH1P ve 
(D YIP şuralarımdan alkışlar) 

ADNAN (KESKİN <tDemteli) — O 'za
man MIDP'lü idi ama. 

M. CEVDET SSELVİ ((Devamla) — 
O zaman «Papatya» değildi diyeceksiniz; 
ama bu doğruyu ıda kalbuıl etmek zorun
dayız. Ancak, ISayun Bakan göreve gel
dikten sonra pek çok ismini verdbileoe-
ğim işyerlerinde, tabiî ki, bu konulan 
bildiği için, 233 sayılı Kanun (Hükmün
deki 'Kararname Anayasaya aykırı ola
cağı için derhal! 308 ile kamOfile etmeye 
çalışılmış, daha kötü noktaya gelmiştir. 
Ancak, dinde artık ısözleşmeli personelim 
iş afetimiz feshedildi diye çeşiti işyerllerim-
de, hu uygulamanın sonucunda sendika
sızlaştırma, çağdışı, temel halk ve özgür-
•Kîklleri ortadan kaldıran ve sizin de ka-

ıbül etmediğiniz ortayın, sizin zamanınız
da gerçekleşmesi, işyerlerinde işçilerim 
sendikalardan ve ımemur olanların bu 
güvenceden ayMıması için baskuların ço
ğaldığını saymakla bitirmem mümkün 
değil. 

İşte, işçileri sendikasız hale getirmek 
için diğer yasalı önlem'lerin yanında, 
sözleşmel personele de ilgili durum bu 
maktaya getkıillmiışltir. Sendikaların siya
setle i%İenımemesi noktası Anayasada 
yenini almış, sanki sen sendifcasun, sen
dikacısın, ülkedeki gelişmelere karışma, 
işçiler ve sendikaları örgütler, ülkenin 
ıbugjünden ve yarınından sorumlu değil-
ller, biz ne istersek yaparız, polıitifcay-
lla ve siyasetle Ihız keyfimize göre uğra
şırız, sizim içim yasaktır demek noktası
na gelen kısıtlamalar ve sıınurlamalar ge
tirilmiştir. Ama öbür taraftan TÜİSİAD' 
Jar, sermayenin kuruluşları her türlü 
politikayı, iç ve diş politikayı, (birilikte gö-
itürür hale gelmişlerdir. Dış ülkelerdeki, 
dış politikamızı Sayın Başbakan ve ya
nında bir sürü holdingci yönlendirımek-
te, halkın şöyle veya böyle oy vererek 
göreve getirdiği bakanlar bile ikinci' 
planda kalmaktadır. Ülkedeki ekonomik 
düzenlemeyi de yine bunların raporun
da, bugün ve geçmişteki raporlarımın ay
nısının iktidar tarafından uygulandığını 
görmekteyiz. O halde, ülkede siyasetle 
uğraşmama demek, akıl ıbaffiğ olmayan... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — O 
sizin tahmininiz; nereden çıkarıyor
sunuz? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... JJüt-
fen... Arkadaşımız konuşuyor, ne ge
rek var?.. 

Siz devam edin 'efendim. 
M. CEVDET ISBLVt i(1Devamla) — 

Anayasada var, yasalarda var, okursa
nız göriiırsünüz. 
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Onun için, 'böylesine işçilerim ve tem
sil ettiği kitlıe üyelerinin haklarımı bile al
mada engel 'teşkil eden siyasetle sendikal 
iiştoieni konusu, 'tamamen, çağdışı ve 
uygulanması müımkün olmayan bir nok
taya getirilmiştir. Bugünkü Anayasa1 da, 
2821 sayılı Yasa da sendikaların göre
vini, «İşçilerin ekonomik, sosyal hak
larını korumak, geliştirmek ve çalışma 
şartlarını düzenlemek» diye göstermek
tedir. Eğer işçilerin hakları, sözleşmeli 
personel gibi, diğer yasalarla, önceden 
alınan kararlarla ve iktidar tarafından 
'buralardan çıkarılan yasallarla düzenlene
cek oltursa, sendikacılar, «temsili ettikleri 
kişilerin haklarım arama imkânım 'bile 
bulamayacaklardır. Sendikacıların, tem
sil ettiği âşçillerin saf ve sade haklarını 
ararken, burada alınan lyairulış kararlara, 
(buradan çıkarılan birtakımı yasalara ve 
kanun hükmündeki kararnamelere karşı 
Çıkmaları halinde, «Siyasetle uğraşıyor
sunuz anlayışı, hemen önlerine getirilip 
susturulur hale getkiflmekteller. İşte bu
nun örneklerini de maalesef yaşamak
tayız. 

(Bir işçi örgütümüz, yasaksız har de
mokrasi istediği için, ,bir işçi örgütümüz 
bu ülkede bulunan, yaşayan vatandaş ol
duğu için ve sendikallar, jeferandumda 
kalkıp demokratik birtakım d'üzenlieme-
lerin yapılmasını, antidemokratik mad
delerin çıkarılmasını istediği zaman, der
hal siyasetle uğraştığı söylenip baskı al
tına alınıp, kovuşturma açılıp mahkeme
lerde süründürüılımektedir. İşte yaşanan 
olumsuzluklar bu şekilde ve daha pek çok 
sıralayabilleceğimiz şekilde gelişmektedir. 

Sonuç ne olmuştur? Her tâirlüi 'baskı, 
iççiler ve örgütleri üzerinde kurulmuş, 
sadece Anayasadan ve yasadan kaynak-
ilanan antidemokratik baskılar değil, ik

tidarın uygulanmasından da kaynaklanan 
nedenlerle işçiler, haklarını allamaz, hak
larını arayamaz noktaya gelmişlerdir; 
ama bunum karşılığında ellbefte sermaye 
sahipleri ve işverenler her geçen gün kâr
ılarını daha fazla yükseltme imkânını 
bulmuşlar ve sık sık söylenen laflara 
ve sık sık yapılan itirazlara rağ
men - yaşanan gerçek hayat bunları 
gösterirken - makamlar da açık seçik bun
ları ispatlamaktadır. Hiçbir zaman işçi
nin, memurun ve çalınanların ücretlerin
deki artışın enflasyon rakamlarının altın
da kalmadığını iddia edenlere veya bu
nun tersinil kamufle etmeye çalışanlara 
karşı, işte 1984 yılında sözleşmelerle ali-
nan ortalama ücret zammı yüzde 30 iken, 
aynı y i enflasyon yüzde 45,6 .gerçekleş
miş; 1985 yılımda ücretler ortalama yüz
de 27 zam görürken, aynı yıl, yani 
1985 yılında enflasyon yüzde 45 olarak 
'gerçekleşmiş; 1986 yıltoda1 yüzde 23 zam 
alınmış, enflasyon yüzde 34,8 olmuştur; 
1987 yılında ise ortalama ücret zammı 
yüzde 35 oranında 'olmuş, aynı yıl enf
lasyon yüzde 60'lara tırmanmıştır. Bu 
gerçekler ortadayken, yaşananlar açık 
seçik görünürken, «Memur, işçi ücret
leri enflasyonun altında kalmadı» de
menin, hiç de sağlıklı ve doğru bir anla
mı oüduğu kanaatinde değilim. Ayrıca, 
1980 yıllarında yüzde 33 civarında rnJMî 
gelirden' pay alian çalışanlar, ücretliler, 
1987 yıllında yüzde 17 pay almaya baş-
Damışjar. Gelir dağılımındaki bu gerçek 
uçurum da her geçen gün artmaya de
vam etmiştir. Aynı yıl yüzde 43 ora
nında milli! gel'kden pay alan faiz, kira 
ve kâr gelirleri yüzde 65 noktalarına çık
mıştır. Ücretlerin satış hâsılatı içindeki 
payı, yüzde 19'!ardan 1983 yılında yüzde 
10,2'ye, 1986 yılında da yüzde 7'ye 
düşmüştün 
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IBu rakaımkr, bilinenlerin yanında 
açık seçik gerçeği, iışçilerin ücretlerinim, 
memurların ve ittim çatışanların reel üc
retlerinin yüzde 50 civarında geriye git
tiğimi gösterirken; vergi uygulamasında 
da, ücretliler gelir vergisinin aşağı) yu
karı yüzde 50'&;ıni ödemiş ve bu konuda 
da dıiinyada en fazla vergi ödeyen ücret
liler arasıma girımıişıtir. 

(Örneğin, 2 çocuklu bir aie için Tür- • 
kiye'de vergi kesinıtiısi yüzde 21,6 iken, 
Japonya'da 3,1; Portekiz'de 2,5; Alman
ya'da 8,3; Yunanistan'da 3,4 oranında 
kesilmektedir. Elbet ıbunu bizimi İlenimi
ze söylediğimiz zaman, diğer ülkelerdeki 
ekonomik duruım ve gelişmeler söylien-
«metotedir; ama petrol fiyatları söylenir
ken, onlar nasıl örnek veriliyorsa, bunlar 
da en az onlar kadar Ömek 'teşkili ede
ceği kanaatindeyim. 

İşte, bütün baskılara rağmen, Ana
yasadan, diğer yasalardan ve uygulama
dan kaynaklanan ıbaskiara rağmen ülke
deki ekonomik gelişme hiçbir konuda bir 
adıma dahi ofııırnilu bir noktaya gitmediği-
nıi hep (beraber gördük. 

Kolluk kuvvetleri devreye girdi, iş
çileri ıbaskı altına aldı; işyerlerinde en 
uifak bir haksızlığa karşı geleniler soka
ğa atıldı, açlıkla karşı karşıya gelldi, 
baskılar alabildiğine yoğunlaştı; ama 
yaşadığımız gerçekleri beraberce gördü
ğümüzde, artık işçiler yeter deme nok
tasına geldiler. Saklansa da, her işyerin
de değişik biçimlerde Ibu haksızlığa ye
ter diyen çalışanlar eylem koymakta, 
eylemlerini sürdürmektedir. (işçiler ve 
'tüm çalışanlar birilikte hu haksızlıklara, 
ıbu olumsuzluklara karşı 'yemek boyko
tu yapmakta, halk buna destek olup, ye
tersiz bulmakta; memurlar, hastalar, öğ-
ırenciler buna katimalfctadıt; işçiler gi

derek üretimi durdurma noktasına gel
miştir ve bu haklı mücadelesini demok
ratik ve ekonomik haklarını alıncaya 
kadar; ANAIP iktidarının tamamen ser
mayeden yana olması, hu çalışan insan
ları ikinci sınıf vatandaş olarak kenara 
itmesi süresince hu eylemler gelişecektir. 

(Bunu inkâr etmek (mümkün değildir; 
çünkü dünyanın hiçbir yerinde baskı ile 
zorla istenilen noktaya hiçbir toplum 
ulaşamamıştır. Sokağa dökülme biçimin
de yorumlanan liste bu hareketller, de
mokratik mücadele ve demokratik hak
larını kulamma kararında olan işçiler, 
kısa slüre sonra hiçbir iktidarın yapama
dığı biçimde, bu eylemlerinin gerçekleş-' 
ımesimde başarıh olacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğer biz gerçekleri saptırmadan, baskı
larla oîluımlu bir sonuca ulaşılamayacağı
nı kalbul ederek, bu olumsuzluklara çö
züm getirmek istiyorsak, 'fazlaca yorul
mamıza, teknik ayrıntıya inmemize ge
rek yoktur. Eğer gerçekıten 21 inci As
rın eşiğinde olduğumuzu ifarkedersek, 
eğer gerçekten ekonomik, sosyal ve si
yasal yönden kalıcı bir istikrar istiyor
sak, eğer AET'ye girme niyetindeysek; 
155 ülkenin üye olduğu, 50 yıli aşkın üye
si bulunduğumuz Uluslararası Çall'ışıma 
Teşkilatının sözleşme ve tavsiye karar
larına uymak zorunda oılduğumuzu ka
bul ediyorsak; çağdaş uygarlık düzeyime 
ulaşmak düşüneesindeysek ve ülkede hu
zur işitiyorsak, mutlak ve mutlak Anaya
sadan başlayarak tüm yasalardaki anti
demokratik maddelerin düzenlenmesi 
zorunlu halle gelmektedir. 

(Bütün bu kısıtlaımalar ve sınırltama-
ların yine üyesi olduğumuz ILO'ya ta
mamen ters düştüğü de ortadadır. Serbest 
toplusözleşme hakkının olabilmesi için, 
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serbest grev hakikinin tmuıtlak olması la
zımdır. Serbest grev hakkı olmayan (hiç-
ıbk ülkede ive hiçbir sendikanın serbest 
toplusözleşme yapabileceğini iddia etmek 
mümkün değildir; doğru da değildir. 

iişıfce, tarım işçkniziın sorunları da 
bunlardan farklı değildir. Pek çok ay
rıntısı var yine onlara girmeden sadace 
çarpıcı üç beş satırını okuyarak o nok-
ıtayı belktaek istiyorum: 

«... Her yıl nisan ayında güney ve 
doğu ilerıimizdıe 'büyük (bir <göç olayı ya
şanır. Yaliaşık 300 'bin kişi çoluk ve ço
cuğunu alıp, evini barkını terk ederek 
Çukurova'ya gelir. Hangi tarlada iş bu
lursa orada konaklar. Gezici tarım işçi
si denilen ıbu insanlar, insanlık adına 
utanılacak şantılaır altında yaşam savaşı 
verirler. 50 dereceden faızla sıcağın al
tında çapa yaparlar...» Sıkıntıları anla
tıldıktan sonra...» (Son yıllarda, mahssu-
ılün bedellini alamayan üreticiler, ücret
leri zamanında ödeyemedikleri için, t>u 
güç koşullarda çahşan insanlar sokakta 
sürünürler,..» 

DEDİN BARLAM (Adana) — Yok 
öyle bir şey; peşin alıyorlar, ayraca 
avans da alıyorlar. 

İM. CEVDET İSEUVt (Devamla) — 
Elfendiım, bu, Sayın 'Bakanımızın yine 
sağlhklı, doğru tahlil ettiği, üstünde de 
daha ayrıntılı anlattığı ve benim kesin
likle katıldığım olaydır. İşte tarım işçisıi-
nin durumu 'budur ve onu yine kendi 
ıraporundan okumaktayım. jOnun için, 
ıbucada çok güzel şeyler var... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
YaDan mı diıyodlaır, sayın konuşmacı? 

(BAŞKAN — Kendi görüşünü ifade 
ediyor efendıkn. 

M. CEVDET SEL VI (Devamla) — 
Burada son derece mükemmel şeyler var. 

Okuduktan sonra, eleştiri niteliği taşıma
sın diye, biraz da farklı bakmaya çalış
tım. Sayın Bakan ekrandan vakit bulama
dığı için, magazin sayfalarında sık sık, iş
sizliğin az olduğunu, ücretleri, asgarî üc
reti anlatmaya çalışıyor, çok güzel bir 
şey; bunu okuduğum zaman şaşırdım kal
dım, hazırlanmama lüzum yok. Şöyle : 
işsizlik dört milyon 198'6 yılının başında. 

Şimdi 198 8'in başındayız, iş sahasının 
açılmadığını kâinat biliyor. Kamu iktisa
dî teşekküllerinden de, onları sermayeye 
satacağız diye memur ve işçinin atıldığı 
açık. Ve bugün beş milyon dersem her
kes rahatsız olur. Sayın Bakan tersini söy
lemeye başladı. Onun için ilginç geliyor 
bana ve işsizlik konusunda şu çok çarpıcı 
bir şey... Bugün açık işsizlerin yüzde 77' 
si 30 yaşın altında gençlerdir. Gençlik 
umutsuzluğun pençesinde. Alkol, fuhuş 
bir öncekli yıla oranla, üstelik resmî ra
kamlara göre, tam üç kat artmıştır. Se
bep, sadece ve sadece ekonomiktir. 

Enflasyon, işsizlik ve toplumun değer 
yargılarında hızlı bir kötüye gidiş vardır. 
Ahlakî çöküntü tehlikeli boyutlara ulaş
maktadır. Her gün gazetelerin birinci say
faları; kızlarını satan anne ve babalar, ka
rısını satan kocalar, telekızlar, tefk edi
len çocuklar, ev sahibini öldüren kiracı
lar gibi haberlerle doludur. Uzakdoğuda 
büyük bir felaket olarak yaşanan çocuk 
kadınlar olayı, kız yurtlarına ve Türkiye' 
ye de hiç uzak değildir». 

işte, işsizliği ve işsizliğin her yönüyle 
çarpıcılığını böylesine ortaya koyan bir 
bakana, kalkıp eleştiri getirme hakkını 
kendimde fazla göremedim. (SHP sırala
rından alkışlar). 

Bütün bunların yanı sıra, «... işçi çı
karmalarda, haklı sebep ilkesinin hâkim 
kılınması ve yargı denetimi getirilmesini; 
tş Kanununda, işçi çıkarmada keyfiliğe 
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imkân veren hükümler değiştirilerek, ya
sal düzenlemelerin Meclise mutlak getiril
mesini veya bizler tarafından getirilmiş 
olan kanun tekliflerinin olumlu görüşle 
gelmesini bekliyoruz...» 

İşsizlik konusunda da Sayın Bakan çö
zümü bulmuş. 1475 sayılı Yasanın 13 ün
cü, 14 üncü, 17 nci ve 24 üncü maddele
ri; yani, keyfî olarak işten işçi çıkarma 
imkânını sağlayan maddelerinin değişmesi 
gerektiğini veciz bir şekilde söylemişler. 

Asgarî ücrete gelince: Sayın Bakan 
bu kürsüden, «Asgarî ücret şu kadar yıl
dan beri üç kat arttı; yüzde 76, yüzde 80 
arttı...» gibi birtakım rakamlar vererek 
onu da kamufle etmeye ve eski sözlerini, 
yani, doğru olan görüşlerini değiştirdiğini 
'belli etmeye çalışıyor. Bu konuda da as
garî ücretin ne olduğunu açık seçik söy
lüyor ve bugün de gündemde asgarî ücret 
var. «Müsaade ederseniz işçinin bir de 
çocuğu olsun; yani aile olarak bakalım» 
diyorsunuz burada; bizim istediğimiz de 
odur. 

Konuşmamı özetlemek istiyorum : 
Sayın Bakan, elbette bu söylediklerine 

sahip çıkabilir; ama, uygulamasında hiç
bir şey görmedik ve sık sık söyleyeceğini 
tahmin ettiğim, «Yeni geldim, kısa süre
de bunlara çözüm bulamadım» diyecek 
olabilir; ancak bu yetişmeyen zamanda 
Sayın Bakan alelacele işçi aleyhine, çalı
şanlar aleyhine neleri geliştirmiştir; ona 
bakalım : 

308 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name derhal kamufle edilmiş, işçileri sen
dikasız hale getirmek ve toplu iş sözleş
mesi yapma hakkını ellerinden alacak 
noktayı Sayın Bakan, bu kısa sürede ger
çekleştirme imkânını bulmuş, 311 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Sahra 
Tazminatım ortadan kaldırmış, akşamdan 
sabaha 24 500 lira müktesep hak, 8 000 

liraya indirilmiş, yine bu kısa süre içeri
sinde 657 sayılı Yasanın 36 ncı maddesi
nin 8 inci fıkrasını değiştiren 318 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile orada 
eskiden memur güvencesi altında bulu
nanların statüleri, muvakkat işçi veya iha
leye verilen, müteahhit işçisi olarak der
hal değiştirilmiş, hemen arkasından Zo
runlu Tasarruf Yasası getirilmiş ve işçi
lerden yine bir miktar paralar alınmıştır. 

işçilerin aleyhine geçen bu zaman, yi
ne işçilerin lehine 'bir tek olumlu katkıda 
bulunmaya yetişmemiştir ve ayrıca ülke
yi, kanun hükmünde kararnamelerle yö
netme alışkanlığına sahip olan bir iktida
rın, zamanın darlığından ve kısalığından 
bahsetmesi de inandırıcı değildir. 

Grevler yapılamamaktadır ve yapılan 
grevler, yasaların verdiği imkândan ya
rarlanarak değil, bunalımın son safhaya 
gelmesindendir. Sosyal Sigortalar Kuru
munda -Sayın Bakanın yine burada açık
ladıkları gibi - aynı olumsuzluklar devam 
etmekte, Bağ-Kur mensupları da, en az 
Sosyal Sigortalar Kurumu mensupları ka
dar mağdur olmaya namzet bulunmakta
dırlar. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür eder, saygılar sunarım. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SHP Grulbu adına, Sayın Fehmi Işık

lar; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ IŞIK
LAR (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1988 Yılı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde gru
bum adına söz almış bulunuyorum ve he
pinizi saygıyla selamlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. (SHP şuralarından al
kışlar). 

Tartışmakta olduğumuz 1988 yılı büt
çesi incelendiğinde, bütçe ile toplumumu-
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za huzur ve güven gelmeyeceği, Hükü
metin, sermaye yanlısı politikasında her
hangi bir değişikliğin olmayacağı, enflas
yonun giderek tırmanacağı, zenginin da
ha zengin, yoksulun ise daha da yoksul
laşacağı, yatırımların gerileyeceği, işsizle
rin giderek artacağı, sendikal hak ve öz
gürlüklerde iyiye doğru bir yöneliş olma
yacağı açıkça görülmektedir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesinin, tüm 
bütçe içerisindeki payının binde 1 oluşu, 
Hükümetin, işçiden yana olmayıp, serma
yeden yana politikasının en belirgin örne
ğini sergilemektedir. 

İşçilerin giderek yoksullaştığı, sendikal 
hak ve özgürlüklerin çağdışı bir anlayışla 
ele alındığı, grevlerin etkisiz ve gösterme
lik hale geldiği, çalışanların büyük bir ço
ğunluğunun sendikalaşma hakkından yok
sun bırakıldığı bir zamanda, Çalışma Ba
kanlığı Bütçesini tartışırken geçmişe kısa 
'bir göz atmak ve bugüne nasıl gelindiğini 
değerlendirmek istiyorum. 

'Bilindiği gibi, Türkiye tarihinde 24 
Ocak kararları ekonomik ve toplumsal! 
bakımından 12 Eylül Askerî Darbesi ise 24 
Ocak kararlarının rahat uygulanması için 
siyasî bakımdan önemli kilometre taşları
dır. 24 Ocak karadan birdenbire, o gün
kü iktidarın akılına estiği açkı atamış 
sıradan kararlar değildik; 'bu kararların 
uluslararası bağı ve uzantıları vardır. 

1970'li yılarda dünya ölçeğinde yaşa
nan ekonomik bunalıma, kendi yarariart-
na çözüm bulmak amacıyla yedi büyük 
kapitalist ülke başkanları, Londra, Bonn, 
Tokyo gibi metropol merkezlerde bir ara
ya gelerek yeni ıdurumlaıra göre izleye
cekleri ortak siyaseti 'belirlemeye çalış
mışlardır. 1973 yılıma kadar kendi ana
larında bütünleşmeyi zorlayarak AET 
içinde bir araya geleni ülkeler ile ABD 
arasında ikili götürülen ilişkilerin, Ja

ponya'mın hızda Avrupa ve Amerika pa
zarlarına yayılması sonucu ABD, AET 
ve Japonya arasında üçlü bir biçimde gö
mülmeye başlıaınrnıştır. Oluşan bu ko
misyonun görevleri; yeni durumlara gör& 
ileri kapitalist ülkelerin sıfcratejiisini çiz
mek, emperyalist sistemi bunalımdan kur
tarmak iiçin, sistemin hastalıklarına karşı 
reçete hazırlamak, çelişkilerin fceskinleş-
rnıesıiyle kapitalist ülkeler arasında zaman 
zaman ileri noktaya varan anlaşmazlıkları 
tatlıya bağlamak, üç odak arasında ortak 
güç birliği sağlamaktır. Üç odaktan se
çilen 270 üyeden oluşan komisyonun 
1975 yılında yayınladığı, «Demokrasinin 
Bunalımı Üzerine» adlı rapor bu açıdan 
son derece 'önemlidir, üçlü komisyon bu 
raporda açıkça, gelişmiş kapitalist ülke
ler ile, onunla içli dışlı olmuş az geliş
miş ülkelerde demokratik hak ve özgür
lüklere saldırıyı öngörmüştür. 

Banka sermayesinin de üluslararasılaş-
mış olması sonucunda, az geHişmliş ülke
leri, Uluslararası Para Fonu gibi emper
yalizmin ımaliye örgütlerinin dayatması
na mahkûm ötmek isteyen lideri kapitalist 
ülkeler, perde arkasında az gelişmiş ül
kelerin ekonomik, politik ve toplumsal 
yaşamlarını ıtüm olarak denetim altına al
mak istemişlerdir. İşte demokratik hak ve 
özgürlükleri sınırlamayı, işçi ve ennekçi-
lere kemer sıkmayı öngören 24 Ocak ka
rarları 'bu bağlam içinde değerlendirilme
lidir. Bu kararlar, dönemin, siyasî iktida
rının özgün iradesiyle alınmış kararlar de
ğildir; tam ıtersine, yedi 'büyüklerin bellir-
lediği strateji ve IMF'nin dayatmasıyla 
alınmış kararlardır. Nitekim 24 Ocak ka
rarlarının hemen ardından, Başbakanlıkta 
bir Toplusözleşme Koordinasyon Kurulu 
kurulmuş ve bunun başına da Başbakan
lık Müsteşarı Sayın Özal getirilmiştir. 
özal, bu kurulun başına gelir gelmez 
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13.6.1980 tarihlıi biır yazı ile özgür toplu
sözleşme düzenli ile çelişen ve sıkıyönetim 
bildirisini andıran bir genelge ile İşveren 
Sendikalları Konfederasyonuma talinıat ver
miş; bu konfederasyon, bu talimatı daha 
ıda ağırlaştırarak ıbütün üyelerine, uyul
ması gereken kurallar olarak iletmiştik-. 
Anımsanacağı gibi, (işverenleri katı ve 
uzlaşmaz tavır takınmaya yönelten bu 'du
rum, sendikaların yoğun tepkisine ve yo
ğun grevlere neden olmuştur. 

Büyük çıkar çevreleri1 ve onların yan
daşları bir yandan işçi haklarını büyük 
ölçüde güvence altına alan 1961 Anaya
sasıyla bu ülkenin yönetiılemeyeceğini, biır 
yandan da 24 Ocak kararlarının var olan 
sendikal hak ve özgürlüklerle uygullana-
imayacağını savunmuşlar; bunu yaygın 
propoganda ile belli güçlere kabul ettlir-
meye ve bu doğrultuda kamuoyu oluş
turmaya ve askerî bir yönetime davetiye 
çıkarmaya başlamışlardır, işte dönemim 
başbakanı Sayın Demire! ile uluslarara
sı uzantıları olan ıgüç odakları ve bu 
odaklarla bütünleşen sermayenin önemli 
bir kesiminim yol ayırımı bu noktada baş
lamıştır. 

Oemirerim daha disiplinli bir uygula-
rnıa ve yenli yasal düzenlemelerle getiri-
lecek sınırlamalar çerçevesinde 24 Ocak 
katıarllarınım' yaşarma geçirilebileceği görü
şü ile, laskerî rejimden başka çare yok
tur görüşü karşı karşıya gelmiş; askerî 
rejimden başka çare yoktur görüşü ağır 
basmıştır. Bu yol ayrımından sonra anar
şi ve ıterör tırmandırılarak yaygınlaştırıl
mış; sıkıyönetimin uygulandığı o dönem
de anarşi ve terörün önlenmesi bir yana 
bırakılarak, şartların olgunlaşması bek
lenmiş; siyasî iktidar çaresiz gösterilerek, 
12 Eylül'üm maddî koşulları hazırlanmış 
ve 12 Eylül askerî darbesli böylece ger-
çekleştirilmiiışitıir» 
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24 Ocak kararlarının, hiçbir engelle 
karşılaşmaması için gerçekleştirilen 12 Ey
lül1 darbesi lile birlikte, ilk iş olarak, uy
gulanmakta olan grevler durdurulmuş; 
tüm grevler yasaklanılmış; sendikal hak 
ve özgürlükler askıya alınmış; haksızlık
lara ve baskılara karşı çıkacak olan sen
dikaların faaliyetleri durdurulmuş; ısendi-
kacıılar gözaltına 'alınmış, işkence görmüş, 
tutuklanmış; yapay suç yaratılarak, uzun 
yıllar lidam cezası ya da ağır hapis cezası 
istemiyle yargılanmışlardır. 

İşçi ücretlerinin yüksekliği, em yetkili 
ağız tarafından meydanlarda ve TRT'de 
dile getirilmiş; bir işçtinim ücreti örnek 
gösterilerek, bunun adaletsizlik olduğu 
öne sürülmüştür. 

12 Eylül İlle birlikte bir işveren sen
dikası başkanı olan Sayın Özal, ekono
minin başına getirilerek, Başbakan Yar
dımcısı yapılmış; her yapılana katlanan, 
verilenle yetinen kimliksiz, kişiliksiz, sus
kun bir toplum yaratmak için çaba içine 
gkiîımiiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 
Eylül öncesi daha ölçülü bir dil kullanan 
sermaye, 12 Eylül sonrası dolaysız ve bu
yuran bir dil kullanmaya başlamıştır. Ni
san 1982'de toplanan Türkiye işveren 
Sendikaları Konfederasyonu raporu ince
lendiğinde, bu durum çok açık bir biçim
de anlaşılacak ve 1982 Anayasasıyla bu 
Anayasaya bağlı çalışma hayatını ilgilendi-
ıren yasaların nasıl biçimlendiği çok açık bir 
biçimde anlaşılmış olacaktır. Söz konusu 
raporda bakın neler denmektedir : «Sosyal 
sorunlarımıza çözüm yolları aranırken, 
olaylara yaklaşım biçiminin büyük önem 
taşıyacağı tartışma konusu değildir. Bu 
sorunların başta geleni, hiç şüphe yok 
ki işçi -• işveren ıMişkileriidir. Geçmişte, 
işveren - işçi ilişkilerime yaklaşımda, dai
ma işçilerin himayeye muhtaç olduğu gö-
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rüşü hâkim olduğu 'büiimen bir -gerçektir. 
Artık işçinin ezildiği, istismar edildiği 
iddialarımın geçersizliği ortadadır, işçile
rin bugün ulaştığı seviye, memurlara 
sağlanan takanların çok üstündedir. Bu
nun yanlında 3 millyona yakın işsizin var
lığı düşünülürse, ülkemizde çalışan işçile
rin mutlu bir azınlık teşkil ettiği söyle
nebilir. Bu durumu geçm'iş tecrübeler ışı
ğında artık savunmak mümkün değildir. 
Bu sebeple, sosyal sorunlara yaklaşırken, 
işçilerin lehine yorum krüteri terk edilme
li ve ülke yararı gözetimelidir.» 

Kuşkusuz burada ülke yararından 
maksat, işveren yararıdır. Zaten yapılan 
yasal düzenlemeler de, bu görüş doğrul
tusunda yapılmış ve adı geçen raporda, 
Sendikallar Yasası ile Toplu iş Sözleşmesi 
Yasasında yer lalması gereken kurallar, 
aynen benimsenmiştir. 

Söz konusu raporun bazı bölümleri 
şöyledir : «Sendikaların siyasî partileri 
desteklemelerii veya onlara karşı tutum 
'içine girmeleri önlenmelidir; sendikaların 
idarî ve malî dış denetimi her yıl yapıl
malıdır; sendikaların başkanlarıyla, yöne
tim, denetim ve disiplin kurulu üyele
rinin, siyasî partilerin yönettim organla
rında görev almaları yasaklanmalı; böyle 
bir üyelik halinde, sendikalarındaki görev
leri otomatikman sona ermelidir; sendi
kalar ile derneklerin birbirlerine malî yar
dımda bulunmaları önlenmıeilidlir; işyerle
rinde her çeşit sendikal faaliyet yasak
lanmalıdır». 

Toplusözleşme Yasası ile ilgili öneri
lerden de kısaca ıbazı 'başlıkları vermek 
istiyorum : «Grev ve lokavt yasakları ge
nişletilmelidir; grev ve lokavtın erteleme 
nedenleri genişletilmeli, kamu yararına ve 
genel ekonomik yararlara aykırı noktaya 
geldiğinde, Bakanlar Kurulu tarafından 
ertelenmelidir; erteleme, grev başlama-
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dan da yapılabilmelidir, Ertelenen grev
lerle ilgili toplu iş sözleşmeleri Yüksek 
Hakem' Kurulu tarafından kesin olarak 
karara bağlanmalıdır. Hak ihtilaflarında 
grev yapma imkânı olmamalıdır. Grev ve 
lokavt kararlarının belirli bir süre içinde 
uygulanması zorunlu olmalı, hu süre geç
tikten sonra, bu bak kullanılmamalıdır. 
Grevin başlama tarihi, işverene önceden 
bildirilmellidir.» işte, işverenlerin yılarca 
savunduğu ve 12 Eylül sonrası yapılma
sını gerekli gördüklerdi düzenlemeler ve 
masum istekler 'bunlardır ve hunlar açık
ça ortaya konmuştur. Buyruğa benzer bu 
istekler ve diğer görüşler, yasal düzenle
melerde göz önünde tuitulmuş, benimsen
miş ve yaşama gecikilmiştir, 

işverenlerin gerekli gördükleri bu dü
zenlemelerle, 'bugün sendikalar sıradan 
bir hayır kurumuna dönüşmüştür. Siyasî 
«iktidarım sendikalarım üstündeki denetimi 
ve baskısı artmış, 'birçok işkolunda grev 
hakkı yasaklanmış, grev hakkının olduğu 
işkolu ve işyerlerinde ise grev etkisiz ve 
göstermelik bir araç durumuna gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
bugüne birden bire gelinmemliştir; ama, 
şimdi bıçalk kemiğe dayanmıştır. Bu ko
nuda 21.1.1988 günü, gündem dışı bir 
konuşma yaparak, işçi ve sendikalların se
sine kulak verilmesini, bu sese kulak tı
kamanın yarar getirmeyeceğini, genel gre
vin gündeme geleceğini belirtmliş ve ikti
darı uyarmıştım. Her uyarı gibi, bu uya
rıya da Hükümet gerekli önemi vermedi. 
Çalışma Bakanı Sayını imren Aykut, bu 
uyarıya karşılık, işçileri en az bizim ka
dar düşündüğünü belirterek, soyut bir 
yanıtla işi geçiştirmeye çalıştı. Şimdi, uy
sal olmakla 'bilinen, uzlaşmayı ilke ola
rak benimseyen Türk-tş ve bağlı sendi
kalar isyan halindedir ve demokrasi sı
nırları içinde yeni eylem programları dü-
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sönmektedirler. Biçimsel olanak iyii ni
yetli ve soyut sözlerle yetomemektedir-
:1er. 

İşçiler, geçtiğimiz dönemin baskısıyla 
büyük hak kaybına uğramıştır. İşçiler, 
memurlar, emekli, dul ve yetimler açlık 
ve sefalet içinde isyan halindedirler. Ar
tık Afrika ülkelerinde bile uygulanılmakta 
olan ILO'nun mütevazi ülke ve kararları, 
ülkemizde uygulanmadığı için, ILO kaygı 
;çindedir. Uluslararası sendikal örgütler 
isyan içindedirler. 

Günümüze kadar, işçi ücretleri, enflas
yonun nedeni olarak gösterilmiştir. Işçü 
ücretleri dondurulmuş, hatta önemli öl
çüde geriletilmiş; ancak, enflasyon dur
mamış, tam tersine, iktidarın başını da 
yiyecek kadar tırmanmıştır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Allah korusun. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Siz 
korusanız keşke. 

Grevler yasaklanmış, sınırlanmış, gös
termelik ihlale gelmiş; ancak, ülke ekono
misi düzlüğe çıkmamıştır. 24 Ocak karar
ları Özal'ın istediği biçimde zikzak yap
madan uygulanmış, tüm örgütlenmeler da
ğıtılmış, demokratik hak ve özgürlükler 
budanmış, toplum susturulmuş v© politi
ka dışına itimliış, sendikalar baskı unsuru 
olmaktan çıkarıllmış; ancak, geleceğe ve 
iyileşmeye yönelik en ufak bir belirti gö
rülmemiştir. 

Artık, çok iyi anlaşılmıştır ki, buna
lımın temel nedenli, yıllardır uygulan
makta olan ve ısrar edilen, dışa bağımlı 
çarpık kapitalist yolla kalkınma çabası
dır. Bunalımın temel nedeni, kursağına 
helalpara girmemiş bir avuç haramzade
nin benci çıkarlarının ön planda tutul
ması, kolay para kazanma yolarının özen
dirilmesi, vurgun ve soygun düzeninin sü
rekli kiınıma&ııııın istenmesidir. (SHP sı

ralarından alkışlar) Kör inat ve ısrardan 
tez elden vazgeçilmeli, tüm- değerler ülke 
ve toplum yararına kullanılmalı, işgücü 
potansiyeli ülke kalkınması için seferber 
edilmelidir. Devletin ıtemel ödevlerinden 
olan, herkese çalışma hakkı, yani iş hak
kı sağlanmalı, emeğin hakkı tam olarak 
verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın millet vekiller i; 
kısaca, 'SSK, Bağ-Kur, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu üzerinde durduktan sonra, çalış
ma yaşamıyla- ilgjili önerilerimi ve görüş-
1 etlimi özetleyeceğim : 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bugün, 
milyonlarca alacağını tahsil edemediği için 
işverenlere bir kredi kuruluşu durumun
dadır. Bütçede «22 Mayıs 1988 tarihine 
kadar prim borçlarının aslını ödeyen iş
verenlerin gecikme zammından doğan 
borçları iki yıl ertelenecektir» denilmekte
dir, Belki, borçlan tahsil amacıyla bu 
yola başvurulmaktadır; ama, bu ne anla
ma gelmektedir? önce bu uygulamayla 
prim borcunu ödeyen işverenler bir an
lamda cezalandıntaıaktadur. işçinin hiz
metinde olacak kendi parası, haksız ola
rak işverene kredi biçiminde kullandırıl
maktadır ki, bu «Eli kesesinden iyilik» an
lamına gelmektedir. Buna hiiç kimısenin 
hakkı yoktur. Bu durumda olan işveren
lere iki yıl süre tanımakla bunların işve
renliğinin sürdüğü anlaşılmaktadır, öyle 
ise, işi yolundadır; yalnızca işçiyi ve ku
rumu dolandırmaktadırlar. Buna izlin ve
rilmemelidir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda bir 
önemli aksaklık da, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun, yönetim bakımından kime, ne
reye bağlı olduğu, ya da nereden yöne
tildiğidir. Kadro bakımından, Maliye Ba
kanlığı ve Başbakanlığa; araç, gereç ve 
yatırım bakımından, Devlet Planlama Teş
kilatına; doktor ve sağlık personeli bakı-
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mundarı, Sağlık Bakanlığına bağlıdır. Böy
lesi karmaşık biır yapıyla Sosyal Sigorta
lar Kurumunda kargaşa yaşanmakta ve 
işler düzgün yürümemektedir. Bu, düzel-
tilmelidiır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri 
yeterli hizmeti vermemekte ve hasta in-
sarilıarımız kuyruklarda binbir sıkıntı çek
mektedir. En acil hastalar, «yatak yok» 
gerekçesiyle zamanında ©erekli tedaviyi 
görememekte, bu durum, hastalığın iler
lemesine ya da ölümlere neden olmak
tadır. 

Emeklilerin durumu, bugün herkesten 
daha kötüdür. Bu insanların çalıştığı dö
nemde faizlere bugünü bıraktıkları, ülke 
ekonomisine katkıda 'bulundukları unu- * 
tuknuş, bir anlamda, ölüme terk edilmiş
lerdir. Aldıkları emekli aylığı ile geçin
meleri olanaksızdır. 

MEHMET RAUF ERTEKİN (Kü
tahya) — Eskiden ne alıyorlardı? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bun
dan iyi idi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müda
hale etmeyin. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Sü
per emeklilik uygulaması, emekliler ara
sında uçurumlar açmış ve derin huzur
suzluklar yaratmıştır, Türkiye'nin her ye
rinden feryatlar gelmektedir. Birçoğumu
za yöneltilen soru oldukça çarpıcıdır; 
«Yanımda işçi olarak çalışan, ücreti ben
den düşük olan arkadaşım süper emekli
lik alarak şimdi benden fazla ücret al
makladır. Bu nasıl adalettir, bu nasıl uy
gulamadır, parayla emekliliğin satın alın
dığı, dünyanın neresinde görülmüştür?» 
demektedirler. 

Evet, sayın ırriilletvekiılleri, bu soruların 
yanıtını bulmak ve uygulamadaki bu ada
letsizliği ve yanlışlıği gidermek durumun
dayız. 

Bağ-Kur'da da büyük sorunlar vardır. 
Çalışma Bakanlığınca da kabul edilen bu 
sorumlar, daha kısa sürede çözüme kavuş
turulmak ve Bağ-Kur'un sosyal güvenlik 
hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumu dü
zeyine gettiriılmelıidir. 

Çalışma Bakanlığı, tüm yurttaşlarımı
zın ancak 2000 yılında sosyal güvenlik 
şemsiyesine alınacağını belirtmektedir. Bu, 
nüfusun yarısının 12 yıl daha anayasal 
bir hak olan sosyal güvenlik hizmetlerin
den yararlanamayacağını göstermektedir. 
Söz konusu yurttaşlarımız 2000 yılına ka
dar dişini sıkar, ölmezlerse, hu haklardan 
yararlanmış alacaklardır ki, bu da çağın 
neresinde olduğumuzu gösteren önemli bir 
göstergedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de üstüne büyük görevler düşen 
kurumlardan birisi de tş ve tşçi Bulma 
Kurumudur. Ne yazık ki, bu kuruma da 
gerekli önem verilmemiş ve gerekli işleve 
kavuşturulamamıştır. Bu kurumun en te
mel görevi, işsize iş bulmak ve işsiz (ka
lanlara asgarî geçim olanağı sağlamaktır. 
Bu nedenle, işsizlik sigortası yaşamsal 
önem taşımaktadır. Yıllardır sendikaların 
bu konudaki yoğun çabası sonuç verme
miştir. Girmeyi düşündüğümüz Avrupa 
Topluluğu, bu sorunu yılar önce çözmüş
tür. 

Bu kurumun önemli işlevlerinden bi
risi de, meslek ve beceri kazandırma ça-
hşmalarıdır. Bu görev, bugüne kadar ye
rine getirilememiş, yapılan lişlev, göster
melik olmaktan ileriye gidememiştir. 

tş ve tşçi Bulma Kurumunun 1986 
yılı çalışma hesapları KtT Alt Komisyo
nunda görüşülürken, genel müdürün su
nuşundaki1 sözler de tartışma konusu ol
muştur. Söz konusu sözler şunlardır; 
«İşsizlerden bir kısmı üş bulamadıkları 
için değil, iş piyasasının gerektirdiği ye-
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tende ve niteliklere sahip olmadıkları için 
işsiz kalmaktadırlar.» Bu değerlendirme
nin genel: durumla ilgisi almadığı açıktır. 
Bugün Türkiye'de önemli ölçüde işsizlik 
vardır ve bu, çözümü çok zor ve önemli 
bir toplumsal sorum olarak, gündemin bi
rinci maddesini işgal etmektedir, Her şeyi 
olduğundan iyi göstermeye çalışan ve bu
nu alışkanlık halin© getiren Sayın Özat, 
«İş çok, çalışan, yok» diyerek, bu önemli 
sorunu çözümlemek giibıi bir derdinin ol
madığını .dille getirmiştir. Bir süre önce, 
Devlet Bakanı Kahveci de aynı anlama 
gelen sözler söyledi. Beli ki, bu görüş 
Hükümete egem'endiır; amcıak gerçeklere 
uymamaktadır. Aslında bunun doğrusunu 
öğrenmek çok kolaydır. Başbakan ya da 
bir başka bakan «Asgarî ücretle vasıfsız 
bir işte çalışmak isteyenler İş ve İışçli 
Bulma Korumu Genel Müdürlüğüne doğ
rudan başvursunlar» diye bir açıklama 
yapsınlar. Böylesi bir açıklama ile bir 
anda Ankara sokaklarında insan selinden 
geçilemeyeceği, Ankara'nın bir baskına 
uğrayacağı görülecek, işsizlik sorununun 
gerçek boyutu Başbakan .tarafından da 
anlaşılmış olacaktır. 

Ortaöğrenimıini tamamlamış üniversli.-
teyi bitirmiş gençlerimizin kapı kapı do
laşıp iş aradığı unutulmamalı, her şeyin 
iyi gittiği imajını yaratma adına, işsiz 
glibi çok duyarlı ve zor durumda olan 
insanlarımızla alay edilmemelidir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesinden kendi
line çok az pay ayrılan İş ve İşçi (Bulma 
Kurumu gerçek işlevini yerine (getireme
yecek ve yalnızca personelinin ücretini 
ödeyebilecektir. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekillerli; bu
gün Türkiye'nin en önemli gündem mad
desi demokrasiıdir, çağdaş (anlamıyla de
mokrasiyi yeniden kurmaktır. Bu nedenle, 
örgütlenme ve düşünce açıklama özgür-
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lükleri önündeki tüm engellerim kaldırıl
ması yaşamsal önem taşımaktadır. 

Çağımız, bir bakıma örgütlenmeyle 
ifade edilen çağdır. Aile biriminden Bir
leşmiş Milletlere kadar uzanan bir ör-
gütlenım© ağı söz konusudur. Uzaya açıl
ma dönemi yaşayan gezegenimizde yeni 
buluşlar bile kişisel olmaktan çıkmış, bir 
belirli örgütlenmenin kapsamı içine gir
miştir, Kimi örgütlenmeler insanlığın ©sen
liği ve mutluluğu için binbir güçlük için
de çaba harcarken kimi örgütlenmeler de 
tüm servetlerin bir avuç (insanın elinde 
yoğunlaşması uğruna akıl almaz kötülük
ler üretmektedir. Bugün insanlar açlık ve 
sefaletten kıvranırken ve hatta ölürken 
dünyamız birkaç (defa yok olabilecek si
lah stokuyla barut fıçısı haline gelmiştir. 
Uluslararası düzeyde örgütlenen tekeller 
dünyayı savaş baskısı altında tutarken, 
ulusal ve uluslararası sendikal örgütlen
meler barışın güvencesi olmaya devam 
etmektedirler. 

İşyeri, işkolu ve uluslararası düzeyde 
birilik, dayanışımla ve mücadele deyimleri
nin bütünlüğü içinde ifadesini bulan (emek
çilerin örgütü sendikalar savaşa karşı ba
rışı, insan haklarını ve demokrasiyi sa
vunuyorlar. Bu nedenle, sendikalar yoğun 
saldırıyla karşı karşıyalar. Türkiye işçi sı
nıfı, demokrasiyi bir bütün olarak, bir 
yaşam biçimi olarak kabul ötmektedir. Bu 
anlamda, demokrasi, bütün özgürlüklerin 
eksiksiz var olduğu, kendini gdıiştirme 
olanaklarınım bireylere sağlandığı, siyasî 
iktidarlarım kullanımına herkesin katıla-
bildiği, bu katılma hakkının bilinçli, et
kin ve sürekli biçimde gerçekleşitiği bir 
yaşam biçimidir. Demokrasimin temelini 
oluşturan hak ve özgürlükler bir bütün
dür. Temel hak ve özgürlükler olmazsa, 
sendikal hak ve özgürlüklerden söz edile-
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mez. Sendikal hakların olmadığı yerde ise 
temel haklar yok demektir. 

Düşünce ve anlatını özgürlükleri, 'bi
reysel özgürlükler kısıtlanmış, demokrasi 
tümüyle değil koşularından bazıları be-
n'inısenip diğerleri dışlanmış ise, bu, ço
ğulcu demofcraısiniin inkarı anlamına gelir. 

Çoğulcu demokrasinin oluşum süre
cinde halk k'ittlelıeriniın en önemli kazanı
mı sendikal hak ve örgütlenmelerdir. İş
çi sendikaları demokratik hakların güven
cesi ve demıokraslinin kaleleridir. Yalnız
ca demokratik koşullarda var olabildik
lerdi için, yalnızca özgürlükler ortamında 
gelişifiiMeri dçim, demokrasıimin ve özgür
lüklerin güvencesi sendikalardır. Demok
rasinin ortadan kaldırılmak istendiği her 
yerde, işçi sınıfının kazanılmış hakları, 
özgürlükleri ve sendikaları öncelikle he
def alınmakta ve kökünden budanmakta
dır. İşçi sendikalarının işlevlerinden alı-
konduğu ülkelerde, totaliter rejimler fiilen 
var demektir. Bu en ağır biçimiyle ülke
mizde yaşanmış ve yaşanmaktadır. 

Günümüzün Türkiye'sinde işçi hakla
rı ve sendikal özgürlükler, ancak kâğıt 
üzerinde vardır; oysa, demokrasiye vü
cut veren işçi sendikalarının işlevlerini 
karşılaması için özgürlük içinde var ol
maları ve gelişmeleri zorunludur. Top
lumdaki tüm emekçi katmanların sorun
larıyla ilgilenmeleri ve onlarla dayanışma 
içinde olmaları, siyaset dahil, toplumsal 
yaşamın her alanında bağımsız tavır al
maları gerekir. 

Bugün, özellikle Batı Avrupa ülkele
rinde işçi sınıfı, önemli bir politik ve top
lumsal güçtür, ülkelerinin yönetiminde 
söz ve karar sahibidirler. Sendikalar ara
cılığıyla demokrasiye süreldi katılmakta, 
siyasî iktidarın kararlarını etkilemekte ve 
uygulamalarını denetlemektedirler. Bugün 
Türkiye'de çalışma koşulları, tüm aksi gö-
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rüşlere rağmen, çok geri düzeydedir. Ör
gütlenme, düşünce, söz, gösteri, yazı öz
gürlüklerini kısıtlayan yasaların baskısı 
altında yaşayan işçiler, ayrıca işyerlerinde 
de sürekli baskı altındadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına ayrılan 
süre dolmuştur; bu itibarla, toparlamanı
zı rica ediyorum. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Siyasî iktidar, işçi ve emekçiler aley
hine olan görüş ve uygulamalarını değiş
tirmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
konuda üstüne düşeni yapmalıdır. Makyaj 
yasa değişikliği ile çözüm yolu bulmak 
mümkün değildir. Temel hak ve özgür
lüklere, sendikal hak ve özgürlüklere 1982 
Anayasasıyla getirilen tüm sınırlamalar 
kaldırılmalıdır. 

Değişik dönemlerde, değişik bir biçim
de yorumlanan ve uygulanan düşünce ve 
örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan 141, 
142 ve 163 üncü maddeler kaldırılmalıdır 
ve değiştirilmelidir. Sendikalar Yasası, 
Toplusözleşme Grev ve Lokavt Yasası, 
İş Yasası, Dernekler Yasası, Toplu Gös
teri ve Yürüyüş Yasası başta olmak üze
re, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen 
yasalarda yer alan antidemokratik hü
kümler kaldırılmalıdır. 

Çalışanlar arasında «İşçi, memur» gibi 
yapay ayırımlar kaldırılmalı, tüm çalışan
lara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaş
ma hakkı tanınmalıdır. Grev hakkı üze
rindeki tüm sınırlamalar kaldırılmalıdır. 
Bir insanlık suçu olan lokavt kaldırılma
lıdır. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
«Düzen değiştirilmeli» dir... 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bu 
düzen değişecek tabiî. 
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YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Sheraton'da mı değiştireceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ora

da mıydınız, yakınınız da orada mıydı? 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 

Oradaydık tabiî. 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ta

biî, bileceksiniz; benim her şeyimi izleye
ceksiniz. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — 
Lazım olursa yine geliriz, her yere geli
riz. (SHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ha
tip. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, müdahale etsenize... 

BAŞKAN — Efendim, meseleyi hal
lettik; lütfen... 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Efendim, ben arkadaşla ayrıca görüşü
rüm; ikna ederim arkadaşı. 

BAŞKAN — Efendim, o, dışarıda hal
ledeceğiniz bir konu, burada değil. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

İşçilere!, istedikleri sendikayı seçme 
hakkına getirilen engeller kaildımlmalı, 
referandum ilke olarak beniimtsenımellidür. 
Toplu sözleşmelerde, işyeri esası beniım-
senmıelıiıdliır. Sözleşmeli personel uygula
masına son verilmeli, çalışan herkesr iş 
güvencesine kavuşmalıdır. Askarî ücret, 
sefalet ücreti olmaktan çıkarıilmalı ve 
hemen yeniden komisyon toplanmalı, 
'bugünün koşullarına göne, ,150 bin lira
dan eksik olmamak üzere yeniden dü-
zenlenfmeldlir. 

1982 Anayasasının, 38 inci maddesin-
<ie ifadesini bulan, «Suçluluğu hüfcmeını 
(sa'blilt oluncaya kadar, kimse suçlu sayı
lamaz» hükmüne de aykırı olarak dü
zenlenen 2821 sayılı Sendikalar Yasa

sının, geçici 5 indi ımaldldlesi yürürlükten 
kMdkıtaai, haksız yere mal ve parala
rına el İkonan ve faaliyetleri durdurulan 
DİSK yeniden faaliyete geçmelidir. 
(SHP sıralarımdan alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sıraladığım bu önlemeleri almak, deği
şiklikleri yapmak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevidir. Bu görevin erte
lenmesi ya da yerline getirilmemesi, Tür
kiye'ye çok şey kaybettirecektir.! Haziran 
ayında toplanacak olan Uluslararası Ça
lışma örgütünün kongresi 'bu gelişmele
ri beklemektedir. Bu konularda ILO öl
çüleri göz önümde tutulmaz, gıerefcli ya
sal düzenlemeler yapılmazsa, Türkiye' 
nin kara listeye alınması tehlikesi gün
deme gelecek, Türkiye'nin kara listeye 
alınması, ise, Güney Afrika da uygula
nan yaptırımların Türkiye'ye de uygu
lanması anlamına gelecektir. Çünkü Gü
ney Afrika da ILO'nun kara listesinde-
ıdir. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — 
Oralarla İrtibat kurulacak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Türkiye'yi Güney Afrika konumuna 
getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — 
Merak etme. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — De
mokrasinin, çağdaş anlamıyla, ibir daha 
kesintiye uğramayacak biçimde yerljeş-
tiği, lişçi ve emekçilerin linsança yaşama 
ve çahşma koşullanına kavuştuğu, tüm 
insanlarımızın mutlu ve yarınıma güven
le baktığı bir Türkiye'de, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesini 
tartışmak dileğiyle hepinize saygılar su
narım, (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Işıklar. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, 
Sayın Güneş Müftıüoğlu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın mlilDetvdkülteri; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1988 
Malî Yılı Bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerimi sunmak 
üzere huzuriarınızdayım, Bu vesileyle, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini se
lamlıyorum. 

Sayın mMetvefcfleri, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığınım bütçesi üze
rindeki görüşlerimlizin açıklanmasına, ça
lışma hayatımızı düzenleyen mevzuatı 
ele alarak başlamak 'istiyorum. Çünkü 
ülkemizde 1980 yılından bu yana sendi
kal halk ve özgüdlüfkler, son derece ağır, 
adaletsiz ve antidemokratik bir uygula
ma içindedir.. 1982 Anayasası, Türkiye 
Cumhuriyeti devletini, demokratik, laik 
sosyal hukuk devletli olarak tarlif etmiş
tir. Sosyal devlet tanımı da, hukuk dev
letti tanımı da evrenseldir; Batı nasıl an
lıyorsa, bizim de o şdkikie amllatmamız 
gerekir, işte bu anlayış içinde çalışma 
hayatımızı düzenleyen maddeler ele alın
dığında, bu maddelerin bu anlayış doğ
rultusunda yeniden gözden geçirilmesi 
ihtiyacı kendiliğinden 'ortaya çıkmakta
dır. Anayasamızın 48'ıd'en 55'e kadar 
olan maddelerinün tartışmaya açılması 
şarttır. 

Anayasanın 51 inci maddesinin. bi
rindi fıkrasında «işçiler ve İşverenler üye
lerinin çalışma ijlişklilerinde, dkonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak 
ve geliştirmek için önceden izin almak
sızın sendikalar ve üst kuruluşlar kur
ma haklkına sahiptirler» denmektedir. Bu 
maddeyi incelediğimizde şu sonuca var
maktayız. işçi haık ve özgürlüklerinin 
kullanılabilmesi örgütlenme özgürlüğü 
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•ile doğrudan' 'ilgilidir. 1982 Anayasası işçi 
ve işveren sendikalarının, üyelerinin an
cak çalışma ilişkilerinde ekonomik ve 
sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve ge
liştirmek için kurulabileceğini öngörmek
tedir. Bir başka deyişle, sendikaların ku-
ıruluş ve etkinlik amacı 1961 Anayasa
sından farklı olaralk daraltılmış, faaliyet 
alanı yalnızca çalışma ilişkileriyle sınır-
Üandırılmıştır; sendikaların demokratik 
bir baskı grubu olaralk politik mücade
ledeki ©tfcMiklterinin yolu tıkanmıştır. 
Ayrıca Anayasanın 51 inci maddeslinin 
birinci fıkrasında yalnızca işçi ve işve
renlerin sendika Ikurma hakkından söz 
edilerek, sendika özgürlüğünden sadece 
işçi ve işverenlerin yararlanabileceği ka-
bull edilmiştir. Keza, aynı maddenin be
şinci fıkrasında öngörülen birden fazla 
sendikaya üye olamama yasağı ve ye
dinci fıkrada sadece işçi sendikalarında 
yönetici olabilmek üçin en az 10 yıl 
bilfiil 'işçi olarak çalışmış olma şartı da 
sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan 
hükümlerdir.) Bu hükümler, bu düzenle
tmeler insan Hakları Evrensel Bildirisine, 
üyesi buılünduğumuz Uluslararası Çalış
ma örgütü iLO'nun Anayasa ve sözleş
melerine aykırıdır. 

Anayasanın bu düzenlemesine para
lel olarak çıkarılan 2821 sayılı Sendika
lar Yasası ve 2822 sayılı Toplu iş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Yasası, çalışan-
laınn sendtikal hak ve özgürlüklerini da
ha da kısıtlayıcı hükümler taşımaktadır. 
Bu yasaların bir (diğer özelliği de, Ana-
yasanon geçici 15 inci maddesanin üçün
cü fıkrasına göre, bu yasalar hakkında 
Anayasaya aykırıiyk iddiasının ileri sü-
rülmıeimesidlir. (Bir taraftan Ortak Paza
ra girme çabalan, diğer taraftan Ulus
lararası Çalışma Örgütünün ilke ve söz-
leşmelerine aykırı antidemokratik yasall 
düzenlemeler: Bir tarafta dış itibarımız 
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arttı övünmeleri, diğer tarafta, Uluslar
arası Çalışıma Örgütünün, dikkati çeki
lecek ülkeler listesine alınmaları! 

'Sayın miietvekillerl, 2821 ve 2822 sa
yılı Yasaların getirdiği sendikal haklar
daki kısıtlamaları kısaca satırbaşlarıyla 
şöyle özetleyebilMz: 

Devlet memuru statüsünde çalışanla
ra smdifcaiaşjma özgürlüğünün, tanınma-
• iması., 

İşçi niteliğinde çalıştırılmakla bera
ber, beHirli kategorilerin sendika üyesi 
olmalarının yasaklanması. 

Genel siyaset yasağı. 
Serbest toplu pazarlılk düzenine doğ

rudan ya da dolaylı müdahaleler. 
Sözleşme görüşımeleriınjn belli süre

lere bağlanması. 

Grev halkkının kullanılmaz durumda 
bırakılmasij 

Grevlerin tedbir yoluyla durdurulaıbil-
ımesiL 

Burada kısaca grev yasaklarına de
ğinmek istiyorum. 1982 Anayasasında 
grev ve lokavtın yasaklanabileceği işle
nin yasayla düzenleneceği, 54 üncü mad
denin dördüncü fılkrasında belürtilımüş-

- tir. Bu hüküm uyarınca grev ve lokav
tın yasak olduğu işler ve yerler 2822 sa
yılı Yasanın 29 ve 30 uncu (maddelerin
de saptanmıştır. '2822 sayılı Yasayla, es-
(ki 275 sayılı Yasada getirtilen yasaklar 
çoğaltılmış, sınırlı olarak yer alan ba
zı yasakların Ikapsaımı genişletiilmiş'tiir. 
29 uncu maddeyle, tekfin işleri, kömür, 
tabiî gaz, petrol sondajı üretimi, tasfi
yesi ve dağıtımı işlerinde, banka ve no
terlik hizmetlerinde; - ki, bu yasaklar eski 
275 sayılı Yasada yolktu - Genel olarak 
belediye Ihizrnletlıednde de grev yasalldan-
ımjştMV 

Keza, yeni yasa (ile huzurevleri ile 
mezarlıklar işyerleri yasak kapsamına 
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aiınnuışfar. Millî savunma hizmetlerinde-
kü yumuşaklık kaldırılmış, yasak kapsa
mı genişletilmliştlir. 
Anavatan Partisi İktidarı yasakları pek 

sevdiğinden olacak bugünedek yasakla
rın kalkması yolunda en ufak bir giri
şimde bulunulmamıştır. 

'Bugün, 120 bin maden işçisi, 60 bin 
pötrol işçisi, 200 binle yakın banka, no
ter, belediye çalışanı ve bunlara ilave 
olarak, eğitim, öğretim, millî savunma 
hizmetlerindeki yasakılılarîa birlikte ül
kemizde 600 - 700 bin civarımda işçi 
üzerinde grev yasağı bulunmaktadır. 
Adı geçen yasalarda bu doğrultuda da
ha birçok kısıtlama saymak mümkündür. 
Kimse de, ıbu yasalarda böyle bir kısıt
lama yok diyemez. Bizden önce konu
şan Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini sunan saygıdeğer üye, her iki ya
sayı da fevkalade övımektediriier. Bunu 
anlamak bizim yönümüzden mümkün 
değildir. 

Demokrasinin gerçek anlamda var ol
duğunu ileri sürebilmek üçin bu yasak
ların Ikalkşması, Ikiısıtlamaların sona er
dirilmesi şarttır, işte bu Ikısutk ortamıda 
işçiler ve temsilcileri sendikalar tarafın
dan yapılan toplu iş sözleşmelerine ve 
sağlanan artış ücretlerine bir bakalım. 

Sayın milletvekilleri, burada öncelik
le beiritıilımesi gereken husus, hüküme
tin toplu iş sözleşmelerine bakış açısı
dır. Hükümet, toplu iş sözleşmelerine 
haliyle kamu kesiminde gidıerek özel ke
simde müdahaleci bir tutum içindedir. 
Hükümetin toplu iş sözleşmesi politika
sını uygulamakla görevi (kamu işveren 
sendikaları, kendilerine verilen talimat 
doğrultusunda hareket eltımekte, gerefc 
ücret ve gerekse diğer hükümler açısın
dan sözleşmelere doğrudan müdahale 
etmektedirler. Bu durumda da, Türkiye' 
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de serbest toplu pazarlık sistemi, özel
likle kamu (kesiminde işlememektedir. 

Bu müdahaleci tutum sonucunda hü
kümet tarafından yılbaşında ilam edilen 
enflasyon hedefi, toplu sözleşme ücret 
zamımı olarak tatbilk edilmektedir. Hepi
mizin malumu olduğu üzere, hükümet 
tarafından yılbaşında ilan edilen enflas
yon, yıl sonunda ikiye, hatta üçe kat
lanmaktadır. İşte şimdi isizlere geçmiş yıl
larda gerçekleşen, iktidarı, işçileri sü
rekli gelir kaybına uğratan somut ör
nekten sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında ka
mu kesiminde toplu iş sözleşmesi ile alı
nan ücret zammı yüzde 30'dur. Aynı 
yıl gerçelkleşen enflasyon oranı ise yüz
de 45,6'dır. 1985 yılında ücret zammı 
yüzde 27, gerçelkleşen enflasyon oranı 
ise yüzde 45'tir. il986 yılında ücret zam
mı yüzde 23, enflasyon iste yüzde1 34,8'di.r 
1987 yılında ücret zammı yüzde 35, ger
çekleşen enflasyon oranı ise yüzde 60'la-
rıın üzerindedir. 

Şimdi .burada 'bjir hususu önemle vur
gulamak iistiyorum. Yukarıda belirtti
ğim rakamlar geçen yıllara aittir; hata
lıdır, yapılmıştır, işçilerimiz ezilmiştir; 
ancak önümüzde hatadan dönmek için 
koskoca bir yıl vardır. Balkınız yeni 
bütçede hedeflenen enflasyon oranı yüz
de 33'tür., 12 Nisan 1988 Türkiye'sinde 
üç ayda gerçekleşen 'enflasyon oranı da 
yüzde 30'dur. Bu hızla gittiği takdirde, 
yıl sonunda enflasyonun yüzde 100'ü ge
çeceği tahmin edilmektedir. 

Şimdi sizlere sesleniyorum sayın mil
letvekilleri, 'iktidar grubu olarak, toplu 
sözüeşmelerle bir yıllda işçilere yüzde 33 
ücret zammı vermenin yanında mısınız, 
değil misimiz? Ücret zammı yüzde 33 mü 
olmalıdır, yoksea daha yüksek mi olma
lıdır? 
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HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) -
Yüksek olmalıdır.ı 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 
Elinizi vicdanınıza koyunuz, kendinizi 
işçi yerine koyunuz ve ücret zammını 
siz kendiniz tespit ediniz. 

Sayın üye, öyle yapacağız dediğimiz 
takdirde, Hükümetin toplu iş sözleşme
leri, üoret zamlarına müdahalesini ik
rar etmiş oluyorsunuz. Biz de zatpn onu 
vurgulamak istiyoruz. 

Bakınız, İkamu kesimlinde ilk toplu 
iş sözleşmesi bu yıl ocak ayında yapıldı. 
Yapılan sözleşme ile anılan işçilere yüz
de 25 ücret zammı verildi. Verilen üc
ret zammı işte yılın ilk üç ayında enf
lasyon karşısında sıfır oldu. Bu, haksız
lık deği midir? Bu, emeğin sömürülmesi 
değil midir? Bu, alımiterinlin inkârı de
ğil mildir? Bütün temennim, dileğim odur 
ki, 1988 yılı Türkiye'sinde yapılacak 
toplu sözleşmelerde Türk işçisi istediği 
ücret zammını alır̂  

Sayın milleltvekilleri, enflasyonun üc
retleri kemirdiği, âdeta yok ettiğ ve ik
tidarım da Ibuna engel olamadığı orta
dadır. 1987 yıla Aralık ayında yapılan 
şok zalmlar, 4 Şubat kararları, 1988 yı
lının ilk üç ayında yüzde 10 civarında 
gerçekleşen enflasyon, çalışanları ciddî 
geçim sıkıntısına sokmuştur. îşte o gün
lerde işçü ücretlerinin iyileştirilmesi ko
nusu gündeme gelmiş ve Sayın Çalışma 
Balkanı devreye girerek, işçilere ek üc
ret verileceğini ileri sürmüştür; ancak 
işçi kesimi günlerce bekletilmiştir. Hat
ta bu husus gündem dışı yaptığımız bir 
konuşma ile dile getirmiş ve işçilere ya
pılanın manevî işkence olduğunu, bir an 
önce ek ödemenin yapılmasını önermiş
tik. Mart ayında 'belirlenen miktar ise, 
çalışanları sükûtu hayale uğratmıştır. 
Verilecek miktar brüt 60 ibin, net 38 460 
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duraldır. Çalışanlar yine 'mağdur edilmiş, 
yine çaresiz 'bırakılmıştır. Kaldı İki, top
lu ödeme de ıbirçok işyerinde gerek' ka
mu kesimlinde, gerekse özel 'kesimde ya
pılmamıştır. Halen toplu ödeımıe yapıl
mayan işyerleri, üşfcoüarı vardır. Bu hu
susu da sözlü soru önergesiyle Sayın 
Bakandan sormuştuk, cevaplandırılmasını 
bekliyoruz. 

Sayın (milletvekilleri, söz ücretlerden 
açılmışken, iktidarın ücret politikası ve 
ülkemiz genelinde ücretlerin durumuna da 
değinmek istliyoram. Bugün iktidar, dü
şük ücret politikası gütmektedir. Ma'M-
yetlerlin önemli bir bölümünü teşkil eden 
ücretlerin düşük tutulmasının amacı, ma
iyetlerin düşürülmesi ve yabancı serma
yeye ülkenin cazip hale getirilmesidir. 
Bu lifci almaca yönelik olarak güdülen bu 
yanlış politika, yanlış uygulama, çalışan
ları perişan etmiştir. 

Düşük ücret politikası yanlıştır, çün
kü demokratik ve sendikal hakların var 
olduğu ülkelerde yatırımcılar ücretlerin 
sürekli* düşük ıtuitulamayacağıni1 iyi bıilir-
•ler. Yanlıştır; çünkü vasıflı ve pahalı 
emek kullanmak, vasıfsız ve ucuz emek 
kullanımaktam (daha rasyoneldir. Bu po
litikanın bilinçli olarak oluşmasında, uy
gulanmasında daha önce1 de değindiğim 
sözleşmelere yapılan müdahaleler de et
kili olmuştur. 

Bu ortam içinde oluşan ücretlerin 
1980 - 1987 yıları arasında satın alma 
:gücü ya r ı yarıya azalmıştır. Bunun do
ğal sonucu olarak bir Türk işçisi 1 kilo 
et olmak için 1979 yıllında 4 saat çalış
ıma durumunda iken, 1983 yılında 5,5 
saat, 1987 yılında 8 saat çalışmak zo
runda kalmıştır. Oysa bu süre Amerika' 
da 6 dakika, Japonya'da 11, Almanya'da 
12, hatta Yunanistan'ıda 18 dakikadır. 
Yine, bir işçi 1979 yılında 17 dakika çalı

şıp ibik ekmek alırken, 1983 yılında 30 
dakika, 1987 yılında 35 dakika çalışıp 
'bir ekmek' alır hale gelmiştir. Bir kilo 
et almak için 5 saat 40 dakika çalışmak 
zorunda olan işçi, 1987 yılında 8 saat 
14 dakika çalışmak zorundadır. Bunlar 
gibi, yüzlerce, binlerce örnekler ver-
tmldk mümkündür. Her örnekte üllkemiz-
de ücretlerin ne kadar (düşük tutuldu
ğunu, çalışanların ne kadar mağdur du
rumda 'bırakıldıklarını açıkça gösterir. 
Yemek boykotu da bu durumun bir tep
kisi değil midir? Bu nedenle, bu politi
kalarım, bir an önce 'terk edilmesi gere
ğini İdille getiriyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 9.1.1985 tarih 
ve 3146 sayılı Yasanın 2 nci maddesin
de, «Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının görevleri» sayılmaktadır. Ba
kanlığın görevlerinden biri de istihdamı 
sağlamak, yani işsizliğe çözüm getir-
tniektir.1 Devletin resmî kayıtlarına göre, 
1988 yılında ülkemizde 19 milyon 85 
bin işgücü arzı, 16 milyon 854 bin ta
lebi vardır. Yani, Türkiye'nin 2 milyon 
761 bin işsizli bulunmaktadır. Bu raka
ma ilgili işsizler dahil değildir. Gerçekte 
rakamı daha yüksektir. Bu rakamı da
hi esas aldığımızda ülkemizde, işsizlik 
oranı yüzde 16'dır ki, Avrupa'da en yük
sek orandır. Bu rakamı sıfırlamak göre
vi, bütçesini görüştüğümüz bakanlık ve 
'bu bakanlığın İş ve İşçi Bulma Kurumu
dur. Bu kurum, kendisinden iş isteyen 
kaç kişiye iş bulabilmiştir? Kurum önün
de sabahlara kadar sıra bekleyen aç, açık, 
yağmur altında, kar altında titreşen kaç 
kişi, kaç işsiz, kaç Türk gencine bu ku
rum İş ibüla'bilimlştir? Sayın Başbakan, 
zaman zaman «işsize iş bulmak, işsizliği 
yenmek hükümetin görevi değildir» de
rnektedir. Keza, bu hükümetin bir ba
kanı, aynı mealde konuşmalar yapmış
tır; beş gün önce Sayın Kaya Erdem'in 
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bu kürsüden yaptığı açıklama yeterli 
olacak mıdır? Her tür s'e'lirJen, her tür 
sosyal güvenceden yoksun milyonlarca 
gencin somu ne olacaktır? Getirilen bu 
bütçe ille bu sorunu çözmek mümkün 
değildir.. Anavatan Fantisi iktidarı, (işin 
ciddiyetine eğilmekten uzaktır. Ucuz 
emeğin yaratılmasının bir yolu olarak 
görmektedir, iş ve işçi Bulma Kurumu 
hiçblir şekilde işlevimi yapamamaktadır. 
Şimdi Sayın Bakan 'kürsüye gelip, ko
misyonda olduğu gibi, birtakımı rakam
lar verecektir; doğrudur, inanıyoruz; an
cak, onlar da 'bizim söylediklerimize 
inansınlar. Ben, yaşadığımı söylüyorum. 
iş ve İşçi Bulma Kurumumnu işlevini, 
İşsiz kişinin babası, anası ve karısı yap
maktadır. Babası öküzünü satmakta, ana
sı ve karısı altınlarını satmakta, işsiz 
kişi iş (bulmaktadır, işte hükümet, işte 
'bakanlık, işte kurum ve işte ülkemizde 
yaşanan acı gerçekte. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik sigorta
sı mutlak surette kurulmalıdır diyoruz. 
30 - 32 yaşına gelmiş, 2 - 3 çocuklu ve 
(işsiz bir (kişinin dramı çok büyüktür, 
Bu gidiş, sosyal patlamalara yol açacak
tır. Bu kişilere hiç değilse 'belirli müd
det, az da olsa, bir gelir temin etmek ka-
çınıllmazdır. Bugün serbest ekonomi sis
temini 'benimsjemiş tüm Batı ülkelerinde 
işsizlik sigortası mevcuttur, işsizlik si-
goritiası demek, çaltşanlarıın iş bulamayıp 
çalışamadıkları zaman devlet tarafından 
idare edilen bir sistemden yararlanıp, 
beli süreler 'için aylık almaları demektir. 
Bugün gayrimesmî rakamlara göre, 4 
milyon işsizin Ibulunduğu ve sayının gi
derek arttığı ülkemizde işsizlik siigorta-
smıın büyük bir ekonomik yük getireceği 
düşünülebilir; ancak, ıbu rakam, yaş 
durumu, aciiliyet vesaire gibi durumlar 
nazara alınarak belirli bir seviyeye indi
rilebilir. Hiç olmazsa belirli bir kesim 
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gelecek kaygısından kurtulur, bir sos
yal güvenceye kavuşur. Bu arada işsiz
liğe <bir çözüm olarak gerek madenleri-
ımizde, gerekse demir çelik ve kâğıt sa
nayiinde 4 vardiya sisteminin uygulan
masını Sayın Bakana ve Sayın Hükü
mete iyi niyetli olarak öneriyoruz. 

Sayım milletvekilleri, Anayasanın 55 
inci maddesi, «ücret, emeğin karşılığı
dır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe 
uygun, adaÜetlii bir ücret elde etmeleri 
ve ıdiğer sosyal yardımlardan yararlan
maları için gerekli tedbirleri alır» demek-
ıtedir. Asgarî ücret, emeğin karşılığı ol
malıdır, asgarî ücret adil olmalıdır, as
garî ücret işçiyi medenî bir insan gibi 
yaşatacak düzeyde olmalıdır. Şu anda 
ülkemizde asgarî ücret net 49 bin lira
dır, 49 'hin lira alan bir işçi, bu parayla 
nasıl geçinecektir? Bir kilo etin 5 bin, 
ıbir kilo zeytMn 4 bin lira olduğu bir 
ülkede ıbu ücretin, emeğin karşılığı ol
duğunu, adil olduğunu söylemek müm
kün müdür? Aylık enflasyonun yüzde 10' 
larda seyrettiği bir ortamda, asgarî üc
retin 49 binde durması sömürü değil1 mi
dir? Kars'ta, Sakarya'da, Adana'da 
«açız» diye bağıran Türk işçisi haksız 
mıdır? 

Sayın milletvekilleri, iş Yasasının 33 
üncü maddesinde asgarî ücretin tespiti 
'belirli esaslara bağlanmıştır; ancak, gü
nün ekonomik ve sosyal koşullan, mad
denin işlerliğini ortadan kaldırmıştır. Bu 
nedenle söz konusu madde yeniden ele 
alınmalı ve düzenlenmelidir. En azından 
asgarî ücretin her yıl yeniden tespitiyle 
altı aylık enflasyon oranının ücrete yan
sıtılması sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi ide sizlere 
kısaca emekli, dul ve yetimler ile malul 
işçilerin durumundan bahsetmek istiyo
rum. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-
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Kur gibi kuramlardan ennekli ölanılıarın 
durumu;, yürekler acısıdır. Ülkemizi bir 
yrlıan gibi «aran süper enflasyon, bu ke
simi de .etkisi altına almış, emekliler ge
çimlerinden aciz duruma düşmüşlerdir. 
tMaaş gruplarında vefat eden, aldığı ma
aşla geçimimi temini edemeyip intihara 
kalkışanlar, yıllar yılı bu memlekete hiz
met edenler değil midir? Sosyal devlet 
vasfının bir gereği olarak, sabit gelirli bu 
kesimler, ek ödemelerle mutlak surette 
korunmalıdır. Malulen emekli olanlar, 
mahkeme kapılarından kurtarılmalı, ma
luliyet artışları kurum tarafından her yıl 
yapılacak kontrollerle tespit ed'ilımeliidir. 

Bu bölümde kısaca, süper emeklilik 
'uygulamasına değinmek istiyorum. Ön
celikle şu hususu vurgulamak isteriz ki, 
biz'er, emeklileriımiziın yüksek düzeyde 
maaş almalarından yanayız ve bunu de
vamlı surette istiyoruz. 'Bildiğiniz gibi, 
3395 sayılı Yasa ile birimci derecemin son 
kademesimden T 400 gösterge üzerimden 
aylık alanlar süper emeklilikten yararlan-
ımış'ardır; ancak, iyi niyetle çıkarılan bu 
yasa, 'birçok haksızlıkları, eşitsizlikleri de 
beraberimde getirmiştir. Burada bir diğer 
talihsizlik de hükümet programında, sü
per emeklilik uygulamasında ortaya çıkan 
sorunların, gerekli önlemler ali umarak gi-
dorilıeceğiı belirtilmekte ilken, Sayın Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımın, sü
per emeklilik .sistemine karşı olması ve 
bunun devleti sömüren bir mekanizma ol
duğu yolundaki görüşüdür. 

Biz, tüm işçi ve memur ve Bağ-Kur 
emeklilerimin yaşam düzeylerinim yüksel
tilmesinden yanayız. Yeni bir yasayla, 
sosyal adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı 
olan bu durumun düzeltilmesini, tüm 
emeklilerin aynı seviyeye getirilmesi ge
rektiğini vurguluyoruz. 

Sayın milletvekillleri, Bağ-Kur kapsa
mında olanlarım sağlık sigortasından ya-
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rarlanmalarını, önemli bir gelişme olarak 
karşılıyoruz; bu uygulamanun giderek 
yaygınlaştırı'iması ve Bağ-Kur sigortalı
larımın, Sosyal Sigortalar Kurumu hasta
neli erinden yar arlanmalarımı da sevindirici 
buluyoruz; ancak, Sosyal Sigortalar Ku
rumu hastanelerimin durumumun da dü
zeltilmesi gereğini belirtmek istiyoruz. 
İyi niyetli yönetici ve doktorlarımızın ka
pasitelerinin çok üstünde çalışmak zorun
da 'bırakılmaları, omları fizik olarak sars
makta, yıpratmaktadır. Bu durum da, 
sağlık hizmetlerinim iyi yürümemesi, has
taların gerekli muayene ve tedavi göre-
memeHeri sonucunu doğurmaktadır. Bu
gün, kuruma bağlı sağlık istasyonları da 
gerekli hizmeti vermekten uzaktır; ço
ğunda doktor yoktur veya geçici doktor
lar görevlidir; elemanı eksiktir, yeterli 
h'zmeti vermekten uzaktır, mesai saatleri 
işyerindeki çalışma düzenime uymamak
tadır; üç vardiye çalışan işyerlerinde de
vamlı hizmette 'butlunü'ıması gereken sağ
lık istasyonlarında mesai 09.0Û-T7.00 şek
limde uygulanmaktadır; bu yanlışlıklar 
düzeltilmelidir. 

Sayın ımilletvek'iller.i, Sayın Bakan, se
çim bölgemizi ziyaret ettiğimde Ereğli ve 
Zonguldak'ta halem 672 maden işçisinde 
görülen ve pnömokomyos (îPmeumonoco-
niosis) denilen meslek hastalığı için 5 bim 
madem işçisinin taramadan geçirileceği -
mi söylemiş ve ayrıca, «Zonguldak bir iş
çi kenti ve buradaki işçilerim sağlığı 'bi
zim içim daima ön plandadır» demişler
dir. Sayın Bakanın, maden işçilerinim 
sağlığıma eğilmelerine memnun olma
mak mümkün değildir. Bu güzel yakla
şımdan cesaret alarak, bir hususa değin
mek istiyorum. 1980 yılımda Adalet Par
tisi İktidarları tarafımdan programa alı
nan, hatta tüm istimlâk işlemleri yapılan 
ve Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde ya-



T. B. M. MJ B : 53 12 . 4 . 1988 0 : 2 

pimi düşünülen 1 400 yataklı Meslek 
Hastalıkları Hastanesi projesi, tüm ısrar
lı. ve heyecanlı takiplerimize nağmen, 
1983-1987 yıllarında yatırım planından çı
karılmıştır. Geçan yıl, Sosyali Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 
Çaycuma Belediye Başkanlığına gönderi
len bir yazıda, «İmar planında Sosyal; Si
gortalar Kurumu Meslek Hastanesi yeri 
alarak verilen kısım üzerinde istenildiği 
şekilde tasarruf yapılabileceği» bildiriil-
miştir. 

iŞiımdi, maden işçisinin sağlığı ile ger
çekten ilgilenen Sayın Bakana soruyo
rum : îşte size büyük bir fırsat. İşte, ma
den işçisi ve işte mıaden işçisinin belalısı 
meslek hastalığı ve işte maiden işçisine gö
türeceğiniz büyük hizmet. Siz, maden iş
çisinin çalışma şartlarını gördünüz ve bir 
daha kömür yakmıamaya yemin ettiniz, 
gerçeği gördünüz. Ben diyorum ki : Ma
den işçisinin aldığı ücretle ilgilenmiyor
sunuz, hiç Olmazsa sağlığı ile ilgilenin1 

ve bu hastaneyi yapınız Sayın Bakan. 

Maden işçisinin ücreti ile ilgilenmiyor
sunuz dedim. Bakınız, elimde yeni işe 
başlamış bir maden işçisinin 1988 yılı 
şubat ayına ait aylık bordrosu bulunmak
tadır. iŞubat ayında işe başlamış : 

Yeraltında çalıştığı gün sayısı : 25 
gün. 

Hafta tatili : 4 gün 
Toplam : 29 yevmiye 
Baz yevmiyesi : 2 475 lira. 
Ücreti toplamı : 61 875 lira. 
Hafta tatili ödemesi : 9 900 lira. 
Primi : 2 475 llina, 
Toplam olarak : 74 250 lira. 
Şimdi kesintileri okuyorum : 
Sigorta primi : 10 395 lira. 
Amele Birliği aidatı : 1 114 lira. 
Kesintiler yekûnu : 11 509 lira. 
Net ele geçen : 62 741 lira. 

Bu işçi, yerin altında 500 - 600 met
re derinlikte çalışan ve «Domuz Dam-
cı» tabir edilen tam kömür üreten işçidir 
ve ödenen ücret 62 741 liradır, evlidir ve 
3 çocuğu vardır. Ayrıca bu işçi bir ay ça-
IIışıp bir ay çalışmadığından t>u aldığı 
!62 741 llira ücret, neredeyse 3 aylık ma
aşıdır. Bu ücret, yeni işe giren bir işçi
nin aldığı miktardır, aldığı ortadadır. 
Buna karşılık, 16 yıllık vasıflı bir yeraltı 
işçisi 106 bin lira maaş almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle 
Grup Başkan vekil i arkadaşım Sayın Kok
sal Toptan tarafından verilen ve yeraltın
da çalışan maden işçilerine yüzde 70 
tazminat verilmesini öngören kanun tek
lifini desteklemenizi sizlerden bekliyoruz. 

Yakmamak yolunda yemin ettiğiniz 
kömürü üreten maden işçisine ödediğiniz 
ücret, -emekli olmuş bir işçi- ayda 130-
140 bin ura almaktadır. Bu da haksızlık
tır. Ayda 400-450 bin lira emekli maaşı 
alan süper emekliler vardır; biz hepsinin 
aynı düzeye getirilmesini istiyoruz; An
cak, bugün çalışan bir işçi 110 bin lira 
almakta, emekli işçi ise 130-140 bin lira 
almaktadır. Bu da, 20 yılını dolduran va-
sıflu işçilerimizin emekliliğe kaymasına 
neden Olmaktadır. Bu gidişle madende 
vasıflı ve gerçekten kömür üreten' işçi 
bulunamayacaktır. Zira, işçiler «Hem 
daha az maaş alıp, nem de hayatımı teh
likeye atmaktansa emekıli olurum» de
mektedirler ki, bunda da yüzde yüz hak
lıdırlar. 

Sayın millet vekilleri, Çalışma ye Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bütçesinin gö
rüşüleceği gürttere yakın, 8 Nisan 1988 ta
rihinde Sayın Bakan, yeni asgarî ücretin, 
mayıs ayında tespit edileceğini, '2821 ve 
2822 sayılı yasalarda değişiklikler yapıla-
oağunı ve Sosyal Sigortalar Kurumu sağ
lık hizmetlerinin iyileştirileceğini vaat et-
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mislerdi. Her vaat, bizim burada açılkça 
gözler önüne serdiğimiz sorunlardır. İn
şallah sözlerinde dururlar ve bu sorunları 
çözerler. 

Sayın mllletvekillerıi, Anavatan Parti
si İktidarı öteden beri, gurbet elerde ça
lışan ve bugün sayıları 2,5 mıMyonu bu
lanı işçilerimizi altın yumurtlayanı tavuk 
olarak görımeikte, sadece ve sadece onla
rın yurda getireceği dövize balkımaktadır. 
Bakanlık, bugüne kadar yurt dışında ça
lışan işçilerimizin horlanmasına, çalışma 
şartlarına, halk ve menfaatlerine, yaşam 
şartlarınla, özellikle aile fertlerine ve bü
yük problemler içinde bulunan çocukla
rına karşı bigâne ka'mış, bu yolda olum
lu adımlar atamamıştır. 

Kesim dönüş yapan işçilerin topluma 
uyum sağlamaları yönünden de bir çalış
ma bulunmamıaiktadır. özellikle çocukla
rın durumu düşündürücüdür. Kapalı, mu
hafazakâr bir ortamdan, çok değişik bir 
ortama giren çocukların eğitimi1, öğretimi 
yeterli değildir. Gerekli müdahaleler ge
cikmeden yapılmalıdır. Yurda kesin dö
nüş yapan işçilerin bir kısım haklar il ora
da kalmakta, bu haklar devlet tarafından 
değil -«Herkes kendi başının çaresine 
halksın» anlayışı ile işçiler himayesiz bi-
rakı'maktadır- bazı kişilerce 'basılı evrak
lar dağıtılmak suretiyle kesini dönüş ya
panların önada kalan haklarının alınacağı 
vaat edilmektedir. Bunlara dair örnekleri 
istenirse sunarız. Oysa, bu tür hak ve 
menfaatlerin Bakanlığım yol göstericiliğin
de takip edilmesi gerekmez mi?.. 

Sayın (milletvekilleri, konuşmamın bu 
bölümünde çalışanları ilgilendiren diğer 
hususlara kısaca değinmek istiyorum. 
Ağır ve yıpratıcı oûan çalışma şartlarına, 
işçi sağlığıma, iş güvenliğine gereken 
önem veriılmelidir. Kaçak ve sigortaısız 
olarak çalıştın! an ve özellikle 13-16 yaş 

arasındaki! çoculklarıın halklarının ve sağ
lıklarının, çalışma koşullarının daha dik
katlice izlenmesi, gereken önlemlerin 
alınması gerektiği kanaatındayız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün 
kamu kesiminden 42,5 milyar ve özel ke
simden de 96,2 milyar prim alacağı bu-
ılunmıaktadıır. Bugün köylerimizde Hazi
ne arazisine pırasa ekti, pancar ekti, ıs
panak ekti diye köylülerimizden ecr-i mi
sil adı altında birtakım paralar anında 
alınmaktadır. Devlet alacağına neden sa
hip çıkmaz? (Borçlu, köylü, çiftçi olunca 
alacak hemen tahsil edilir. Kurumun 
maddî sıkıntı çektiği bugünlerde, bu 
prim alacakları mutlak surette tahsil edll-
mıelidir. 

Sayın milletvekilleri, haiksız işten çt-
kanmalar bir an önce sona erdiriilmelidir. 
Bu husustaki yasal düzenlemeler yeni
den gözden geçinii'ımdidir. İşveren, «İşye-
rimi kapattım» bahanesiyle küçük ödeme
leriyle İşçinin işine son vermekte, İşçi hafc-
lariıni! savunamaz duruma gelmektedir. 
Bunun birçok örnekleri vardır. İşyeri de
ğiştiren işçiler, değişik ve zor koşullarda 
çalışmaya zorlanmakta, giderek işten çı
karılmaktadır. Bu haiksız uygulamalar 
son bulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılı prog-
rammın 300 üncü sayfasında, «Kısaca 
uzun vadeli risklerden korunmak üzere 
sigortalanmış vs hizmetlerden yararlanan 
toplam sigortalıların, toplam nüfusa ora
nı 1986 yılında yüzde 5i6,4'tür» dtenıilımıek-
tedir. Bu oran Batılı ülkelerde yüzde 
100'dür. Bu nedenlerle, sosyal güvenlik 
şemsiyesinin tüm toplumu kapsayacak 
şekilde ele alınmasının zorunluluğuna 
dikkatleri çekmek istiyoruz. 

Dğer taraftan, tüm sosyal güvenlik 
kuruluşlarının bir çatı altında toplanma
sı, mevzuatın tümüyle ele alınarak eşit-
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sizliklere ve farklı uygulamalarla son ve
recek şekilde yeni, uygar, adil sosyal gü
venlik ve sosyal yardım ortamı yaratılma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemiz
de yaşlı ve kimsesiz kişileri de düşün-. 
mek zorundayız. Yasayla .sağlanan maddî 
imkânlar yeterli m:d:r?.. Bu imkânların 
iyileştirilmesi düşünülmekte midir?. Bu 
soruların da cevaplandınlması gerekir ka
naatindeyiz. 

Öte yandan, ülkemizde 0-18 yaş gru
bunda bulunup da korunmaya muhtaç 
durumda olan 750 bin dolayında çocu
ğumuz bulunmaktadır; Bu çocuklarımızın 
da korunması, topluma kazandırıltaası 
Çalışma ve Sosyal Güvenlıik Bakanlığına 
düşmektedir. 'Bu çocuklar hakkında yeni 
tedbirler düşünülmekte midir? 

Elinde sakat raporu olduğu halde iş 
bulamayan linsaın1 arımızın durumu ne ola
caktır? Kamu kurum ve kuruluşları, bu 
tip insanları çalıştırmak zorunda oldukla
rı halde, türiü bahanelerle bu yükümlü
lüklerinden kaçmaktadırlar. Bunların 
takibi de Çalışma 'Bakanlığına düşmekte
dir. 

Ha'en cezaevlerinde bulunan hükümlü 
ve tutukluların durumu da yürekler acısı
dır. Kader maihkûmu olan bu insanlarım 
çoğu işlerini kaybetmiştir. Bu insanlarım 
tahliye olduklarında yeni İş imkânlarına 
kavuşturulımaları, topluma kazandırılma
ları gereğini hatırlatmak isteriz. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilıleri; 
konuşmamın başında, gerek Anayasamız 
ve gerekse 2821 ve 2822 sayılı yasalarla 
getirilen çalışma hayatımızla ilgili kısıt
lamalar hakkında bilgiler sunmuştum. Bu 
kısımda ise, bu yasal kısıtlamalara ek 
olarak, iktidar tarafımdan yaratılan kısıt
lamalara ve sendikal1 halklara vurulan 
darbelere değinmek istiyorum. 

Bu darbelerden bir tanesi 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve bu ka
rarnamenin 4'2 nci maddesini değiştiren 
308 ıstayıh Kanun Hükmünde Kararna
medir. Değiştirilen madde ile, sözleşmeli 
olarak çalıştırılacak personelin tarifi ya
pılmaktadır. Bu tarife göre, sözleşmeli 
personel, bir hizmet sözleşmesi ile çalışan1 

ve işçi statüsünde olmayan personel ola
rak tanımlanmaktadır. 

IBu kararnameyle getirilen tarif ve bu 
tariften beklenen aımaç belidir. 233 sa
yılı Kanun (Hükmünde Kararnamedeki 
anlam ve kavram belirsizliği 308 sayıllı 
Kanun Hükmünde Kararname ile gideril-
ımelkte ve. sözleşmeli personel, işçi statü
sünden çıkarılmaktadır. Böylece, sözleş
meli personel, hizmet sözleşmesi ile çalış
makta olmasına rağmen, gerek Anayasa
nın, gerek Sendikalar Yasasının ve Top
lu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasa
sının ve gerekse İş Yasasının işçiye sağ
ladığı makılardan yararlanamayacak du
ruma getirilmek istenmektedir. Amaç, iş
çi haklarının geçersiz kılındığı bir kamu 
ikt'sadî teşebbüsleri düzeni yaratmaktır. 

308 sayılı 'Kararname ile öngörülen 
değişiklikler Anayasaya aykırıdır. Zira, 
Anayasada ve Anayasanın teminatı altın
da, işçilere tanınmış belirli hak ve öz
gürlükler vardır. Sendika kurma hakkı, 
'Sendikaya üye olma hakkı, grev, toplu iş 
sözleşmesi yapıma hakkı Anayasa temina
tı altındadır. Bu nedenle, yasa koyucu, 
iklimin işçi olup, kimin işçi olmadığıma 
karar vermek durumumda değildir. Yasa 
koyucu, Anayasaya uygun olarak bir 
hakkım kullanılmasını düzenleyebilir. An
cak, bu hakkı elinden alamaz. Yasa koy
mak yoluyla yapılamayacak olan bir ta
sarrufu, Anavatan Partisi İktidarı, kanun 
hükmünde kararname ite yapmak gibi 
bir duruma düşmüştür ki, artık bu yan-
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dış uygulamalarla bir son verilmelidir. 
Son verilmelidir, çünkü, Yargıtay 9 uncu 
Hukuk Dairesi, Ikamu iktisadî teşebbüs
lerindeki sözleşmeli personeli fiilen işçi 
kabul ederek, sendika üyesi o'lıabilecekle-
rime karar vermiştir. Diğer taraftan', İs
tanbul 5 inci İş Mahkemesi, açılan bir 
davanın yargıilaması sırasında, sözleş
meli personele ilişkin 233 sayılı Kararna
menin Anayasaya aykırı olduğu sonucu
na vararak,-kararnamenin iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesine başvurmuştur, in
celeme devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hukuk sistemimiz, hâkimlerimiz, sözleş
meli personel işçidir diyor; .sendikaya üye 
olabilir, toplusözleşme yapabilir diyor; 
ancak, her zaman olduğu gibi, hükümet 
aksini söylüyor. 

Bu arada şu hususu özellikle arz et
mek isteriz ki, bizler Doğru Yol Partisi 
olarak, memurlarımıızım, bürokratlarımıı-
zım sözleşme yoluyla yüksek ücret alma
sına karşı değiliz. Biz, evvela, sendikal 
özgürlüklere indirilen darbeye karşıyız. 
Nitekim, Hükümet, yasalara aykırı ola
rak, sözleşmeli personele «İşçi değilsin, 
toplu iş sözleşmesi akdedemezsin, fayda
lanamazsın, sendikaya üye. olamazsın; 
yoksa senin sözleşmeni feshederim» di
yor. Sözleşmesinin feshedileceği korkusu 
ile sözleşmeli olarak çalışanlar sendikal 
faaliyette bulunamıyor. İşte, bu nedenler
le «233 ve 308 sayılı Kamun Hükmünde 
Kararnameler, çalışanlar içim bir baskı 
ve ısendikasızlaştırıma aracıdır» diyoruz. 

Sayın milletvekillileri, çalışanlara, ge
rek ücret politikası, iş güvencesi ve ge
rekse ucuz mal ve hizmet edinmeleri yö
nünden indirilen bir darbe de, kamu ik
tisadî teşebbüslerinim' özeleştirillmesi gi
rişimleridir. Kamu iktisadî teşebbüsleri
nim özeDleşıtiriılmesi, iktidarım siyasî terci

hini yansıtır; ancak, bu tercih, çalışanlar 
açısından olumsuz gelişmelere yol aça
cak niteliktedir. Oysa, kamu iktisadî te
şebbüsleri, Cumhuriyetim kuruluşundan 
beri ekonomide ağırlıkları olam temel 
kuruluşlardır. Topluma belirli kalitede, 
belirli fiyatta mal ve hizmet arz etmeyi, 
sosyal adaleti ve dengeli kalkınmayı ger
çekleştirmeyi amaç edinen kuruluşlardır. 
Kamu iktisadî teşebbüsleri, son yıllarda 
bu özellliklıerinden biraz uzaklaşmış olsa
lar dahi, yine de toplumun sigortalarıdır. 

Geniş halk kitlelerime hizmet veren 
KİT'lerin tasfiyesi neyi amaçlamaktadır? 
233 ve 308 sayılı! -demin bahsettiğinı-
Kararnamelerle ilgili güdülen amaç me-
dir? Kamu iktisadî teşebbüslerinde sekiz 
yıldır uygulanan istihdam kısıcı politika
ların hedefleri nedir? Topluma ucuz 
mal ve hizmet vermesi gereken KİT'lerin, 
daha çok kâr isteyen özel sektörün elime 
geçmesi halinde, özeli sektör piyasaya is
tediği fiyatta imal ve hizmet götürecek ve 
çalışanlar daha da güç durumda kalacak
tır. KİT'lerim özelleştirilmesi ortaya atıl
dığımda, bunlarım geniş halk kitlelerime, 
çalışanlara satılacağı ileri sürülmekteydi; 
geçimini temimden aciz hale getirilen ge
niş halk kitleleri, çalışanlar, hangi paray
la ve me miktarda hisseye sahip ola
caklardır? Sümerbankım İğdır Pamuklu 
Entegre Tesisleri, Tortum Yünlü Sanayi 
Tesisleri, İspir Ayakkabı Fabrikası geniş 
halk kitlelerine imi satılmıştır, yoksa ik
tidarlarınıza yakın torpilli holdinglere mi 
satılmıştır? Kamunun malı olan kamu ik
tisadî teşebbüslerimi özel kesime satmak, 
geniş halk kitlelerine ve bu arada çalı
şanlara ihanettir. 

Sayım milletvekilleri, Hükümetim sen
dikal haklar üzerindeki kısıtlamaların 
ıkaldırılıması ve gerelk Anayasada, gerek1 

Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşme-
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si Grev ve Lokavt Yasasında yapılması 
gereken değişikliklere bakış açısını anla
mak için -Bu husustaki gerçek niyetinin 
vurgulanması bakımından- Uluslararası 
Çalışma Örgütü ile olan il i şık Meri ne balk
ımak yeterlidir. 

Sayın Özal (Hükümeti, 198*6 yılı Mart 
ayında, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne 
başvurarak 2822 sayılı Yasa hükümleri
nin, Türkiye tarafından 1951 yılında tas
dik edilen Toplupazarlık ve Şendikalaş-
raa Hakkının Korunmasına Dair 98 sa
yılı Sözleşmeye aykırı olup almadığının 
belirlenmesinde ILO uzmanlarının kendi
lerine yardımcı olmasını istemiştir. Daha 
sonra, 1986 Haziran ayında yapılacak 
olan 72 nc.i dönem ILO konferansı önce
sinde, 30 Nisan 1986 tarihinde, zamanın 
Çalışma Bakanı bir taahhüt mektubu gön
dermiştir. Bu mektupta, Türk Hüküme
tinin iş mevzuatını ILO normlarına uy
gun hale getireceği kaydedilmiş ve Tür
kiye'nin tasdik etmiş olmakla, 98 sayılı 
Sözleşmeyle üstlendiği vecibelere ve ILO 
Anayasasın da yer alan sendika özgünlüğü 
prensiplerine ve konuya ilişkin ILO 
normlarına tam olarak uyulmasını) temin 
edecek her çeşit adıımı atmayı ve her çe
şit tedbirleri almayı taahhüt etmiştir. Bu 
taahhüt mektubu üzerine hükümet, 1986 
yılında Türkiye'nin durumunun tartışıl-
mamasını istemiş ve Türkiye 1986 yılın
da durumu ele alınacak ülkeler listesin
den çıkarılmıştıır. 

Hükümet, 17 Mart 1987 tarihinde 
ILO Genel Direktörüne yeni bir başvuru
da bulunmuş, bu başvuruda, iş mevzuatı 
üzerinde çalışmalar yapmakta olduğunu, 
ILO ile ımevout işbirliğini sürdürme ni
yeti taşıdığını belirtmiş ve bir heyet da
vet etmiştir. Gelen heyetin başkanı, 2821 
ve '28122 sayılı .Yasaların tümüyle geri çe
kilmesi ve ILO ilkelerine ve normlarına 
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uygun yeni bir yasal düzenleme yapılma
sını tavsiye etmiştir. 

Hükümet, -8 .'5.1987 tarihinde ikinci bir 
taahhüt mektubu göndermiştir. Bu taah
hüt mektubunda da aynen; «2821 ve 2822 
sayt+t Yasaları!, değişmiş bulunan ulusal 
şartlara göre tadil etmek üzere, bu ko
nunun yeni baştan ete alınması gerekli 
görülmüştür. Bunun yürütümü, Anayasa
nın bazı hükümlerinin mütalaa edilme
sini doğal olarak gerekli kılacaktır. Hü
kümet ILO prensiplerine ve normlarına 
tam olarak uygun bir iş mevzuatının 
gerçekleştiriılrnesi için gereken tüm ön
lemlerin alınması görüşündedir. Bunun 
takibi zımnında Hükümet Türkiye'de üç
lü istişarelere tekrar girişecektir. Hükü
met aynı zamanda bu hususlarla ilgili 
olarak ILO tarafından sağlanacak teknik 
yardımdan yararlanabileceği umudunda-
dur. Hükümet bu girişimleri derhal baş
latma niyetinde olup, .ilgili tüm tarafların 
tam olarak ve yapıcı bir suretle katılma
larıyla ve uygun bir yasama işlevi imkâ
nının mevcudiyeti ile çalışmanın mümkün 
olan en kısa zamanda tamamlanacağı 
umudundadır» denilmiştir. 

Her iki taahhütte de amaç, Türkiye'yi 
ILO'da gündeme sokmamaktır. Yoksa, 
iyi niyetli olarak yasalarda bir değişik
lik düşünülmemektedir. Çalışma Bakanı 
10 Haziran 1987 tarihinde ILO'da, özet
le aynı taahhütleri içeren bir konuşma 
yapmış; ancak bu konuşma da yeterli ol
mam ıştır; çünkü verilen (taahhütlerin 
h'çbiri tutulmamıştır. Çalışma Bakanının 
konuşması, yeni vaadi de bir şey ifade 
etmemiş ve 11 Haziran 1987 günü liste 
kesinleşmiş, Türkiye'nin 98 sayılı serbest 
toplu pazarlık sözleşmesine, 111 sayılı 
işe alınmada ayrım yapılmaması, iş seçi
mi ve işten çıkarmayı düzenleyen sözleş
meye aykırı davranış nedeniyle durumu 
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tartışılacak ülkeler llistesine alınmış ve 
Türkiye gündeme gelmiştir. 

Sayın özal Hükümetinin bu uygula
maları, komitede, İsveç, Yunanistan, Nor
veç, Fransa, Amerika 'Birleşik Devletleri 
ve .Belçika işçi delegeleri tarafından ağır 
bir dille eleştiriiımiştir. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, 5 da
kikanız Ikai'dı. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) 
— Bitiyor efendim. 

Sayın milletvekilleri, işte, Özal Hü
kümeti ve onun saygıdeğer Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkan'ları, Türk çalı
şanlarına işbaşına geldikleri günden beri 
yaptıklarını, tutulmayan vaatlerim ulus
lararası bir örgüte de yapmışlar ve fakat 
dışlanmışlardır. Bu vaatler bugün de gün
demdedir. Dış itibarımızın arttığının de
vamlı suretle iddia edildiği bir dönemıde 
bu somut örnek oldukça düşündürücü
dür. 

Yasalarda değişiklikler yapılacağı, üc-
'retlerin iyileştirileceği vaatleri 'de, korka
rız aynı akıbete uğrayacaktır. Zira Hü
kümet hem Uluslararası Çalışma Örgütü
me gerekil! düzenlemelerin' yapılacağını 
vaat etmekte ve bu hususta taahhütte 
'bulunmakta; fakat 18 Ocak 1988 tarihin
de de, ILO normlarına, Anayasasına ve 
sözleşmelerine aykırı: olarak, sözleşmeli 
personelin işçi; statüsünde olmadığına, 
toplusözleşme kapsamıma giremeyecekle
rine dair 308 sayılı kanun hükmünde ka
rarnameyi çıkarmaktadır. İnsana, «Bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu...» der
iler, 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi 
iktidarı tarafından sendikal özgürlüklere, 
serbest toplu pazarlık ve grev iılke'lerine 
vurulan bir diğer darbe de, 6 Haziran 
1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölge
ler Yasasıdır. Söz konusu yasa ile, grev 
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hakkı işçinin elinden alınmaktadır. Yasa-
»nın geçici birinci maddesi, serbest bölge
nin faaliyete geçmesinden itibaren, on 
yıl süreyle 2822 sayılı. Yasadaki grevle il
gili hükümlerin uygulanamayacağını ön
görmektedir. Böylece, işverene karşı kul
lanabileceği en büyük .imkânlardan bini 
olan grev hakkı, on yıl süreyle işçinin 
elinden alınmaktadır. Güdülen amaç, iş
çiyi koruma veya kollama değil; yabancı 
serımıayeyi, büyük holdingleri koruma ve 
kollamadır. Böylece, ucuz emek, savun
masız işçi kesimi yaratılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
çalışanların yasal kısıtlama ve pahalılık 
altında inim inim inledikleri, sendikaların 
'işlevlerini: yapamadıkları, çalışanların 
açız diye bağırdıkları, emekli, dul ve ye
timlerin geçimlerinden âciz duruma düşü
rüldükleri, işsizlerin taş taşımaya razı ol
dukları, yurt dışında çalışan işçilerimizin! 
kendi kaderlerine terk edildikleri 1988 
Türkiye'sinde, tüm bu olumsuzluklara 
karşın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanağı bütçesinin, çalışanlar, işsizler, 
emekli'ler ve tüm milletimiz için hayırlı 
o'masını, şahsım ve Doğru Yol Partisi 
Grubum adına diliyor; Yüce Meclisin 
muhteremi üyelerine saygılarımı sunuyor, 
teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıra-
ılarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Sayın Bakan, sıra şahısları adına ya
pılacak konuşmalara gelmiştir; siz hangi 
sırada söz istiyorsunuz efendim? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Lehinde konuşmadan sonra. 

/BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Zeynel Aslan. (ANAP 

s>ra1 arından alkıslar) 



T. B. M. M, B : $3 

ZEYNEL ASLAN '(Adıyaman) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
üzeninde, Anavatan Partisi: Grubu adına 
lehinde söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sözü grup adı
na vermedik, şahsınız adına verdik efen
dim. 

ZEYNEL ASLAN (Devamı! a) — 
Grup adıma, lehte efendim'. 

BAŞKAN — Hayır, grup adına ver
medik efendim; şahsınız adına söz ver
dik efendim. 

ZEYNEL ASLAN <Devamıla) — 
Anavatan Partisi Grubum adına lehte 
söz almış bulunuyorum, bu vesileyle... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bize, 
grubunuz tarafından, zatı âlinizin grubu 
temsû'.en konuşma yetki belgesi verilme
miştir. ikinci olarak; Anavatan Partisi 
Grubu adına iki arkadaşımız görüşlerini 
bildirmişlerdir. Şu anda, Zatı âlinize, büt
çenin ileninde ve şahsınız adına söz ver
miş oluyorum. 

ZEYNEL ASLAN ı(Devamı!la) — 
Tamam Sayın Başkan. 

Şahsım adına :söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisim Başkan ve 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sosyal: güvenlikte temel bakış açısı, 
toplumun' her kesiminim sosyal güvenliğe 
kavuşturulmasıdır. Yoksa, bir gruba da
ha fazla imkân sağlanması, geniş kitle
lerin sosyal güvenlikten mahrum ka'ma-
sı>, hem sosyal adalete hem de bu konu
da yapılmış sosyal tercihlere aykırı dü
şer. 

Yıllar sonra, tarımda kendi adına ve 
hesabına çalışanlarla, bir hizmet akdine 
(istinaden geçici olarak çalışanların sos
yali güvenlik kapsamına alınmaları, Ana
vatan Hükümeti zamanında başlamıştır. 
Bu cümileden oirak 1984 yılımda -illeri-
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imiz itibariyle- Konya ve Kırşehir; 1985 
yılında Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kay
seri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat; 
1986 ynlında Afyon, Aydın, Denizli, İz
mir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak; 
1987 yılında Amasya, Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize, Sıamsun, Sinop, 
Trabzon ve Gaziantep ve 198$ yılımda 
(içinde bulunduğumuz yıl içinde) Balı
kesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, 
İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve 
Tekirdağ illerinde -ki, bu illerin toplamı 
38 ediyor- bu uygulama devam etmekte
dir. 

tigili kanuna göre, 1994 yılıma kadar, 
bütün illeriımizin tarım sigortası kapsa
mına alınması gerekmektedir. Ancak, 
her konuda olduğu gibi, Hükümetimiz 
bunu da erkene alacak ve ümit ©diyorum, 
1994'te değil, 1990 yılımda, tarım sigorta
sı bütün yurt sathına yayılmış ve büyük 
bir kesim bu sigorta kapsamına alınmış 
olacaktır. 

Böylece, yaklaşık 4 milyon çiftçimiz, 
aile fertleri de dikkate alınmak suretiyle, 
15 milyon vatandaşımız daha, sosyal gü
venlik şemsiyesi altına alınmış olacaktır. 
Ancak, bu konuda, uygulamada birtakım 
sıkıntılar ve aksaklıklar bulunımaktadır. 
Buna rağmen, Sayın Bakanımızın da bil
gisi dahilindeki bu sorunların, yasal dü
zenleme yoluyla giderileceğine inancımız 
tamdır. 

Bağ-kur, yıllardır kendi sigortalısının 
dahi pek fazla 'bir şey beklemediği! ve 
hatta güven duymadığı bir kurum halin
deydi. Bunun da kanaatimce en büyük 
sebebi, sigortalılarım: ve emeklilerim sağlık 
hizmetinden yararlanamamalarıydı. Hü
kümetimiz, bu konuda da akılcı politika
lar üreterek çıkarmış olduğu bir kanunla, 
bu kesime, sağlık hizmeti götürmeyi ta
sarlamış bulunmaktadır. 1986 ve 1987 yıl-
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larında 31 ilde, 1988 yılında da geri ika
ları 36 ilde uygulamaya geçilmek sure
tiyle, çoık büyük bir hizmetimi sumulması 
artık gerçekleşmiş bulunmıalktadır. Böyle
ce, yıllardan beri, her türlü sıağlılk hiz
metinden yoksun bulunan,ve aile fertle
riyle beraber 9 milyonu bulan vatanda
şımız, Sosyal Sigortalar Kurumu ile dev
let hastaneleri ve diğer sağlık tesislerinde, 
ımuayene ve tedavilerini yaptırma imkâ
nına sahip olmuşlardır. 

Bağ-Kur sigortalılarının aylıklarıma, 
yıllar itibariyle, hiç de küçümsememeye-
oek oranda artışlar sağlanmıştır; ancak, 
yine de yeterli aylık aldıklarını söylemek 
mümkün değildir. Bunun da başlıca sebe
bi şudur : Henüz 15 yıllık maziye sahip 
bulunan bu kuruluşumuzun, bugün 330 
bin civarında emeklisi bulunmaktadır; 
bunun da yarısına yakın bir bölümü, 10 
yıllık hizmetlerini prim ödemeden değer
lendirmek suretiyle, emekli olmuşlar, bu 
uygulama, kurumun aktüel dengesini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Öte yandan, 
Bağ-iKur'un hailen 350 milyar lira prim 
alacağı bu!ummaktadır. Hükümetimizin, 
bu alacağın kısa sürede tahsili için çıkar
mış olduğu ve sigortalılara yeni bir im-
ıkân veren kanun hükmündeki kararna
meye göre, prim borçlarının aslını 31 Ma
yıs 1988 tarihime kadar ödeyen sigortalı
ların, gecikme zammı ve faizden doğan 
borçlarınım bir yılla kadar ertelenmesi hu
susundaki fırsat ve imkânı çok iyi değer
lendireceklerine inanıyorum, 

Sayın Başkan, (değerli milletvekilleri; 
şimdi de, Sosyal Sigortalar Kurumuyla 
ilgili görüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 3 milyon 
civarında sigortalısı, 1,3 milyona yakın 
emekli, dul ve yetimiyle, Türkiye'nin en 
büyük sosyal güvenlik kuruluşudur. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, nüfusu
muzun yaklaşık yüzde 40'nna sağlık hiz
meti vermektedir. Böylece ülkemiz, sağ
lık sektöründe, çok önemli bir kuruma 
sahip bulunmaktadır. 

350 civarında yataklı ve yataksız sağ
lık tesisi, 22 bin civarında hasta yatağı, 
36 bin civarında sağlık personeli bulu
nan bu güzide kuruluşumuzun sağlık per
soneli açığının süratle giderilmesi gerek
mektedir. 

Kanaatimce, idarî ve malî yönden 
özenk bir kuruluşun daha esnek kuralla
ra tabi olması, böylece kendi öz kaynak
larını daha akılcı bir şekilde kullanması
na imkân verilmesi sağlanmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık 
alan'ar, yıllardan beni, sosyali yardım 
zammı miktarınım memur emeklilerinin 
altında oümasımdan haklı olarak şikâyet 
etmekteydiler. Bu sene Hükümetimiz ilk 
defa bu eşitliği sağlamış bulunmaktadır. 
Reform niteliğindeki uygulamayı gerçek
leştiren Sayın Bakanımıza huzurlarınız
da teşekkürü bir borç biliyorum. 

Yine, işçi emekli aylıkları miktarının 
ek göstergesinin, î-4 dereceler hariç, 
devlet memurları emeklilerinin aylıkları
nın üzerinde tespitine ilişkin yasal düzen
leme ve uygulama da Hükümetimiz za
manında gerçekleştirilmiştir. 

Bununla işçi emeklilerimizin aylıkları
nın yeterli olduğunu söylemek istemiyo
rum. Ancak, Sosyal Sigorta, nimet-külfet 
dengesinin göz önünde tutulduğu, aktüel 
hesapların bugün ve gelecek itibariyle 
gayet hassas bir terazide ölçüldüğü bir 
kavram ve kurumdur. Devlet tarafından 
finanse edilmeyen, kendi öz kaynalklları-
nı değerlendirerek yaşamımı sürdüren bu 
kurumun, güvenirlilik ve likidite esasla
rına göre çalışması gerekmektedir. 
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Bugün Sosyal Sigortalar Kurumunun 
250 milyar lira civarında ikamu ve özel 
sektörden prim alacağı bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Aslan, süreniz ta
mamlanmıştır, toparlamanızı rica ediyo
rum. 

ZEYNEL ASLAN (Devamla) — 
Bu alacağın tahsilli için, bir yandan ce
zaî müeyyideler artırılmış, bir yandan da 
tahsilatı hızlandırıcı uygulamalaj- yapıl
mıştır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (DEVAM) 

3. — 23 Eylül - 9 Ekim 1987 tarih
leri arasında Cenevre'de yapılan 74 üncü 
Uluslararası Çalışma Konferansında ka
bul edilen sözleşme ve tavsiye kararları 
ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı tarafından bütçe müzake
releri sırasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/502) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baka
na söz vermeden önce Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardın. Bu tezkere, ülkemizin 
üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı (IUO) Anayasanın 19 uncu 
maddesinin (5b) ve (6b) bentleri gere
ğince, hüküm etlerin, uluslararası çalışma 
konferanslarında kabul edilen tavsiye ka
rarları hakkında yasama organına bilgi 
sunmalarıma dairdir. Bu bilgiyi Sayın Ba-

Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; ülkemizdeki vatandaşların bugün 
önemli bir bölümünün sosyal güvenlik 
hizmetlerinden yararlanmasını sağlaya
cak bu bakanlığın bütçesinin milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, başta 
Sayın Balkan olmak üzere, bakanlık ve 
bağlı kuruluşların personelline teşekkür -
leriımi ve Yüce 'Meclise saygılarımı suna
nım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aslan. 

kan konuşmalarının sonunda verecekler
dir. 

Şimdi Başbakanlık tezkeresini okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
IBaşkanlığına 

23 Eylül - 9 Ekim 1987 tarihleri ara
sında Cenevre'de yapılan 74 üncü Ulus
lararası Çalışma Konferansı'nda 'kabul 
edilen sözleşme ve tavsiye kararı ile il
gili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sı
rasında Türkiye Büyük 'Millet IMeclisi'ne 
bilgi sunulması hakkında Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan 
14.3.1988 tarihli ve 009447 sayılı yazı ve 
ek/inin suretleri ilişikte' gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
t. Kaya Erdem 

Başbakan Yardımcısı 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (DEVAM) 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DtĞER İŞLER (Devam) 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tavanları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜ
VENLİK BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Efendim, 
aleyhte söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bakandan sonra söz ve
ririz, sıra gelirse efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMRET AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Bugün bilgilerinize sunulmakta olan 
Bakanlığımın 1988 malî yılı bütçe tasarı
sı, 20 milyar 106 milyon Türk Lirası tu
tarında bir ödenekler bütününü kapsa
maktadır. Bu miktardan 5 milyar 165 mil
yon Türk Lirası iş ve işçi Bulma Kuru
mu Genel Müdürlüğü, 174 milyon lirası 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Mer
kezi olmak üzere, toplam 5 milyar 339 
milyon liralık bölümü Bakanlığımın bağ
lı kuruluşuna aittir. 

1987 yılı gider bütçesi içindeki payı 
'binde 1 olan Bakanlığımın bütçesinde, bir 

önceki yıla oranla yüzde 74'lük bir ar
tış öngörülmüştür. 

Kaynağını Anayasamızdan alan, çalış
ma ve sosyal güvenliği sağlamakla gö
revli Bakanlığımın amacı, 9.1.1985 tarih 
ve 3146 sayılı Yasada belirtilmiştir. 

işçi ve işverenlerin karşılıklı hak ve 
yükümlülüklerinin hükme bağlandığı 1475 
sayılı İş Yasası, 854 sayılı Deniz İş Ya
sası ve 5953 sayılı Basın İş Yasasının ül
kemizde uygulanmasını ve uygulamanın 
bu yasalarda belirtilen esaslara uygun şe
kilde yürütülmesiyle, iş yerlerinde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alın
masını sağlamak ve denetlemekle de Ba
kanlığımız görevli ve yetkili kılınmıştır. 

2821 sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 
sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Yasalarının uygulanmasında da Ba
kanlığımıza çok önemli görev ve yetkiler 
verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizde, 31.12.1987 tarihi itibariyle 91 
işçi sendikası, 46 işveren sendikası olmak 
üzere 137 sendika ile, üçü işçi konfede
rasyonu ve biri de işveren konfederasyo
nu olmak üzere dört konfederasyon bu
lunmaktadır. 

Ocak 1988 iş kolu istatistiklerine gö
re, ülkemizdeki 3 354718 işçinin yüzde 
63,21'i, diğer bir ifadeyle 2 120l667'si sen
dikalara üyedir. 31.12.1987 tarihi itibariy
le toplam 923 093 işçiyi kapsayan 7 623 
işyerine ait 2 343 toplu iş sözleşmesi ya
pılmıştır. 

1987 yılı itibariyle, kamu ve özel iş
yerlerinde işletme ve işyeri düzeyinde 
29 739 işçiyi kapsayan 346 işyerinde 307 
grev yapılmış ve daha önceki konuşma
larımda da ifade etmiş olduğum gibi, bu-
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riun sonucunda 1 961 940 işgünü kaybe
dilmiştir. 

2822 sayılı Yasa ile getirilmiş olan 
resmî arabuluculuk kurumuna, yine aynı 
tarih itibariyle toplam 907 uyuşmazlık 
ulaşmış ve bunlardan 269'u anlaşma ile, 
621'i uyuşmazlıkla sonuçlanmış, 17'si ise 
devam etmektedir. 

21.12.1984 ve 31.12.1987 tarihleri ara
sında toplam 46 241 işçiyi kapsayan 1 076 
işyerinde 282 toplu iş sözleşmesi, Yüksek 
Hâkem Kurulunca karara bağlanmıştır. 

1475 sayılı İş Yasasının, 2762 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 14 üncü maddesi, kı
dem tazminatlarının yıllık miktarını, Dev
let Memurları Yasasına tabi en yüksek 
devlet memuruna 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası hü
kümlerine göre, «Bir hizmet yılı için öde
necek asgarî emeklilik ikramiyesini geçe
meyeceğini» öngörmektedir. Buna göre, 
Temmuz 1984 tarihinde 82 820 lira olan 
kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı, 
1.1.1988 tarihinden itibaren, 394 800 lira
ya yükseltilmiştir. Böylece, kıdem tazmi
natı tavanı 1 Temmuz 1984'ten itibaren 
yüzde 476,7 oranında artmış bulunmak
tadır. 

Bilindiği üzere, 1475 sayılı iş Yasası
nın 33 üncü maddesi, ücretlerin asgarî sı
nırlarının en geç iki yılda bir Asgarî Üc
ret Tespit Komisyonu aracılığıyla belir
leneceğini öngörmektedir. Hükümetimiz 
döneminde, yine daha önceki konuşmala
rımda da ifade etmiş olduğum gibi, asga
rî ücret, yasada belirtilen süre dolmadan 
aylarca önce olmak üzere üç kez belirlen
miştir. 1983 yılında 16 200 lira olan sa
nayi ve hizmet kesimi asgarî ücreti beş 
kata yakın artırılarak 1 Temmuz 1987 ta
rihinden geçerli olmak üzere, 16 yaşından 
büyükler için 74 250 Türk Lirasına yük
seltilmiştir. 

Tarım işçilerinin asgarî ücreti ise 1983' 
te 13 200 lira iken, 1 Temmuz 1987 tari
hinde 65 700 liraya çıkarılmıştır. Bu mik
tar, 1.10.1985 tarihinden itibaren uygula
nan 34 200 liralık ücrete göre yüzde 92, 
11 oranında bir artışı ifade etmektedir. 
Bu oran, asgarî ücret uygulamasının baş
latıldığı 1969 yılından bu yana sağlanan 
en yüksek artış olmuştur. 

Ayrıca, gemi adamlarına ödenen iaşe 
bedeli, 6.9.1983'te 430 lira iken bu mik
tar 21.8.1985'te yüzde 94'lük bir artışla 
835 Türk Lirasına çıkarılmış, 12.8.1987 
tarihli Gemi Adamları iaşe Bedeli Tespit 
Kurulu toplantısında ise, 1 650 lira olarak 
belirlenmiştir. 

Henüz asgarî ücret tespit edileli 10 ay 
ıbile dolmamış iken Asgarî Ücret Tespit 
Komisyonunu bütçe görüşmelerinden son
ra toplayacağız ye bu komisyonda biraz 
önce konuşma yapan milletvekili arkadaş
larımın eleştiri konusu yaptıkları husus
ları da dikkate alarak asgarî ücretin be
lirlenmesini sağlamaya çalışacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çalışma hayatının denetlenmesine gelince : 
Bakanlık iş teftiş hizmetleri 298 müfettiş, 
45 iş müfettiş yardımcısıyla işçi sağlığı 
ve işgüvenliği yönünden denetim yapan 
143 teknik iş müfettişi ve denetime yetki
li 111 teknik iş müfettiş yardımcısıyla yü
rütülmektedir. 1987 yılı içinde denetim 
elemanlarımızca, işin yürütümü açısından, 
32 748 işyerinin denetimi yapılmış olup, 
yasa hükümlerine uymayan 2 727 işveren 
hakkında yasal kovuşturma açılması için 
cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

1987 yılında yine bakanlık denetim 
elemanlarınca işçi sağlığı ve iş güvenliği 
açısından ise, 19 555 işyeri denetlenmiş ve 
yasa hükümlerine uymayan 1 523 işveren 
hakkında yasal kovuşturma açılması için 
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cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusun
da bulunulmuştur. 

Yapılan istatistiklere göre, sanayileş
mekte olan ülkemizde sanayi sektöründe 
meydana gelen iş kazaları ve meslek has
talıkları oranı 1984 yılında yüzde 6,8 
iken, işyerlerinde yapılan yoğun denetim
ler ile işveren ve işçilerin eğitimi sonucu 
1987 yılında bu oran yüzde 4,7'ye düşü
rülmesine rağmen 1987 yılında 158 836 iş 
kazası olmuş; 1 149 işçimiz hayatını kay
betmiş, 2 712 işçimiz ise iş göremez hale 
gelmiş, toplam 2 521 478 işgünü kaybı ol
muştur. 

Arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gi
bi, bu konuda iyi durumda olduğumuzu 
söylemek mümkün değildir; ancak, ba
kanlık olarak iş kazalarının önlenmesi ve 
ve bu oranın daha düşük düzeye indiril
mesi için işyerlerinde alınacak önlemlerden 
bunların denetimine, işçi ve işverenin eği
tilmesinden sağlık tesislerinin geliştirilme
sine kadar çeşitli konularda bilimsel ince
leme ve araştırmalar Uluslararası Çalış
ma Teşkilatı ILO'nun da katkılarıyla sür
dürülmektedir. 

Bununla ilgili olarak, Gebe ve Emzik
li Kadınların Çalıştırılması Şartlarıyla, 
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurt
larına Dair Tüzük ile İşyerlerinde İşin 
Durdurulmasına ve İşyerlerinin Kapatıl
masına Dair Tüzük Resmî gazetelerde ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bunlara ilave olarak, özellikle belirt
mek isterim ki, ilk defa 1987 yılında sa
nayinin ve işçi kesiminin yoğun olduğu 
11 ilde kutlanan ve beklenenin üzerinde 
başarılı olan «İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Haftası» 1988 yılında 67 ilde kutlanacak
tır. Değerli milletvekili arkadaşlarımın, il-, 
lerinde yapılacak «İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Haftası» kutlamalarına katılmala
rı, bizlere büyük mutluluk verecek ve ça
lışmalarımıza hız kazandıracaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizde meslek hastalıkları yönünden 
'kurşun zehirlenmeleri büyük önem taşı
maktadır. Bu nedenle yapılan program
lar çerçevesinde Ankara, İzmir, Manisa, 
Aydın, İstanbul, Adana ve Bursa illeriyle 
bu illere bağlı ilçelerde kurşunla çalışılan 
847 işyeri ile 5 157 işçi taranmış, bu işçi
lerden etkilenme tespit edilen 2 289 kişi 
Sosyal Sigortalar Kurumu meslek hasta
lıkları hastanelerine bildirilmiş ve tedavi
lerine başlanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
ve meslek hastalıkları hastanesiyle işbirli
ği sonucu, Zonguldak maden havzasında 
çalışan 5 bin maden işçisi pnömokonyoz 
denilen akciğer toz hastalığı taramasın
dan geçirilerek:, 675 işçiye pnömokonyoz 
teşhisi konmuştur. Hedefimiz, bu yıl kö
mür havzasında çalışan 10 bin maden iş
çisinin daha pnömokonyoz taramasından 
geçirilmesidir. Bunun yanı sıra, çeşitli iş
yerlerinde 386 işçi benzen, 235 işçi testi
si t ve 768 işçi de yeşil tütün taramasından 
geçirilmiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkında ar
kadaşlarımın biraz önce yaptıkları eleşti
rilerinde de haklılıkları vardır. Bugün dün
ya ülkelerinde iş ve işçi bulma kurumla
rı, fonksiyonları itibariyle işsizlik sorunu
nun çözümünde önemli görevler yüklen
mektedirler. Başlangıçta klasik anlamda 
tanımlanan, işçiye iş, işverene işçi bulmak 
amacıyla kurulan bu kurumlar; zaman 
içinde kendilerini yenileyerek, işgücü pi-
yasasınTn izlenmesinde, istihdam politika
sının oluşturulmasında ve sonuç olarak iş
sizlikle mücadelede etkin kuruluşlar ola
rak rol almışlardır. 

İş ye İşçi Bulma Kurumumuzu, geliş
miş Batı ülkelerinde olduğu gibi, istihda
mı geliştirme, işsizlikle mücadele ve iş pi
yasasını aktif hale getirme amacıyla bir 
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dizi proje çalışmalarını başlatmış bulunu
yoruz. Bu suretle, arkadaşlarımızın eleş
tirdikleri hususlara çözümler getirmiş ola
cağız. Bu projelerin en önemlilerinden bi
risi, özel istihdam danışmanlığı; diğeri de, 
işgücü yetiştirme projesidir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, ülkemizde 
işgücü açığı bulunan meslek dallarında 
özel sektör aracılığıyla işgücü yetiştiril
mesine olanak sağlamak üzere Özel İstih
dam Danışmanlığı Yönetmeliğini uygula
maya koyarak, işçilerimize beceri kazan
dırma, kendilerine uygun bir iş olanağı 
yaratma çalışmalarına başlamıştır. 

Bunun yanında, kamu kurum ve kuru
luşlarının boş potansiyelinden faydalana
rak, vasıfsız işgücünü ülke ekonomisinin 
ihtiyacı olan meslek dallarına yönlendir
mek üzere işgücü yetiştirme projesinin 
uygulamasına da geçmiştir. Bu amaçla, 
1988 yılı içinde sanayinin ve işgücünün 
yoğun olduğu illerde kurum tarafından, 
ortalama 20 kişilik gruplardan oluşacak 
bin dolayında işgücü yetiştirme kursu 
açılması ve bu kurslarda 20 bin işgücünün 
toelli bir nispette yetiştirilerek istihdam 
edilmesi planlanmıştır. 

Nitekim, işgücü yetiştirme projesi çer
çevesinde işsizlere istihdam garantisi de 
verilmek suretiyle, kurum tarafından, İs
tanbul, Kayseri, Samsun ve Nevşehir'de, 
işsizlerin işgücü ihtiyacı bulunan meslek 
dallarında yetiştirilmesi için kurslar dü
zenlenmiştir. 

Bu hizmetlerimiz içinde üzerinde önem
le durduğumuz birkaç konu üzerinde siz
lere bilgi sunmak istiyorum. Bu suretle, 
arkadaşlarımın işsizlikle ilgili sorularına 
da cevap vermiş olacağım. 

Açık işlerin, işsiz kimselere; iş arayan
ların, işverenlere duyurulması konusunda 
iletişim fonksiyonunu sağlamak üzere iş 
gazetesi yayını için hazırlıkları tamamlan
mış olmaktadır. Genç işsizlerin istihda-
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ımna yaıidımeı olmalk üzere, yükısdkdkul-
fcfia dkuma olanağı elide edememiş genç-
leıli'mi'z ile ylülkisdkdkul mezunu gençleri
mize, meslek danışmanlığı hizmeitteri ve-
rülm ŝli çalışmalarına başlanmıştır. 

Ülkerriiizlde (görülmeyen bir istihdam 
kaynağı dla ev kaidınları ve genç kızlar
ıdır. Gelişen sosyal hayat koşuları için
de ev kaidırilartfmıza ve genç kızlarımıza 
özet ev riizmetleri servisi oluşturularak 
'bunların diuruimlarına uygun is'Ui'dam 
iolanağına kavuşmaları sağlanacaktır, în-
ısan gücü kaynaklarının etikin bir biçfim-
de kulllanrmını sağlamak, verimHiliğfi ar
tırmak ve iş kazalarını önlemek amacıy
la kimilerin bil|gi, yetenek ve bbcerîleni-
ne uygun işlerde Mibidamına olanak sağ
layan mesleğe yöneltme h'izmetlerin'in 
gelüşUirilmasine de başlanmıştır. 

Bü'tiüm bu 'hlizımet potansiyeli içinde 
amacımız İş ve İşçîi ,Bulima Kurumunu, 
'Biati ülkelerimde olduğu gfilhtt, iışsüzliği azal
tıcı, istihdamı arttırıcı, insan gücü kay
naklarını en iyi bocimde değerlendiirfîd 
Ibir »yapıya kavuşturmak ve istülHdam po-
fllUklasının uıyigulanmaisıntda ak'tiitf bir ku
ruluş halline getirmektir. 

Sayın Balkan, dleğerl'i mSilte.tvek'iller'i; 
lüsıtilhldatm konusunda yapılan çalışmaları
mızla ilgili ralkamları özetle sizlerin bil-
ıg'isline 'sunmak işitiyorum. 1987 yılı içe-
ris'inlde bir iş isteği ile kuiTuma 482 bin 
vatandaşımız başvurjarak kaydını vap-
tırmıştır. Bunlardan 253 bin vatandaşı
mız durumuna uygun işlere yerleş'tlirile-
ibültoişlüir. Bu duruma giöre, alman tedbir
lerle liış için (başvuran vaitandaşlarımiizın 
ytüzde '52'si Ibir <iş lol'anağınıa kavuışmuşltur. 
(Balkanlik olarak heldeflimiiz iş bulmada 
fcu oranın dalha yükseklere çekilerek iş-
ısdzllik «sorunuma çözüm sağlamaktır. 

iş ve İşdi Bulma Kurumu olarak dü
ğer önemli bSr (görev'imiz ise sakatların 
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ve eski .hükümlülerin çalışıma hayatına 
kazandırılm'aısMır. Bilindiği üzere 1475 
'sayılı İş Yasasının 25 inci maddesi, 50 
Ve 50ldıen ijazia işçli çalıştıran işveren
lere .işyerlerinde yüzde 2 oranında sakat 
<ve eslld hükümlü çalış/tınmayı zorunlu 
Ikillmak'tadır. Yasada önglörıülm'esline nağ
men, önıodki yıllarda yürürlüğe konma-
'dığt iç'in en büyük eksikliğimiz olan Sa
katların lısüilhldaırnı Hakkındaki Tüzük ile 
Bsfldi Hükümlülerim İstihdamı Hakkında
ki Tüzük, Mart 19871de yürürliüğe konul-
ımuiş ve Ibu eiklsIMilk ıgiıder'iılim/işltıiır. 

iBel'irtlilen bu düzenleme içinde 1987 
'yılında 9 765 salkıt vatandaş im iz iş is
teği ite kuruma kaydını yapitırtnış, bun
lardan 4 446 sakat Vatandaşımız işe yer-
leş'tli'riiimüştir. Yine aynı dönemde 5 274 
eisJkıi bükümlü 'iş isteği file kuruma kay
dını yaptırırmış ve bunlardan 2 619 eski 
Ihülküımlü 'işe yerleştriilmliştnr. Konuyu 
oransal olarak değerlertdlirirnek gerekir
se, sakaitlarda başvurulara göre işe yer-
leş/tlirme oramı yüzde 46, eejk/î hükülmlü-
lerde işe yerleştirme oranı yüzde 50 ol
muştur. 

Yurt dışındaki işçilerimize gelince : 
liş ve İşçli Bulma Kurumıu aracılığı 

(ile yıl içinde Suudi Aralbliıstan'a 27 109, 
LJilbya'ya 10 986 ve diğer ülkelere 2 506 
olımıalk üzere toplam 40 800 işçi gönde-
'diıl'miiış'Sir. Geçmiş yıllardan elde edilen 
ıtecnülblelier ışığında yurt dışına işçi gön-
ıderımddie çok titiz davranan bakanlığı
mızca, yurit ıdışına çalışmak üzere giden 
vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik 
Ibütün durumları yakından izlenmekte, 
'sorunlarının çözümlenmesinde ilk/ila gö-
rüşmleler yapılmaktadır. 

iDeğerl'i nüilletvdküllerii, inısan'lan çalış
ıma hayatının çe '̂.ıli risklerine karşı ko
rumak üzere kurulmuş olan sosyal gii-
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venlik ısistemleri dünya standartlarına 
göre dokuz sigorta programımdan oluş
maktadır. Ülkeler, 102 sayılı Sosyal Gü-
venl'iğün Asgari Normları Sözleşmesine 
göre bu sigorta kollarından en az dört 
programı uygulamak zorundadırlar. Tür- ' 
kiıye'lde hastalık, analık, iş kazaları ve 
meısijek (hastalıkları ile malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları olmak üzere yedÜ 
ıs%ort|a kolu uygulanmaktadır. 

Ülkem'izde sosyal güvenlik uygula
ması üç ana soisyal güvenlik kuruluşu ile 
sağlanmaktadır.. Memur statüsünde ça
lışanlarım sosyali güvenlik hakları Gmek-
ılli Sandığınca; bir hizmet aktine dayanı
larak bir veya birkaç işveren yanında 
çatışanların sosyal güvenlik hakları 'Sos
yal Sigortalar Kurumunca; esnaf, sanat
kâr ve diğer bağımsız çalışanlar ile ita-
omda kendi nam ve hesabına çalışan 
çi'ftçleriımizin sosyal güvenlik hakları 
da Bağ - (Kurca «ağlanmaktadır. 

Bakanlık ollarak sosyal güvenlik po
litikamız, sosyali güvenliğim yaygınlaştırıl
ması, sağlanan sosyal sigorta haklarımda 
norm ve standart biriliğinin (temim ed.il-
mesidir. Bu çerçevede 1987 yılında aşa
malar kaydediıllmiştiır. Nliıtekiım 1984 yılın
da 2 ilde uygulanmasına geçilen tarım
da kendi nam ve 'hesabıma çalışanlarıın 
sosyal siigorta uygulaması, 1985 yıllında 
10 ille, 1986 yılinda 18 ile ve 1987 yı
lında' 28 ile yaygımlaştıollmıştır. 1988 
yılında ise bu sayımın 38'e lyükseülbilimesi 
planınım gerçekleştirilmesine 1 Marttan 
itibaren başlanmıştır. 

Aynı şekilde, yıllardır sağlık sigor
tasından yoksun bulunan Bağ-Kuır sigor
talısı ile hak sahiplerime, 3235 sayıilıı Ka
nun ile 1 Ocak 1986 tarihi itibariyle 
sağlık sigortası imkânı veriılmişltiır. 1986 
yıllında 11 ilde, 1987 yılında 31 ilde uy-
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guianam Bağ - Kur sağlık sigortası, bu 
ay içinde 20, Mayıs ayında 16 Alırın kap
sama atamasıyla bütün yurdu kapsayan 
bir alana yaygımlaşıtırılacaktıır. 

(Bağ - Kur Tarım Sigorltası Kanunu, 
1984 yılımda başlatılan uygulamanın, 
kademeli olarak on yılda bütün yurda 
yaygınlliaştırıîimasını öngörmektedir. Bu
na göre 1994 yılına1 kadar bütün illerimi
zin (tarım sigortası kapsamına alınmasiı 
gerekmektedir; ancak BakanHığımız, çift
çilerimizin sosyali güvenlik haklarına bir 
an önoe kavuşmalarını sağlamak ama
cıyla çalışmalarım hızlandırmış, ve 1990 
yılı sonuna kadar çiftçilerimizin bütün 
yurtta Itarıım sigortası) kapsamına alin-
ımasını planlamıştır. (ANAP şuralarından 
<4Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu gerçekleştirildiğinde, yaklaşık 4 
milyon çiftçimiz l(ai!e fertleri de dikkate 
alındığında 15 milyon vatandaşımız) Bağ-
Kur tarım sigortası yoluyla sosyal gü
venlik haklarını ellide etmiş; böylece, 
Anayasamızın, «Herkes sosyal! güvenlik 
hakkına sahiptir» ilkesi yerine getirilmiş 
olacaktır. 

2926 sayılı Bağ - Kur Tarım Sigor
tası (Kanununun dört yıldan beni sü
regelen uygulamasında görülen aksaklık
ları gidermek, ayrıca diğer sosyal sigor
ta uygulamalarıma belirli ölçüde para
lellik sağlamak üzere de bir kanun 'tasa
rısı hazırlamış 'bulunuyoruz. Sözlerimi 
uzatmamak için bu tasamda getirilen 
önemli haklardan bahsdtımeyeceğiırn; 
hunu, daha sonra, sırası geldiğinde ifade 
edeceğim. 

Amacımız, Bağ - Kur tarım sigorta
sını ıgiderek geliştirmek ve çiftçilerimize 
sağlanan hakları, zaman içinde diğer sos
yali güvenlik kurul uslarına paralel1 bir şe
kilde etkinleştirmektir. 
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Yapdilan sosyali Güvenlik çalışmaları 
sonucu ortaya şu şekilde toiır tablo çık
maktadır: Emekli Sandığı 1 450 000 ak
tif sigortalısı, 734 900 aylık ve gelir allan 
pasif sigortalısı ve bunların aile ferdi 
olan 4 806 000 kişi ile toplam 6 990 000 
vatandaşımıza Sosyal Sigortalar Kuırumu 
2 950 000 aktif sigortalısı, 41 200 to
rum işçisi aktif sigortalısı, 1 264 200 ay* 
lak ve gelir alan pasilf sigortalısı ve 'bun
ların aile ferdi olan 9 361 800 kişi ile 
toplam 13 617 200 vatandaşımıza; Bağ-
Kur ise 1 339 000 aktif sigortalısı, 583 000 
'tarımda kendi nam ve hesabıma çalışan 
aktif sigortalısı, 326 «00 aylık gelir alan 
pasif sigortalısı ve bunların aile ferdi olan 
6 269 000 kişi ile toplam 9 11S 700 va
tandaşımıza sağlık sigortası hizmeti ver
mektedir. Bu sayısal verilere bankalar, 
sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret 
ve sanayi odaları, borsalar ve bunların 
teşkil 'ettikleri birilikler personeli, Sos
yal Sigorta sandıkları, yurt dışında çalı
şan dşçüeriîraizin Türkiye'de bulunan aile 
fertleri,, 2Ö22 sayılı Kanunun uygulamasıı 
ve diğer sosyal yardım aylıklarını da ila
ve edersek, Türkiye'de 35 milyon vatan
daş sayısına ulaşan bir sosyal güvenlik 
şemsiyesinıin gerçekleştiğini görmüş odu-
ruz< 

Ancak, bu sayı bizce yeterli görül
memektedir. Amacımız, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı çerçevesinde sosyal 
güvenliği yaygınlaştırma çalışmalarına 
devam ederek, 2 000 yıllarında tüm va
tandaşlarımızın anayasal! hakkı olan 
sosyal güvenliğin gerçekleştiği bir Tür
kiye'yi yaratmaktır. 

Belirtilen bu hedefi gerçekleştirirken, 
'üzerinde durmamız gereken bir husus 
da malî kaynaktur. '1988 yılı için Sosyal 
Sigortalar Kurumunun bütçe rakamı 2 
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'trilyon 313 milyara, Bağ - Kur'un büt
çe 'rakamı 3ı64 milyara ulaşmıştır. Artık 
sosyal güvenilik kuruluşları, ülkemizim 
temel direklerimi oluşturan dev kuruluş
lar sekilimde layık olduktan yerleri al
mışlardır, 

Sayın Başkan, değeri miletvıekileri; 
burada, kamuoyunda ıda biraz önce ar-
toadaşllanmızım da sık sik tenkit öttikleri 
ıbir hususa açıklık getirmek istiyorum. 
Konu prim alacaklarıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 170 
milyarı özel sektör, 80 milyarı kamu sek
törü olmak üzere 2 509 milyar prim ala
cağı bulunmaktadır. Bakanlık ve ku
rum Oilarak bSültün hedefimiz, işçimizin 
alın terini ifade eden ücretinden kesilen 
sigorta primlerinin işverenlerin finans 
kaynağı sekilinden çıkariillmasımı sağla-
maikltır. Bunun için 300 ıbine yakım dos
ya hakkında icarî takibata geçilmiş, 
900 dosya için de iflas İşlemlerine baş
lanmıştır, 

lAllınıan sert tedbirlerim yanında, iyi 
niyetli, ancak mal imkânsızlığa düşmüş 
işverenlere de ayrıca 'bir liımkân sağlan
mıştır. 277 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile sağlanan hu ödeme kolay
lığına göre, 22 Mayıs 1988 tarihine ka
dar sigorta prim borcunun aslını ödeyen 
işverenlerin, gecikme zamımınidan doğan 
borçları İki yıl ertelenebilecektir. 

Bu kanun hükmündeki kararname 
olumlu sonuçlarını vermeye başlamış 
olup, hugüne kadar 23 milyarlık bir ek 
tahsilat sağlanmış bulunmakta, böylece 
priım alacağımız 273 milyardan, 250.9 
milyara düşmüştür. 

IBağ - Kur'um prim alacağı ise, 225 
milyar 280 milyon lira prim aslıma «ila
veten, gecikme zammı ile birlikte 350 mil
yar lira civarındadır., Bağ - Kur sigortalı

larımızın da ekonomik durumları dik
kate alınarak, Iİ987 yıllımda 278 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname yürürlü
ğe konulmuştur. Bu kararnameye göre, 
prim borçlarınım asılını 1 Haziran 1988 
tarihine kadar ödeyen sigortalılarımızın 
'tahakkuk eden gecikme zamlarının 'tahsili, 
31 Mayıs 1989 tarihine kadar ertelene-
oektiır. 

Bağ - Kur prim alacaklarının diğer 
sebebi de, kurumun kuruluşundan bu 
yana kısa vadeli sigorta kolu olan, sağ
lık sigortasının uygulanmasından kaynak
lanmaktadır. 1986 yılından bu yana 
periodik olarak uygulanan sağlık sigor
tasının bir koşulu da, sigortalının prim 
borcunun olmamasıdır. Yani, sağlık si
gortası kapsamında teşhis ve tedavi ola
nağından yararlanacak olan Bağ - Kur 
sigorballısının priımlierini ödemiş olması 
'gerekmektedir. IBıefatifen bu koşul, Bağ-
Kurun prim 'toplamasına olanak sa0a-
yan bir etkendir, 

ıNıitekiım, Bağ - Kur sağlık sigortası 
uygulamasına geçilen illerde, prim top
lama oranında gözle görülür bir artış 
tespit 'edilmiştir. 198ı8 yılı içinde sağlık 
sigortasının bütün yurdu kapsar nite
likte yaygınlaştırıldığı ıgöz önüne ahnır-
sa, bu yil Bağ - Kur priım alacağımın 
toplanmasında ıbir gelişme kaydediHe-
ceği tahmin edinmektedir. 

.Sayım Başkam, değeri milletvekillileri; 
Bağ - Kur'da ayrıca 12 basamak olan 
gösterge tablosu 24 basamağa yükseM'-
ımiş; ayrıca 1 ile 12 basamak gösterge 
rakamları yüzde 50 oranımda artırılmış
tır. Yapılan bu düzenleme ille Bağ - Kur, 
beklenen, özlenen bir sosyal güvenlik ku-
ıruluşu özelliğini kazanmaya başlamış
tır. 

Emeklilerimizin maaşlarıma yapılan 
artışlarla ilgili olarak, benden evveli ko-
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ttuşan arkadaşlarımın bazılarının da ifa
de ettikleri gibi, ıben de kısaca bu (konu
da sizlere bilgi sunmak istiyorum: 

Sosyali Sigortalar Kurumu emeklile
rine katsayı artışı nedeniyle yapılan 
zamma ek olanak, sosyal yardım zammın
da yapılan yüzde 59 oranındaki artışla, 
yılın İlk altı ayı için ortalama yüzde 
3 8'e vanan bir emeki aylığı artışı ger
çekleştirilmiştir. Yapılan 'bu diüzenleme-
niın en önemli özelliği, yıllardır şikâyet 
konusu olan, memur emeklileriyle işçi 
emeklilerine ödenen sosyal yardım zam
mı muikltarımın eşiıtlemmesidir. 

IBağ - Kurda ise, katsayı artışına ek 
olarak, (basamak tablosunda yapılan dü
zenleme sonucunda, 1 Şubat 1988 tarihi 
itibariyle, 1987 yılına göre, Bağ - Kur 
em'eMıiflerine, yine yıllım ilik altı ayı için 
yüzde 80 zamlı aylık ödemesi, yapılmış
tır. 

Bakanlık olarak hedefimiz, kurum
ların malî olanakları, aktüaryal denge
lileri oranımda, emekli, dul) ve yetimleri
mize daha iyi ve daha güzel1 bir hayat 
standardı sağlamaktır. 

Aynıca, Sosyal Sigortalar Kurumu 'ba
kımından, 3395 sayılı1 Yasa ile sağlanan 
yeni imkânlardan da kısaca .bahsetmek 
İstiyorum1: 

Yıllardan bari sorun olan ve sigor
talıya herhangi ıbir faydası olmayan öl-
çümleme uygulaması kaldırılmıştır. El1 

halıcılığı kurma işlerinde çalllıışanlar zo
runlu sigorta kapsamına alınmış ve is-
ıteğe (bağlı sigorta sistemine tabi kılın
mıştır. Yurt içinde tedavi/sinin yapılaıma-
yacağı anlaşılan sigortalılara, yurt duşun
da tedavi imkânı sağlanmıştır. Prim iti
raz komisyonları kaldırılmış, itiraz mer
cii üçten ikiye indirilmiştir. Sigorta bel
geleri işverence verilmemiş veya çalıştığı 
kurumca tespit edilmemiş sigortalılara, 

çalıştuğum, on yıü içinde mahkeme ila
mıyla ispallayabillmesi halinde, hu hiz
metlerin sosyal güvenlik bakımından de
ğerlendirilmesi olanağı sağlanmışıtır. İste
ğe Ibağh sigortaUnlık uygulaması kolay* 
laştırılmış; geçildi iş ıgöremezUik ödenek
leri artalmıış; sigorta işlemlerinde, siıgor
ta müfettişliği sistemi1 yeniden düzenle
nerek, yeUkıiferi arttırılmış; yasal zorun
lulukları yerine getirmeyen işverenlere 
mahkemeler aracılığıyla verilen para ce
zası sisteminden vazgeçilerek, idarî para 
cezalarının kurum yetkililerince kesilmesi 
öngörüllmıüştür. SigorfcaMların 12 yaşına 
kadar olan çocuklarının hastalığı hallin
de, itibben istenilen refakatçıya ait ücret
lerin de kurumca karşılanması sağlan
mıştır. 

(Bağ - Kur bakımından ise, 3396 sayılı 
Yasa iflle, Türk asıllı yabancıların Tür
kiye'de ıbağıımsıız bir işte çalışmaları ha
linde, Bağ - Kur'a zorunlu sigortalı ol
maları öngörülimüştür. 

Mahaie ve köy muhtarlarıyla, şolför, 
tabip ve eczacı gibi meslek sahiplerinin 
sosyal güvenlik halklarında görülen ha-
talar düzeflltilmiştir. 

özelikle yaşlı sigortalılar için, yaş 
sınırı dikkate alınarak kadınlarda 50, 
erkeklerde 55 yaşını doldurmuş bulunan 
ısigömtalillarıa. bağlanmış olan malullük 
aylığında kontrol muayenesi kaldırıT-
mışıtır. 

1479 sayılı Yasanın yaşlılık aylığın
dan yararlanma şartları yeniden düzen-
tenerek, yaşlılık aylığı isteğinde buluna
cak sigortalıların, ıbu tarih itibariyle, 
IbüMiın sigorta prim borçlarını ödemiş ol
ma şartı getiriHmiştir, 

Sayın Başkan, değerli miletvekileıri; 
sosyal güvenlik konusunda çok önem 
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verdiğimiz (bir hususa daha değinmek is
tiyorum, 

(Sosyali Sigortalar Kurumu, nüfusu
muzun yaklaşık yüzde 40'ına sağlık hiz
metleri vermektedir. Bu bakımdan, Sos
yal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetÜe-
rinin, ülkemiz sağlık sektörü :içinde son 
derece lönemlli bir yeri bulunmaktadır. 
Ancak, doğal! olanak, Sosyal Siigoırtaılar 
Kurumunun bu alandaki faaliyetleri, ge
nel sağlık hizmetleri; sorunlarından so-
yuıtlanamadığı gibi, kurumun kendine 
özgü .problemleri de bulunmaktadır. 
özellikle büyük sehirlerdekiı polilklılmik-
ılerde yığılmalarla karşılaşıılımakta, he
kim ve diğer personeli açığı sıkınltıl'aıra 
neden olmakta, hastalanınız, zorluklar 
içinde muayene ve tedavilerine çare ara-
maktaldııriar. 

Bugüne kadarki gözlemlerim, bu te
mel sorunun, sağlık istasyonları ve dis-
panserilerden ve özellikle poliklinik hiz
metlerinden kaynaklandığını oritaya çıkar
mıştır. Buna ıbağlı olarak diğer sorunlar 
da, eczanelerden ilaç alıma konusundaki 
şikâyetler ve acil servis hizmetlıeriıne iliş
kin şikâyetlerdir. 

Denetlediğimi hastaneleride sağlık ku
ruluşlarının küçük üniıtelerdeki hizmet 
alanına dağıtılması yerine hıüyük ünite
lerde ve merkezlerde verilmesinin hasıta 
yıığimalarına neden olduğudur. 

Olaya Türkiye genelimde baktığımız 
zaman, has'fcanelîerimıizin yatak kapasite 
kulanıımımın yüzde 65 - 70 civarında ol
duğu görülmüş olup, geriye kulianıllrna-
yan ve hiç de küçümsenemeyecek Ibir 
kapasite kalmaktadır. Olayı ımakro öl
çekte ele aldığımızda, sağlık müesısesele-
(rknizin kendi (bünyesinin içerisinde ye-
ıterince planlanmadığımı veya uygun po
litikaların uyguîlanamadığıını görmekteyiz. 

Bu konuya çözüm getirmek amacıyla, 
önce poliklinik hizmetlerini düzene ko
yacağız. OBununk ilgili uygulamalarımız 
önümüzdeki günlerde başlayacak ve si
gortalı hastalarımıza büyük ölçüde bir, 
rahatlama getirilecektir. 

Sağlık hizmetleri konusunda hükü
met programımızım da bir gereği olarak, 
İBakarilığiımızla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı arasında yoğun ve etkin bir 
işbirliği başlialtıHmuş bulunmaktadır. Sos
yal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerine, 
gereksinimine göre daha fazla hekim 
ve diğer sağlık personeli alınmaya baş-
'lanmııştıır. 

Nitekim, bakanlık görevine başladı
ğımdan bugüne kadar, Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağlık tesislerine, mevcut perso
nele ek olarak 168 uzman tabip ve ta
bip, 16 diş hekimi, 57 eczacı, 66 hem
şire ve ebe,- 23 (laborant ve teknisyen ata
ması yapılmıştır, 

Bu arada, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında sağ
lık personelinin çalıştırılması ve tıbbî ci
hazların kullanılması 'bakımından koor
dinasyon sağlanması amacıyla bir proto
kol yapıilması kararlaştırılmıştır. Buna 
göre, bir ilde hekim veya diğer sağlık 
personeli fazıla olan devlet hastanesinden 
bu personel' alınarak Sosyal Sigortalar 
Kurumu sağlık tesislerinde çalıştırılabile
cek, aynı şekilde Sosyal Sigortalar Kuru
mundaki fazla personel de devlet hasita-
nelerine -eğer varsa-- aktarılabilecektir. 
Aynı uygulama tıbbî alet ve cihazlar için 
de gerçekleştirıilecekıtir. 

Yurt dışı hizmetlerimize gelince : 1987 
yılı sonu liıtibariyle yurt dışında çalışan 
vatandaşlarımızın sayısı aile fertleriyle 
birlikte 2 milyon 350 bin civarında 'bu
lunmakta olup, bunların 1 milyon 450 
hini Federal Almanya'da yaşamaktadır. 
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İlgili ülkeler nezdinde olduğu kadar 
uluslararası kuruluşlarda da, işçilerimiz 
ve aile fertlerinin hak ve çıkanlarının 
korunması ve savunulması başlıca hede-
f,imıizdir, 1987 yılında başta Federal Al
manya olmak üzere işçilerimizin çalış
tıkları diğer Avrupa ülkelerinden ve ILO' 
dan çeşitlıİ! yetkililerle yurt dışındaki (iş
çilerimiz ile aile fertlerinin sorunları 
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Bu gö
rüşmelerde, yurt dışındaki isçilerimizin 
çalışıma ve yaşam düzeylerinin geliştiril
mesiyle entegrasyon ve reenitegrasyonları-
na ilişkin olarak alınan veya alınması ge
reken önlemler üzerinde önemle durul
muştur. 

Nisan 1987 (tarihinden itibaren yürür
lüğe giren Türk - Alman Sosyal Güven
lik Ek Sözleşmesi ile 1.1.1984 - 1.1.1987 
tarihleri anasında emekli olanak Türkiye' 
ye dönenlere ödenmeyen çocuk zammı
nın ödenımesii sağlanmıştır. Bu ek sözleş
me ile hastalık kasası prim yardımlarının 
ödenımesii de öngörülmüştür, Ayrıca, mes
lekte iş göremezlik hailinin Türkiye'ye dö
nüşten sonra da sürmesi halinde, ilgilli 
Alman sigorta kurumlarından hak talep 
edilebilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
çalışma hayatını ilgilendiren konularda, 
başta ILO olmak üzere, Avrupa Toplu
luğu, OECD, Avrupa Konseyi gibi ulus
lararası kuruluşlar tarafından belirlenen 
bazı temel esaslar vardır. Bunların onay
lanması ülkeler arasındaki uygulamalara 
paralellik getirmektedir. Bu kuruluşların 
yayın çalışmaları, ülkeleri 'birbirine yak
laştırmaktadır. 

ILO, Birleşmiş Milletlere bağlı bir ih
tisas kuruluşudur. 1932 yılından 'beri üye
si bulunduğumuz bu kuruluşça bugüne 
kadar kabul edilen sözleşmelerden 28 
adedi ülkemizce onaylanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununda, 2882 sayılı Kanunla ve 
29.11.1983 tarihinde de 2966 sayılı Ka
nunla olmak üzere uygulamada karşıla
şılan güçlüklerin giderilmesini teminen iki 
kere, aynı şekilde 5.5.1983 tarihli ve 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununda da 19.6.1982 tarihli ve 
3299 sayılı Kanunla değişiklikler yapıl
mıştır. 

Çalışma hayatının düzenlenmesiyle il
gili olarak Anayasamızın öngördüğü dev
letin işçi-işveren ilişkilerinde dengeleyici 
bir unsur olarak çalışıma barışını koru
yacak tedbirler alması ilkesine bağlı ola
rak, ülkemiizde huzurun, istikrarın ve ba
rışın sağlanması hususu da göz önünde 
'bulundurularak, yasaların 4 yıllık uygu
laması sırasında görülen aksaklıkların gi
derilmesini teminen, işçi-işveren kesimle
rinden muhtelif tarihlerde intikal' eden 
talepler, maddelerin uluslararası normlara 
uygunluğu hususları ve doktrindeki görüş
ler, beliren yargı içtihatları ve kıymetli 
arkadaşlarımızın burada dile getirdiği 
eleştiriler ve teklifler de göz önünde bu
lundurulmak suretiyle, 2821 sayılı Sen
dikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Yasallarında yapıl
ması düşünülen değişiklik çalışmaları son 
aşamasına gelmiştir. Üniversite temsilci
lerinin de görüşleri 'alınmak suretiyle ha
zırlanan tasarılarla ilgillii olarak birkaç 
gün içerisinde işçi ve işveren kesimlerinin 
temsilcileriyle yapılacak toplantı sonrası 
tasarılara son şekli verilerek Bakanlar 
Kuruluna sunulacaktır. 

Ümit ederim, bütçenin görüşüimesin-
den sonra, tasanlar Yüce Mecliste de
ğerli görüş ve katkılarınızla yasalaşacak
tır, Amacımızın çalışma hayatımıza barış 
ve huzuru getirmek, istikrarı ve güveni 
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sürekli kılmak olduğunu vurgulamak is
tiyorum. Bütün çalışmalarımızın bu yön
de olduğunu bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. 

Sayım Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmama son vermeden önce, ülkemi
zin Uluslararası Çalışma Teşkilatıma üye 
olmasından doğan ve her yıl bütçemizin 
Mecliste görüşülmesi sırasında ifa edilen 
bir mükellefiyeti yerine getirmek üzeıre 
aşağıdaki hususları bilgilerinize sunaca-
ğım : 

Ülkemiz tarafından omaylanmış bu-
luınıaırı Uluslararasıı Çalışma Teşkilatı Ana
yasasının 19 uncu maddesinin 5/b ve 
6/b bendleri gereğince, uluslararası çalış
ma konferanslarında kabul edilen söz
leşme ve tavsiye kararları hakkında Ba
kanlığımın yasama organına bilgi sun
ması ve bu hususun tutanaklara geçiril
mesi gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri 
kısada veırmeme müsaadelerinizi arz ©de
rim. 

İBAŞKAN — Sayın Bakam, bir daki
kanızı rica ©diyorum. 

Sayın Bakanın konuşması bitmek üze
redir. Bundan sonra bir (arkadaşımıza 
daha söz vereceğim. Bu suretle kısa za
manda 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı: bütçesi üzerindeki görüşmeler so
na erecektir. Bu itibarla, ara vermeden, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı 
bütçesinin görüşülmesinin sonuna kadar 
süremin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (De
vamla) — 24 Eylül - 9 Ekim 1987 tarih
leri arasında Cenevre'de yapıılan 24 ün
cü Çalışma Konferansından, Denizcilerim 
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Refahına Dair 163 sayılı Sözleşme ile 
aynı konudaki 173 sayılı Tavsiye; Deniz
cilerin Tıbbî Korunması ve Bakımına 
Dair 164 sayılı Sözleşme; Denizcilerin 
Sosyal Güvenliğine Dair 165 sayılı Söz
leşme ve Denizcilerin Yurda ladesine 
Dair 166 sayılı Sözleşme ile yine ayni1 

konudaki 179 sayılı Tavsiye kabul edil-
mıiştir. Bu sözleşme ve tavsiyede yör alan 
hususlar aşağıda açıklanmıştır.» 

Bahse konu sözleşmenin ülkemiz ta
rafından onaylanabilirliği hakkındaki gö
rüşümüz, bu konuda başlattığımız çalış
malar tamamlandıktan sonra, ayrıca bil
gilerinize sunulacaktır. 

Bu suretle Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının bütçesi ile ilgili gö
rüşlerimi ve eğer gözümden kaçmadıysa, 
tespit edebildiğim sorularınıza cevapları
mı sunmuş bulunuyor, bu vesileyle tek
rar sizlere saygılarımı sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın Hilmi Ziya Postacı?.. Yok. 
Sayın Ömer Çiftçi; buyurun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
örgütlülüğün çağımızın bir diğer adı oldu
ğu dünyada, örgütlenmeyi suç sayma ayı
bı ülkemizden silkilip atılmak zorunda
dır. Çoğulculuk ve katılımcılığın demok
rasimizin temelini oluşturması biran ön
ce gerçekleştirilmelidir. Türkiye'yi dünya
da, çalışan öğretmenine dahi dernek kur
ma hakkı tanımayan tek demokratik ül
ke konumuna sokma ayıbından kurtar
mak, bu Yüce Meclisin görevi olmalıdır, 
bu hükümetin görevi olmalıdır. 

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler 
ivedilikle gerçekleştirilmelidir. (ANAP sı
ralarından anlaşılmayan müdahaleler). Ya
parız geldiğimiz zaman; geleceğiz... 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
Çiftçi 10 dakika konuşacak, ondan son
ra da müzakereyi kısa zamanda bitirece
ğiz. Uzamasına niçin vesile veriyorsunuz, 
niçin müdahale ediyorsunuz?.. 

Devam edin efendim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) - - Teşek

kür ederim. 

Başta 1982 Anayasası olmak üzere, 
tüm çalışma hayatını düzenleyen yasalar, 
demokratik ilkelere, Uluslararası Çalışma 
Örgütü standartlarına ve evrensel sözleş
melere uygun olarak: değiştirilmelidir. 
Herkese, örgütlenme, düşünme ve kanaat
lerini yayma ve özgürce kullanma hakkı 
tanınmalıdır. Tüm çalışanlara sendikal 
hakları kısıntısız verilmelidir. Özellikle 
Anayasa konusunda, bütün toplumsal ke
simlerin ve işçi sınıfının etkin ve örgütlü 
katılımı ile demokratik bir Anayasa ya
pılmalı, 1982 Anayasası bütünüyle yeni
den gözden geçirilmeli, değiştirilmelidir 
arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar). 

K.amuda istenilen her türlü çalışma bi
çimini gerçekleştirebilmenin en etkin ve 
tek demokratik yönteminin, tüm çalışan
ların toplu sözleşmeli sendikal haklara 
kavuşması olduğu artık anlaşılmalı, öğre
nilmeli ve herkes kabul etmelidir. 

MEHMET PÜRDELOÖLU (Hatay) 
— Heyecanlanma!.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Heye
canlanmam, ben alışkınım canım. Bak, 
kötü laf ederim... 

BAŞKAN — Biz ne diyoruz?.. De
minden beri nefes tüketiyoruz. 

ÖMER ÇİRTÇt (Devamla) — Kötü 
laf ederim, yerinden kalkamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, siz de zan
nediyorum fırsat arıyorsunuz cevap ver
meye. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Hayır 
efendim; ikaz edin. 
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BALKAN — Devam edin efendim, 
ortada 'bir şey yok. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

12 Eylül sonrası sosyal sigortalar alan
larında da yapılan ve işçilerin, emeklile
rin, dul ve yetimlerinin kısıtlı olan yaşam 
koşullarını daha da 'kötüleştiren düzenle
meler ortadan kaldırılmalıdır. Bunların 
belli başlılarından olan, işçilerden kesilen 
sigorta primleri 12 Eylülden sonra yük
seltilmiştir. Bunun daha da artırılması 
kesinlikle düşünülmemelidir. 

Emekli işçilerden alınan yüzde 2 has
talık sigortası primi kaldırılmalıdır. 

Sigortalı ve emeklilerden ilaç bedelle
rinin yüzde 20'sini alma işlemine son ve
rilmelidir; zaten, evlerine ekmek götüre
mez, et götüremez durumdadırlar. 

Emekli aylığının hesaplanmasında, 
son 5 yılın ortalaması değil, son 5 yılın 
en yüksek 3 yılının ortalamasının alınma
sı esasına tekrar dönülmelidir. 

Emekli aylığı oranı yeniden yüzde 70'e 
çıkarılmalıdır. 

24.12.1985 tarihli 3246 sayılı Yasa ile 
getirilen yaş yükseltilmesi kaldırılmalı
dır. 

Süper emeklilik aldatmacası derhal so
na erdirilmelidir ve emekli olduktan son
ra, emeklilik için başvuran insanların si
gorta kapılarında prosedür yüzünden sü-
ründürülmelerine de derhal son verilmeli
dir, önlem alınmalıdır. 

İşçi ve emeklilerin sosyal sigortalar
dan yararlandığı haklar budanırken, ku
rum kaynaklarının yetersizliği gerekçesi 
ileri sürülemez, doğru değildir. SSK'yi 
asıl işleri için değil, sermayeye ucuz kre
di sağlayan bir fon olarak görmeniz de 
doğru değildir. Bugün işverenlerin SSK' 
ya olan prim borçları yaklaşık 300 milyar 
lirayı geçmiştir. Bunun Türkçe adı, işve-
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renin kullandığı bedava kredidir. Bunların 
tümünün, işverenin prim hisselerinden 
oluşmadığı, işçinin ücretinden kesilen pri
mi de içerdiği unutulmamalıdır. Bunların 
tahsilinin sağlanması, radikal önlemleri 
gerektirir. Kurumun demokratik bir işle
yişe kavuşmasını zorunlu kılar. 

Kurumun sunduğu hizmetlerin de ka
litesi ve niteliği düşmüştür. Kurum sağ
lık tesisleri, iktidarın çarpık sağlık politi
kasına koşut olarak bilinerek etkisizleşti-
rilmekte, âdeta özel ellere devrinin zemi
ni hazırlanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ANAP İktidarının, halkın sağlığı gerekçe
siyle başlattığı sigarayı bırakma kampan
yasının yararlı olduğu muhakaktır, des
tekliyoruz. Ancak, öyle sanıyorum ki, bu 
kampanyada asıl amaç halkın sağlığı de
ğildir. Eğer ANAP İktidarı, ANAP Hü
kümeti halkın sağlığını düşünüyorsa, ön
ce halkın beslenmesine önem vermelidir. 
Her gün yaptığı acımasızca zamlarla halk 
aç bırakılarak sağlığı korunamaz. Eğer 
ANAP halkın sağlığını düşünüyorsa, has
tanelerin, artık sağır sultanın bile duydu
ğu durumunu düzeltmelidir. Halk, saat
lerce kuyrukta beklemekte, tedavi olama
maktadır. Hastanelerde rehin kalanları, 
milyonluk senet imzalayanları hatırlıyo
ruz, hatırlayınız. Halk sağlığı bahanedir. 
ANAP'ın sağlığı halk sağlığından daha 
önemli görünmektedir. 

SSK hastanelerinin durumu ise, dev
let hastanelerinden daha da kötüdür, da
ha da vahimdir. Hastaneye keyfinden de
ğil,'ihasta olduğu için giden SSK'lı işçi, 
önce insan gibi karşılanmalıdır, horlan-
mamalıdır. «Allah kimseyi buraya düşür
mesin» lafını artık söylememelidir. Çağ 
atlayan Türkiye'de insanlar bu duruma 
mı düşmelidir? 

Bugün ülkemizde ilaç tüketiminin yüz
de 30'u SSK'ca yapılmaktadır. 506 sayılı 
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Yasanın 123 üncü maddesinin SSK'ya 
verdiği ilaç fabrikası açma yetkisini kul
lanıp kullanmamada ANAP İktidarı ne 
düşünmektedir; bekliyoruz? Mevcut ka
mu işyerlerini özelleştirmeyi övünç kay
nağı sayan bir iktidara karşı, bu soru saf
ça gelebilir. Ancak, SSK'nın ilaç sanayii
ne el atması, ülkemizin bu alanda çıkış 
yollarından başlıcasını oluşturacaktır. 

SSK 1946'da 4792 sayılı Yasayla İşçi 
Sigortaları olarak kurulmuştur. O tarihte 
kurumun malî ve idarî özerkliği tanınmış, 
'her yıl yapılan ve işçilerin, günün koşul
ları göz önüne alınırsa, oldukça etkin ola
bildikleri, genel kurulu ile demokratik, 
bugünkünden kesinlikle daha iyi bir ya
pıya kavuşturulmalıdır. 12 Eylül sonrası 
düzenlemelerle kurum, özerklikten uzak
laşmış, işçilerin yönetimde söz sahibi ol
maları ortadan kaldırılmıştır; yani mü
dürler kurulu olayı. Yılda bir yapılan ge
nel kurullar, üç yılda bir yapılan göster
melik toplantılara dönüştürülmüştür. SSK 
alanında çözüm, demokratikleşmedir. Ku
rum, onu oluşturan işçi sınıfının demok
ratik örgütleri eliyle etkin katılımının sağ
landığı, yönetiminde söz sahibi olduğu 
Özerk ve demokratik bir yapıya kavuştu
rulmalıdır. O zaman görülecektir ki, ku
rumun batma tehlikesi yoktur. 

Demokrasi yalnızca bir yönetim biçi
mi değil, yaşam tarzıdır, bir bütündür, bir 
bütünler sistemidir. Bunlar içinde birinin 
yokluğu demokrasiyi zedeler; olmazsa, ol
maz. Hak ve özgürlükler demokrasinin 
belkemiğidir. Sendikal hak ve özgürlükler 
de bunların en önemlilerinden birisidir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü için, demok
rasi anlayışlarının en geniş olmasından 
dolayı «Sözleşmelerde bize yanlış gelen 
hükümler var, ülkemize yarar sağlamaz» 
diye yaklaşan eski bakan, (Bu sözler ikti
darın 1987'deki Çalışma Bakanına aittir) 
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'bugünkü bakanımız ise aynı anlayışı, tak
dir etmek gerekir ki, yapısından kaynak
lanan zarif üslubuyla sürdürmeye çalın
maktadır. Ama bunların aldatıcılığının 
sürebilmesi için ne 12 Eylül öncesi, ne de 
sonrası korkutmaları yetmeyecektir de
ğerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Sayın Bakan, «Türkiye'de üç işçi, bir iş
veren konfederasyonunun olduğunu» söy
lediler. Sanıyorum, hukukun üstünde, hat
ta Konseyin üzerinde kendilerini gördüler 
veyahut da sürçü lisan ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de dört 
işçi konfederasyonu vardır. Bunlardan bi
risinin adı da DİSK'tir, Devrimci işçi 
Sendikaları Konfederasyonudur. Halen 
kapalı değildir. Siz kapatmaya çalışsanız 
da işçiler yaşatacaktır. (SHP sıralarından 
alkışlar). Şu anda üç kişilik kayyım heyeti 
tarafından yönetilmektedir; muhakeme 
sonuna kadar da açıktır. Mahkemenin ve
receği kararları şimdiden bu Yüce Meclis
te kimsenin bağlamaya, önyargılı davran
maya da hakkı yoktur; buna, ANAP İk
tidarının da hakkı yoktur, Sayın Bakanın 
da hakkı yoktur. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Aksini iddia eden yok. 

ÖMER ÇİFTÇİ ı(Devamla) — Sayın 
Bakan, onu söyledi. (ANAP sıralarından, 
«Avukat mısın?» sesleri, gürültüler.) 

, Avukatım canım... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Onları Türk milleti kapattı. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Onları 
Türk milleti değil, sermaye kapattı ca
nım; Türk milleti yaşatıyor. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, süreniz dol
muştur efendim, toparlayınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Topar
layıp, bitiriyorum efendim. 
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Ülkemizde uygulanan bu politikalar
dan zarar gören bütün demokrasi güçleri
nin geleceğini yalnızca bu topraklara bağ
lamış bütün ulusal güçlerin ortak müca
deleleriyle tüm temel hak ve özgürlükle
rin güvence altına alındığı, yasaklamala
rın yasak olduğu, demokrasi isteyen bü
tün sınıfların ve katmanların temsil edil
diği,, demokratik seçimlerle oluşan... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Bırak sınıfı. 

ÖMER ÇİFTÇİ '(Devamla) — Serma
ye sınıfı var da, işçi sınıfı yok mudur? 

MEHMET ALİ BİLİCİ (Adana) — 
Bölücülük yapma... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Siz ya
pıyorsunuz; sermayeyi temsil ediyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, devam 
edin. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — En üst 
organ olduğu, demokrasiden geri dönüş 
yollarının tıkalı olduğu tüm kurum ve 
kurallarıyla işleyen demokrasinin kazanı
lacağına inanıyoruz. Yalnız, biz, kırmızı 
bayrak sallayanlardan değiliz, yeşil bay
rak sallayan arkadaşım; biz Türk bayra
ğı sallarız. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Efendim, sorular vardır, okutuyorum. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakandan sorularım 
var. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Tes
pit edilsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN — Başka soru sormak iste
yen var mı? Yok. 

Sayın Fuat Atalay'ın sorusu vardır, 
okutuyorum ; 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik: Bakanlığı bütçesine ilişkin ola
rak aşağıdaki soruların Sayın/ Bakanca 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

12.4.1988 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Sosyal devlet ilkesi gereği işçi -
işveren ilişkilerinde bakanlığınızın taraf
sız olması gerekmektedir. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuru
mun üst düzey yöneticilerinden bir görev
linin Türkiye İşveren Sendikaları Konfe
derasyonu Yönetim Kurulunda görev 
yaptığı doğru mudur? 

2. İşçilerden kesilen ceza paraları ba
kanlığa bağlı bir banka hesabında top
lanmaktadır. Bu fonun, işçi eğitiminde 
harcanması gerekli iken, bu paralarla oda 
mefruşatı, araba, vesaire alımlarının ya
pıldığı doğru mudur? 

3. 2822 sayılı Yasa gereği arabulucu 
raporlarının yayınlanması gerekmektedir. 
Neden bu raporlar yayınlanmıyor? Ara
buluculara 1987 yılı içerisinde ödenen üc
retler ne kadardır? Her bir arabulucuya 
ayrı ayrı ödenen miktarları yazılı olarak 
cevaplandırabilir misiniz? 

4. 1402 sayılı Yasa hükümlerince gö
revlerinden uzaklaştırılan bakanlığınız 
personeli hakkında bağımsız mahkeme 
kararları uygulanıyor mu? Uygulanıyor
sa, bu kararlar kaç saat içinde geçerli olu
yor? Bu görevlerin, mahkeme kararlarına 
rağmen, uygun olmayan bir şekilde baş
ka yerlere tayin edilmeleri sonucu, mah
kemeler yeniden bu uygulamaları iptal et
mekte, böylece kamu zarara uğratılmak
tadır. Bu uygulamaları düzeltmeyi düşü
nüyor musunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu; bu
yurun. (ANAP sıralarından «Yazılı yazı
lı» sesleri). 

Müsaade buyurun efendim. Herhalde 
Sayın Bakan bunu yazılı veyahut da söz
lü vereceğini bilir; sizin telkininize ihti-
cı yok. (SHP ve DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Buyursunlar Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, sorum işçi emeklileriyle ilgilidir. 
Arkadaşlarımızın söylediği gibi, Sayın 

Bakan isterlerse yazılı cevap verebilirler, 
kendilerinin bileceği iş; ama soru bana, 
dışarıya telefona çağrılarak vatandaşlar 
tarafından, iletmem için sorulmuştur; va
tandaş soruyor. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Oraya telefon mu bağlıyorlar? 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır, 
dışarıdaki telefona çağrıldım. Dinleyin 
bakalım vatandaş ne diyor. 

Soru şu : Vatandaş diyor ki, «Şimdiye 
kadar, son beş yılın en yüksek üç yılı or
talaması üzerinden ve yüzde 70'ten emek
li edilirken bunun, son beş yılın ortalama
sına ve yüzde 60'a düşürülmesi, bir ta
raftan da süper emeklilik gibi bir uygu
lamanın yapılması, parası olmayanların 
haklar bakımından geriye götürülmesi 
anlamını taşımıyor mu?» Biri bu. 

İkinci soru... (ANAP sıralarından «Ta
şımaz» sesleri, «Yazılı yazılı» sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, ben burada ar
kadaşımızın konuşmasını takip edemiyo
rum. Bir taraftan Sayın Deliceoğlu orada 
mırıldanır, bir taraftan siz bunu yaparsı
nız... ı(ANAP sıralarından gürültüler). Lüt
fen yapmayın efendim. Biz sekiz saatten 
beri burada oturuyoruz. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Mırıldanmak ne demek?.. 

BAŞKAN — özür dilerim, sürçü li
san oldu; ama sekiz saatten beri burada 
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oturuyoruz... (ANAP sıralarından «Soru 
anlaşıldı» sesleri). Hayır, anlaşılmadı 
efendim. (Gürültüler). 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, 
anlaşılmadıysa ço'k kısa tekrar edeyim. 

«Şimdiye kadar son beş yılın en yük
sek üç yılı ortalaması alınarak ve yüzde 
70 üzerinden emekli edilirken, bunun son 
beş yılın ortalamasına ve yüzde 60'a dü
şürülmesi işçi haklarının geriye götürül
mesi anlamında değil midir? Eğer bu bir 
aktuarya hesabına dayanıyorsa, süper 
emekliliği neye sığdırıyorsunuz? Değil ise, 
Bakanlık bunu yükseltmek istiyor da yük-
seltemiyorsa, sebebi nedir? Bunun yüzde 
70'ten yüzde 80'e götürülmesi gerekmez 
mi? Bu konuda Sayın Bakan ne düşünü
yorlar?» diye bana soruyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyursunlar Sayın Türkcan. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa

yın Bakan, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
süper emekli yapılan sigortalılardan son
ra, çalışan ve işverenlere sigorta primleri 
artırılmış mıdır? Artırılmışsa yüzde kaç 
artırılmıştır? 

İkinci sorum: Sayın Başkan, Bağ -
Kur üyelerinin bugünkü şartlarda süper 
emekli olması mümkün değildir. Bugün 
12 nci basamakta 55 - 60 yaşına gelmiş 
olsa da Bağ - Kur emeklisi, 13 yıl daha si
gorta primi ödemek zorundadır. Bu da, 
iki sosyal güvenlik kuruluşu arasındaki 
eşitsizliği ortaya koymaktadır. Bu aykırı
lık konusunda sayın bakanlık ne düşün
mektedir? 

Üçüncü sorum: Sosyal Sigortalar ve 
Emekli Sandığı emeklilerine sosyal yar
dım 53 bin lira olarak artırılmıştır. Bu, 
Bağ - Kur sigortalısı emeklileri için 10 675 
lirada kalmıştır. Buna da gerekçe olarak, 
Sayın Bakan, Bağ - Kur emeklilerinin, 
Bağ - Kur sigortalılarının Kuruma 350 

milyara kadar borçlarının olduğunu gös
termiştir. Oysa Devlet, batan holdingler 
dışında kimsede parasını bırakmamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sualini
ze geçiniz; ne istiyorsanız onu söyleyin 
efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — So
ru, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Şimdi gerekçesini anla
tıyorsunuz efendim. Gerekçesini anlatma
yın, sorunuza geçin. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Dev
let, parasını almaktan aciz midir ki, «Ala
cağım var» diye, bir sürü Bağ - Kur üye
sini mağdur etmektedir? 

Dördüncü sorum: 1972'de kurulan, 
işlemeye başlayan Bağ-Kur üyeleri, ku
rumun bir şey getirip getirmeyeceğini bi
lemedikleri için, birinci basamağı tercih 
etmişlerdir, bu nedenle de mağdurlukları 
sürmektedir. Sayın Bakanlık yeniden, 
emekli veya çalışanlara basamak seçme 
hakkı vermeyi düşünüyor mu? 

Beşinci sorum : Sayın Bakan konuş
masında, Bağ - Kur üyelerinin gösterge
lerini artırarak, Bağ-Kur'u cazip hale 
getirdiklerini ifade ettiler. Birinci basa
maktan emekli olan iki nüfuslu, üç nü
fuslu, beş nüfuslu bir Bağ - Kur üyesi gü
nümüzde, sosyal yardım dahil 27 bin lira 
emekli aylığı almaktadır. Bu aylığın, Sa
yın Bakanımıza göre, ne gibi cazibesi var
dır, bu aile nasıl geçinecektir? Bunun için 
bir yenilik düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, siz söz 
alsaydınız daha iyi olurdu. (ANAP sıra
larından gülüşmeler, alkışlar). Çünkü, söz 
alsaydınız konuşma süreniz 10 dakika idi, 
sual sorunca 20 dakikaya kadar çıkabili
yor. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Son 
soruya geldim Sayın Başkan; güncel ve 
Bağ - Kur'la ilgili son olarak bir sorum 
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var. Yabancı ülkelerde emekli olmuş işçi 
arkadaşlar Türkiye'ye döndüklerinde ve 
dışarıdan gönderilen paraların karşılığını 
Türk Lirası olarak almaya başladıkların
da, vergi iadesinden istifade edememekte
dirler. Bu da, bize göre, bir haksızlıktır. 
Yabancı ülkelerde emekli olmuş işçileri
mizin de vergi iadesinden istifade edip 
edememelerinin bakanlıkça düşünülüp dü
şünülmediğini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Ömer Çiftçi de bir sual sormuş
tu; fakat bu sualini bugünkü «Gelen Kâ
ğıtlar» da sözlü soru önergesi olarak Sa
yın Bakana yöneltmiş, sözlü soru önerge
si de bakanlığa ulaştırılmıştır. Bu itibar
la, bu soruyu Sayın Bakana yöneltemiyo
ruz; çünkü sözlü soru olarak sormuş. Sa
yın Bakan burada sözlü mü cevap vere
cek, yazılı mı cevap verecek, bilemiyo
ruz. Bakanlığa da intikal etmiş durumda
dır. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir şey arz etmek istiyorum. Sa
yın Bakan eğer burada cevap verecekler
de, ben sözlü soru önergemi geri alırım. 

'BAŞKAN — Konu şu Sayın Bakan: 
Ankara 100 üncü Yıl Sifcesfedeki işçi 

Ikaoıpleraitlif mütaaihihildi 750 milyon Türk 
Liralık bir ek inşaat istihkakına razı; 
fakat mahkeme, bir bilirkişi raporuyla, 
'kooperatifi 1,5 .mlilyar lira ödemeye mah
kûm dtaiş ve İkinci İcra Daireısli de bu 
maıhkûirnliyelji, temiyiz edilmesi sebebiyle 
telhiir etmiş. Sosyal Sigortalar Kurumu 
da, buna rağmen, 561 milyon lllralık bir 
ödeme yapmış şirkete, mü^aaıhlhİde öden
mesi konusunda. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Mahke
me kararına rağmen. 

'BAŞKAN — «Bu Ikarar bozuldıuğu 
takldiılde /siz, bu 561 milyon lirayı naısııl 
alacaksınız? Çünkü, 'bu 'kooperatif, var
lığıyla yükümlü bir kooperatıiflilir. Bu kö-
nıida ne diyonsunuız? dli'ye sual soruyor 
Sayın Çiftdi. 

ÖMER ÇİFTÇİ (An'kara) — Sayın 
Başlkanım, sonumun şedcli bliraz değişti, 

' zannıddi/yoruim bliraz uzun o'Uduğu içtin, 
îısiDerseniz ben Sayın Balkana arz ede
yim. 

(BAŞKAN — Olafbilr efendim. 
-Şimdi Sayın Baksan, bu soruyu, bu 

ölçüler idiride cevaplanklınrsıanız, buyu
run; şiaydt Cevap randııraimazssamz, Sayın 
Çüftçİ bunu zatı âlinlize de takdim ettli... 

Evet Sayın Bakan; konu anlaşılmış
tır, .su'altıere cevap riica edeceğim efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan-
Ibul) — Efenldim, sorulara yazılı cevap 
verecieğim. /(ANAP sıralarından alkışlar) 

,'BAŞ'KAN — Teşjekkür ederim. 

FUAT ATALAY (Dtiyartoakır) ' — 
Sayın Başkan, Sayın Balkanun elbette so
rulana yazılı cevap verme hakkı vardır; 
ama. bütçe görüşmeleri ıgeleneğiinde, biz 
'bu soruları .normal! denetleıme görevii şek-
llinide ve cevap şeklinde Türkiye Büyük 
•MİM'îlet Medislin'e vereWll!ird)ik... 

iBAŞKAN — Efendim tabiî her soru
ya balkanın şu anida cevap verm'e im-
Ikânı öllmayabilir. Kaldı İki, blü'tçe tea
müllerimin dışına çılkaraı, 10'a, 15'e ya
kın soru sorma da yeni başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar... 
•RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 

Başkan, bir soru da ben/İm vardı. 

BAŞKAN — Efendim, soru sorma 
işlemi bV'tmisjftr, .sorular tam'amllanmıştır. 
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Çalışma ve Sosyal: Güvenlik Bakan
lığının 1988 malî yılı bütçeısimin böKian-
lerine geçilnıesiinii oylarınıza sunuyorum : 

Ka/bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Açıklama 
Program 

kodu Lira 

101 

111 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik 
Kuruluşları ile İlgili Hizmetler 

3 705 000 000 

15 468 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgiili bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı 1988 Yılı Büt
çesinin (111-04-2-001-600) harcama kate-
min'deki ödenekten 28 800 000 Türk Li
rasının düşülmesini ve ekli taşıt listesinin 
(Sıra No. : 2'de yer alan 3 adet binek oto-
mdbilliriin taşıt cetvelinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Recep Orhan Brgun 
Kayseri 

Onura! Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ayçan Çakıroğutları 
Denizli 

Fa'ik Tarıımcıoğlu 
Bitlis 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Cengiz Aîünfcaya 
Aiydın 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

A. Şafcir Ergin 
Yozıgat 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Orhan Dbmîrtaş 
Istantbul 

Ferruh İlter 
İstanbul 

Talât Sargın 
Tokat 

Ayçan Uysal 
Çanakkale 

Mı Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 
Mehmet Kaşıkçı 

Kkyserii 
Nurettin Yılmaz 

Mkrdiin 
Necat Tunçsiper 
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BAŞKAN — KJotodsyon iştirak' ediyor ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN-
mu efendim? I İK BAKANI İMREN AYKUT (İstan

bul) — Takdire bırakıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ekül-
mişltür. 

BAŞKAN — Hükümet?. Kabul edlilen önergeye göre 111 indi 
'bölümü tekrar okutuyorum : 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Takdire bırakıyoruz efendim. 

Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Güven
lik Kuruluşları ile I%ili Hizmetler 15 439 200 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 759 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler^. Etmeyenler... Kabul edil-
miştir.i 

TOPLAM 19 903 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

EğMım, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerinin yürüruflmiesiine ilişkin bölü
me gedifmesirii oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edlmliş-
tir. 
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Bölümü okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Program 
kodu AçıMama Lira 

111 Eğitim, Araştırma, Yayın ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Yürütülmesi 174 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

TOPLAM 174 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... KaîbuJ edil
miştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesinin »bölümleri kabul 
edikriliştir. 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 malî yılı kesinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı 1986 malî yılı kesünhesabı-
nın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek GMer 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Uira 

101 Genel Yönettim ve Destek Hiz
metleri 847 461 000 765 201 985 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma Hayatının Düzenlenme
di ve Sosyal-Güvenlik Kuruluşları 
ile ÜgliM Hizmetler 8 669 311 891. 7 895 647 083 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 682 576 974 699 835 534 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 199 349 865 9 360 684 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 



Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
A — CETVELİ 

ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

111 Eğitim, Araştırma, Yaym ve Da
nışmanlık Hizmetlerinin Yürütül
mesi 109 610 000 70 151 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 109 610 000 70 151 696 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

İ C M A L 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kiaalıgı 10 199 348 865 9 360 684 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Yalan ve Orta Doğu Çalışma Eği-
t!im Merkezi Müdürlüğü 109 610 000 70 151 696 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edükrtiştir. 

GENEL TOPLAM 10 308 959 865 9 430 836 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul ediümtiştir. 
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Çalıştaa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
1986 malî yılı kesiinhesa'bınm 'bölümleri 
ka'bul edilmiştir, 

ULAN VE BÜTÇE KOMISYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Sayın 'Başjkam, müsaade ederseniz 
Korriisyon olarak bir hususu arz etmek 
Ütüyorum. 

Bir teknik hata. var gi'bi geliyor, öner
gede küsuratlı 'bir rakam var. Tabiî büt
çe mıiUyon 'bazında düzenlendiği için, ora
da 111 'inci 'kodda indirim 29 milyon şek
linde olacak. O şekilde bir tashih yapıl
ması gerekiyor. Lütfen dikkate alınması
nı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Ona göre düzeltilecektir 
efendim. 

•• m 

12 . 4 . 1988 O: 2 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Teşe'k'kür ederim Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — îçtüzüğün 86 ocı mad-
desiine göre düzeltilecektir. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Bütçeriin hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yorum. (ANAP .sıralarından al'kışlar.) 

Yarınki programda yer alan balkanlık-
ların 'bütçeleriyle, Ikesin'hesaplarını görüş
mek için, 13 'Nisan 1988 Çarşamlba günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere (birieşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.40 

— 502 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

53 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 2 . 4 . 1988 Sah 

Saat : 10.00 

l i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1 /394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Bir gen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 vs 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut AIı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca biır 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-* 
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişlkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Ah-
nak ve 17 arkadaşınım, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
•tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler üe 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
dönıine ilişlkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Mille tvelkili Mustafa 
Murat Sökınenoğlu'nun, T, Q Ziraat 



Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liramn üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18̂  — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-
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ğe Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerbşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korlklmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın ahnan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
M383 

28. — Kocaeli Milletvekili Alaettiö 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonıgul'dak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum lü Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana, gelen olaylara ve bu olay-



tarın sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıl'dığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi {6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllanna ilisikin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/64) 



51. — Afyon (Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevi Herinin eğitim prog-
ramHariının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devllet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya tli Kültür Sanayi inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak M illlet vekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemline ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

%. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
iMüftüoğlu'nun, .ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Baklanından sözlü soru önergesi 
('6/72) 

59. — Sakarya Millet vekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlüe-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine 'farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşaası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağınla ilişkim Tarım 
Orman ve Köyişleri Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-



poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayüı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S, Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16:3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman tli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 , 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti i'le İran islam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turtizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakikmda 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onayllan-
mıasınun Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(<S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanması in 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişileri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) ,(S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda 
24 Eylül 1985 Tarihimde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayllanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
li etler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun BuHunduğuna. Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğunla Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


