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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları: 393, 392, 397, 382) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı ve, 
Çevre Bakanlığı, 
1994 Malî Yılı bütçeleri ile 1992 Malî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 
15 Aralık 1993 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.55'te son verildi. 

Cengiz Üretmen 
Manisa. 

Kâtip Üye 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
15.12.1993 Çarşamba 

Tezkereler 

1. — Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1219) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 

2. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1220) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvcküi Vefa Tanır 
KÂTİP ÜYELER : Abbas İnceayan (Bolu), İlhan Kaya (İzmir) 

• ' ' _ ' • : • . . . ' O ' ." 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 
1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1992 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak görüşmelere başlamadan önce, 
Başkanlığın sunuşları vardır; onları arz edeceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, (6/886) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/245) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alındığına dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 302 nci sırasında yer alan (6/886) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Zübeyir Aydar 

Siirt 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Timç'un, (6/947) numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/246) 

BAŞKAN — Diğer bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 400 üncü sırasında yer alan (6/947) Esas Numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığının, grubun başkan ve başkan yar
dımcılığı seçimine ilişkin tezkeresi (3/1221) 

BAŞKAN — Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanlığının Başkanlık seçimine dair 
bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubunun (PAB) 11 Kasım 1993 tarihinde yapılan toplan
tısında PAB Türk Grubu Başkanlığına salt çoğunluk ile seçilmiş bulunmaktayım. Başkan Yar
dımcılığına ise, oy çokluğu ile İstanbul Milletvekili tmren Aykut seçilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Avcı 

İzmir 
PAB Türk Grubu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629); 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392. 397, 382) (1) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI 
1. — Sağlık Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kcsinhesabı 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Sağlık Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle, 1992 malî yılı ke-

sinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla

rını sırasıyla okutuyorum : x 

ANAP Grubu adına Ali Kemal Başaran (Trabzon), SHP Grubu adına Fahri Gündüz (Uşak), 
CHP Grubu adına Faik Altun (Antalya), DYP Grubu adına Ergün özdemir (Giresun), Hacı 
Filiz (Kırıkkale), RP Grubu adına Mustafa Ünaldı (Konya), Ahmet Feyzi İnceöz (Tokat); şa
hısları adına, lehinde Mehmet Elkatmış (Nevşehir), aleyhinde Ahmet özdemir (Tokat), Mah
mut Orhon (Yozgat), üzerinde ise Ali Su (İçel). 

ANAP Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Kemal Başaran; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; ANAP Grubu adına huzurlarınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye'nin ezeli iki sorunundan biri eğitim, diğeri sağlıktır. Sağlık Bakanlığı, hastane
den eğitimine kadar, hizmetleri ve personeli, her zaman, hep tartışılan bir Bakanlıktır. Heki
mine 6,5 milyon, yardımcı personeline 2,5 milyon lira civarında ücreti veren bir bakanlığın per
soneline hâkim olması, makam şoförü maaşı bile layık görülmeyen bir hekimden ve sağlık per
sonelinden verimlilik ve hizmet beklentisi yanlıştır. "Bunu düzelteceğim" diyenlerin sözlerine 
inanmak yanlıştır. Çünkü, sağlık sistemimizin teşhisi, hastalık teşhisinden de zordur. Düzeltil
mesi de, sanki AİDS varmışcasına yaklaşılamayan bir problemdir. Bir hekime, bir profesöre, 

(1) 393, 392, 397, 382 sıra sayılı Basmayazüar, 8.12.1993 tarihli 38 inci Birleşim Tlıtanağına 
eklidir. 
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makam şoförü maaşı kadar bir ücret verirseniz, "hastanede hizmet ver" derseniz, ondan, ilmî 
çalışmaları için harcayacağı ödenekleri kısarsanız, yabancı literatür takibi için gerekli imkânı 
sağlayamazsanız, o profesörden, ne verim ne de bilimsel çalaşmalara yönelik hizmet bekleye
mezsiniz; muayenehaneyi düşünen, rutin işlerle uğraşan bir hekim yaratırsınız; devletin vere
mediğini vatandaştan alan durumuna getirirsiniz; devletin veremediğini vatandaştan alan du
rumuna gelenlerin çoğaldığı bu dönemde, sağlığı bir yere taşıyamazsınız. 

Nöbet için ödenen Ücretler, hâlâ yeterli değildir. Bugün Almanya'da bir hekimin nöbetten 
aldığı ücret, maaşından daha çoktur. Sağlık Bakanlığında personel tayini de büyük problem 
olmaktadır. Rızası hilafına, kimseyi bir yerden bir yere gönderemezsiniz. Ya rapor alır, ya da 
bölge idare mahkemesine başvurur ya da bir bakan döneminde gider, suçlu dahi olsa, öteki 
bakan döneminde geri gelir. " 

Hekimlerin yüzde 50'sinin 5 büyük ilde toplandığı ve buralarda 600-650 kişiye bir heki
min düştüğü müşahedelerimizken, Doğu Anadoluda, Güneydoğu Anadolu'da, hatta Orta Ana
dolu'da, Karadeniz Bölgesinde, birçok yerlerde hekim sıkıntısı çekilirken, sağlığı bir yere taşı
yamazsınız. 

öte yandan, yeşil kart uygulaması ise, vatandaşı çileden çıkaracak kadar işlemeyen bir yön
temdir. Yeşil kart ile vatandaş, önce sağlık ocağına başvuracak, eğer reçete verilirse, ilaçları 
kendi parasıyla alacaktır. Hastaneye sevk edilecek olursa, burada da ya hastaneye yatırılacak 
ya da reçete verilecektir; ancak, her halükârda ilaçların parasız alınması söz konusu değildir. 
Hastaneye yatırılsa bile, hastaneye yatanların oranı yüzde 4,8'ler civarındadır. Kısacası; 1991 
yılında yapılan seçim öncesinde, seçim meydanlarındaki yeşil kart şovu, Sayın Aktuna'ntn Ba
kanlığı döneminde, Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri şovuna dönüşmüştür. Bu kong
relerde görüşülen reform paketleri, maalesef rafa kaldırılmıştır, hiçbir ses seda yoktur. Toplu
mun bütün katmanları, özellikle tabip odaları, fikir beyan ettikleri halde, hâlâ sessizlik sür
mektedir. 

Hacettepe'ye yatan yeşil kart sahibi Fatih Sürmeneli'ye, "İlaçlarını al, ameliyatını yapalım" 
diyen Hacettepe Hastanesi Başhekimliği, yeşil karta itibare etmediği için, hasta, yeşil kartıyla 
beraber Meclis içinde dolaşıp durmuştur. 

Vatandaş zaten hep aldatılıyor; tıpkı iki anahtarla aldatıldığı gibi, tıpkı pembe umutlar, 
yolsuzluktan hesap sormak gibi, iktidara gelip vatandaşın kanını emmek gibi, sanki iki yılı 
aşan zaman periyodunda kendisi başka partide ve yeni iktidara gelmişcesine enkaz edebiyatı 
yalanına kendisini inandırmak gibi; o enkazı her geçen gün altından kalkamayacak boyutlara 
ulaştırarak yeni problemlerle üstüne yığınak yapmak gibi. 

Diğer taraftan, daha önce yürürlükte olan kanunlar gerçek anlamda uygulanabilse, zaten 
fakirlikten tedavi olamayan hasta kalmayacaktır. 

Şimdi, hastanelerin özelleştirileceği söyleniyor. Eğer, çalışan vatandaşın sağlık hizmetleri, 
ya da emeklilik amacıyla kesilen paralar, devlet yerine, özel sağlık ve emeklilik sigortalarına 
yatmış olsaydı, bu vatandaşların dört kişilik ailesinde her türlü sağlık ve emeklilik işlemleri 
çok daha kaliteli biçimde satınalınabilirdi. 

Kısacası, Hükümet acz içindedir ve bu ayıbını da görmezden gelmektedir; tıpkı, "zorun
lu tasarruf" diyerek, memurun maaşından kestiği astronomik rakamlardaki meblağı kullanış 
ve iade biçimindeki entrikalar gibi. 
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200'li yılların sağlık politikalarında, hastalığı tedavi daha pahalı, toplumu hasta etmeden 
toplum sağlığını korumak, daha ucuz maliyeti 'olan bir hadisedir. Yani, koruyucu hekimliğin 
çok daha önem kazandığı asrımızda hâlâ büyük problemlerimizi aşamadık. Bu Hükümetin 
bu hususta hiçbir gayreti de yoktur. Yapılan istatistikler, 100 bin anneden 178'inin öldüğünü 
göstermektedir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde ise bu oran, 100 bin annede 10'u geçmemektedir. 

Bir başka çarpıcı gösterge; özellikle kırsal kesimlerde, kadınların yüzde 24'ünün kendi ken
dine doğum yaptığıdır. Doğum öncesi hekime gitme oranı ise, sadece yüzde 40 olarak karşımı
za çıkmaktadır. "Paran yoksa öl" zihniyeti, ne eskiden ne de şimdi aşılmıştır, hâlâ geçerlidir. 
Bugün, "Hastane kapılarında parasızlıktan, ihmalden ölünmüyor" diye, kimse bir iddiada bu
lunamaz. 

Diğer önemli bir olay da, hasta ne satın alımlarının, hastane ihalelerinin ihale mafiyaları-
nın elinde bulunması ve bunların hastane yönetimlerinin üzerindeki tahakkümüdür. Hastane 
yönetimleri, bunlar karşısında acz içindedir. Her gün yüzlerce kişi saatlerce poliklinik kapıla
rında bekliyor; doktor var, çalışma odası yok; bazen ne doktor var, ne de yardımcı personel 
var. Temizlik kurallarını hiç aramayın; hastalar muayene olabilme mutluluğuna ulaşabiliyor-
larsa dahi, kendilerine ayrılan-sadece birkaç dakikadır. 

ANAP döneminde yardımcı sağlık personeli ihtiyacını gidermeye yönelik "Tamamlama 
Programı" adı altında yetiştirilen lise mezunlarının, işsizlik yüzünden Sağlık Bakanlığı bahçe
si, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesi ve coplanma pahasına hak arayışı içindeki dramatik 
halleri son derece endişe vericidir. Dileğimiz, yeni Bakanımızın bu sorunların üstesinden gele
ceğidir, gelmesidir. 

Ayrıca, en basit reçetenin bile karşılığı asgarî ücrete yaklaşmaktadır, ilaç, halkın alım gü
cünü çoktan aşmıştır. Bir taraftan, alacağını bir türlü denkleştiremeyen SSK; diğer taraftan 
ilaç üreticileri, üniversite hastaneleri tarafından boykot edilen Bağ-Kur ve SSK... 

İlkokul gibi açılan tıp fakülteleri ve öğrenimde kalitenin düşmesi; yıllarca tıp eğitiminde 
standardizasyonun sağlanamaması ve ülkenin dört bir yanına dağılan sağlık ocaklarının alet
siz, ekipsiz çalışan içler acısı hali de, olayın teknik bölümünün en büyük problemi olmaktadır. 

Hasta bakıcı yetiştiren okul yok. Sağlık meslek liseleri o kadar sorumsuz ve düzensizce 
açılmış. Bu konularda çok tenkit gördük; ama, bugün görüyoruz ki, iki yıldan beri hâlâ sağlık 
meslek liseleri gelişigüzel açılmaktadır. Sağlık eğitimi verecek sağlık meslek liselerinde öğret
men yok; pratik eğitim görecekleri hastane yok. 

Diğer önemli bir konu da, Türkiye'de ölümlerin büyük bir kısmının, ilk yardımın zama
nında yapılamamasından kaynaklanmasıdır. Rahmetli Cumhurbaşkanımızın ölümü en çarpıcı 
örnek olarak dikkate alınırsa, ilk yardım hekimliğinin branş hekimliği haline getirilmesinin ge
rekliliği, o kadar önemli bir hadise olarak karşımıza çıkar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlığa ayrılan kaynakların harcama biçimi de ülke
mizin bir başka çıkmazıdır. Çünkü, toplam harcama miktarının yalnızca yüzde 2'si sağlığı ko
ruyucu ve geliştirici hizmetlere, yüzde 65'i birinci basamak ayaktan tedavi hizmetlerine, yüzde 
33 kadarı ise hastane hizmetlerine ayrılmıştır. Sonuçta, sağlığı koruyucu ve geliştirici tedbirle
rin alınmaması, sağlık sorunlarının giderek artmasına sebep olmaktadır. Zaten, Hükümetimi
zin sağlığa verdiği önem, bütçede sağlık için ayırdığı paydan da bellidir. 1992'de Sağlık Bakan
lığı bütçesi genel bütçenin yüzde 4.7'si, 1993'te yüzde 4.9'u iken, 1994'te bu rakam yüzde 3.7'lere 
düşmüştür. 

_ 7 — 
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1992, 1993 Sağlık Bakanlığı bütçe konuşmalarında Sayın Aktuna, büyük bir övgüyle, bü
yük bir övünçle "Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesidir" diye gururla bunu dile getirmiştin 

Bizim ANAP dönemlerinde sağlığa genel bütçeden ayrılan pay yüzde 3.1 dolaylarındadır. 
Oysa, bizim belediyeler, Çevre Bakanlığı ve diğer kuruluşların altyaRi için yaptığımız harca
malarla bu rakamın yüzde 5-6'ya ulaşabileceği kanaatini taşımakta idik ve büyük bir tenkite 
uğramıştık. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; bu aradaki 2-3'Iük fark çok önemli değildir, önemli 
olan, Avrupa ülkeleri standartları olan yüzde 15-20'lik seviyelere ulaşabilmektir, önemli olan 
Türkiye'yi, genel bütçeden sağlığa ayrılan payı yüzde 15-20'Ii seviyelere getirebilmektir. 

Sağlık Bakanlığında istihdam edilen memur sayısının 215 116 olduğu dikkate alınırsa, bu 
bütçede bu rakamlarla bir yere varamayacağımız ve sağlığımızın nereye kaldığı, gözardı edile
mez bir hadisedir. 

Diğer taraftan, Meclis bütçe harcamalarından ayrılan pay, Sağlık Bakanlığına ayrılan öde
neğin yüzde 9'una varmaktadır. 

1992 yılında Meclisin Bayındır Tıp Merkezine sağlık harcamaları için ödediği para 10 mil
yara yakındır. Ayrıca, Meclis içinde ve diğer kuruluşlarda verilen sağlık hizmetleri de bunun 
dışındadır. Bu durumda, milletvekilleri olarak kendi sağlığımıza eğer bu kadar önem veriyor
sak, bizi buraya görev için gönderen insanlarımızı sefalete terk etmek, herhalde hiçbir vicdanî 
anlayışa sığmayacağı gibi, vebali de büyüktür. 

Atamız, Kurtuluş Savaşının en zor döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 
onuncu gününde çıkardığı üçüncü yasayla Sağlık ve Sosyal \ardım Bakanlığını kurmuştur. Ay
rıca, hiç para basmadan, sıfır enflasyonla 18 yılda çok yol katedilmiştir. Ne yazık ki bugün 
biz, O'nun emanetine gereken önemi veremiyoruz. 

Bu sayılan göstergelere istinaden, yurdumuzda derhal bir millî sağlık politikası oluşturul
malıdır. Bugün 60 bini aşan hekim sayısıyla yurdumuz hekim enflasyonuna girmiştir. En iyi 
olanaklara sahip olduğunu bildiğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Haziran dö
nemi birincisi Dr. Sibel Semerci, "Bugünkü düzeyimle mezun olacağımı bilseydim, vicdanî açıdan 
daha rahat edeceğim bir meslek seçerdim" diyor ve devam ediyor : "Birkaç ay sonra karşıma 
gelecek hastayı, malzeme yokluğu ve kendi eksikliklerim yüzünden kaybetmek istemiyorum" 
diyor. Dekan ihsan özdamar da, öğrencisinin konuşmasının doğruluğunu onaylıyor, Rektör 
Nami Çevik ise, "Bu mutsuzluğun altını kırmızı kalemle çiziyorum" diyor. Manzara meydan
da; sayıları kümes gibi çoğaltılarak, Anadolunun ücra köşelerine doğru yayılan tıp fakülteleri
nin ne halde olduğunu anlamak için kâhin olmak gerekmiyor. 

Diğer taraftan, sağlık ocaklarının açılışı politik baskılardan kurtarılmalıdır ve ihtiyaca göre 
sağlık ocağı açılarak, devlet, fuzuli harcamalardan kurtarılmalı ve mevcut sağlık ocakları mo
dern gereçlerle teçhiz edilmelidir. Bölge ihtisas hastaneleri uygulamaya sokulmalı, bu hastane
lerde rehabilitasyon, reanimasyon, psikiyatri, onkoloji, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi 
merkezleri kurularak, büyük merkezlere hasta akımı durdurulmalıdır. Bu konuda özel sektör 
de teşvik edilmelidir. Aslında, özelleştirmenin sağlık sisteminden başlatılması gerekmektedir; 
ama, burada özelleştirmeden kasıt, hizmetin özelleştirilmesi yanında, devletin, Emekli Sandı
ğı, Bağ-Kur ve SSK gibi kuruluşlardan vazgeçmesi anlamında olmalıdır. Çünkü, devlet, mü
debbir bir tüccar gibi davranamamaktadır. Yani, her çalışan, sağlık sigortasını ve emeklilik si
gortasını kendi seçeceği bir sigorta şirketinden satın almalı; ancak, her yıl bunu yenilet-
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tiği sürece, ister kamu, ister özel işine devam etme hakkı getirilmelidir. Böylece, şahıslar ve 
bakmakla yükümlü oldukları kişiler, istedikleri doktora muayene, istedikleri hastanede de te
davi, olabileceklerdir. 

Ayrıca, çalışana, işveren, kamu, özel çıplak maaş ödemeli ve sene sonunda tüm harcama
lar düştükten sonra Gelir Vergisi alınmalıdır. 

"Avrupa Topluluğuna uyum sağlayacağız" diyen bir idarenin gelirden aldığı vergi, Avru
pa Topluluğu rakamlarını çok üstündedir. Bu idare, ancak, vatandaşın sırtından yaşamaya çok 
güzel uyum sağlar. Vaatlerle oy aldıktan sonra, hiç sıkılmadan "Acı reçete sunuyorum, para 
yok, ne yapalım" demekle iş yürümez. Para, kendilerine, 5 milyara makam arabası almak için 
var, Başbakanlığa araç almak için 36 milyar ödenek var, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
savunganlık yapmak için para var, "özelleştirme yapacağım, KİT'ler devletin sırtında kambur" 
derken, astronomik ücretlerle bu KİT'lere yönetim kurulu üyelikleri ihdas etmek için var, ilave 
bakanlıklar, genel müdürlükler kurarak, zaten çalışmayan atıl kapasitelere yenilerini eklemek 
için var, Türkiye'nin ihtiyacı olmayan branşlarda adam yetiştirerek, işsizler ordusuna, umutla 
bekleyen insanları katmak için var, teknisyen yetiştirmek için yok... İnsanları insanca yaşat
mak için yok. Para yaşamak için var, parası olmayanın sağlığı bir tarafa, bırakın ölsün, tril
yonları rüşvet yoluyla yutanlar, bu paraları dışarıya kaçıranlar yaşasınlar... 60 milyon zavallı 
insanın filesine saldıran kim? Unutmayın, bir gün sizin çocuklarınızın filesine saldıranlar da 
çıkacaktır. 

insanlar para kazanmak için, sağlıklarını, sağlıklarını kazanmak içinde paralarını harcar
lar; ama, biz, bu insanların sağlıklarını bozuk para gibi harcarken, kendilerine harcayacak pa
ra bırakmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kısaca şunları diliyoruz : Bir an evvel ilçe sağlık mü
dürlükleri kurulmalıdır. 

Hıfzıssıhhanın, üniversitelerimizin ve diğer hastanelerimizin Iaboratuvar ve diğer yönler
den modernleştirilmesi gerekmektedir. 

Modern sağlık ocaklarının faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Laboratuvarıyla, röntge-
niyle, modern sağlık ocakları bir an evvel kurulmalıdır. 

Bölge ihtisas hastaneleri bir an evvel hayata geçirilmelidir. 
Sağlık sisteminin özelleştirilmesi bir an evvel yapılmalıdır. 
Genel sağlık sigortası ve özel sigortasının yaygınlaştırılması bir an evvel yapılmalıdır. 
Acil hekimliğin, bir an evvel branş hekimliğine mutlaka dönüştürülmesi gerekir. 
özel acil sağlık hizmeti veren merkezleri ve bölgelerde ihtiyaç duyulan bazı branşlar özel 

sektörce teşvik edilmelidir. 
Aile hekimliği müessesesini bir an önce işler hale getirmemiz ve buna hemen başlamamız 

gerekir. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir kaç hususa daha değinmeden geçemeyeceğim. 

özel bir hastanede bir doktora anjio yapılıyor, "üç damarı tıkalı" denilerek ameliyat tavsiye 
ediliyor. Gerek Yüksek İhtisas Hastanesi, gerekse tbni Sina Hastanesi doktorları, oradaki ho
calar bu kararı hayretle karşılıyorlar. Üzülerek ifade edeyim ki, maddî çıkarları için insanları 
gereksiz yere ameliyat edebilecek kadar sorumsuz olan özel hastanrelerin varlığından söz et
meden geçemeyeceğim. Bakanlığın, özel hastaneleri denetlemedeki yöntemlerini bilemiyorum; 
ama, belli ki bu konudaki tedbirleri çok iyi almak gerekiyor. Maddî yönü bir tarafa, insan 
sağlığının bu derece istismar edilmesine nasıl göz yumabiliyoruz? 

— 9 — 



T.B.M.M. B : 4 5 İS . 12 . 1993 0 : 1 

BAŞKAN —- Sayın Başaran, 5 dakikanız var, toplamaya gayret edin. Çünkü, önünüzdeki 
kağıtlar pek kabarık. 

ALt KEMAL BAŞARAN (Devamla) — Diğer taraftan, Zekai Tkhir Burak Doğum ve Ka
dın Hastalıkları Hastanesinde olanlar da çok üzücüdür. Başhekim ve Başhekim Yardımcısı
nın, dürüst hizmetleri varken, hastaneyi hem hizmet, hem eğitim yönünden iyi bir konuma 
getirmişlerden, usulsüzlüğü müşahede edildiği için görevden alınan saymanın ve yandaşlarının 
hazırladığı senaryo nedeniyle, bu hekim arkadaşlarımız Üç ayı aşkın zamandır büyük üzüntü 
içindedirler. Dürüst çalışan bu arkadaşlara sahip çıkılmasını, idarenin yanlış insanların oyu
nuna gelmemesini diliyoruz. 

i 

Sayın Bakanım, eczacı almak için bir süre önce imtihan açılmış. Yazılı ve mülakat sınavla
rı yapılmış, netice açıklanmış. Bakan değişikliğinden sonra, sizin döneminizde tekrar imtihan 
açılmış. Sayın Bakanım, burada bir şaibe olduğunu duyuyoruz. Bu konuyu dikkate almanızı 
ve bu konuda uygun olan şeyi yapmanızı diliyorum. 

tki yıldır hastaneler perişan, hastalar perişan, doktorlar sokağa dökülmüş, onlar da peri
şan. tki yıldır bu Bakanlığın adı perişan bakanlığına çıkmış. Bu, bizi çok üzüyor. 

Ayrıca, Tababet Uzmanlık Tüzüğünün sağladığı haklardan yararlanıp, devletin devamlılı
ğına güvenerek dış ülkelerde, ihtisas için asistanlığa başlamış genç hekim kardeşlerimiz var. 
Bu hekimlerimiz, görevleri sürerken, aynı tüzükte yapılan değişikliklerle mağdur edilmişlerdir. 
Yurt dışından gelen doktorlarımızdan 200 kadarı göreve başlatıldığı halde, aynı şartları taşı
yan diğer hekimlerin de göreve başlatılmalarını, hukuk devleti ilkesine uygun olarak bu uygu
lamanın mutlaka yapılmasını istiyoruz. Bu genç hekimlerin tayinleri acaba neden yapılmıyor? 
Sayın Bakanımız acaba bu konuda ne düşünüyor? 

Sayın Aktuna, 1993 Mayısında genel sağlık sigortasına geçileceğini söylemişti. Sayın Ak
tuna nerede?.. Bugün 1993 yılının Aralık ayındayız, genel sağlık sigortası nerede?.. Ama, du
yuyoruz ki Aktuna, Sağlık Bakanlığında ikinci bir gölge bakan gibi; iki-üç günde bir Sağlık 
Bakanlığına iki-üç saatlik zamanını ayırabiliyor. 

Doktorlar sokakta, sağlık personeli sokakta... Bir günde S başhekim görevden alınıyor; 
acaba neden?., tki ay önce vefat eden Müsteşardan sonra hâlâ müsteşarlığa vekâlet eden müs
teşar muavininin, Sağlık Bakanlığına intisap etmiş sağlıkçı olmayan biri olduğunu görüyoruz. 
Neden hâlâ müsteşarlık kadrosu boş duruyor; bunu da Sayın Bakanımızdan soruyoruz. 

öte yandan, Teftiş Kurulu Başkanlığı tedviren yürütülmektedir. Oysa, hukuken teftiş ku
rulu başkanının en az 10 yıl müfettişlik yapmış birisi olması gerekmektedir. Tüzüğe uymayan 
özellikteki bir kişinin bu görevi yürütmesi, hukuk dışı bir uygulama anlamına gelmiyor mu?.. 

1 200 nüfuslu yerlerde sağlık ocakları açılmış; oysa, sağlık ocaklarının açılabilmesi için 
nüfus nispetinin asgarî 3 500 civarında olması gerekiyor. 1200 nüfuslu yerlerde sağlık ocakları 
açılıyor. Neden?.. Çünkü, politikacı, milletvekili devrede. Hastane Yaptırma Derneğinin debil 
başkanının aklına uyulup bir ilçeye gereksiz bir hastane yapılıyor. Bir dağ başına, mütehassıs 
bir hekimin gitmesinin mümkün olmayacağı ve nüfusun da bir hastaneye cevap yermeyeceği 
bir yere hastane yapılıyor. Neden?.. Politikacı devrede. Hastanesi olmayan, pratik ve teorik eği-
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timin yapılmasının zor olduğu yerlere sağlık meslek liseleri açılıyor. Neden?.. Yine politikacı 
devrede. Bunlar, bu bakanlık için büyük israftır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "şu dönem veya bu dönem" diye tartışmamızın an
lamı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Başaran, vaktinizi kullandınız; ama, sözlerinizi bağlamanız için 2 da
kika daha süre veriyorum. 

ALÎ KEMAL BAŞARAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Her dönem, bizim sorunlu dönemimizdir. Sağlık sorunu, hepimizin sorunudur; ama önemli 

olan, sorunları aşmaktır, önemli olan, birlikte çalışarak, güzel icraatlarla iyi hizmet vererek 
bu sorunları aşmaktır; ama biz inanıyoruz ki, genel bütçeden sağlığa ayrılan yüzde 3.7'lik pay
larla bu sorunları aşmak imkansızdır. 

Bu duygular içerisinde, bu bütçenin vatana, millete hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'
tan diliyor, hepinizi içten duygularla ve saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başaran. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Fahri Gündüz; buyu

run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Sağlık Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden biri, kişinin beden ve ruh sağlığı içinde yaşa
ma hakkının devlet sorumluluğu ve güvencesi altında bulunmasıdır. Hükümet Protokolünde, 
"Ülkenin sağlık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci içinde süreklilik gösterecek ulusal 
bir sağlık politikası gerçekleştirilecektir" denilmektedir. Bugüne kadar ulusal bir sağlık politi
kası oluşturulması yönünde ön çalışmalar yapılmış; fakat son adımın atılışı bir türlü gerçekleş
tirilememiştir. Bakanlığımızın, ulusal bir sağlık politikası oluşturması yönünde gerekli çalış
malarını tamamlamasını bekliyor, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olacağımızı özel
likle vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi, genel bütçe
den ayrılan 30 trilyon 463 milyar 327 milyon Türk Lirası ve 3418 sayılı Kanun gelirlerinden 
1 trilyon 752 milyar 500 milyon Türk Lirası olmak üzere, toplam 32 trilyon 215 milyar 827 
milyon Türk Lirasıdır. Bakanlık bütçesinin genel bütçe içindeki payı, yüzde 3.91'dir. Umudu
muz ve beklentimiz, bu payın yüzde 5'lerin üzerinde gerçekleşmesiydi. Bakanlık yatırımları 
1991 yılında 300 milyar Türk Lirası, 1992 yılında 1,5 trilyon Türk Lirası, 1993 yılında ise -11 
aylık dönemde- 3 trilyon Türk Lirasını aşmıştır, 

Bu yatırım hamlesi sonucu, yıllardır bitirilemeyen ve yarım kalmış sağlık tesisleri bitirile
rek hizmete açılmıştır. Hastanelerimizin, çağın gereklerine uygun tıbbî cihaz, araç ve gereçle 
donanımları sağlanmaya çalışılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, insan Hakları Bildirgesi ve Dünya Sağlık örgütü Anayasasında, 
sağlık, bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Bu hakkın gerçekleşmesi için sağlığa yapılan ya
tırım, insana yapılan bir yatırım sayılmaktadır. Tüketim değil, aksine nitelik ve nicelik açısın
dan üretime yöneliktir. 
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Sağlık-kişi ilişkisi tartışıldığında, kişinin hastane veya muayenehaneye gelen ve hastalığını 
tedavi ettirmek isteyen insan olarak değil, fizikî, biyolojik ve sosyal çevresiyle bir bütün olan, 
o çevreden soyutlanamayan, o çevrenin içindeki birçok olgudan etkilenen insan olarak ele alın
ması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlığı, yalnızca piyasa ekonomisine bırakmak doğ
ru ve insanî değildir. Sağlıkta acımasız rekabet, adaletsizliğe, güvensizliğe ve insanî değerlerin 
zedelenmesine yol açacaktır. Sağlık, yalnızca hekimlerin ve politikacıların sorunu değildir. Bu 
sorunu, tüm toplumun ortak sorunu olarak kabul ediyoruz. Onun için, toplumun tüm kesim
leri bu sorunla ilgili görüş belirtmeli ve tavır almalıdır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık hizmetleri, bireylerin ve toplumun sağlığını 
korumak ve sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla verilir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde, sağ
lık hizmetlerinin yürütücüleri ve hizmet üreticileri olan sağlık personelinin niteliği önemlidir. 
Nitelikli sağlık personelinin yetiştirilmesi ise, öncelikle, sağlık meslek liselerinin açıldığı yerler
de meslekî eğitim için gerekli olan asgarî şartların bulunmasına bağlıdır. Asgarî şartlar, sağlık 
meslek eğitimi için gerekli,, sağlık altyapısı, hastane ve kapasitesi, eğitim ortamı ve bina olarak 
değerlendirilmektedir. Daha sonra, sağlık meslekî eğitiminin kalitesinin artırılmasında, okul 
yönetimi, öğretmen durumu, öğrenci seçimi, eğitim denetimi, ders kitapları, yayımlar ve eği
tim programlan rol oynamaktadır. 

Değerli milletekilleri, sağlık personelinin eğitiminde, lise sonrası eğitim, tüm Avrupa ül
kelerinde uygulanan bir sistemdir. 1967 yılında imzalanan Avrupa Konseyi Hemşirelik Eğitim 
Anlaşmasına göre, bu, Türkiye'nin de geçmesi gereken bir sistemdir. Bu sisteme geçilmesi du
rumunda, küçük yerleşim yerlerindeki altyapısız okullar, büyük yerleşim yerlerine çekilecek; 
altyapısız yerlere okul kurdurma istemleri önlenecek; sağlık personelinin kalitesi ve niteliği ge
liştirilecek; sağlık meslek liselerindeki dört yıllık eğitim yerine, lise sonrası iki üç yıllık eğitim
le, sayısal amaçlara da daha çabuk ulaşılacak; sağlık personeli yetiştirilmesinde ekonomik ta
sarruf sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük yerleşim yerlerinde kurulan 110 okulda yak
laşık 30 bin öğrenci bulunurken, küçük yerleşim yerlerinde kurulan 196 okulda ise 20 bin öğ
renci bulunmaktadır. Bu durum, küçük yerleşim yerlerindeki öğrenci başına düşen maliyetin, 
büyük yerleşim yerlerindeki maliyete göre, daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Plansız bir şekilde gerçekleşen okullaşma, ekonomik değildir. Sağlık personeli gereksini
mi, tüm dünya ülkelerinde, nüfus ve hasta yatağı ölçütlerine göre belirlenmektedir. Avrupa ül
kelerinde, ortalama 150-200 kişiye ve 3 yatağa bir hemşire düşmektedir. Ülkemizde ise, 571 ki
şiye ve 1,5 yatağa bir hemşire düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık mesleği eğitiminin en önemli özelliği, uygula
malı eğitim ortamıdır, öğrencilerin, bilginin yanı sıra, meslekî tutum ve beceri kazanmaları, 
uygulama alanlarının varlığına bağlıdır. Son üç yılda kurulan okulların ise, önemli bir bölü
münün yeterli uygulama alanı bulunmamaktadır. Hemşire yetiştiren okulların yüzde 22'sinde 
hastane yoktur, yüzde 31'inde ise eğitim için.uygun kapasitede hastane mevcut değildir, ebe 
yetiştiren okulların % 45'inde doğumevi mevcut değildir. Bakanlığımız, uygulamalı eğitim ek
sikliğini gidermek için, 1992-1993 öğretim yılında, araç kiralama yoluna giderek, öğrencileri 
merkezî yerlere, hastanesi olan yerlere götürmüştür. Ayrıca, öğrencilere yaz uygulamaları da 
yaptırılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992-1993 öğretim yılına kadar, gündüzlü öğrenci alım
ları mahallî jüriler tarafından yapılmıştır. Bu sınavlara siyasîler karışmış ve iktidar partisine 
yakın olan isimler okullara yerleşterilmiştir. 

CENGİZ BULUT (tzmir) — Bu dönem, değil mi, sayın milletvekili? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — 1992-1993 öncesi.., 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Şimdi yapılmıyor mu? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — 1992-1993 öncesi... Bugün ise bu sınavlar merkezî sis

temle yapılmaktadır. Siyasîlerin baskısı ortadan kalkmış, başarılı öğrenciler sınavları kazana
rak, sağlık meslek liselerine yerleştirilmiştir. Böylece, öğrenci kalitesi artırılmış, hak ve hukuk 
ilkeleri korunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, son iki yıllık Hükümet döneminde, iki önemli adım atıldı. Bunla
rın ilki, yeşil kart uygulaması, diğeri de sağlık kongreleriydi. Yeşil kart uygulamasıyla, kişiye 
sübvansiyon ve devletin, parası olmayanlara sosyal güvencesi adımları atıldı; ancak, birinci ba
samakta, yani ayakta tedavide geçerliliği sağlanamadığı için bazı önemli sorunlara yol açmak
tadır. Birinci basamak hekimliği, sadece sevk hekimliği işlevi görüyor. Bu nedenle, ikinci basa
makta halk için önemli destek olan bu uygulamanın, istediğimiz hedefe ulaşması için, birinci 
basamakta da geçerli olması çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

Sağlık kongrelerine gelince : Sağlığın propagandasının iyi yapıldığı, sağlığa önemin dik
kat çekildiği bu kongreler, çeşitli sektör ve kurumların temsilcileriyle toplandı ve bir hayli önemli 
başarı da sağladı; ancak, bunda temel politikalarda anlaşma zemini yeterince sağlanamadı; 
fakat, ulusal sağlık kongrelerinde çıkan sonuçların, oluşturacağımız sağlık politikalarına da 
yön vereceğine inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yaklaşık 60 bin hekimimizin yüzde 90'ı kamuda ça
lışmaktadır. 300 bin civarınadaki sağlık personeli de kamuda hizmet vermektedir. 

Sağlık çalışanlarımızın güncelliğini koruyan en önemli sorunları, özlük haklarında yapı
lacak olan düzenlemelerle ilgili sorunlardır. Ücret konusunda yapılacak düzenlemeleri, belli 
başlıklar halinde sunacağım: 

Tam gün tazminatı, temel sağlık tazminatı, özel hizmet tazminatı, lojman tazminatı, aile 
çocuk yardımı, hekim dağılımını düzeltmeye yönelik tazminatlar, iş riskleri, eğitim tazminatı, 
yabancı dil tazminatıdır. 

Bu konuyla ilgili olarak üzerinde duracağımız bir konu da, nöbetler olacaktır. Nöbetlerle 
ilgili olarak, isteyenlerin nöbet iznini kullanabilmesi, nöbet ücreti hakkının sınırlanmaması ve 
nöbetin ağıralığına göre karşılıklandırılmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, hekimlerin zorunlu hizmeti kaldırılmalıdır. Zorunlu hizmetin kal
dırılması, hekim enflasyonuna karşı önlemlerle birlikte ele alınmalıdır. Zorunlu hizmet kaldı
rılırken, ülkemizin önemli bir insan gücü kaynağı olan hekimlere iş güvencesinin sağlanacağı 
bir istihdam ortamının yaratılmasını da son derece Önemsiyoruz. 

Bugün ülkemizde aktif eğitim veren 24 adet tıp fakültesi bulunmaktadır. Son on yılda, 
plansız bir şekilde, tıp fakültelerindeki öğrenci sayısı 21 774'ten 32 646'ya, mezun olan hekim 
sayısı ise 2 374'ten 4 642'ye yükselmiştir. Bu konuya bir kez daha dikkatleri çekmek istiyorum. 
önemli olan, hekim sayısını artırmak değil, insan sağlığını emanet edeceğimiz hekimlerimizi 
yeterli bilgide ve beceride yetiştirmektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üçlü reçete, işlevsiz hale gelmiştir. Hem eczanelere 
hem hekimlere ve hem de maliyeye yük olan bu anlamsız uygulamanın yürürlükten kaldırıl
masının uygun olacağı görüşündeyiz. 

Halk sağlığı uzmanlarına, yönetim kademelerinde daha aktif görev verilmeli, sağlık il mü
dürleri olarak atanmalarında öncelik verilmelidir. 

Hastanelerde etik kurullar kurulmalı ve işlevsel hale getirilmelidir. 
Bölge eğitim hastanelerinin altyapısı tamamlandıktan sonra açılması daha uygun olur ka

nısındayız. 
Hekimlerimizin klinik kararlarında bağımsız olmasını ve hekimin, amirinin hekim olma

sı anlayışını yerleştirmeye özen göstermeliyiz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün ülkemizde, her yıl doğan bin bebekten en az 

60 tanesi bir yaşını doldurmadan ölmektedir. Bebek ölüm hızının bu kadar yüksek olması, ai
lelerin, çoğu zaman ekonomik nedenlerle bebeklerini sağlık kurumlarına götürmemesi veya 
geç götürmesine bağlıdır. Bebek ölüm hızının için yeni bir atılıma ve daha fazla toplumsal öz
veriye gereksinme vardır. 

1993 yılının "Ana çocuk sağlığı yılı" ilan edilmesinden esinlenerek, Türk Tabipler Birliği
nin, nüfus cüzdanı, bebekler için ücretsiz sağlık belgesi olsun, önerilerine katılıyor ve olumlu 
buluyoruz, 

İki yaşını doldurmamış ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun kapsamında olma
yan bütün çocukların aileleri nüfus cüzdanlarını gösterdiği takdirde, başka hiçbir belge aran
maksızın her türlü sağlık kuruluşundan ücretsiz olarak yararlanması sağlanmalıdır. Bu hizme
te, her türlü koruyucu sağlık hizmeti, muayene, tetkik, hastane bakımı, ameliyatlar ve ilaç gi
derleri dahil olmalıdır. Ülkemizdeki yüksek bebek ölüm hızının azaltılması ve çocuk sağlığının 
iyileştirilmesi için, genişletilmiş bağışıklama, ishalli hastalıkların kontrolü, akut solunum yolu 
enfeksiyonlarının kontrolü, anne sütünün özendirilmesi, büyüme ve gelişmenin izlenmesi 
önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güncel bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Tıp
ta yatay geçiş olarak bilinen bu konu, hekimlerin arasında bir adaletsizlik yaratmaktadır. TUS 
sınavına girmeye gerek duymayan veya başarı sağlayamayan bazı hekimlerimiz, yurt dışına gi
derek ihtisasa başlıyorlar. Bu arada, dış ülkelerde her yönü ile gelişmiş çağdaş hastanelerinde 
ihtisas yapan hekimlerimizi de ayrı tutmakta yarar görüyorum. O ülkenin dilini dahi öğrenme
den, ihtisas yapıyor görüntüsü altında, Türkiye'de ihtisas hakkı elde etmeye çalışılmaktadır. 
Bu, bizim de uygun görmediğimiz bir olaydır ve bir hakkın suiistimalidir. Bu yol, daha önceki 
iktidarın bir sağlık bakanı tarafından uygulamaya konulmuş ve günümüze kadar devam etmiş 
ve halen de devam etmektedir. Bu hekimlerimiz arasında ayrıcalık yaratan bir olgudur, bir uy
gulamadır. Bu uygulamaya son verilmesini bekliyoruz. Yatay geçiş hakkını bizler gibi olumlu 
bulmayan bir hekim arkadışımız, Şişli Etfal Hastanesi çocuk klinik şefi Doçent Doktor Melih 
Akbulut, Adana Numune Hastanesine tayin edilmiştir. Ortada haksız bir uygulamanın olduğu 
kanısındayız. Sayın Sağlık Bakanımızın bu konuya da gerekli önemi vereceğine de inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün genç bir nüfusa sahip olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Biz Sosyaldemokrat Halkçı Partililer olarak, gençlerimize inanıyor, güveniyor ve onları 
seviyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği, yarınlarımızın güvencesi olan 

— 14 — 



T.B.M.M. B : 45 15 . 12 . 1993 O : 1 

gençlerimizi kollamak ve korumak zorundayız. Gençlerimizi alkol, uyuşturucu, tütün alışkan
lıklarına karşı uyarmalı ve korumalıyız. Bu uyarılarımızı basın yoluyla, televizyon yoluyla, eğitim 
yoluyla ve elimizdeki tüm olanakları kullanarak yapmalıyız. Ülkemiz insanlarını, gençlerimi
zi, erkeğini, kadını çağımızın vebası olarak tanımladığımız AİDS'e karşı uyarmalıyız, Bu uya
rıyı, eğitim ile desteklemeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu olarak, 
görevine yeni başlayan Bakanımıza görevinde başarılar diliyoruz. Kendilerine, sağlık sorunla
rının çözümü yönünde katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, 
mensubu olmaktan onur duyduğum hekim arkadaşlarıma, hemşirelerimize, sağlık memurları
mıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu olarak, Sağlık Bakanlığı bütçesine olumlu oy 
vereceğimizi bildiriyor, Yüce Meclisi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gündüz; vakti çok güzel kullandınız. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan ön
ce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Konuşmama, ne yazık ki, doğrudan bunaltıcı ve umutsuz tablolar çizerek başlayacağım; 
bu, benim muhalefet partisi milletvekili olmamdan değil, gerçeklerin artık dayanılmaz nokta
ları da aşarak, hayatımızı bir cendereye sokmasından kaynaklanmaktadır. 

Bugün, bir insanın en temel hakki, yaşama hakkıdır, insanı hayvanlardan ayıran en önemli 
özelliklerden biri ise, nasıl yaşarsan yaşa da, yaşa değil, sağlıklı yaşama hakkının kullanılması
dır. Bugün, insanımızı, insan olma değerleri ve haklarıyla ne kadar doyurabiliyorsak, sağlıklı 
yaşama hakkını da o kadar doyurabiliyoruz, insanımız, büyük bir çoğunluk, diğer insan olma 
haklarından ne kadar uzak bırakılmışsa, sağlıklı yaşama hakkından da o kadar uzak durumdadır. 

Gerek sağlık istatistikleri, gerek Sağlık Bakanlığının kendi tespit ve yayınları bu sonucu 
önümüze koymaktadır. Hâlâ -dünya insanlık ailesinin bir üyesi olan- ülkemiz, utanma sınırı 
olan ve.yılda binde 70 dolayında dolaşan, her yıl doğan çocukların ölümüne engel olama
maktadır. " 

insanlarımızın çok büyük bölümünü oluşturan milyonlarca işsi, işsiz, emekli ailesi ve ço
cukları, bırakınız sağlıklı yaşamayı, fizik olarak hayatta kalmayı başaracak gelirden yoksun
durlar. Oysa, sağlıklı yaşamının tek temeli, sağlığı hastane kapılarında aramak değil, hasta ol
mayı, sağlıksız olmayı önceden oluşturulmuş önlemlerle sağlamaktır. Bunun için, insanların 
yeterli ücret almaları gerekir. Bunun için, insanların, kendilerini ve çocuklarını doğru ve den-. 
geli beslenmeleri gerekir. Bunun için, insanların, sağlık konusunda eğitilmeleri gerekir. Bunun 
adı da, en genel anlamıyla, koruyucu hekimliktir. Yani, ülke kaynaklarını çarçur etmeden, has
talıkları ve hastaları daha pahalıya tedavi etmeden, ülke kalkınmasında, insan ve işgücü kaybı
na uğramadan, sağlıklı olabilmek için bunlar yapılır. 

Bugün, ülkemiz insanları, sağlığını, ancak ve ancak hastane kapılarında arar ve çoğun
lukla da bulamaz hale gelmiştir. Ne acıdır ki, kişi başına zaten yetersiz olan sağlık harcamala
rı, en son nokta olan hastane kapılarında, şifasızlık kuyruklarında heder edilmektedir. 

— 15 — 



T.B.M.M. • • B : 45 15 V12 . 1993 0 : 1 

önce şunu iyi öğrenmek durumundayız ki, işin temeli, kişi başına düşen gelirin yeterli 
hale getirilmesi ve genel eğitimdir. Şimdi, olaya bu açıdan baktığımızda, açıkça görüldüğü gi
bi, ülkemizdeki gelir dağılımı bozukluğu bulunmaktadır. 

Gayri safi millî hâsılanın; yani bir yılda yaratılan değerler toplamının adil ve dengeli dağı-
tılmamasının sonucu, geniş halk kitleleri yeterli gelir sağlayamamakta ve bunun sonucu ola
rak da, en temel hakkı olan sağlıklı yaşamayı başaramamaktadır. 

Sağlık, bir insanın sadece sağlıklı olması da değildir. İnsanların sağlıksızlığı, toplumun 
sağlıksızlığı demektir; geleceğin sağlıksızlığı demektir; gelişmenin sağlıksızlığı demektir, tşin 
en acı tarafı, gayri safi millî hâsılada değindiğimiz, bir yılda yaratılan değerlerin yüzde 70'i 
de az sağlıklı ve sağlıksız halk kitleleri tarafından üretilmektedir. Yaratılan bu değerlerin orta
lama yüzde 30'unu halk kesimleri paylaşırken; tersine bu değerleri yaratmayan veya daha az 
yaratan kesimler daha fazlasını, neredeyse yüzde 80'lere varan kısmını almaktadır. 

Sağlık, ekmek demektir; sağlık, yeterli ve dengeli beslenme demektir; sağlık, ürettiğinin 
karşılığını almak ve insanca yaşamak demektir. 

Bu kabaca değindiğim koruyucu hekimlik başlığında, Bakanlığın, Plan ve Bütçe Komis
yonunda kabul edilmiş maddeleri bulunmaktadır. Bunlar, madde madde ayrılmış, sayılmış; an
cak, görülmektedir ki, hepsi ya aşılama ya da benzeri önlemlerle ifade edilmiştir. 

Burada verilen sayılar, sözü edilen başlıklarda anlatılanlar, ülkemizin 1994 yılı sorunlarını 
çözmeye yetecek önlemler değildir ve en önemlisi, demin de söylediğimiz gibi, koruyucu he
kimlik, önce, insanca yaşama hakkı olan gelir dağilımı eksikliğinin giderilmesinden başla
maktadır. 

Bu kampanyalara, geçtiğimiz iktidarlar zamanında da başvuruldu; büyük törenlerle, ço
cuklara aşılar yapıldı, UNESCO gibi kuruluşlar bizi tebrik ettiler; ama, ne yazık ki, düşen ölüm 
oranları yine döndü dolaştı yaklaşık oranlara dayandı. Yılların öncesinde bıraktığımız verem 
şimdi kapımızda ve sayılabilecek diğerleri...Hamile kadınların düşük yapma oranları, sakat 
bebek doğum oranları ne yazık ki hâlâ çok yüksek sınırlarda. İşte görülüyor ki, sadece aşılar 
yapmak yetmiyor, illa, yeterli gelir düzeyi, insanın insanca yaşaması için işin başını teşkil edi
yor. Aç olan insanı mucizevî bir ilaçla tok yapma keşfedilmediği sürece, bu işin temeli, bugün 
olduğu gibi, yarın da insanca yaşama gelirine endeksli olarak sürecektir. 

Tabiî, bununla birlikte, eğitimdir aslolan. Bugün, devletin yayın kuruluşu TRT ne yapı
yor; bir iki sağlık haftasının, Sayın Bakanın katıldığı ve veciz sözlerden oluşan bir iki progra
mın ve haberlerin ötesinde ne gibi ciddî programlar yaparak halkımızı eğitiyor? 

Yine, tarım ve hayvancılıkla ilgili bakanlar, sağlıkla ilgili, yeterli beslenmeyle ilgili ne gibi 
önlemler almaktadırlar? Süt Endüstrisi Kurumunu satmak değil, yanına yenilerini eklemek ge
rekiyor. Yıllardır Anadolu köylüsünün ekip biçtiği glüteni zengin durum buğdayının yerine ot 
haline gelmiş sözde buğday yiyerek beslenen halka dünyanın hangi mucizevî aşısını yaparsanız 
yapınız, sonuç yine sağlıksızlık olacaktır. 

Hayvancılığımız her geçen gün can çekişiyor. Bırakın et üretim ve tüketim oranlarının hız
la düşmesini, hayvancılık ve tarımla uğraşan köylümüzün bile beslenme ve temel sağlık sorun
ları büyümektedir. 

Onca akarsuyumuza hâlâ "su akar Türk bakar" anlayışıyla bakıyoruz. Tarla balıkçılığı
nın bir istihdam, bir geçim kapısı olmasının ötesinde, tüm göl ürünleri potansiyelimiz boşa 
duruyor. Denizlerimiz, artık her geçen gün biraz daha lağım çukuruna dönüşmektedir. 
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Görülmektedir ki, sağlık, topluca bir seferberlik işidir; bir siyasî iktidarın, sadece bir Sağ
lık Bakanlığının işi değildir. Oysa iktidar ne yapıyor? İktidar, "daha kârlı çalışsın" diye Et 
ve Balık Kurumunu özelleştiriyor. Türkiye'ye daha kârlı çalışan değil, daha çok üreten et ve 
balık kurumları gerekiyor. 

İşin en çarpıcı tarafı da şudur : Sağlık sorunlarımızı doğrudan havale ettiğimiz, insanımı
za şifa bulacak olan doktorlarımız ve diğer sağlık personelimiz sağlıksızdır. Bir ülkede sağlık 
personeli "artık yaşayacak kadar ücret alamıyorum" diyorsa ve bunu sokaklara çıkıp haykıra
cak noktaya gelmişse, siz ne yaparsanız yapın, o ülkede insan, halk ve toplum sağlığından söz 
etmenin imkânı kalmamış demektir. Bir zamanların elit ve seçkinleri gözüyle bakılan doktor
larımız bile "geçinemiyoruz" derken, sağlığı hangi yöntemlerle halka ulaştıracaksınız, hangi 
inandırıcı program ve tercihlerle yürüteceksiniz? 

Türkiye'nin sağlık personeline özenmesi gerekmektedir. Sağlıkta, mesleğe daha özendiri
ci yöntemler gerekmektedir. Bunlar yapılmalıdır ki, doktorumuz, sağlık personelimiz, hemşi
relerimiz, hastabakıcılarımız çoğalabilsin; bunlar kaçılan değil, sevilerek üzerine gidilen mes
lekler olabilsin. • 

Kişi başına düşen sağlık elemanı sayısı, artan nüfusa göre her geçen gün azalmaktadır 
ve işin burasında, sanki fazlalık varmış gibi, bir başka bela toplumumuzun başına, geniş halk 
kitlelerinin tepesine indirilmektedir; o da, "Genel Sağlık Sigortası" adıyla oluşturulan yeni 
düzenlemedir. Bunca doktor açığına, bunca sağlık personeli eksikliğine ve bunca sağlık perso
neli yaşam sorunlarına rağmen bu yasa, bir kurtarıcı gibi toplumun önüne getirilebiliyor ve 
bunun adı da "insanların kendi doktorlarını seçme hakkı" oluyor. Bunun adı, olsa olsa "in
sanların kendi doktorlarını seçme hakkı" değil, "bazı insanların bazı doktorlara el koyma hakkı" 
olabilir; diğer bir adı da "parası olanın sağlık olanaklarını gasp edip, olmayanlara ölme hak
larını bırakma" olabilir. Ayrıca, sağlık bütçesini, temel kurumlarını, genel alt yapısını, bir tür
lü sağlığını koruyamayan geniş halk kitleleri yarattığı halde, onun değerlerini alıp, "özgürlük" 
adı altında parası olanlara sunmak demektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız, "sosyal devlet" ilkesini benimsemiştir. 
Kısaca, bu, eğitimin, işin, konutun yanı sıra, özellikle sağlığın, tüm insanlar için, eşit şekilde, 
güvenceye alınması demektir. Ne acıdır ki, sosyal devlet her geçen gün biraz daha yok olmakta 
ve yine ne acıdır ki, böyle politikalara imza atma zorunluluğu da, sosyal ve demokrat olduğu
nu herkeresinde ifade eden bir Koalisyon Hükümetine nasip olabilmektedir. 

Sağlık bakanlığı bütçesinin, ülkemize, ulusumuza hayırlı olması dileğiyle, hepinize saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Altun. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ERGÜN ÖZDEMİR (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Sağlık Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1994 malî yılı bütçesinde, Sağlık Bakanlığına ayrılan pay, 3418 sa
yılı Yasa gelirleriyle beraber, 32 trilyon liradır. Batılı ülkelerle, diğer ülkelerle bu rakamı kıyas
ladığımızda, ortaya, çok enteresan bir tablo çıkmaktadır. Bakınız değerli milletvekilleri, tn-
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giltere'nin, sağlığa, bütçeden ayırdığı pay 22 milyar paund. Amerika Birleşik Devletlerinin, büt
çeden bu sene sağlığa ayırdığı pay, 130 milyar dolar. Almanya'nın, bütçeden sağlığa ayırdığı 
pay 180 milyar mark. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin sağlığa ayırmış olduğu pay, 
39 milyar ruble; şu anda Bağımsız Devletler Topluluğunun durumunu bilemiyorum. 

Görüldüğü gibi, bütün bu ülkelerin sağlığa ayırmış oldukları pay, bizim bütçemizin tü
münün birkaç misli. Kaldı ki, bu ülkelerde, yönetimlerin ve hükümetlerin önde gelen iki-üç 
sorunundan bir tanesi, daima sağlık konusu olmuştur, sağlık meseleleri olmuştur, ingiltere, 
bu bütçesine rağmen, son beş yıl içinde sağlıkla ilgili yasaların değiştirmek mecburiyetinde kal
mıştır. Amerika Birleşik Devletleri, 100 milyar dolar olan sağlık bütçesini, 130 milyar dolara 
çıkarmış; bununla da yetinmeyip, sağlık mevzuatında değişiklikler yapma yoluna gitmiş, yeni 
arayışlara girmiştir. 

Diyeceksiniz ki, 32 trilyon lira, bütçemiz içinde küçük bir meblağ olarak gözükse de, kal
kınmakta olan, kaynakları kıt olan bir ülke olarak sağlığa ayırdığımız 32 trilyon lira, iyi bir 
meblağdır. Bunun iyi bir meblağ olduğu, bakanlıkların bütçesine bakınca da görülmektedir. 
Bakanlıklar bütçesi içinde, sağlığa ayrılan pay, üçüncü sırada gelmektedir. 

tşin bir başka yönü çok daha değişik ve acı; bu, 32 trilyon liranın yüzde 79*u personel 
harcamalarına ayrılmış; dolayısıyla, sağlık yatırımlarına ayrılan, çok cüzi bir miktardır; bu da, 
sağlık alanında girdiğimiz darboğazı, açık ve seçik göstermektedir. 

Anavatan iktidarları bu darboğazı görerek özelleştirme yoluna gitmeye çalışmış, 3359 sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasını çıkarmış; fakat, Anayasa Mahkemesi iki maddesini iptal 
etmiş, bu nedenle uygulama alanı bulamamış, âdeta, bir nevi kadük olmuştur. 

Daha sonra, gerek Anavatan, gerekse koalisyon hükümetleri zamanında Birinci ve İkinci 
Ulusal Sağlık Kongreleri toplanmış, Devlet Planlama Teşkilatınca ulusumuzun sağlık master 
planı çıkarılmış, Sağlık Bakanlığının yönetiminde, koordinasyonunda sağlık reformu yasa ta
sarıları hazırlanmış ve kalkınma planlarında özel sağlık ihtisas komisyonları kurulmuş; bu ko
misyonlar, kalkınma planlarında gerekli ilkeleri, tedbirleri göstermiş, almış; ama bütün bunlar 
maalesef teoride kalmıştır değerli milletvekilleri. O halde, ciddî boyutta bir uygulama planı 
ortaya konulmamıştır. 

Yalnız bu arada, şükranla hatırlatmak istiyorum : Koalisyon Hükümeti, hastane kapıla
rında insanlarımızın, fakir fukaranın perişan olmaması ve hastalarının ve cenazelerinin rehin 
kalmaması için yeşil kart uygulaması getirmiş, geçen sene 1,5 milyon kişiye yeşil kart dağıtıl
mış, bütçeden, buna kaynak olarak önce 800 milyar, önümüzdeki sene için de 1 trilyon 200 
milyar lira ayrılmış, olup, önümüzdeki yıl da yeşil kart sayısının 5 milyona çıkacağı tahmin 
edilmektedir. 

Başta da söylediğim gibi, bütün bu çalışmalara katılan geçmiş hükümetlere, Meclis üyele
rine ve değerli bürokratlara çok teşekkür ediyorum; ama, biraz önce de söylediğim gibi, ciddî 
bir uygulama planını ortaya koyma günü gelmiştir ve bu Hükümetin de bu planı ortaya koya
rak derhal çalışmalara başlayacağı inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, görüyorum ki her grubun ve her kesimin hemen hemen anlaştığı 
bir mesele var; o da tedavi hizmetlerinin özelleştirilmesi, temel sağlık hizmetlerinin devlet eliy
le yürütülmesi meselesidir. Doğrudur, temel sağlık hizmetleri, çok daha ucuz bir sistemdir; çünkü 
insanımızı hasta olduktan sonra tedavi etmek, çok güç ve pahalı bir sistemi gerektirir. İnsanı
mızın hasta olmaması için koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz temel sağlık hizmetlerini ge
liştirdiğimizde, devlete maliyeti çok daha düşük olcaktır. Peki, bunu yapabilmemiz için de, 
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öncelikle genel sağlık sigortası uygulamasını hayata geçirmek mecburiyeti vardır. Hükümetin 
ve bakanlığın bu konudaki çalışmalarını biliyorum, son aşamasına geldiğini de görüyorum ve 
bu nedenle de teşekkür ediyorum. 

Genel sağlık sigortası uygulamasında, dünyanın her ülkesinde fakir ve sağlık açısından 
sosyal güvencesi olmayan insanları devlet sigorta eder. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri 
gibi serbest pazar ekonomisinin ve liberalizmin çok katı uygulandığı ülkede bile en fakir ve 
en yaşlı vatandaşını devlet özel sigortaya sigortalıyor. Oradaki sistem, özel sigortalar eliyle 
yürüyor. 

Bizim sağlık açısından sosyal güvencede olmayan 22-23 milyon insanımız var. Yeşil kart, 
bir geçiş dönemi olduğuna göre, derhal bu insanlarımızı sağlık açısından sosyal güvenceye al
mak mecburiyetindeyiz. Yapılacak olan, genel sağlık sigortası uygulamasını getirmektir. Bura
da da karşımıza iki mesele çıkıyor: Birincisi kaynak temini, ikincisi de uygulama şeklinin nasıl 
olacağı konusudur. 

Kaynak teminini şöyle görmek mümkün : Bakınız, 1991 rakamlarıyla Bağ-Kur ve SSK gi
bi sosyal güvenlik kuruluşlarımıza bir hastanın maliyeti ortalama 200 bin lira civarındadır. 1992 
yılı rakamlarını veremiyoruz; bilgisayar sistemine geçilmediği için, bir sene önceki rakamları 
almak çok güç oluyor. Demek ki, 22 milyon kişinin tümünü devlet sigortalasa -200 bin liradan-
devlete maliyeti 4,5 trilyon liradır. Bugünün şartlarıyla ve bugünün ortalamasıyla 10 trilyon 
lira bir kaynak lazım; ama, kaldı ki, bu 22 milyon kişinin 15 milyonu, zaten kendi sigorta ücre
tini ödeyecek durumdadır, bazı belli normları getirdikten sonra. 

Kaynak meselesinin ötesinde ikinci konu, uygulama şekli olmalıdır. Eğer, genel sağlık si
gortasının uygulama şekli Bağ-Kur gibi, SSK gibi, bir KİT kamburu yaratacaksa, ekonomide 
tekrar darboğaza sürükleyecekse, bundan netice almamız mümkün değil, onların hali meydanda. 
O zaman, genel sağlık sigortasını çok kısa çamanda halletmek için, başvurulacak birtakım yollar 
davar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin cebinde banka kredi kartları var. Banka 
kredi merkezleri büyük maliyetlerle kurulmuş; ama, maalesef ülkemizde, bir milyon kişiden 
fazla kredi kartı kullanan yok. Kaynağı bankalara yatırırsınız, bankalar bütün sigortalıya aynı 
anda, yirmi gün ya da bir ay içinde kredi kartı gibi sigorta kartlarını dağıtır. Kendi ödeyecek 
olan da gider bankaya ücretini yatırır, sigorta kartını alır. Burada devletin yapacağı bir şey var, 
o sigorta kartının priminin ödenip ödenmediğini, geçerli olup olmadığını öğrenebilmesi için 
provizyon alması gerekli, tıpkı mağazalarda olduğu gibi; muayenehanelere ve hastanelere birer 
provizyon cihazı koyarsınız ve kısa yoldan da sigorta meselesini çözümlersiniz kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, genel sağlık sigortası çıkarılırken, Sağlık Bakanlığımı
zın, hükümetlerin el atmış olduğu, halen de üzerinde ısrarla çalıştığı birtakım konular var. Kı
sa başlıklar halinde müsaade ederseniz onlardan da bahsetmek istiyorum. 

Sağlık yasa tasarısı son şekli verilerek, acilen Meclise sevkedilmelidir; Bakanlığın ve Hü
kümetin bu konudaki çalışmalarının son aşamaya geldiğini de biliyorum ve teşekkür ediyo
rum. Bu getirilecek yasaya uygun olarak da Bakanlığın teşkilat yasası acilen çıkarılmalıdır. Ba
kanlıkta ve Hükümette bu konuda yapılan çalışmalara minnettarız. 

Üçüncü mesele şudur : Sağlık personelinin özlük haklarında büyük bir gerileme mevcut
tur. Değerli milletvekilleri, vaktimiz kısa olduğundan, bu konuda tek bir örnek vereceğim : 
Batı'da ileri ülkelerde 350 kişiye bir hekim düşüyor, ülkemiz şartlarında halen 1 100 kişiye 
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bir hekim düşüyor. Bu, batı'da dört hekimin yaptığını Türkiye'de bir hekim yapıyor demektir; 
hem de ne şartlarda yapmaktadır. Dolayısıyla, tüm bu nedenlerle, personel rejiminde gerekli 
değişiklik acilen yapılmalıdır. Yine bu konuda Bakanlığın çalışmalar yaptığını biliyor ve teşek
kür ediyoruz. 

Hekimlerin mecburi hizmet yasası acilen kaldırılmalıdır; hiçbir meslek çalışanı için uygu
lanmayan zorunlu hizmet bir tek sağlık çalışanları için, hekimler için uygulanmakta ve bu ko
nuda tam bir dram yaşanmaktadır, Anadolu'da sağlık ocaklarında tam bir dram yaşanmaktadır. 

Sağlık personelinin haftalık mesaileri, diğer branşlarda çalışanlardan daha fazladır; üc
retsiz tutulan, âdeta, bir nevi sembolik rakamlarla ücretsiz diyebileceğim şekilde tutulan nö
betler, ayrı bir faciadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkelerin kalkınmışlık ölçüsü, artık, gayri safı millî hâsılayla de
ğerlendirilmiyor; çocuk ölümü gibi, ortalama yaş gibi, ana ölümü gibi birtakım sağlık verile
riyle ölçülüyor. Burada bir misal vermek istiyorum : Ülkemizde çocuk ölüm oranı binde 56 
iken, Batı'nın ileri ülkelerinde bu oran binde 10 civarındadır; Japonya'da binde 6-7 civarında
dır. Demekki, bu konuda, halen geri kalmış durumdayız. Kaldı ki, bu binde 56 rakamı neye 
göre bulunmuştur; bu rakam Hacettepe Üniversitesinin beş yılda bir örnekleme metoduyla yaptığı 
istatistik! malumata dayanmaktadır. Bizim sağlık ocaklarımızda, bizim hastanelerimizde ölüm 
kayıtlan tutulmakta; ama, bunlar, istatistik! malumat olarak anında intikal edememektedir. 
Bunun sebebi, bilgisayar sisteminin Sağlık Bakanlığında ve teşkilatında kurulamamış olması
dır. Bunu, onun için anlatmaya çalışıyorum; Sağlık Bakanlığının acilen bilgisayar sistemine 
geçmesi gerekmektedir kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, sağlık mesleğiyle ilgili tıp kitapları, çok pahalıdır. Hekimlerimizin 
alması hemen hemen imkânsız gibi. Tıptaki gelişmeler çok hızlı oluyor. Ülkemiz hekimlerini 
anında haberdar edebilmek için, özellikle büyük şehirlerden başlamak üzere, kütüphaneler kur
mak mecburiyetindeyiz. Bu kütüphaneler, dünya tıp merkezleriyle anında bilgisayarla irtibatlı 
olacak ki, benim hekimim oraya gittiği anda bir düğmeye basarak, bilgisayardan istediği ma
lumatı alabilsin. Zaman içerisinde diğer illerimize de bu tür kütüphaneler yaygınlaştırılabilmeli. 

Yine hastane yığılmalarından çok şikâyet oluyor idi. Semt poliklinikleri hastane içerisin
deki yığılmayı semtlere çekmek içindi; bu polikliniklerin sayılarının artırılması gerekir kanaa
tindeyim. 

Değerli milletvekilleri, trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 50'si ilk yarım saatte olmak
tadır. Bu durumun düzeltilebilmesi için, amblatuvar ambulansların büyük hastanelerimize ve
rilmesi gerekli, amblatuvar helikopterlerin, hizmet satın almak suretiyle en azından şimdilik 
ülkenin 9 bölgesine kurulmalıdır. 

Bu arada ambulansların alımında kaynak israfı önlenmek isteniyorsa -ki doğrudur- bu 
32 trilyonluk imkân karşısında, şehir merkezlerine -hastanelere değil- ambulanslar ekipleriyle 
beraber kurulmalıdır. Tabiî, sadece donanımlı ambulans yetmiyor; ambulansın içerisinde acil 
hizmeti getirecek acil teknisyenlerin bulunması lazım. Acil teknisyen bölümlerinin, sağlık meslek 
liselerinde yakın bir zamanda açıldığım biliyorum; o bölümler geliştirilmelidir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın özdemir, vaktinizi kullandınız, lütfen tamamlayalım. 
ERGÜN ÖZDEMİR (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 
ileri ülkelerin tümünde devletin kontrol laboratuvarı vardır, bizde halen devlet kontrol la-

boratuvarı, ciddî boyutta yoktur. Hıfzıssıhha Enstitüsü, ciddî devlet kontrol laboratuvarı hali
ne getirilmelidir. 
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Daha önce, Hıfzıssıhha Enstitüsü içerisinde halk sağlığı okulu vardı, kaldırıldı. Halk sağ
lığı hekimi yetiştirmek için, acilen Hıfzıssıha Enstitü içerisinde Halk Sağlığı Okulu kurulmalı 
ve hekimler yetiştirilmelidir. Bunlar, aynı zamanda halk sağlığı hekimi olacakları için, il ve 
ilçe müdürlüklerimize halk sağlığı hekimi ataması da imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Efendim, çok mühim bir konu var, bahsetmeden geçemeyeceğim. İlaç Patent Yasa Tasarı
sı, zannederim, Bakanlar Kuruluna kadar geldi. Doğrudur, patent hakkı vardır; ama, Avrupa 
Topluluğuna giren İtalya, patent yasasına 10, İspanya 5, Portekiz de 5 senede geçmiştir. Eğer, 
derhal patent yasasını kabul eder, arada bir müddet koymazsak, Türkiye'deki ilaç fiyatları ast
ronomik fiyatlara ulaşacaktır ve aynı zamanda yerli ilaç sanayii de, hazırlama dönemi geçme
diği için, sıkıntıya girecektir kanaatindeyim. 

Tabiî, bunun yanı sıra, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler vardır. Mesela çok indi 
bir misal vermek istiyorum : Millî Emlak Kanununda kısa bir değişiklik yapılabilir. Ankara 
Numune Hastanesi eski bir hastanedir; yenilemek için, yeni yapımından çok daha fazla mas
raf gerekir, onun için oraya beş kuruş harcamadan, yerini ihale edebilirsiniz. Devlet bütçesin
den beş kuruş çıkmadan, Eskişehir yolu üzerinde 500 veya 1 000 yataklı hastaneler kurabilirsi
niz; ama, Millî Emlak Yasasında bir değişiklik yapmak gerekir kanaatindeyim. 

Vaktim dolduğu için, konuşmamı burada bitiriyor, 1994 yılı bütçesinin Bakanlığımıza, mil
letimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci söz, Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz'in. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1994 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiyemiz büyüyecekse, Türkiyemiz gelişecekse, Türkiyemiz, kalkınmış devletler arasın
da yer alacaksa, bunu sağlamanın en önemli şartı, insanlarımıza çok iyi bir eğitim vermekten, 
çok iyi sağlıklı bir toplum yaratmaktan geçer. Yeterli eğitim alamamış, sağlıklı bir toplum ya
ratamamış devletlerden gelişme bekleyemezsiniz. 

Bu sebeple, hazırlanan bütçelerde en büyük payı Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığına ver
mek zorundayız. 1981 yılına kadarki Sağlık Bakanlığı bütçelerine bakarsak, genel bütçeden 
ayrılan payın yüzde 4'ler civarında olduğu görülmektedir. Bu oran, Anavatan döneminde ise, 
yüzde 3'Iere inmiştir. Bu yanlışlık, Doğru Yol Partisi SHP Koalisyon Hükümetleri döneminde 
düzeltilmiş, genel bütçeden Sağlık Bakanlığına ayrılan payın üç yıllık ortalaması yüzde 4,5'lara 
ulaşmıştır. Bunu iyi bir gelişme olarak görüyoruz. 

Anayasamızın 56 ncı maddesinde olduğu gibi, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede ya
şama hakkına sahiptir. Sağlık, her insanın temel hakkıdır" zihniyetini tekrar getiren Hüküme
timiz sayesinde, hastane kapılarından geri çevrilmeler, hastanelerde rehin kalmalar, hastane
lerden cenazelerini geri alamama gibi, milletimizin gelenekleriyle bağdaşmayan bu üzücü tab
lolar ortadan kalkmıştır. Türkiyemizde hastalanıldığı zaman, parası olmadığı için hastane ka
pıları yüzlerine kapanan, tedavisi yapılamayan insanlarımız, Koalisyon Hükümetinin uygula
maya koyduğu yeşil kart neticesinde hastane kapıları sonuna kadar açılmıştır. 
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Yeşil kart uygulamasına ilk olarak Kızılcahamam İlçesinde başlanmış, bugüne kadar 2 mil
yon 812 bin 824 başvurudan 2 milyon 41 bin 545 insanımız yeşil kart sahibi olmuştur. Başvuru
lar hızla devam etmektedir, tşte sosyal devlet budur. Paran yoksa öl politikası artık bitmiştir. 
1993 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde "Yeşil kart bir fiyaskodur" diyenler, "Yeşil kart ye
rine otobüs bileti verin diyenler" bugün tabiî ki "Yeşil kart bir hizmettir" demeye başlamışlar
dır. Yeşil kart uygulamamız genel sağlık sigortası uygulamasına geçilene kadar devam edile
cektir. Asıl amaç, genel sağlık sigortasına geçmektir. Bu da yine bu Koalisyon Hükümetine 
nasip olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemizde bugüne kadar sağlık hizmetlerine yöne
lik çalışmalar, genellikle, hep yüzeysel kalmış, köklü çözümler getiren çalışmalar uygulamaya 
konulmamış, sağlık konuları Beş Yıllık Kalkınma Planlarıyla ve günün şartlarına göre hazır
lanmış, politik tedbirlerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu yanlışlığı tespit eden Koalisyon Hüküme
ti, daha geniş kapsamlı, kalıcı, devlet politikası haline getirilmiş, uzun vadeli programlarda 
yarar görmüş, yani sağlıkla ilgili sorunları, bir sorumluya veya bir döneme bırakmak yerine, 
ulusal sağlık politikasına dönüştürme kararı almış, bu çalışmalar iki yıldır devam etmektedir. 
Sağlık Bakanlığımız bu çalışmalarının sonuçlarını artık almalıdır. 

Türkiye 13 milyonken, bundan kırk elli yıl önce çıkarılan sağlık yasalarıyla, sağlık sorun
larını çözemeyiz. Eskimiş, yıpranmış, geçersiz hale gelmiş yasalar iptal edilmeli, bir bir kaldı
rılmalıdır; yerlerine çok çağdaş, anlaşılabilir, uygulanabilir, dinamik kanun tasarıları ortaya 
konarak, Meclisin gündemine getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke genelinde sağlık personeli dağılımındaki denge
sizliğe çare için Sağlık Bakanlığımızca atılan adımı olumlu buluyoruz. Doktorlarımızın yarıya 
yakını Türkiye'deki 5 büyük ilimizde toplanmıştı; buralarda 600-700 kişiye bir doktor düşer
ken bazı illerimizde ise, 9-10 bin kişiye bir doktor düşmekteydi. Bu dengesizliği önlemek için, 
1992 ve 1993 yılında yapılan atamalarda, önceliğin bu 5 ilin dışına verilmesini takdir ediyo
rum. Ülke genelinde, sağlık personeli dağılımındaki dengesizliği önlemede yapılan bu uygula
mayı iyi bir adım olarak görüyoruz; ancak, bunun yanında doktor ve sağlık personelinin bu 
illere gitmesi için özendirici tedbirler almak zorundayız. 

İnsanın tedavisi, doktoru ile, ebesi ile, sağlık memuru ile, bir ekip çalışmasıdır. Sağlık per
sonelinin maddî sorunu acil olarak çözülmelidir; ücret dengesizliği ortadan kaldırılmalıdır. 

Sağlık meslek liselerinde yetersiz eğitim kadroları mevcuttur. Meslekî öğretmeni olmayan, 
pratik eğitim yapamayan okullardan mezun olan sağlık memuruna, laboratuvar teknisyenine 
hastalar nasıl emanet edilecekti? Çoğu Anavatan döneminde açılan bu okulların 148 tanesinin 
binası yok, öğretmeni yok. Bu soruna çözüm getiren bakanlığı kutluyoruz. Yine, bu sorunu 
YÖK ile protokol yaparak sağlık meslek yüksekokuluna dönüştürme çalışmalarını da olumlu 
buluyoruz. 

Hastanelerdeki idarî kadroların sağlık meslek yüksekokulundan mezun olanlarca doldu
rulması gerekirken, Anavatan döneminde, maalesef, bunun tersi yapılmış, hastane idareceli-
ğiyle ilgisi olmayan kişilerce doldurulmuştur. Bakanlığımız buna çözüm bulmalıdır. 

Hastanelerin eczacı kadroları, ücret düşüklüğünden dolayı, boş bulunmaktadır. Bu hatalı 
ve yanlış uygulama ortadan kaldırılmalı gerçekçi ücret verilerek, bu boş bulunan eczacı kadro
ları doldurulmalıdır. 

Devlet hastanelerimizin çoğunda yalnızca diş çekimi yapılmaktadır. Diş tedavi merkezle
ri, hastanelerimizin çoğunda yoktur. Diş tedavi merkezleri çoğaltılmalıdır. 
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Türkiye'de trafik kazaları çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Trafik kazalarının çok yoğun 
olduğu bölgelerde acil trafik hastanelerini çoğaltmak veya devlet hastanalerinin acil servisleri
ni güçlendirmek zorundayız. 

1992 ve 1993 bütçelerindeki konuşmalarımda vermiş olduğum örneği tekrarlıyorum : Kı
rıkkale'den geçen E-23 Karayolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgelerimizin geçiş güzergâ-
hındadır. Bu bölgede çok sık trafik kazası olmakta, Kırıkkale Devlet Hastanesi yetersiz oldu
ğundan Ankara'ya gönderilen hastalar kan kaybından, beyin kanamasından ölmektedir. Bu 
tür bölgelerdeki devlet hastanelerimizin uzman kadrolarını; yani, beyin, kalp, damar cerrahi 
eksikliklerini gidermek; acil yardım ünitelerini güçlendirmek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, tedavi için hastanelerdeki yığılmalar önlenmelidir. Yığılma, sevk zin
cirinin düzensizliğinden oluşmaktadır. Artık, Türkiye'de aile hekimliğine geçilmelidir. Şehir
lerde hasta, önce aile hekimliğine gitmeli, bunu sıra ile; laboratuvan olan röntgen tetkiklerinin 
yapıldığı ara branşlarda uzman doktorların olduğu sağlık merkezlerine gitmeli, bunu devlet 
hastaneleri ve ihtisas hastaneleri takip etmelidir. Köylerde ise, sağlık evi ve sağlık ocağından 
sonra sağlık merkezine giderek bu zinciri devam ettirmek, büyük ölçüde problemi çözecektir. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde uyuşturucu kullanımı ve AİDS, büyük boyutlara 
ulaşmıştır. 2000'li yıllarda gelişmiş ülkeler içerisine girmek uğraşında olan Türkiyemizde, uyuş
turucu ve AİDS önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. 2000'li yıllarda gelişmiş gör
mek istediğimiz Türkiye'yi, uyuşturucu ve AİDS gibi ölümcül hastalık ve alışkanlıkların bü
yük düzeylere ulaşması da beklenmektedir. Bugünden, uyuşturucu ve AİDS'le çok iyi müca
dele etmek zorundayız. Dünyanın hiçbir ülkesinin bu afetlerde ve bunların tehdidinden uzak 
kalması düşünülemez. Her türlü uyuşturucu alışkanlık ve AİDS hastalığının gelişmesinde rol 
oynayan, tali ve asli sebeplerin ortadan kaldırılmasında en büyük görev Sağlık Bakanlığına 
düşmektedir. Çok ciddî tedbirler almak gerekmektedir. Uyuşturucu ve AİDS konusunda en 
sağlıklı tedbir, halkın bilinçlendirilmesidir. 

AİDS konusunda teşhis cihazlarını bütün yurda yayan Sağlık Bakanlığımız, halkı bilgi
lendirme konusunda da çok iyi çalışmalar yapmaktadır. Uyuşturucu, alkol alışkanlığı ve AİDS 
gibi konularda gerekli tanıtım ve bilgilendirmeye devam etmeli, Millî Eğitim Bakanlığı ile de 
işbirliği yaparak okullara kadar bu bilgilendirme yayılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağLk politikasının vazgeçilmez bir unsuru da şüphe
siz ilaçtır. Son sekiz yılda ilaç fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü kat kat aşmıştır. 
Bugün pek çok gelişmiş ülkede, başta hammadde olmak üzere, üretimden tüketime kadar ilaç 
fiyatlarının denetimi yapılmaktadır. Türkiye'de ise, ilaç sanayii hammadde yönünden dışa ba
ğımlıdır. Hammaddenin yüzde 90'mı ithal etmekte, yüzde 10'u ise yerli üretimle karşılanmak
tadır. 1984 yılma kadar, ilaç hammaddesinin ithalatında, kalite kontrol yetkisi Bakanlığa veril
miştir; ama, fiyat denetim yetkisi verilmemiştir. Üretici firmanın ilaç hammaddelerini istediği 
ülkeden istediği fiyattan ithal etmesi ve bunu da maliyetine yansıtması sonucu, ilaç fiyatları 
enflasyonun üstünde artış göstermektedir. i 

Bizim amacımız, en emin, en etkin ilacı en uygun fiyatla toplum hizmetine sunmaktır. 
İlaç fabrikalarının yerli hammadde üretimine geçmesini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Dünya 
ilaç hammaddeleri devamlı izlenerek hammadde fiyatları üzerindeki spekülasyonlar ortadan 
kaldırılmalıdır. 

— 23 — 



T.B.M.M. B : 45 15.12.1993 O : 1. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımıza bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü, uluslararası sağlık tüzüğünde yer alan hastalıkların yabancı ülkelerden ülkemize girişini 
önlemek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Karantina hastalıklarıyla etkin mücadele yapan 
kurumumuzda günün şartlarına göre teşkilat yasası hazırlanarak yürürlüğe girmeli, daha hiz
met edebilme imkânları sağlanmalıdır. 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de sağlık sorunları geniş ölçüde 
toplumsal, ekonomik koşulların bir ürünü ve göstergesidir. Dolayısıyla, sağlık dışı alanlarla 
doğrudan orantılıdır. 

Türkiye'de sağlık sorunlarına kaynaklık eden başlıca etkenler; yetersiz ve dengesiz beslen
me, çevre koşulları, hızlı nüfus artışı, temel ve kişisel sağlık eğitimi ile temel sağlık hizmetleri
nin niteliğidir. 

Sonuç itibariyle, Hükümetimize ve yeni atanan Sağlık Bakanımıza sesleniyorum; gelecek
teki insan ve toplum sağlığımız şu anda ne yaptığımıza bağlıdır. Bugün geçmiş değildir, bugü
ne Türkiyemizde bir başlangıç kabul edip, yapacağımız hizmetin geleceğe ışık tutmasıdır. 

Bu inançlarla Sağlık Bakanlığı büteçesinin memleketimize, milletimize ve Bakanlık cami
asına hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Filiz, teşekkür ederim; vakti çok güzel kullandınız. 
Refah Partisi Grubu adına, birinci söz, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'nın. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi bildirmek üze
re söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Heyetinize saygılar sunarım. 

Bugün burada en önemli hizmet sektörlerinden birisinin, sağlık sektörünün bütçesini gö
rüşüyoruz. Hizmet sektörü dedim, yani, harcamalar gerektiren, birtakım hizmetleri veren bir 
sektördür; fakat, olaya bir başka açıdan bakılırsa, aynı zamanda bir üretim sektörüdür. Çün
kü, üretim için en önemli varlık, insandır, tnsan ise, ancak sağlıklı olduğu zaman üretici olabi
lir. Öyleyse, bu sektöre yapılan harcamalar aslında bir yatırım harcamasıdır. Yani, sonra ka
zançla bitecek olan, ülkeye gelir getirecek olan harcamalar olarak düşünülmesi gerekir. Ne var 
ki, bütçelerde konuya hiç de böyle bakılmamaktadır. tşte, 1994 bütçesindeki sağlık payı da, 
1993'e göre, küçülerek karşımıza çıkmaktadır. Ayrılan ödeneklerden dolayıdır ki, problem çö
zen, çare olan bir sektör olması gerekirken; problem olan, çaresiz bir sektör olmaya devam 
etmektedir. 

Doğrudan insana hitap eden bir hizmet sektörü olarak sağlık hizmetlerinin sunuluşu, in
sanî boyutlar içinde ele alınmak mecburiyetindedir. Tabiî ki, bu hizmetin belli bir malî portresi 
vardır, tşte problem esas burada başlamaktadır. Bu hizmet, birtakım harcamalara sebep olu
yor diye, yalnız parası olana verilecek bir hizmet değildir. Sağlık hizmeti, parası olana değil, 
ihtiyacı olana sunulacak bir hizmettir. Bu hizmet, yalnız hastaya sunulan bir hizmet de değil
dir; öncelik, ülkede yaşayan her ferdin sağlıklı olarak hayat sürmesini sağlayacak çalışmalar
da, yani koruyucu hekimlik hizmetlerinde olması gerekir. Böylece, hizmet çok ucuz olarak su
nulacağı gibi, en önemli üretken varlığımız dediğimiz insan da en iyi bir üretici olarak kalacak
tır. Tabiî, insanı yalnız bir üretici varlık olarak telakki de yanlıştır. Devlet, insan için vardır 
ve vatandaşının mutluluğunu sağlamak için gayret eder veya etmelidir. Elbette ki, mutlulu-
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ğun birinci kaynağı sağlıktır. İşte, insanla böylesine yakın ilgisinden dolayıdır ki, seçim mey
danlarında insanımıza ümitler verilmiş, bol keseden vaatler yapılmıştır. 

Türkiye'de sağlığın durumu hakkındaki tespitler ile seçimdeki vaatleri ortaya koymak için 
DYP seçim bildirgesinden aktarmada bulunacağım. "Türkiye'nin çözülmemiş 20 temel sorunu" 
başlığı altındaki bu bildirgede 6 ncı sırayı alan sağlık sorunu şöyle ifade ediliyor : "Sağlık açı
sından, Türkiye, iç açıcı bir aşamada değildir. Sağlık konusunda, Türkiye, hiç geliştirilememiş, 
vatandaşın sağlığı son 11 yılın hükümetleri tarafından âdeta gözardı edilmiştir." Tabiî bu 11 
yıla son 2 yılı da ilave etmek durumundayız; çünkü, uygulamalar bakımından bir farklılık görmek 
mümkün değildir. 

Böyle tespit edilmiş sağlık durumuna, vaat edilen politika, yazılı metin olarak seçim bil
dirgesinde şudur : "Doğru Yol Partisi, çağdaş ve ülkenin gerçeklerine uygun ve vatandaşımızın 
gereksinimlerine yanıt veren bir sağlık politikası uygulayacaktır. 

Doğru Yol Partisi, bugünkü gayri insanî ve fakiri ölüme gönderen politikasını terk ede
rek, insancıl bir sağlık sisteminin ülkede uygulama bulmasını sağlayacaktır. 

Türkiye, sağlık politikası ve kişilerin sağlığına gösterdiği önem yönünden çağı yakalama
ya mecburdur. Oysa, bugünkü haliyle Türk sağlık sistemi böyle bir çağdaşlığa yanıt vermek 
bir yana, ülkenin asgarî gereksinimlerini karşılayamaz durumdadır. Ülkemizde yeterli bir sağ
lık kültürü geliştirilememiştir. Sağlık kuruluşları eksiktir ve yetersizdir. Sağlık merkezleri, son 
derece dengesiz bir dağılım göstermektedir. 

Hastaların gerek bilimsel, gerekse malî bakımdan tedavileri için yeterli imkân yoktur. Sağlık 
sigortalan geliştirilememiş ve vatandaşlar, yetersiz hastaneler önünde sürünür duruma düşü
rülmüştür. 

Doğru Yol Partisi, bütün bu konulara büyük bir ciddiyetle girecektir. Toplumlar ve devlet
ler, sağlıklı bir vatandaş kitlesinin omuzlarında ileri gidebilir. Sağlık sorunu, hastalıkları önle
yici ve onları tedavi edici iki aşamadan geçer. 

Doğru Yol Partisi, gerek hastalığı önleyici, gerek tedavi edici aşamalarda vatandaşımıza 
çağın gereklerini sunmak sorunluluğunu taşımaktadır. 

Türkiye'nin Batı ile bütünleşmesi, hiç şüphe yok, sağlık hizmetlerini de kapsamazsa, Tür
kiye'nin çağı yakalaması imkânı yoktur. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gerçeklerini göz önü-
ne alan ucuz, kaliteli ve yaygın bir sağlık sisteminin Türkiye'de kurulması, kesinlikle Doğru 
Yol Partisi tarafından gerçekleştirilecektir. 

Doğumdaki ölümlerin asgariye indirilmesi ve çocuk sağlığı konularında özel önlemler alı
nacaktır. 

Gençlerimizin beden ve ruh sağlığı, her anlamda sağlığının korunması ve geliştirilmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir aile planlaması gerçekleştirilecektir" deniyor. 
SHP seçim bildirgesinde de benzerleri var. Bu bildirgeleri de okuyarak vaktimi çok fazla 

harcamak istemiyorum benzerliği ifade ederek söylüyorum. Tabiî ki, seçim meydanlarında söy
lenenler yazılı bildirgelerden daha da çığırtkan, daha çok vaatlerde bulunan ifadelerdir. 

Peki, şimdi iktidarda kim var? Bu bildirgelerin sahibi olan DYP-SHP Koalisyonu var. Ya
pılan icraatlar ve toplumun sağlık yapısı hepimizin gözü önündedir ve bu sayılan özelliklere 
aynen bugün de sahip bulunmaktadır. 
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Meseleye bir de Altıncı Beş Yıllık Plan ve yıllık programlar açısından bakalım. Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planında hedefler şöyle gösterilmektedir : Bebek ölüm oranının binde 50'nin 
altına düşürülmesi, sağlık hizmeti talebi için başvuruların çoğunluğunun ilk basamak sağlık 
ünitelerince karşılanması; hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve sağlık memuru, teknisyen 
için vatandaş başına düşmesi gereken hedefler verilmektedir. Tabiî, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında böyle ifadeler yazılmış; ama, teknik donanım konusu ele alınmamış. Elbette ki, 
teknik donanımın da ele alınması gerekirdi. Bugünkü sıkıntıların başında teknik donanım gel
mektedir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ilkeler bakımından ise şunlar sıralanıyor : Sağlık 
hizmetlerini eşit olarak sürekli, dengeli ve yeterli bir şekilde herkese ve her yere ulaştırmak, 
koruyucu sağlık hizmetlerine yaygınlık, süreklilik ve etkinlik kazandırmak, ana çocuk sağlığı 
hizmetlerini etkinleştirmek, yaygınlaştırmak, çevre sağlığının gelişmesini sağlayan, bulaşıcı has
talıkların yayılmasını önleyen temiz içme suyu, modern kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarını 
etkili bir şekilde sürdürmek, fiziksel, ekonomik ve sosyal çevreden kaynaklanan risk faktörle
rinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, halkın tedavi kurumlarına talebini gide
rek azaltılması için gerekli tedbirleri almak. 

Gıda kontrol hizmetlerini, ilaç, aşı, serum ve kan ürünlerinin üretimini, kalite kontrolü
nü, muhafazasını, dağıtım ve kullanımını etkinleştirmek. 

Kişi ve toplulukların sağlık bilincini geliştirecek eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek. Sağlık 
hizmeti veren kuruluşlar arasındaki etkin bir işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Yatak kul
lanımı dahil, sağlık hizmetlerinde rasyonelliği artırmak, hizmet birimlerinin modern işletme
cilik anlayışı ile yönetilmesine etkin iletişim bilgi kayıt sistemlerini kurmak. 

Birinci basamak sağlık birimlerini güçlendirecek bu kademeden başlayarak üniversite has
tanelerine kadar uzanan etkili bir hasta sevk sistemi kurularak ihtiyaçlar yerinde karşılanacak 
ve hastanelerdeki gereksiz yığılmaları önleyecek çalışmalar yapmak. 

Ayrıca, evde bakım hizmetlerini geliştirmek, özürlüler, yaşlılar ve akıl hastalarına yönelik 
tedavi rehabilitasyon hizmetlerini geliştirmek. 

Sağlık alanında sağlık ekonomisi ve sağlık işletmecisi dahil olmak üzere, etkin bir insan 
gücü planlaması yapmak, 

Sağlık personelinin ve sağlık altyapısının yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üze
re müessir tedbirler almak. 

Tıp eğitimi müfredat programlarında ve hekim istihdam politikalarında pratisyen hekim
liği özendirici düzenlemeler yapmak, uzman açığı bulunan tıp dallarında uzmanlaşmayı teşvik 
etmek, serbest çalışanlar da dahil bütün sağlık insan gücünün hizmet içi ve sürekli eğitimlerini 
sisteme bağlamak, sağlık alanında bilimsel araştırma faaliyetlerine modern tıp teknolojisinin 
izlenmesi için gerekli destekleri sağlamak, sağlık hizmetlerinin finansman kaynaklarının çeşit-
lendirilmesini esas almak, yönetim, kaynak ve norm birliği sağlanarak sağlık sigortasının kap
samını genişletmek, biyomedikal mühendislik hizmetlerini etkinleştirmek, sağlık yapıları için 
tip projeler geliştirme, sağlık mevzuatını" günün şartlarına göre yeniden düzenlemek. 

Tabiî, bu hedefler güzel; ama, bu hedefleri gerçekleştirmek için hem insan gücüne, hem 
de maddî kaynaklara ihtiyaç vardır. Bütçelerden ayrılan pay ise ortadadır. 

1993 Programında tespitler var: Sağlık hizmetlerinin teşkilatlanma, insan gücü, fizikî alt
yapı ve finansman boyutlarıyla yeniden düzenlenmesine olan ihtiyaç devam etmektedir. Sağ-
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hk hizmetlerinde kuruluşlar arasında işbirliği ve işbölümünün yetersizliği, ihtiyaçlarda önce
liklerin rasyonel olarak tespit edilememesi, koruyucu ve ilk basamak sağlık hizmetlerinde or
ganizasyon yetersizliği, norm ve standart birliğinin bulunmaması, personel ve makine teçhizat 
ihtiyacının gider il ememesi, etkinliği ve verimliliği azaltmaktadır. 

Planlamanın yaptığı bu tespitler güzel; ama, bunu biz daha evvel dile getirdiğimiz için, 
1994 programında olay saptırılmış. Bunlar sanki iyileşmiş, gündemden çıkmış gibi, bunlardan 
bahsedilmeden başka şeylerden bahsediliyor 1994 Programında. 

"1993 yılında sağlık sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmalarına devam edilmiştir" 
deniliyor. Tabiî, bu ifadenin ne kada. gerçekçi, ne kadar geçerli olduğu tartışma konusudur. 
"Sağlık hizmeti veren kuruluşlarca, sağlık yatırım ihtiyaçlarının rasyonellik ilkeleri dahilinde, 
gerekli analizler yapılmadan tespit edilmesi ve politikalar oluşturulması, başta kaynak kullanı
mı olmak üzere hizmetlerin planlanması, sunumu ve değerlendirilmesinde aksaklıklara yol 
açmaktadır" deniliyor. Yani, yeni tespitler yapmaya çalışılıyor. 1993'te yaptığımız bu tespitlere 
1994'e girerken ne gibi çözümler getirdik, hangilerini kaldırabildik ortada yok. Tabiî, bu sunu
luş, Hükümetten kaynaklanan bir hatalı takdimdir diye düşünüyorum; sadeceüslup değiştiril
miş, bazı meseleler hafsedilmiş, bir başka açıdan eksiklikler sayılıyor. Aslında toplamı doğru
dur; 1993 uygulamasının toplamı da, 1994 Programında sayılanlarda hâlâ eksik olarak devam 
etmektedir; ortada giderilmiş bir problem yoktur. 

Olayları tespit etmek mümkün değil, vakit dar. Bize verilen sağlık istatistikleri içerisinde
ki sadece şu rakamı vermek bile, sağlık teşkilatımızın problemlerinin ne seviyelerde olduğunu 
gösterecektir: Toplam 4 138 sağlık ocağından taşıtı olanların sayısı 2 172. Bu rakam bile, hiz
metlerin hangi seviyede olduğunu gösterecektir. Sağlık personelinin ülke genelinde dengesiz 
dağılımı ve eğitimdeki bozukluklar da sürmektedir. 

Bu tespit ve belirlemelerden sonra, problemlerden bazılarını saymaya çalışacağım. Sağlık 
için ayrılan imkân ve kaynaklar yetersizdir. Fert başına düşen sağlık harcamaları 7 dolar ka
dardır. Bütçeden sağlığa ayrılan pay önümüzde; oldukça küçük bir pay olarak gerçekleşmiştir; 
1993'e göre de bir gerileme söz konusudur. 

Ülkemizde, hasta sayısı, hastalık oranı, çeşitli hastalıklardan ölenlerin sayısı, hekim mev
cudu, hekim ihtiyacı gibi birçok ana konuda belirsizlikler vardır. Zaten kısıtlı olan kaynaklar 
israf edilmektedir. Sağlık personelinin yetiştirilmesinde ve istihdamında muazzam yanlışlıklar 
ve adaletsizlikler yapılmaktadır. Sağlık konusunda hedefleri belirleyen çalışmaları yönlendire
cek programlar yoktur. Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, SSK ve askerî hastaneler birbirinden 
kopuktur. Koruyucu hekimlik çalışmaları sadece nutuklarda kalmakta, gerçek değerini bula
mamaktadır. Tesisler ve teknoloji yetersizdir. Batı'da yirmi sene önce kullanıma giren teknolo
jiyi yakalayamayan kuruluşlarımız vardır. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi 
gereklidir, hatta gerekli değil zorunludur. Hekimlerin durumu ortadadır; sokağa çıktıkları za
man karşı çıkıyoruz, "sağlık hizmetlisi sokağa çıkmaz" diyoruz; ama durup dururken de ken
diliğinden haklarını vermiyoruz. Bundan evvelki Sayın Bakanın müspet tavırlarına rağmen, 
Hükümet olarak ortaya müspet bir tavır konamadığı için, sağlık personelinin hakları konusu 
bir türlü çözüme kavuşamamıştır. Genel sağlık sigortası tasansı da inandırıcı olmaktan uzak
tır ve bu nedenle de uygulamaya yönelik bir çalışma yapılamamaktadır. 

Yanlışlıkların başında Sağlık Bakanlarının değişikliği gelmektedir/Aynı iktidar olmasına 
rağmen, verimsizlikleri izah edebilmek için Sağlık Bakanları değiştirilmektedir. Sayın Aktu-
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na, belki değiştirilmesi gereken bir Bakandı, çünkü, şovu hizmetin önüne geçirmişti; ama Sa
yın Serdaroğlu, daha, müspet veya menfi hiçbir şey yapmadan, ortaya hiçbir şey koymadan 
değiştirilmiştir. Şimdi de, Sayın Dinç yeni Bakan olarak karşımızdadır, kendisi sevdiğimiz, say
dığımız değerli bir kardeşimizdir; ama şimdi, Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla ilgili olarak ken
disine ne söyleyeceğiz? Yeni Bakan olduğu için, elbette, kendisiyle ilgili bir tenkitte bulunmak 
mümkün değildir. 

Sağlık hizmetlerinde en önemli olaylardan birisi de, yalnızca Sağlık Bakanlığını bağlama
yan, daha çok eğitimi ilgilendiren bir konu olan şefkat olayıdır. Sağlık personelinin hastaya 
daha yakın ilgi gösterebilmesi, ona ilaçtan daha etkili olacak şefkati gösterebilmesi için yetişti
rilmelerinde eğitimde değişiklikler yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Halbuki şimdi Türkiye'de sağlık olayı, gerek personeliyle, gerek binalarıyla, gerekse alet 
ve edevatıyla bir çile, bir acı olarak sürmektedir ve daha da süreceğe benzemektedir. Tabiî, bir 
yandan insandaki bu manevî değer kısıtlılığı, bir yandan bütçedeki kısıtlılıklar bu problemi 
gittikçe büyütmektedir. Avrupalı, kurulmuş altyapı tesislerinin yanında, sağlık hizmetini sür
dürmek için bizim 3-4 katımız kadar -yüzde olarak söylüyorum- bir oranı bütçesinden sağlığa 
ayırırken, biz altyapımız olmadığı halde şu küçük bütçeyle bu sağlık hizmetlerini sürdürmeye 
çalışıyoruz. 

Bir sefalet ve sefahet hastalığı olan tüberküloz, ne yazık ki, hallettik, hallediyoruz derken 
son zamanlarda bir tırmanışa geçmiştir ve ülkeyi tehdit etmektedir. Fuhuş, uyuşturucu gibi 
birtakım batı kaynaklı alışkanlıkların ülkemizde artışa meyletmesi de bizi, bu dar bütçe içeri
sinde korkunç şekilde tehdit eden değişikliklerdir. Belki biz bugün bunların etkisi altında deği
liz; ama tarihimizden ve inancımızdan gelen birtakım faktörler bunlara karşı bizi koruyucu 
olarak zırhlamaktadır; ama yarınlarımızda da zırhlayabileceğini söylemek zordur. Hele hele 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bizi doğudan ve batıdan saran bu tehdit önümüzde 
duran en büyük tehlikelerden birisidir. Bunun yanında, çok ciddiye almadığımız alkol ve siga
ra kullanımındaki artış da Sağlık Bakanlığının ilgilenmesi gereken konulardan birisidir. 

Bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda da yeterince verimli olamıyoruz ve her yıl bin
lerce çocuk kızamıktan ölüyor. Büyük yerleşim merkezlerinde her yaz adı konmayan bağırsak 
enfeksiyonlarından dolayı korkunç olaylar yaşanmaktadır ve hastanelerin intaniye kliniklerin
de yataklar koridorlara kadar taşmaktadır. Biraz evvel de vurgulamaya çalıştığım gibi, bebek 
ölümleri aslında medeniyet için, sağlığın verimliliği için önemli bir kriterdir ve bu da ülkemiz
de hâlâ yüksek rakamlarla devam etmektedir. 

Tedbirsizlik, denetimsizlik ve kötü çalışma şartları birçok meslek hastalığının da çalışan
lar üzerinde bir tehdit unsuru olarak kalmasına yol açmaktadır. Birinci basamak sağlık hiz
metleri, disiplinsizlik ve kötü planlamalar yüzünden iyi işlememektedir; vatandaş, gerekli ge
reksiz, büyük hastanelerin veya üniversite hastanelerinin kapısında yığılmaktadır. 

Hastanelerimiz, mekân darlığı, bakımsızlık, pislik, cihaz ve malzeme eksikliği ve nitelikli 
eleman yetersizliği sebebiyle, çok düşük verimle hizmet vermektedirler. 

"Yeşil kart uygulamasının başarısı gözler önündedir" deniliyor; ne yönden gözler önün
dedir acaba? Verimlilik yönünden mi, verimsizlik yönünden mi? Meydanlarda vaat edilen, va
tandaşa söylenenler herhalde şimdiki yeşil kart uygulaması değildi. Hastaları, hatta cenazeleri 
rehin tutma faciaları devam etmektedir. 

îleri derecede tetkikler ve ameliyatlar içirt aylarca sonrasına gün verilmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Ünaldı, arkadaşınızın süresine tecavüz ediyorsunuz; lütfen bağlayın. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) •— Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ayrıca, maddî gücü ve nüfuzu olanlar ise bu sıraya riayet etmemekte, öne geçmektedir, 

ki, bu da hasta için ikinci bir üzüntü kaynağı olmaktadır. 
Hemodiyaliz meselesi, ülkede önemli bir üzüntü kaynağı olarak durmaktadır. Bununla 

ilgili hastalar, yalnız kendilerini değil, çevresini de etkisi altına almakta, birçoğu âdeta yakınla
rının gözlerinin içine baka baka ölüp gitmektedir. Halbuki, iyi bir bakımla bu hastalara yirmi 
yirmibeş yıllık bir hayatı sağlamak pekâla mümkündür. Bu hususu daha önceki Bakanımız 
Sayın Serdaroğlu'na söylemiştim, yeni Bakanımıza da özellikle söylüyorum, tavsiye ediyorum; 
Ankara'da büyük bir diyaliz merkezi kurarlarsa, herhalde unutulmayacak bir eseri bu hastala
rımıza kazandırmış olurlar. 

Acil yardım servisleri ve acil poliklinikler konusunda birçok problem var. Bunları bir 
çırpıda düzeltmek mümkün değildir; bir master plana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ve bu bir 
an evvel yapılmalıdır. Yani, acil servislerimizdeki tablolar, hiç de çağa uygun tablolar değildir. 

Sevk sisteminde birçok gereksiz kırtasiyecilik vardır. Bunların da düzeltilmesine ihtiyaç 
vardır, 

Tabiî, sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığının tek başına hakkından geleceği bir hizmet de
ğildir; birçok sektörü de ilgilendirmektedir. Mesela, ulaşım ve çevre sağlığını sağlama bakı
mından Bayındırlık Bakanlığını ilgilendirmektedir, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ilgi
lendirmektedir -biraz evvel de ilgisini söyledim- şefkatli elemanlar yetiştirme bakımından eği
timin önemi vardır; tabiî bunların hepsinin başında da ekonomi gelmektedir; çünkü, hem büt
çeden sağlığa ayrılan payı gerçekleştirmek hem de insanın sağlıklı olarak yaşayabilmesi için 
gerekli beslenmeyi sağlamak bakımından en büyük pay ekonominindir. 

Söylenecek daha birçok şeyi maalesef bu kısıtlı zaman içerisinde söylemek mümkün de
ğildir, ancak bu kadarını arz edebildim. 

Bütün imkânsızlıklara rağmen, yine de bu bütçenin ülkemize, insanlarımıza ve Bakanlığı
mıza hayırlar getirmesi dileğiyle, tekrar hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci söz hakkı Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz'-

ün; buyurun efendim. 
Sayın tnceöz, size 4 dakika süre kaldı; ama, ben size 10 dakika veriyorum. 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakan

lığının 1994 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış 
bulunuyorum; grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve konuşmama 
başlarken, Sayın Başkanın göstermiş olduğu hoşgörüye de teşekkür ediyorum. 

Bu kısa süre içinde bazı konuları hemen ana başlıklar halinde geçmeye çalışacağım. 
Hemen şunu ifade etmek gerekiyor: Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşürken, öncelikle bir 

şablonu ele almalıyız. Nedir bu şablon? Dünya Sağlık Teşkilatının "Sağlık" tanımını ele ala
rak hareket etmeliyiz. Dünya Sağlık Teşkilatı, "sağlık, sadece hasta olmama hali değil, kişi
nin, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir" diyor. Şimdi, burada, beden, ruh 
ve sosyal yön olmak üzere üç tane ana faktör var. Bunları bu şablon içerisinde değerlendirdiği
miz zaman, sağlık konusu, sadece Sağlık Bakanlığının bir meselesi olmadığını görüyoruz. Geç
tiğimiz 13 yıla bakıyoruz, bu süre içerisinde 13 tane Sağlık Bakanı değiştirilmiş. Komisyon-
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da beraber çalıştığımız mesai arkadaşımız, yeni Sağlık Bakanımız Sayın Dinç, yeni bir ümitle, 
bir şeyler yapacak diye göreve getirilmiştir; fakat, aynen maçlarda oyuncu değiştirme esprisin
de olduğu gibi, sürekli bakan değiştirme yoluna gidilmiştir. Aslında, göreve birçok değerli ba
kanımız gelmiştir; fakat sağlık meselesi, devletin ve Hükümetin yükümlülüğü altında bir olay 
olduğundan.geniş kapsamlı bir olay olduğundan, Sağlık Bakanları izafî olarak başarısız gibi 
gözüküyorlar ve bu nedenle sık sık değiştirme yoluna gidiliyor. 

Sağlık Bakanlığına aynlan bütçe paylarına bir göz attığımız zaman, hükümetlerin de bu 
konu Üzerinde ciddiyetle ve hassasiyetle durmadıklarını görüyoruz. 1994 malî yılı bütçesi içeri
sinde yer alan 30 küsur trilyonluk Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde 79'u olan 24 tril
yonu personel giderlerine ayrılmakta yüzde 7,7'si cari giderlere, yüzde 8,4*ü yatırım harcama
larına ve yüzde 4,9'u da transfer harcamalarına gitmektedir. Burada, zevahiri kurtarmak açı
sından, sadece Sağlık Bakanlığının çarkı dönsün diye yüzde 79'Iuk kısmı personel giderlerine 
ayrılmıştır. Geçen Sağlık Bakanlığı bütçelerinin görüşmeleri sırasında da ifade etmiştim, o za
manlar yatırım harcamaları yüzde 7,7 oranındaydı, şimdi ise, yüzde 8,4 oranındadır. Görülü
yor ki, gene bir mesafe kat edilmeyecek ve gene yavaş dönen çark aynı şekilde devam edecektir. 

Böylesi bir tablo içerisinde, genel bütçeye oranının da geçen seneye göre daha azaltılmış 
olduğu bir durumda, Sağlık Bakanlığının bütçesini görüşürken, bu konuları öncelikle dile ge
tirmeyi bir görev addettim ve sözlerime, öncelikle bu konularla başladım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı, sağlık reformu çalışmalarında, sağlık 
personelinin istihdamı ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar, sağlık hizmeti 
altyapısında yatırım hamlesi çalışmaları, sağlık alanında bölgesel gelişmişlik farklarını gider
me çabaları, sağlık hizmetleri programlarını güçlendirme çalışmaları şeklinde ana hedefler seç
miştir; ama görüyoruz ki bu ana hedefler, geçen yıllarda da vardı. Fakat, gelinen mesafe itiba
riyle ortadaki durumu takdirlerinize bırakıyorum. 

Hekimlerin, son günlerde, bildiğiniz beyaz eylemine sebep olan maddî durumlarının iyi
leştirilmesiyle ilgili konuya değinmek istiyorum. Anayasada angaryanın yasak kabul edildiği 
bir ortamda, -hekimlik onurunu, bir tarafa bırakalım- artık, hekimlerimizin nöbet ücretlerin
den tutun da daha başka noktalara kadar, insanî hedefler ölçüsündeki bir ücret seviyesine mut
laka getirilmeleri lazımdır, özveri içerisinde çalışan ve kendilerinden güleryüz beklediğimiz he
kimlerimizin ve bu alanda görev yapan hemşire ve yardımcı sağlık personelinin ücret durumla
rını düzeltme yönünde bir an önce gayret göstermenizi bekliyor, bu insanlarımızın mağduri
yetlerini bir an önce giderin diye bu teklifimizi tekrar ben de hatırlatıyorum. 

Tıpta uzmanlık eğitiminde fırsat eşitliği sağlanmalı, yatay geçiş için kesin prensiplere bir 
an önce geçilmeli tıp fakülteleri daha kaliteli bir vaziyete getirilmeli, koruyucu sağlık hizmetle
rine gereken ağırlık verilmelidir. Bu konuda özlenilen seviyede olmadığımızı, maalesef, üzüle
rek ifade ediyoruz. 

Veremle savaşta biraz daha etkin çalışmalara gitmek gerekir. Bu konunun uzmanı olarak 
şunu ifade etmekte fayda görüyorum : Toplumda verem, sadece fakirlik hastalığıdır diye yanlış 
yerleşmiş bir bilgi var. Oysa verem aynı zamanda sosyal bir hastalıktır. Her seviyede insanda 
görülen bu hastalıkla daha etkin mücadele edilmelidir. Biraz önce konuya girerken söylediğim 
gibi, hükümetler, ekonomik ve sosyal alanda düzeltmeler yapmazlarsa veremle etkin mücadele 
edemezler. Bunu da böylece özetliyorum. 

Bölge hastanelerinin kurulması gereğine arkadaşlarımız temas ettiler. Bu uygulamaya bir 
an önce geçilmeli, her türlü tıbbî donanımı bir an önce kurulmalıdır. 
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Benden önce konuşan arkadaşım teferruatlıca temas ettiği için, ben konuları başlıklar ha
linde sunuyorum : 

Hemodiyaliz, bölge kanser hastaneleri, kardiyoloji merkezleri... Burada bir parantez açı
yorum : Çok şükür, kardiyolojide özlediğimiz ve iftihar ettiğimiz bir seviyedeyiz. Tıp camia-
mızdaki bu değerli doktorlarımıza imkânlar sağlanmalı ve bölge hastaneleri bir an önce ku
rulmalıdır. Şu anda milletvekilleri olarak hepimiz araya girip ameliyat gününü öne aldırmak 
için rahatsız ediliyoruz demeyeyim; ama, bu konuda, birtakım sıkıntı ve mücadelelerimiz olu
yor. Bunlar da bilinen gerçekler. 

Bölge trafik hastanelerine her türlü tıbbî donanımın, özellikle de tomografi cihazlarının 
konulması zamanı geldi de geçiyor diyorum. Çağ atlamayı hedef seçtiğiniz 2000 yılına yakın 
bu dönemde, Sağlık Bakanlığının buna dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyorum. 

Ana-çocuk sağlığında hedeflenen seviyeden çok uzak olduğumuzda bilinen bir gerçek. 
Yine, konuşmamı başlıklar halinde sunmaya devam ediyorum: 
Her zaman söylediğim gibi, yeşil kart, artık politik tercihlere göre verilen kart olmaktan-

çıkarılsın, -bu hususun altını çiziyorum- bu konuda biraz daha dikkatli olunsun. Bazı arka
daşlarımızın ifade ettiği gibi, ekonomik durumu iyi olanların, kürklü bayanların elinde dahi 
yeşil kartlar olduğu söylentileri kulağımıza geliyor. Tabiî, istisnalar kaideyi bozmaz; ama, bu 
konuda daha hassas olunmalı. Yeşil kartlının hastaneye kabulü de çok büyük bir sorun. Yine 
milletvekili olarak bizler bu konuda devamlı taciz ediliyoruz. Yeşil kart sahiplerini kabul etme
yen o sağlık kurumları bellidir. Genel bir talimatla, bunların kabul edilmesi ve mağdur edilme
meleri konusunda o hastanelerin dikkatleri çekilmeli diyorum. 

Şimdi de, sağlık reformuyla ilgili olarak bir benzetme yapmak istiyorum : "Sağlık reformu" 
diye İngiltere'den getirilen ve oradaki zayıf, uzun boylu bir insanın elbisesini, orta boylu, hafif 
göbekli veya şişman insanımıza zorla giydirmeye çalışıyoruz. Sağlık reformu, hazır bir elbise 
gibi getirilmeye, insanımıza zorla giydirilmeye çalışıldı; uymadığı görülünce de, tabiî, askıya 
alındı. Kumaş oralardan alınsın; ama bu elbiseyi bizim insanımıza göre bizim terzimiz diksin 
diye her zaman söylerim. Gelin, bütün siyasî partilerin ve sağlık camiasının katılımıyla sağlık 
reformunu bir an önce gerçekleştirelim. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, bağlayalım... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Tamam efendim. 
Bir diğer nokta da şu : İkinci Sağlık Projesi konusunda, Dünya Bankasıyla yapılan anlaş

ma gereği, içinde Tokat'ın da bulunduğu -diğer illeri saymıyorum- illerin 1993 yılı sonuna ka
dar bütün altyapı sorunlarının çözüleceği geçen yıl, zamanın Sağlık Bakanı Sayın Aktuna ta
rafından, yine bütçe görüşmeleri sırasında burada ifade edilmişti. Bırakın bitirilmesini, Toka
tlınızda pek bir faaliyet göremiyoruz; diğer iller ne durumdadır, onları bilemiyorum. Proje hangi 
safhadadır, onu da öğrenmek istiyoruz. 

İlaç fiyatlarına kısa bir cümleyle temas ederek sözlerimi tamamlayacağım. İlaç fiyatları 
insafsız bir şekilde artmaya devam ediyor. Patent yasasıyla da durum daha vahim hale gel
mektedir. 

Son olarak bir cümleyle de sağlık teknisyenlerinin durumuna değineceğim. 9 bin kişi, yi
ne devletimize ve hükümetlere güvenerek, eğitilmişler ve hazırlıklarını yapmışlardır. Bu konu
da gündem dışı bir konuşma yapmış ve konuyu uzun uzun anlatmıştım. Şu anda 2 500'ü alın
dı; diğerlerine de ümit verilmeli ve Hükümetimiz devletin sözüne güvenilir olduğu konusundaki 
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hassasiyetini bir an önce göstermelidir. Bu duygu ve düşüncelerle Bakanlık bütçemizin, mem
leketimize, milletimize hayırlı olması dua ve temennisiyle sözlerimi burada bitiriyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Sayın milletvekilleri, grupları adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahısları adına konuşmalara sıra gelmiştir. 
Şahsı adına, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış?.. Yok. 
Sayın Bakan, söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bakan. (DYP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Grupları adına görüş bildiren çok değerli konuşmacı arkadaşlarımın, elbetteki, görüşleri 

bizler için çok önemli ve değerlidir. Bu arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürü bir borç bili
yorum; önerilerini de elbetteki nazarı dikkate alacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Konuşmama, ülkemizin sağlık hizmetleri alanında gece gündüz demeden büyük özveri ve 
gayretle çalışan her kademesindeki tüm personelimize teşekkür ederek ve çalışmalarında başa
rılar dileyerek başlamak istiyorum. 

Bugün onaylarınıza sunulan Bakanlığımızın 1994 malî yılı bütçesi 30 trilyon 463 milyar 
327 milyon lira tutarındadır. Bütçenin yüzde 79'u olan 24 trilyon 50 milyar liralık kısmı perso
nel giderlerine, yüzde 7,7'si olan 2 trilyon 362 milyar liralık kısmı diğer cari giderlere yüzde 
8,4'ü olan 2 trilyon 558 milyar liralık kısmı yatırım harcamalarına, yüzde 4,9'u olan 1 trilyon 
493 milyar 327 milyon liralık kısmı ise transfer harcamalarına ayrılmıştır. Ayrıca, 3418 sayılı 
Kanun gelirlerinden 1 trilyon 752 milyar 500 milyon lira tahsis edilerek 32 trilyon 215 milyar 
827 milyon lira ile Bakanlığımız bütçesinin genel bütçe içindeki payı yüzde 3,95'e ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; göreve başladığımız günden itibaren, diğer alanlar
da olduğu gibi sağlık alanında da bir atılım içine girmiş bulunmaktayız. Bu çabaları beş ana 
başlık halinde sunmak mümkündür. 

1. Sağlık reformu çalışmaları. 
2. Sağlık personelinin istihdamı ve özlük haklarına ilişkin iyileştirme çalışmaları, 
3. Sağlık hizmet altyapısında yatırım hamlesi, 
4. Sağlık alanında bölgesel gelişmişlik farklılıklarını giderme çabaları, . 
5. Sağlık hizmet programlarının güçlendirilmesi çalışmaları. 
Sağlık sektörünün içinde bulunduğu sorunları bir plan çerçevesinde gidermeyi, halkımı

zın daha yüksek bir sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan sağlık reformuyla, sağlık 
sektörü daha rasyonel bir şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Bu alanda, Bakanlığımız son yıl
larda ciddî gayretler içerisinde olmuştur. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası kuruluşların katkı 
ve katılımları ile çeşitli ön çalışmalar yapılmıştır. Dünya Bankasının katkısıyla sağlık sektörü
nün finansman yapısı incelenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatınca, sağlık sektörü master etüt 
çalışmaları yaptırılmıştır. Bunlar gibi tüm diğer çalışmaların tecrübelerinden yararlanan ve ağır
lıkla son iki yıldır yürütülen sağlık sektörüyle ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerin katkı ve 
katılımıyla oluşturulan ulusal sağlık politikası çerçevesinde sağlık reform paketi hazırlanmış
tır: Yönetim yapısında reform, hizmet sunumunda reform hizmetin finansmanında reform, 
sağlık insan gücü reformu, ulusal sağlık akademisinin kurulması, sağlık enformasyon siŝ -
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teminin kurulması, sağlık mevzuatının çağdaşlaştırılması konularında odaklanan reform pa
ketiyle, merkeziyetçi ve katı bir sağlık yönetim yapısının olumsuzluklarını giderecek, yerinden 
karar alınmasını ve uygulanmasını sağlayacak bir sistemin getirilmesi öngörülmektedir. 

Bu amaçla, sağlık kanun tasansı taslağı, Sağlık Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkın
da kanun tasarısı taslağı, bölge sağlık idareleri kanun tasarısı taslağı, genel sağlık sigortası ka
nun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 

Şu anda, ortaya çıkan modeli uygulanabilir öncelikler çerçevesinde daha fazla kurum, ku
ruluş ve uzmanın katkı ve katılımını sağlayarak daha ileriye götürmeyi amaçlamaktayız. Bir 
başka deyişle, reformların tanımladığı köklü değişikliğe yönelik olarak güçlü bir altyapının ha
zırlık çalışmaları ile bunu daha geniş bir kesime mal edecek sektöre yayma çalışmaları hızla 
sürdürülmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların yazılı görüşleri alındıktan sonra, yakın bir gele
cekte Bakanlar Kuruluna ve Bakanlar Kurulu onayını takiben de Yüce Meclise sunulacaktır. 
Dünya Bankası yetkilileri, tasarıların kanunlaşmasından sonra, reformların uygulanmasına yö
nelik hazırlanacak bir proje çerçevesinde her türlü desteği vereceklerini ifade etmişlerdir. 

Sağlık reformlarıyla, ülkemizin gündemindeki sağlık sorunlarının kökten çözümü hedef
lenmektedir. Söz konusu reformlar, Yüce Meclis tarafından kanuni aştırıldıktan sonra, 2000 yı
lına kadar, ülkemizde, kademeli olarak, bir program çerçevesinde uygulanacaktır. Bizlere dü
şen görev, ülke yararlannı her zaman ön planda tutarak, bugün varılan aşamayı daha da ileri 
götürmektir. 

Hizmetin üretiminde ve sunulmasında en önemli unsur insan gücüdür. Ülkemizde, başta 
hekimler olmak üzere, sağlık personelinin dengesiz dağılımı yıllarca sorun olmuştur. Ancak, 
Bakanlığımızca yapılan planlı çalışmalar sonucunda, yurdumuzun ihtiyacı bulunan yörelerine 
ağırlık verilerek, sağlık personelinin eşit ve dengeli bir şekilde dağılımına özen gösterilmekte
dir. Ayrıca, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunla yürütül
mekte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılarak, tercih ve karşılıklı becayiş usulü getirilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin gönüllü olarak yapılması ilkesinden hareketle, sağlık personelinin is
tedikleri yerde görev yapabilmelerini temin etmek amacıyla, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personeli
nin Devlet Hizmeti Yürürlülüğüne Dair Kanunla yalnız hekimlere uygulanan devlet hizmeti 
yükümlülüğünün kaldırılarak, yerine, çalışma yer ve koşullarına göre sağlık personelinin malî 
ve özlük haklarında iyileştirme yapılması için, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan 
bütün personele Sağlık Hizmetleri Tazminatı ödenmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununda değişiklik yapılması, sağlık müdürlerine ikinci görev aylığı verilmesi, döner sermaye
den yapılan ek ödemelerin artırılması ve normal mesai dışında, tamgün çalışanlarca gerçekleş
tirilecek özel tarifeli sağlık hizmeti karşılığında döner sermayeden pay ödenmesi, kalkınmada 
öncelikli yörelerde çalışan hekimlerin bu yörelerde kalıcılığını temin etmek için, serbest mua
yenehane açacaklara kredi verilmesi, devlet hizmeti yükümlülüğünün kaldırılması konuların
da kanun tasarıları hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 

özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan tasarıyla, eğitim hastanelerinde çalışan klinik 
şefi, şef yardımcısı, başasistan ve asistanlar ile yörelerin çalışma şartları ve sosyoekonomik Özel
likleri bakımından kalkınmada öncelikli illere benzeyen ve Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine, 
Bakanlar Kurulunca kabul edilecek olan yörelerde çalışan personele ilave tazminat verilmesi 
öngörülmüştür. Ayrıca, "eşit işe eşit ücret" ilkesinden hareketle, sağlık personeline ödenen nöbet 
tazminatı oranlarının artırılması ve her saat başı ücret ödenmesi için yeniden düzenleme ya-
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pılarak, bütçe imkânları ölçüsünde artış yapılmıştır. Nöbet tazminatlarında yapılan bu artışla, 
bugünküne oranla yüzde 40, 1994 yılı artışlarıyla da yüzde 63 oranında artış sağlanacaktır. 

Tıpta uzmanlık eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, Tababet Uzmanlık Tüzü
ğünün 26 ncı maddesinde değişiklik yapılmış, bu değişiklikle, yurt dışında ihtisasa başlayıp, 
bitirmeden yurda dönenlere tıpta uzmanlık sınavlarına girme şartı getirilmiştir. 

Ayrıca, üniversitelerde uzun yıllar akademik kariyere sahip olan profesör ve doçentlerin, 
eğitim hastanelerimizde açılan klinik şefi ve şef yardımcılığı sınavlarına girebilmeleri için ara
nan on yıllık uzman olma şartının kaldırılması için, Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin ilgili 
maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hamleyi gerçekleştirebilmek için, öncelikle Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin anlamlı bir şekilde artırıldığını belirtmek isterim. Gerçekten de Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin gayri safî millî hâsıla içindeki payı 1982-1991 yılları arasında ortalama ola
rak yüzde 0,63 iken, bu oran 1992'de yüzde 1,32'ye, 1993 yılında da 1,52'ye ulaşmış bulun
maktadır. Aynı şekilde, 1991 yılında 300 milyar Türk Lirası civarında gerçekleşen Sağlık Ba
kanlığı yatırımları 1992 yılında 1,5 trilyon lirayı aşmıştır; 1993 yılında ise 3 trilyon liranın üze
rinde ödenek gönderildiği göz önüne alınırsa, Hükümetimizin kuruluşundan bugüne kadar 
bu rakamın 5 trilyon liraya yaklaştığı görülecektir. 

Bu yatırım hamlesi sonucu, yıllardır bitirilememiş ve yarım kalmış sağlık tesisleri bitirile
rek hizmete sunulmuş, hastanelerimizin çağın gereklerine uygun hizmet verebilmesi için gerek
li olan tıbbî araç ve gereç sağlanmıştır. 

Sağlık ocaklarının birinci basamak sağlık hizmetlerine çağın koşullarına uygun cevap ve
rebilmeleri, hasta sevk zincirindeki gerekli olan yerini alabilmeleri ve halk sağlığı laboratuvar-
larının modernizasyonu için yeterli ödenek ayrılmıştır. 

Turistik bölgelerde ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin zama
nında verilebilmesi için mevcut mobil sağlık ünitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları da sürdü
rülmektedir. 

Sağlık alanında bölgelerarası farklılıkların asgariye indirilmesi Hükümetimizin temel he
deflerinden bir tanesidir. Bu hedef doğrultusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri bizim 
için özel önem taşımaktadır. Aynı zamanda olağanüstü hal ve kalkınmada öncelikli yöreler 
kapsamında olan bu illere yatırım amaçlı olarak 1993 yılında 893 milyar 340 milyon Türk lirası 
gönderilmiştir. Bu, yurt düzeyinde kullanılan yatırım amaçlı ödeneklerin tümünün yüzde 29,91 
gibi büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Bu yöredeki referans hastanelerinin kapasitesini geliştirmek ve özel bazı dallarda hizmet 
vermelerini sağlamak amacıyla Van'da bir yüksek ihtisas hastanesinin açılmasına karar veril
miş olup, tadilat ve onarım çalışmalarına hızla devam edilmektedir. 

Şanlıurfa'da 500 yataklı bölge hastanesi inşaatına başlanmıştır. Ayrıca, Erzurum, Elazığ 
ve Diyarbakır devlet hastanelerinin eğitim hastanesine dönüştürülmesi planlanmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ihtiyacına cevap vermek üzere toplam 96 ambu
lans bu illere gönderilmiş, böylece bölgedeki ambulans sayısı 538'e ulaşmıştır. 

Personel politikamız, ülkemizin ihtiyaç duyulan yörelerdeki açığını kapatmaya yönelik ol
muştur. 1993 yılında ataması yapılan toplam 558 uzman hekimin 231'inin ataması kalkınmada 
öncelikli iller ile Olağanüstü Hal Bölgesine yapılmıştır. Ataması yapılan 3 736 pratisyen heki
min 1 827'sinin, 7 045 hekim dışı sağlık personelinin 3 769'unun ataması da bu yörelere yapıl
mıştır. 
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Tüm bu çalışmaların yanı sıra, bu bölgeye yapılacak fizikî yatırımı ve insan gücü yatırımı
nı daha da iyileştirmek amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 ilimizi içine alan ve Dünya 
Bankası kredisiyle yürüteceğimiz ikinci, sağlık projesinin hazırlıkları bitmek üzeredir. 215 mil
yon dolar -yaklaşık 3 trilyon lira- olan bu projeyle bölgelerarası farklılıkların giderilmesi, has
ta göçünün azaltılması planlanmıştır. 

Bakanlığımız, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri olmak üzere iki temel başlık al
tında hizmet yürütmektedir. 

Bakanlığımızın en önemli ve öncelikli görevi, halkımıza koruyucu sağlık hizmetleri sun
maktır. Çünkü, bu hizmet, devlet eliyle ve sadece Bakanlığımızca yürütülmektedir. 

Ülkemizin sağlık problemlerinin büyük bir kısmı, "temel sağlık hizmetleri" kavramı için
de topluma sunulacak koruyucu sağlık hizmetleriyle çözümlenebilecek niteliktedir. Temel sağ
lık hizmetlerinin verilişinde ve hizmetin yaygınlaştırılmasındaki en önemli birimler, uç nokta
lardaki sağlıkevleri, sağlık ocakları ve ana çocuk sağlığı merkezleridir. 

Bakanlığımızın, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemle üzerinde durduğu husus bağışık-
lama hizmetleridir. 1 yaş altı bebeklerin boğmaca, difteri, tetanos, çocuk felci, kızamık aşısı 
ile aşılanmaları ve bu nüfusun hastalıklara karşı bağışıklanması ve bağışıklanma oranuıın yüz
de 90 seviyesine çıkarılması hedeflerimiz arasındadır. 

Bağışıklama hizmetlerini en iyi şekilde organize etmek, uygulamak ve 1 yaş altı bebekleri 
difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık ve verem hastalıklarından korumak, vaka sayı
larını azaltmak, hastalıkları kontrol altına almak ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azaltmak 
amacıyla, Bakanlığımız, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak genişletilmiş bağı
şıklama programı uygulamaktadır. Bu programın hedefleri, 2000 yılına kadar çocuk felci has
talığının tamamen yok edilmesi, yeni doğan tetanosunun ortadan kaldırılması ve kızamık has
talığının kontrolüdür. 

Asrın vebası olarak nitelenen AİDS hastalığı konusunda da Bakanlığımızın gerek ulusal, 
gerekse uluslararası kuruluşlarla yapmış olduğu işbirliği ve dünya Sağlık örgütü ile Hüküme
timiz arasında imzalanan AİDS projesi çerçevesinde 1994 yılında yapılacak aktiviteler belir
lenmiştir. 

Toplum sağlığını yakından ilgilendiren ve tehdit eden Kuduz hastalığına karşı, yüksek 
teknoloji ürünü olan, insan dokusundan üretilen aşının yaygınlaştırılması çalışmalarına de
vam edilecektir. 

Bakanlığımızca, gıda maddelerinin insan sağlığını ilgilendiren hususlarda sürekli denetim 
ve kontrolü yapılarak bunların topluma sağlıklı bir şekilde ulaşmasına özen gösterilmekte ve 
Avrupa ülkeleriyle gümrük birliğinin sağlanmasında gıda mevzuatında uyum çalışmaları sür
dürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; temel sağlık hizmetleri çerçevesinde koruyucu sağlık 
hizmetlerinin bir bölümünü de, toplumumuzun ruh sağlığının korunması ve bu konunun dev
let tarafından güvenceye alınması teşkil etmektedir. Bakanlığımız, uygulamasına 1994 Ocak 
ayında başlamak üzere, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bir dizi çalışma başlatmış ve halkı
mızın sağlıkla ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik eğitim kasetleri hazırlamıştır. 

Ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliğini sürdüren sıtma hastalığının 
kontrol altında bulundurulması çalışmalarına 1993 yılında da etkin bir şekilde devam edilmiş
tir. Bakanlığımızın uzun vadedeki hedefi, 2000 yılına kadar ülkemizde sıtma intikaline son ver
mektir. 
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Güneydoğu Anadolu Projesinin gerçekleşmesiyle sulu tarım alanlarının çoğalması, böl
geye yoğun iç ve dış kaynaklı nüfus hareketleri gibi etkenlerin sıtma hastalığı riskinin artması
na neden olacağını ve hastalığın uzun yıllar ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olarak varlı
ğını sürdüreceğini göstermektedir. Bu nedenle, bölgede mücadeleye etkinlik kazandırmak ama
cıyla, Diyarbakır İlinde Tropikal Hastalıklar Sıtma Eğitim ve Araştırma Merkezinin yapımına 
başlanmıştır. 

Verem, günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarından olan ve gelişmiş ülkelerde bile 
tamamen ortadan kaldırılamamış enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalığın özellikle son yıllarda 
gösterdiği gelişimin bütün dünya insanlarını tehdit edici boyutlara ulaştığı görülmektedir. Has
talığın yeniden ciddî bir artış eğilimi göstermesi, yurdumuzda da son on yıldır ihmal edilen 
bu konuyu yeniden dikkatle ele almamızı ve yeni bir atılım yapmamızı gerekli hale getirmiştir. 
Bu nedenle, 1993 -1994 yıllarında verem savaşı hizmetlerinin temel üniteleri olan dispanserler 
ve tüberküloz laböratuvarlarının araç, gereç ve malzeme yönünden modernizasyonu amaçlan
mıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, kanser, güncelliğini korumaktadır. Bakanlığımız, 
bu düşünceyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ülke genelinde, kansere yol açan nedenleri sapta
mak için epidemiyolojik çalışmalara devam edilmektedir. 

Ankara'da kuruluş çalışmaları tamamlanmak üzere olan Kanser Erken Tanı Tarama ve 
Mammografi Merkezinin yanı sıra, 3 ilde daha erken tanı tarama, 5 ilde de kanser kayıt mer
kezlerinin kurulması gerçekleştirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde anne ve çocuk sağlığı, en öncelikli könu-
larımızdadır; çünkü, anne ve çocukların sayısı 34 milyon olup, nüfusumuzun yüzde 62'sidir. 
Ülkemizde anne ve çocuk sağlığında giderek önemli iyileşmeler olmaktadır. 1963'Ierde her bin 
canlı doğumda 208 bebek 1 yaşına gelmeden kaybedilirken, bugün bebek ölüm hızı binde 54'e 
düşmüştür. Yine anne ölümleri de 1970'li yıllarda yüzbin canlı doğumda 200'ün üzerinde iken, 
bugün bu sayı yüzlü sayılara inmiştir. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen varılan düzeyler ha
len yüksektir. 

Ülke genelinde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin hızlandırılması en uç 
birimlere kadar yaygınlaştırılması ve sürekli verilmesi amacıyla, Bakanlığımız, 1993 yılını "Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Yılı" olarak ilan etmiştir. Bu yıl, özellikle ana-çocuk sağlığı 
hizmet programlarına ağırlık verilmiştir. Ülkemizde 1980'Ii yıllarda ishalli hastalıklar nedeniy
le 30 bin, akut solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle de 83 bin çocuk ölümü söz konusu iken, 
yürütülen özel programlar sonucu, günümüzde bu hastalıkların neden oldukları ölümler son 
derece azalmıştır. 

Çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik olarak yürütülmekte olan "anne sütünün teşviki, bes
lenme, büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı" çerçevesinde sağlık kuruluşlarına 1993 yı
lında gerekli malzeme desteği sağlanmıştır. 

Fenilketonüri, bebeğin beynini harap eden, ileri derecede zekâ özürlü olmasına neden olan 
kalıtsal bir metabolik hastalıktır. 1993 yılında tüm yeni doğanların fenilketonüri yönünden ta
ranmasına 76 ilde başlanmış ve 19 fenilketonüri vakası tespit edilmiş, ihtiyaç duyan ailelere 
gerekli yardım sağlanmıştır. 

Ana ve çocuk sağlığı açısından önem taşıyan aile planlaması hizmetleri, ülke düzeyinde, 
1993 yılında etkin olarak sürdürülmüş olup, aile planlaması hizmeti almak üzere sağlık ku-
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ruluşlarına başvuran 1 milyon 600 bin kişiye, eğitilmiş sağlık personeli tarafından, modern ge
beliği önleme yöntemleri uygulanmıştır. 

Çocuk sahibi olmak isteyenlere de yardımcı olmak amacıyla, 1993 yılında, mevcut 5 mer
keze ek olarak 3 yeni tüp bebek merkezinin açılması onaylanarak, toplam 8 merkeze ulaşılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletekilleri; Bakanlığımızın en önemli hizmetlerinden biri olan 
yatarak tedavi edici hizmetleri hastanelerimiz ve sağlık merkezlerince yerine getirilmektedir. 
Ülke genelinde 993 hastane ve 145 006 hasta yatağı mevcut olup, bu hastanelerin 652'si Bakan
lığımıza aittir. Bakanlığımıza ait olan bu hastanelerde de 75 728 hasta yatağı mevcuttur. Böyle
ce, ülke genelindeki hastanelerin yüzde 65,7'si, mevcut hasta yataklarının yüzde 52,2'si Ba
kanlığımıza ait olmaktadır. Eğitim hastanelerimizi yaygınlaştırmak ve bu arada büyük illere 
olan hasta göçünü ve hastanelerdeki yığılmaları önlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

Ülkemizde, gün geçtikçe yaygınlaşan kronik böbrek hastalıkları için hayatî önem arz eden 
hemodiyaliz ve böbrek transplantasyon merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması çalışma
ları hızla devam etmektedir. Organ naklini kolaylaştıracak, hizmeti daha çağdaş hale getirecek 
yasal düzenlemeler yapılarak organ nakli ağı kurulmuştur. Bu hizmetlerle, ülkemizde 7 bin do
layındaki böbrek yetmezliği olan hastanın önemli bir kısmına, yaklaşık yüzde 80'ine hizmet 
verilebilecektir. 

Modern tıp uygulamasında, teşhiste kolaylık ve kesinlik sağlayan teknolojinin uygulan
ması için, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıy
la, yine ilk etapta, ülkemize 5 adet A tipi, 20 adet B tipi olmak üzere toplam 25 bilgisayarlı 
tomografi cihazıyla 2 adet magnetik rezonans sisteminin satın alım işlemleri tamamlanmış ve 
aşamalı olarak kurumlara tahsislerine başlanmıştır. 

Kalıtsal kan hastalığı kuşağında olan ülkemizde özellikle Akdeniz anemisi bazı illerimiz 
için önemli bir sorundur. Yıl sonunda açılmak üzere, Antalya, İçel, Hatay ve Muğla illerinde, 
bu hastalıkların erken tanısını sağlayacak ve halkı eğitecek 4 merkez, tam donanımlı olarak 
hazırlanmıştır. 

Toplumumuzun önemli bir sorunu olan ağız ve diş sağlığı konusunda, Bakanlığımız, hal
kın eğitim ve bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. 

Acil sağlık hizmetlerinin reorganize edilmesi, sektörlerarası işbirliğinin sağlanması ve acil 
hizmetlerde modernizasyonun gelişmiş ülkelerdeki boyutlara getirilebilmesi için çalışmalar sür
dürülmektedir. 

Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde hemşirelik hizmetlerinin yeri ve önemi büyük
tür. Bu nedenle, bakım kalitesini artırmak amacıyla hizmet içi eğitime ağırlık verilmiştir, 

Genel Sağlık Sigortası Yasası yürürlüğe girinceye kadar, bir önlem olarak, ödeme gücü 
olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeşil kart 
uygulamasına 5.8.1992 tarihinde başlanmıştır. Anılan tarihten 15.11.1993 tarihine kadar, yeşil 
kart için 2 812 824 vatandaşımız müracaat etmiş ve bunlardan değerlendirmesi tamamlanan 
2 041 585 vatandaşımız yeşil kart sahibi olmuştur. 1993 yılı bütçesine bu amaçla 800 milyar, 
1994 yılı bütçesine de 1,2 trilyon Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Yeşil kart uygulamaları mem
nuniyet verici şekilde devam etmektedir; ancak, uygulamada, ayakta tedavi gören hastaları
mızla ilgili olarak, yürürlükteki yasa ve yönetmeliğe bağlı sorunların varlığı da bilinmektedir. 
Bu nedenle, ilgili yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması çalışmalarına başlanmıştır. 

Ülkemizde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları sür
dürülmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek koruyucu, gerek tedavi edici sağlık hizmetleri
nin güçlendirilmesi için, Dünya Bankasının katkısıyla sağlanmış bulunan birinci sağlık proje
si, 75 milyon doları Dünya Bankası kredisi olmak üzere toplam 146,7 milyon dolarlık bütçeyle, 
8 ilimizde, 1991 yılından bu yana uygulanmaktadır. Proje kapsamında, bu illerimizin ihtiyacı 
olan sağlık tesisleri hizmet binaları, tıbbî araç gereçleriyle sağlık ulaşım araçları karşılanmaktadır. 

Bakanlığımızda farmasötik müstahzar, tıbbî ve kozmetik ürünler konusunda son yıllarda 
yürütülen çalışma ve uygulamalar, bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlanmıştır. 

İlaçta kalite konusu son derece önemlidir. İlaçta ikinci kaliteden bahsetmek mümkün de
ğildir. İlaçta kalitenin sağlanması amacıyla, üretimin başlangıcından itibaren kalite kontrolü
ne başlanmakta ve tüketiciye ulaşana kadar bir dizi tedbir alınmaktadır. 

ilaç üretiminde iyi ilaç imalatı kurallarının 1984 yılından sonra Ülkemizde uygulanmaya 
başlamasıyla, ilaç üretim yerlerinin denetimi artmıştır, ilaçların üretiminden sonra piyasa kont
rolü ve denetimlerinde hatalı bulunan ürünler toplatılmakta ve ilgililer hakkında yasal işlem 
yapılmaktadır. Alınan tedbirler sonucu, ülkemizde üretilen ilaçların kalitesi, Batı ülkeleri stan
dardına ulaşmıştır. 

Bazı ilaçların soğuk zincire uygun olarak dağıtımı ve muhafazası için ülke şartlarına uy
gun çalışmalara başlanmıştır. 

Dünya Sağlık örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlarla ilaç konusundaki bilgi alışverişine 
önem verilmektedir. Bu arada Dünya Sağlık örgütünün uluslararası ilaç izleme programıyla 
on-Iine bağlantısı sağlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde görev alan ebe, hemşire ve sağlık tek
nisyenlerinin büyük bir bölümü, Bakanlığımız tarafından yetiştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı 
319 sağlık meslek lisesinde 60 bin öğrenci öğrenim görmektedir. Bu okullara sağlık meslek der
si öğretmeni yetiştiren 6 adet sağlık eğitim enstitüsü bulunmaktadır. Sağlık personelinin geliş
tirilmesi amacıyla 9 bin sağlık okulu mezununa sağlık meslek lisesini bitirme hakkı, 34 bin 
sağlık meslek lisesi mezununa ise önlisahs eğitimi imkânı sağlanmıştır. Yabancı dil bilen hem
şire yetiştirme programı başlatılmış olup bu program önümüzdeki yıl yaygınlaştırılacaktır. Hem
şirelik hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için kardiyoloji, pediatri, yoğun bakım gibi 
konularda özel dal hemşireleri yetiştirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığım, sağlık alanında, dış ilişkiler konusuna 
da gereken önemi vermektedir. Sağlık alanında dış ilişkilerimiz, ikili düzeyde çeşitli ülkelerle 
ve çok taraflı olarak da sağlıkla ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği halinde 
sürdürülmektedir. 

özellikle komşumuz eski Sovyetler Birliği'ndeki değişim sonucu, bu ülke içindeki Türk 
cumhuriyetleriyle başlatılan sağlık alanındaki ilişkiler devam etmektedir. Bunun yanında Bosna-
Hersek'e ülkemizin yaptığı yardımların önemli bir kısmı sağlık alanında gerçekleşmektedir. Bu 
çerçevede Bosna-Hersek'e ve Boşnak mültecilere yapılan yardımların toplamı yaklaşık 13 mil
yon dolardır. 

Bakanlığımız * Bosna-Hersek'ten gelen hasta ve yaralıların tedavileri için İstanbul'da 75 
yataklı bir devlet hastanesini hizmete açmıştır. Bunun yanı sıra, Bakanlığımıza bağlı diğer has
tanelerde de Boşnak yaralı ve hastalara hizmet verilmektedir. 

Diğer taraftan, başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere ülkemizin yakın ilişki içinde oldu
ğu gelişmekte olan ülkelerin ilaç ve tıbbî malzeme yardımı yönündeki istekleri imkânlarımız 
ölçüsünde karşılanmaya çalışılmaktadır. 
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Refik Saydım Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan fa
aliyetleri ülke genelinde en etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla kurulmuş referans müesse
sesidir. Başkanlığın, biyolojik kontrol laboratuvarlarının geliştirilmesi ve modernizasyonu ko
nusunda Japon Uluslararası İşbirliği Kuruluşuyla yürütülen proje çalışmaları sürdürülmektedir. 

Alman Teknik İşbirliği Teşkilatı desteğiyle Avrupa'da Hava Kirliliğinin Takibi ve Değer
lendirilmesi İşbirliği Programı çerçevesinde yürütülen proje çalışmalarına devam edilmektedir. 

Zehirlenmeler için 24 saat hizmet veren ve uluslararası bilgi ağıyla bağlantılı çalışmalarını 
sürdüren Zehir Danışma Merkezi çalışmaları etkin bir şekilde devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Ulusla
rarası Sağlık Tüzüğünde yer alan hastalıkların yabancı ülkelerden ülkemize girişini, deniz, ka
ra ve havayoluyla ülkemizin diğer bölgelerine ve aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önle
mek için, faaliyetlerini 45 sahil sağlık, 13 kara hudut, 8 hava limanı sağlık denetim merkezi, 
2 liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi müdürlüğü ve 2 sağlık koruma yeri müdürlüğüyle 
yürütmektedir. 

Boğaz ve limanlarımızdan geçen 74 bin gemiye, hava limanlarımızda 21 bin uçak, 149 bin 
mürettebat, 2,2 milyon yolcuya; kara hudut kapılarından giriş ve çıkış yapan 875 bin araç ile 
4 milyon yolcuya sağlık denetimi yapılmıştır. Ayrıca hacca giden 75 bin vatandaşımıza gidişle
rinde ve dönüşlerinde her türlü sağlık hizmeti verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 70 yıllık genç cumhuriyetimizin 50 nci Hükümeti ola
rak, geçmiş süreler zarfında, ülkemiz halkının sağlığına katkıda bulunmak için, kıt kaynakları 
rasyonel ve en iyi şekilde kullanarak, en güzel hizmeti vermeye çalışan tüm hükümetlere huzu
runuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Sağlık hizmetlerinde sorunlarımız büyüktür. Ulusumuz genç nüfusu fazla olan bir top
lumdur. Bu toplumu dinç ve dinamik kılmak için, her şeyden önce onların sağlığını koruma
mız ve sağlık problemlerini yok etmemiz gerekir. Halkımızın her kesiminin sağlık hizmetlerin
den eşit ve sürekli olarak yararlanmasını sağlamak zorundayız. Bu da, bu konuda yeterli insan 
gücü, araç gereç ve fizikî altyapının etkinliğini sağlamakla mümkün olabilecektir. Hedefimiz, 
sağlıklı kişi, sağlıklı aile ve sağlıklı toplum yaratmaktır. 

Bu düşünce ve duygularla, 1994 yılı bütçesinin yüce milletimize ve devletimize hayırlı ol
masını diliyor, hepinize, gösterdiğiniz samimi destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 65 sayfalık uzun bir metni tam vaktinde bi
tirdiniz. 

Muhterem milletvekilleri, günlük çalışma müddetimizin bitmesine birkaç dakika kalmtş-
ür. Bu bütçenin bitimine kadar oturumun devamına ve bugünün ikinci oturumunun saat 14.30'da 
başlamasına kararınızı almak istiyorum : Bu öneriyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Son söz, aleyhte, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir'in; buyurun. 
AHMET ÖZDEMtR (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlama

dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sağlık Bakanlığının faaliyet alanına giren hizmetlerin tetkikinde, aşağıda belirtilen ve he

men hemen her sene yeniden söylenip tartışılan hususların yoğunluk kazandığını görüyoruz. 
Bu hususları kısaca, personelle ilgili sorunlar, fakir hastaların tedavileri, genel sağlık sigortası, 
hizmetlerin sunumu, koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetleri, ilaçların pahalılığı ve fizikî 
kapasiteyle ilgili sorunlar olarak özetlemek mümkündür. 
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özellikle son yıllarda sağlık personeli sayısını artırmak amacıyla, okul sayısının artırıl
ması yanında, lise mezunu gençlerin tamamlama programlarıyla sağlık ordusuna kazandırıl
ması uygulaması işsizliği önlemenin yanında, yardımcı sağlık personeli açığını kapatması yö
nünden de faydalı olmuştur. Ancak, bu noktada şunu belirtmek istiyorum : 1991 yılında 9 600 
kişi yardımcı sağlık personeli kurslarını bitirip başarı belgelerini aldıkları halde, o hükümetin 
Sağlık Bakanı tarafından bu kişiler işe alınmayıp, iş akitleri feshedilmişti. Ancak, yine mem
nun edici bir husustur ki, kendisinden sonra gelen Sağlık Bakanı tarafından bu yanlış uygula
maya son verilmiş ve bugün bu personelden 3 bin tanesinin işe alınma durumları son aşaması
na gelmiştir. Şimdiki Sayın Bakanımızdan, geri kalan bu insanların mağdur edilmemelerini, 
geçmiş iki yıllarının da göz önünde tutularak, bir an önce atamalarının yapılmasını arzu et
mekteyiz. 

Bunun yanında, mezun olan sağlık personelinin atamalarında da hatalar yapılmaktadır. 
Mevcut personeli dengeli dağıtarak, hizmetlerinden yararlanılması mümkün iken, bu persone
lin üç büyük ilde toplandığını görüyoruz. Sağlık personelinin atanmasında, sağlık ocakları ve 
sağlık evleri dikkate alınmalıdır. Sadece sağlık ocaklarının ye sağlık evlerinin açılmaları bir 
şey ifade etmiyor. Bugün birçok ilimizde, ilçelerimizde ve köylerimizde sağlık ocakları ve sağ
lık evleri vardır. Ancak, bu sağlık evlerinde sağlık personeli yoktur. 

Bu konuda, beldelerdeki belediye başkanlarıyla muhtarların, milletvekillerinin ve bakan
lığın kapılarını aşındırdığı hepimizce malumdur. Onun için, bu konuya bir an önce çözüm ge
tirilmelidir. Burada, politik nedenler bir tarafa bırakılarak, yurdumuzun hudutları içerisinde 
yaşayan insanların sağlık hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanabilmesi için gereken önlemlerin 
ve tedbirlerin alınmasını, Sayın Bakanımızdan ve şu andaki yetkililerden bekliyoruz. 

Sağlık personelinin, son günlerde, kendi hak ve özgürlüklerini alabilmek, alın terlerinin 
karşılıklarını alabilmek için birtakım eylemlere girdiği de hepimizce malumdur. İnsana hizmet 
eden bu personelin insanca yaşamasının gerektiği ve bunun için lazım olan maddî kaynağın 
da kendisine verilmesi en doğal haklarıdır; bu inançtayız. Bu konuda, sadece sağlık personeli 
için değil, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin durumları, günün şartları
na göre, maddî kaynaklardan faydalandırılmak suretiyle düzeltilmelidir. Kafasında geçim der
di olmadan ameliyata giren bir doktorun, başka bir tedaviyi yapacak olan sağlık görevlisinin, 
zihniyetindeki bütün bilgisini o hasta üzerinde kullanması ve doğru teşhiste bulunmasının son 
derece önemli olduğu inancındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık personelinin yetiştirilmesinde, üzerinde du
rulması gereken bir diğer husus da, bu personelin, deontolojik kurallara uyan, millî ve manevî 
değerleri bilen, insan sevgisini ve Allah korkusunu yüreğinde taşıyan insanlar olarak yetiştiril
mesidir. Bu konuda, yine geçmiş Hükümet döneminde -özellikle ismini belirterek ifade etmek 
istiyorum- Sağlık Bakanımız Sayın Yıldırım Aktuna tarafından, meslek sağlık liselerinde bü
yük kıyımlar yapıldığını, buradaki insanların, sadece inançlarından dolayı görevlerinden alın
dıklarını görüyoruz. Gönderilen müfettişlerin raporunda, okulda mescit açmak gerekçesi var. 
Başka hiçbir gerekçe yok. Başarıları bir tarafa bırakılmış, tek kusuru, okulda mescit açmak 
olmuş ve görevden alınmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde de söyledik; yüzde 99'u Müs
lüman olan bu ülkede, her yaşta, her kademede bulunan 60 milyon insanımıza, Islamî prensip
leri, Islamî bilgileri vermek mecburiyetindeyiz. Bundan korkmamalı ve kaçmamalıyız; ama, 
yaşayıp yaşamaması kendisinin bileceği bir iştir, onu da özellikle söylemiştim zaten. 
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Sağlık meslek liselerinde yapılan yanlış uygulamaları da Sayın Bakanımızın dikkate ala
cağına inanıyor ve kendisine güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, değineceğim bir başka husus da genel sağlık sigortası hususudur: Büyük 
paralar harcanarak, 1991, 1992, 1993 yıllarında yapılan ulusal Sağlık Kongreleri sonuçlarını 
alarak, millî bir sağlık politikasının belirlenmesi gerekirken, halen bunun gerçekleşmediğini 
biliyoruz. Bugün, insanlar, genel sağlık sigortasının uygulanmaya konmaması yüzünden, elle
rinde dünün fakirlik ihmühaberi, bugünün yeşil kartıyla kapı kapı dolaşmaktadır. 

Bu noktada şunu da özellikle belirtmek istiyorum : Devletin, gerek sağlık politikasında, 
gerek millî eğitim politikasında ve diğer politikalarında, devlet politikası yerine, hükümetlerin 
ve hükümetlerle beraber bakanların, kendilerine has günübirlik politikalar uyguladıkları bu
güne kadar gördüğümüz bir gerçektir, özellikle, sağlık, millî eğitim, dış politika, çevre politi
kası gibi, diğer bakanlıklarımızı ilgilendiren konularda, hükümetler yerine, devlet politikaları
nın uygulanmasını, her gelen bakana göre "sil, yeni aştan" düşüncesinin kaldırılmasını talep 
ve arzu ediyoruz. Son 2 yıl içerisinde 3 tane bakan değişiyor, bu 3 bakana göre de, sağlık politi
kası 3 kere değişiyor!.. Bunlar son derece yanlıştır. İnşallah bundan sonraki hükümetler, bu 
politikalara köklük çözüm getirmek suretiyle, başarılı personelin yerinde kalmasını temin ede
rek, verilecek hizmetlerin devamlılığını esas alır ve buna göre de, gelecek nesiller, bugünkü gibi 
politize olmaktan kurtulup, her yetkili kişi, kendi görev ve sorumluluğunu rahatça yapabilme
nin arzusu içinde olur. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, vaktiniz bitmiştir, lütfen toparlayanız. 
AHMET ÖZDEMtR (Devamla) —• Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yay

gınlaştırılması hep hedef olarak belirtilir; ancak, her ikisi de bir bütünün parçalarıdır. Bu hiz
metlerin ifasında belirlenen politikalarda istikrara ihtiyaç vardır. Ancak, bu sahada belirlenen 
politikalar, partilere göre değiştiği gibi, aynı partinin iki bakanına göre de değişmektedir. 

Bugün, ülkemizde, yatak işgal oranları, Avrupa, hatta Afrika ülkelerinin dahi gerisinde
dir. Bu oran Almanya'da yüzde 85, Avusturya'da yüzde 74, Mısır'da yüzde 77, Cezayir'de yüz
de 66, İsrail'de yüzde 91 iken, ülkemizde yüzde 53'tür. Hatta, bu oran, ülkemizde illere göre 
büyük farklılıklar arz etmektedir. Ankara, tzmir gibi illerimizde yüzde 70 iken, Mersin'de yüz
de 21, İsparta'da yüzde lO'dur. Bu gösteriyor ki, büyük şehirlere hasta akınının bir an önce 
durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması lazımdır. 

İlaç fiyatlarının pahalılığından diğer arkadaşlarımız bahsettiler; zamanımın az olmasına 
rağmen bu konuya ben de değinmek istiyorum : İlaç israfının da, ilaç pahalılığı kadar önemli 
olduğu kanısındayız. Bugün, değerli milletvekillerimizin veyahut da bütün ailelerimizin evle
rinde hesabını veremeyeceğimiz kadar ilaç israfı vardır. Bunun nereden kaynaklandığı hepimi
zin malumudur. İnsanlarımız doktora gittikleri zaman, doktor tarafından ilaç verilmediği an
da, bakılmadığı endişesini taşımaktadır. Nezle veya grip olan bir insana, bir çanta dolusu ilaç 
veren bir hekimin de, o hastaya iyi baktığı, tedaviden iyi netice alacağı anlamına gelmemelidir. 
Bu konuda, gerek doktorlarımızın, gerekse hastalarımızın, insanımızın psikolojik yönden eği
tilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığının alabileceği tedbirler de, bu sorunun da göz önünde tutul
masından yana olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, oylamaya geçeceğim. Ancak, önce sual sormak isteyen var mı? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan ben daha önce söz istemiştim. 
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BAŞKAN — Efendim, sizi aradık, yoktunuz; Bakan konuştu ve son sözü de milletvekili 
arkadaşımız aldı. Siz, ancak sual sorabilirsiniz. Sual sormak istiyorsanız, buyurun sorun. 

MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Evet, soru soracağım. 
BAŞKAN — Başka sual sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Elkatmış. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, Nevşehir ili Gülşehir'in TUzköy Ka-

sabasıyla Ürgüp Karain Köyü, daha evvelki hükümetler zamanında, kanserojen etkisi nede
niyle, oradaki insanların kanser olması sebebiyle koruma altına alınmış, birtakım tedbirler ön
görülmüş ve bu konuda da kararname çıkarılmıştı. Hatta, daha evvelki Sağlık Bakanı Sayın 
Yıldırım Aktuna oraya gidip birtakım vaatlerde de bulunmuştu. Konu, 15 gün evvelki bir tele
vizyon programında da dile getirilmiştir. 

Ancak, aradan yıllar geçti, bu köyler hakkında şimdiye kadar herhangi bir şey yapılmadı. 
Ne düşünülüyor? Ne yapılacak? Oradaki insanlar çok mağdur ve hastalıklı. Malumunuz ol
duğu gibi, hastalıklar da kalıtım yoluyla geçiyor. Bu durum, bütün insanlarda psikolojik bir 
boşluk bırakmakta ve daha da hastalanmaktadırlar. 

Nitekim, Çullar Köyü ile Acıgöl İlçesinde de böyle kalıtım yoluyla gelen hastalık var. Bu 
konuda ben bir konuşma da yapmıştım. Sayın Bakanımız bir sözlü soru önergem üzerine ce
vap vermişti. Ama, aradan yıllar geçti yine bir şey yapılmadı. 

Sayın Bakanımız şu anda yenidir. Bundan sonra da kendilerine zaman zaman soracağız; 
bu yöreler hakkında ne düşünüyor? 

Diğer bir konu da Nevşehir Devlet Hastanesidir. Bu devlet hastanesinin temeli 1991 yılı 
Şubat ayı içerisinde, o zamanın Başbakanı Sayın Yıldırım Akbulut tarafından atıldı. Ama, gel 
gör ki, 1993 yılı yatırım programında yer aldı, ayrılan para da 97 milyon lira. Bu 97 milyon 
lirayla koskoca 250 yataklı bir hastanenin yapılamayacağı, hatta ve hatta, bırakın yapılmasını, 
müteahhidin, şantiyesini dahi kuramayacağı malumdur. Bize gelen havadis, bu hastanenin 250 
yatak yerine 150'ye indirildiği yönündedir. Bu konularda Sayın Bakanımızdan açıklama rica 
ediyorum. 

Bir de yeşil kart meselesi var. Bize gelen şikâyetlerde, birtakım hastanelerin -Türkiye gene
linde konuşuyorum- yeşil kartı olmasına rağmen, masrafları hastalara yaptırdıkları, bu konu
da zorlamalarda bulundukları ifade edilmektedir. Bu konuda Sayın Bakan ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, sualleriniz zapta geçti. 
Sayın Bakan, zannederim yazılı cevap vereceksiniz? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Yalnız, bir husus var: Bunu soru olarak iki defa 

sordum, yazılı sordum -Sayın Bakanımız tabiî yenidir- ama, iki yıldan beri cevabını alamadım. 
BAŞKAN — O ayrı, siz burada net olarak suallerinizi sordunuz. 
SAĞLIK BAKANI MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, yazılı cevap vereceğini beyan etmiştir. 
Sayın İbrahim özsoy'un bir yazılı suali var; kendisi burada olmadığı için sorusu işlem 

görmüyor. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum ; Bölümlerine geçilmesini kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Sağlık Bakanlığı 1994 Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 817 573 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 11815 713.000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 14 204 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 341 921 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 284 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 30 463 327 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sağlık Bakanlığı 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 

Genel ödenek 
toplamı 

10 517 942 070 000 

A -

Toplam 
harcama 

10443 436 484 000 

- CETVELİ 

tptal edilen 
ödenek 

524 433 828 000 

ödenek dışı 
harcama 

818 336 077 000 

1050 S.K.83.. 
madde gereğince 

Ertesi yıla saklı tutulan 
devreden ödenek ödenek 

368 407 835 000 32 867 788 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
l —Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A— CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalık
lardan Korunma 98 455 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 680 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

' • : 
TOPLAM 114 180 000 000 

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

B —CETVELİ 

Gelir. 
türü A ç ı k l a m a 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 114 180 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1992 malî yılı kesinhesabının 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum 

A —CETVELt 
Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı devrolunan 
toplamı harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 86 022 502 000 55 929 261000 13 207 496 000 813 622 000 17 699 367 000 

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

B — CETVELİ 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 49 566 000 000 96 612 741000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri 

kabul edilmiştir. 
Böylece, Sağlık Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi ile Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 

bütçesi ve 1992 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını temenni ederim. 
Aldığımız karar gereği, saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.23 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Haşknnvclali Vefa Tanır 

KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), Abbas İnccayan (Bolu) 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. —•1994 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ite 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/628, 1/629; 1/584, 3/1112; 1/582, 3/1113) (S. Sayıları : 393, 392, 397, 382) (Devam) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
1.—Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Programa göre, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesiyle 1992 malî 

yılı kesinhesap görüşmelerine başlıyoruz. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan arkadaşları sırasıyla okutu

yorum : 

Gruplar: CHP Grubu adına, Bartın Milletvekili Hasan Akyol, Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Doğan; DYP Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Necdet Yazıcı; RP grubu adına, Kü
tahya Milletvekili Ahmet Derin; ANAP Grubu adına, Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı, İz
mir Milletvekili İlhan Kaya; SHP Grubu adına, Adana Milletvekili Timurçin Savaş. 

Şahıslar : Lehinde, Konya Milletvekili Musa Erancı; aleyhinde, Elazığ Milletvekili Ahmet 
Cemil Tunç. 

BAŞKAN — İlk söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Gruba adına, Gaziantep Milletvekili 
Sayın Mustafa Doğan'da. 

Sayın Doğan, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) —• Sayın Başkan.sayın milletve

killeri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1994 malî yılı bütçesi hakkında, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Gru
bum adına Yüce Meclise saygılar sunar, bütçenin, ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim. 
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Günümüzde enerji ve çevre o kadar iç içe girmiştir ki, birini anlatırken diğerini anımsa
mamak mümkün değil; çünkü, enerji üretim alanlarının kimisi çevre dostu, kimisi de çevrenin 
düşmanıdır. Dün, Çevre Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmamda, termik santrallardan bah
setmiştim ve Ege Bölgesinde termik santralların yapımının durdurulmasını istemiştim; çünkü 
bu santrallar çevre düşmanıdır. Ülkede enerji darboğazı varken böyle bir istikte bulunmak yanlış 
gelebilir. 

Bu santralların hepsini yerinde inceledim, hemen hemen hepsi 210'ar megavat gücünde-
dir. Açık işletmeyle 100 metre derinlikten kömür elde ediliyor. Santrallar 210 megavat kapasite
de olduğu halde, kömürlerin kalitesiz olması nedeniyle, 140 megavat güçle üretim yapabiliyor. 
Çoğu santral, kömür üretim merkezinden uzaktadır. Örneğin, Kemerköy Santralı sahile kurul
muş, kömür 8,5 kilometrelik bantlarla taşınıyor. Sahilde kurulmasının sebebi de şu; 9,5 yıl sonra 
kömür rezervi bitecek ve ithal kömürle çalıştırılacakmış. O zaman 210 megavat güçle çalıştırı-
labilirmiş. Orhaneli'de de durum pek farklı değil. 

Eğer sorun enerji darboğazı olsaydı, öncelikle her bir ünitesi Ege'de kurulan bir santral ' 
kadar büyük olan 20 ünitelik Elbistan Santralı bitirilirdi. Elbistan Santralı her nedense yapıla
mıyor, bitirilmiyor. 4 ünitesi işletmeye alındı, diğerleri ertelendi, erteleniyor. 

Japonlar "yap-işlet-devret" modeliyle ülkemizde santral yapmak istediler. Yer olarak Ali
ağa'yı, yakıt olarak da ithal kömürü seçtiler. Tabiî, gerek yöre halkı, gerek çevreciler ve gerekse 
olayı bilenler bunu engelleme girişiminde bulundular. Olay Danıştaya kadar gitti ve durdurul
du. "Ülkemize Japon sermayesi gelsin de nasıl gelirse gelsin" diyenler, "bu yapılmazsa enerji 
darboğazına gireriz" diyenler üzüldüler; ama, enerjide darboğazı görülmedi. 

Bundan sonrası için, yani gelecek için ise, biraz önce izah ettiğim Elbistan Santralı ve hid
roelektrik santral yapımına gidilmelidir. Japonlar buraya sermaye aktarmak, yani yatırım yap
mak istiyorlarsa, yerini ve tipini seçme işini bize bırakmalılar. "Yap-işlet-devret" modeliyle 
hidroelektrik santral pekala yapılabilir. Nitekim, Birecik Barajı öyle yapılıyor. 

Bence, "Ege'de, Bodrum'da, Gökova'da, Aliağa'da, termik santral yapılmazsa enerji dar
boğazı olur" diyenler, bu sözü bahane olarak kullanıyorlar. Amaçları bu ülkeye ithal kömür 
sokmak. Kendi özkaynaklarımıza dayalı enerji üretimi imkânı hâlâ varken, çevrenin de yok 
edilmesi pahasına, ülkemizi dışa bağımlı kılmak istiyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nasıl enerji darboğazını başka yerde aramak gerektiği 
görüşündeyim. Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesi için, kamuoyunda haklı çıkmak 
için, önce Türkiye Elektrik Kurumu özellikle zarar ettirildi, işletme ve bakım hizmetleri aksa
tıldı, yeni yatırımlar, tevsiatlar azaltıldı, yeniden yapılandırma adı altında TEK'in altı üstüne 
getirildi. Bu anlayışla, sistemin sık sık arıza vermesi de kaçınılmaz olacaktır. 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü arızaları ve kesintileri azaltacak tedbirleri al
mak yerine, arızaları kısa sürede giderme yollarını düşünüyor. Yani, arızaların varlığını ve de- "-
vamlı olacağını kabul etmiş oluyor. Çünkü, bu yönetim zihniyeti ve bu işletme düşüncesiyle, 
bu arızaların olmasının normal olduğunu sanırım kendileri de biliyorlar. Arıza ve kesintileri 
zamanında ve çok kısa sürede gidereceklermiş. Bunun için yeni cihazlar alacaklarmış, yeni bir 
sistem kuracaklarmış. Sistemin adı da Scada imiş. Bu konuda bilgi sahibi değilim. Sayın Ba
kan, lütfen bunu inceleyiniz. Teorik olarak inandırıcı olabilir; önemli olan, pratikteki sonuç
larıdır. 
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Arızayı çabuk gidermekten ziyade, arızaları azaltıcı tedbirleri almak gerek. Bu da, iyi bir 
işletmeyle olur; ama, muhasebe dairesine bağlı işletmeyle olmaz. Eğer arızaları azaltıcı tedbir
leri almaz da arızalar çoğalmaya başlarsa -ki, şu anda öyle olmaktadır- artık, personelden şi
kâyetler başlar. Yönetim, kendi kusurunu personele yükler. Nitekim, dünkü gazetelerde Sayın 
Bakanın şikâyetleri vardı. Sayın Bakan, arızalarda kasıt arıyor. Çok üzüldüm Sayın Bakan, 
demek ki, TEK'in yeni yöneticileri sizi de ikna etmişler, sizin gibi, devlet deneyimi olan birisi, 
Enerji Bakanı olduğunda sevinmiştim ve bu sevincimi henüz yitirmiş değilim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Elektrik Kurumunu, Türkiye Elektrik Kuru
muna devretmekten başka çare yoktur. Çünkü, Türkiye Elektrik Kurumu içinde, yıllarını ver
miş ve TEK'i gözü gibi, ciğeri gibi seven, yetişmiş, uzmanlaşmış personel hâlâ vardır. Bir işi 
başarmak istiyorsak, personele güvenmekten başka çare yoktur. Arızaların sebebini sistemde 
ve sistemin işletme, kusur ve imkânlarında aramak gerek. 

Sayın Bakanım, ayrıca, şu lojman dağıtımındaki haksız uygulamaya bir el atın. 
Yüce Meclîse saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın doğan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, ikinci sözcü, Sayın Hasan Akyol; buyurun efendim. 
Sayın Akyol, süreniz 20 dakika. 

CHP GRUBU ADINA HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1994 malî yılı bütçe görüşmelerinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı olarak sözlerime başlamadan evvel, hepi
nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Tüm dünya ülkeleri gibi, Türkiyemizin de en önemli sorunlarından birisi enerjidir. Ülke
mizin ve insanlarımızın mutluluğu için kalkınma hamlesine ve sanayileşmeye büyük ihtiyaç vardır. 
Kalkınma ve sanayileşmenin en temel aracı enerjidir. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
benden önce söz alan Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan, elektrik enerjisiyle ilgili 
görüşlerini dile getirdi. Elektrik enerjisi yanında diğer önemli bir grubu da madencilik sektörü 
oluşturmaktadır. Ülkenin kalkınmasında ve sanayileşmesinde madencilik ürünleri, enerji, demir-
çelik, inşaat ve tarım sektörlerinin de temel hammaddelerini oluşturmaktadır. Bu nedenle, ül
keler, maden ürünlerine,tarih boyunca büyük önem vermişler ve gayri safi millî hâsılalarından 
madenciliğe en önemli payı ayırmışlardır. Gelişmiş ülkeler, gayri safi millî hâsılanın yüzde 
3-4'ünü, gelişmeyi hedef alan ülkeler ise, yüzde 20-25'ini, Türkiye'de ise, gayri safi millî hâsı
lasının yüzde 1.8'ini ayırmaktadır. Bu durum da göstermektedir ki, gayri safı millî hâsıladan, 
madencilik sektörüne en az pay ayıran ülkelerden biriyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan bu yana ma
denciliğe büyük önem vermiş, madenlerin aranmasından, üretimine, finansmanına ve pazar-
lanmasına kadar büyük bir politika oluşturmuştur. Sanayileşmenin ve kalkınmanın itici gücü
nün madencilik, özellikle de kömür olduğu görülmüş ve kabul edilmiştir. 1930'Iu yıllarda, ya
tırım için madenciliğe yüzde 30 ayrılmıştır. MTA, Etibank gibi KİT'ler kurulmuş, madenciliğe 
dayalı demir çelik, kok, bakır, cam, seramik sanayiileri kurulmuştur. Bu sanayilerin kuruldu
ğu coğrafi bölgeler ve bu yörede yaşayan insanlar, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan ge
lişme ve değişme içine girmişlerdir. Madencilik, diğer sektörlere, özellikle de ticaret ve küçük 
sanayi sektöründe lokomotif görevi yapmıştır. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sen kömürden bahset, kömürden. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Ondan da bahsedeceğim. 
Zaman içnide, devletin yeni sanayilere rağbet etmesi, yeni enerji kaynaklarının bulunması 

ve başka sanayi sektörlerinin gelişmesi nedeniyle madencilik sektöründe gerileme görülmüş
tür. Madencilik sektörü devlet eliyle yürütülmektedir. Yalnız madencilik değil, ülkenin ekono
mik koşulları gereği birçok enerji sektörü de devlet eliyle ve KİT denilen kuruluşlar tarafından 
götürülmüştür. Bu kuruluşlar, cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne kadar, ülkenin ekono
mik, sosyal kalkınmasında temel unsurlar olmuştur. 

Dünyada ve Türkiye'de sermaye sahiplerinin çoğalması, kredi ve teşvik uygulamalarının 
gelişmesi, teknoloji ve teknokratların yetişmesi gibi nedenlerle özel sektörün doğması ve bü
yümesi, zaman içinde, KİT'lerde kaçınılmaz değişikliklere yol açmıştır. Tabiî bu, sevindirici 
bir olaydır. 

Zamanında doğru dürüst yatırım yapmayan, çağdaş teknolojinin gereklerini yerine getir
meyen, etkin işletmecilik ilkelerini uygulamayan, olağanüstü ve savurganca harcamalar yapan, 
gayri safi millî hâsıladan yatırımlara yeterli kaynağı ayırmayan devlet ve politize olmuş politi
kacıların emrinde yürütülen KİT yönetimleri, KİT'leri, dolayısıyla da Ülke ekonomisini ve ça
lışan kesimlerimizi iflasın eşiğine getirmişlerdir. 

1984'lü yıllardan beri, Ülkede, özellikle de KİT'lerde büyük bir kargaşa yaşanmaktadır. 
Zarar eden KİT'lerin kapatılması, satılması, özelleştirilmesi, özerkleştirilmesi, yeniden yapı
lanması gündeme geldi ve bu tartışmalar devam etmektedir. 

KİT'ler ve özelleştirme, siyasî çıkar malzemesi olarak kullanıldı. Muhalefette iken ayrı ik
tidara gelince ayrı konuşmalar ve tavırlar takınıldı. Bir avuç oy için ülke ekonomisinin can da
marları üzerinde oyunlar oynandı. Kurulan ve halen görev başında olan 50 nci Hükümet de, 
özelleştirmeden yâna ve özellikle de Sayın Başbakan, sadece özelleştirmeyle görevli gibi. 

Tabiî bu, ekonomik bir görüş ve tercihtir. Mevcut iktidar, serbest piyasa ekonomisini be
nimsemiş, hukuk kuralları ve toplumun ihtiyaçları içerisinde, ekonominin gereklerine uygun 
olarak özelleştirmeyi mutlaka gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bizim bu hususta ve özelleştirme yöntemlerinde ciddî endişelerimiz ve kuşkularımız var
dır. Bunlardan birincisi, kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmemesidir. İş, ciddî bir açıklık 
ve şeffaflık içinde yürütülmemektedir. Çalışanlar ve halk tedirgindir. İkinci endişemiz, özelleş
tirme, hukuk kuralları içinde götürülmemektedir. El yordamıyla hareket edilmekte ve neyin, 
nerede, nasıl yapılacağı bilinmemektedir. O nedenledir ki, özelleştirme kararlarının çoğu, idarî 
mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmektedir. Hükümetin iki ortağı ara
sında görüş ayrılıkları vardır. 

Bütün bunların yanında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, ekonominin tıkandığı bir 
anda, özelleştirmenin sihirli bir anahtar olduğuna inanmıyoruz. Türk ekonomisinin sorunu 
çoktur ve karmaşıktır. Her birinin kendine göre bir ağırlığı ve önemi vardır; çok ciddî çabalar 
gerektirir. Bunların çözümünü, özelleştirme gibi bir formülle, tümünün, bir darbede veya bir 
hamlede ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Ne yazık ki, iş, böyle bir havada götürülme
ye çalışılıyor; bazı çevreler de bunu pompalıyor. Konuya, teknik bir sorun gibi değil, ideolojik 
sorun gibi yaklaşılıyor. 
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Biraz evvel KİT'lerin nasıl zarar eder hale geldiğini, nasıl ve neden iflas noktasına ulaştı
ğını izah etmeye çalıştım. O nedenle, KİT'lerin daha etkin ve daha verimli çalışması gereği or
tadadır, böyle devam edemez. Bu konuda çok ciddî adımların atılması, çok köklü çözümlerin 
ve değişimlerin yapılması ve denenmesi de tartışma götürmüyor. 

Günümüze öyle bir anlayış getirildi ki, "ekonominin sorunu özelleştirmedir; özelleştir
menin temel gereği de istihdam fazlalığıdır" Sanki, tek sorun, aşırı istihdam gibi gösteriliyor. 
Aşırı istihdam olduğu ve aşırı istihdamın, o kuruluşların etkin çalışmasını ve verimli çalışma
sını engellediği de doğrudur. Bu noktada, elbette ciddî bir yaklaşıma ihtiyaç vardır; ama, bun
ları doğru olarak değerlendirmek gerekir. KİT'lerin kuruluş yerlerini uygun seçmemişsin; ça
ğın gereği olan teknolojiyi zamanında getirmemişsin; yönetim yapısını, politikanın etkisine, 
emrine sokmuşsun; sermaye yetersizliği içine sokmuş, bankaların faiz batağına saplamışsın; 
birkaç oy fazla alacağım diye, işçileri doldurmuş, gizli işsizliğe yol açmışsın... Bunların hesabı
nı yapıp, konuyu incelemeden, hesabını vremeden, sorumluluğu, sadece oralardaki fazla istih
dama bağlamak doğru değildir. 

Biz Cumuriyet Halk Partisi olarak, özelleştirmenin, önce yasal çerçeveye oturtulmasını 
istiyoruz. Türkiye'deki KİT'lerin masaya yatırılarak, iflas noktasına nasıl geldiklerinin araştı
rılmasını istiyoruz. Ondan sonra da, akılcı bir biçimde, hangisinin kapatılacağının, hangisinin 
özelleştirileceğinin, hangisinin aynen KİT olarak devam edeceğinin kararının verilmesini isti
yoruz. bunu yaparkende, üzerinde durduğumuz en önemli nokta şudur : "özelleştirme yapa
cağız, yeniden yapılanmaya gideceğiz veya zarar eden KİT'leri kapatacağız" diyerek, o işyerin
de ekmek kapısı bulmuş insanların çalışmakta olan insanların, sahipsiz bir şekilde kapının önüne 
bırakılmasına karşıyız. 

özelleştirme, sadece makineleri ilgilendiren bir olay değildir. Türkiye'de tüm çalışanları
mız iş güvencesizliği içindedir. İş Güvencesi Yasa Tasarısı, hâlâ Meclisin gündemine getirileme
miştir. Bugün, kamuda çalışan 700 binin üzerindeki işçimiz "acaba sıra bize ne zaman gele
cek?" diye kaygı içindedir. 

Sosyal bir hukuk devletinde, bunu yapmaya, çalışanı tedirgin yaşamaya mecbur etmeye 
kimin ne hakkı vardır? Türkiye'de, işsizlik sigortası yoktur. İktidarı oluşturan partiler, Koalis
yon Protokolünde ve Hükümet Programında olmasına rağmen, bugüne kadar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bu yönde bir yasa tasarısı vermemiştir. Muhalefet tarafından verilenleri gün
deme getirmemekte ve gündeme gelenleri de reddetmektedirler. 

özelleştirme için işsizlik sigortası şarttır. Özelleştirme nedeniyle işlerine son verilecek işçi
lerimizin kıdem tazminatları ne olacaktır? Kurulacağı söylenen "Kıdem Tazminatı Fonu" hu
susunda en küçük bir çalışmayı göremiyoruz. 

Ekonominin amacı, insanın mutluluğu içindir. Ekonominin temelinde, makinelerden ön
ce insan vardır. Dış çevrelerden esinlenerek, onların telkinleriyle yönlendirilebilecek bir politi
kanın bedelini, insanların, kadınların ve çocukların ödemelerine izin verilemez. Bu, tedirginli
ği önleyecek, beklenen bir diğer husus da şudur : özelleştireceğimiz ya da kapatacağımız tesi
sin oluşturacağı büyük ekonomik çöküntüyü bertaraf edecek projeleriniz var mıdır? Varsa, ortaya 
koyunuz; varsa, kamuoyuna açıklayınız; ondan sonra kapatacaksanız kapatın, özelleştirecek
siniz özelleştirin. Bunu yapmadan önce "Özelleştirelim, istim arkadam gelsin" anlayışını ka
bul edemiyoruz. 
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Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi de işsizliktir, tşsizlik oranı yüzde 20'lere da
yandı. Bu kadar işsiz varken, bir de çalışan işçileri işsiz bırakmaya yönelik politikaları onayla
mıyoruz. özelleştirme yapılırken, KİT'in, kime ve kaça satılacağı, nasıl satılacağı hususunu 
yakın takibe alıyoruz. KİT'ler, milletin malıdır, bunların kime, nasıl ve kaça satılacağını de
netlemek, millet adına görev yapan bizlerin görevidir. Sırf, kara delik kapatacağım diye, borç
ların ödenmesine yönelik KİT satışlarına da karşıyız. KİT gelirlerinin, ekonomiyi yükseltecek, 
kalkınmayı sağlayacak işsizliği yok edecek hedeflere yönelmesini de denetlemek görevimizdir. 

özelleştirme gerekçelerinden birisi de, KİT'lerin zarar ettiği iddiasıdır. Bugüne kadar za
rar eden kaç KİT satılmıştır? Bunun, buradan açıklanması gerekiyor. Zarar gerekçesinin arka
sına saklanılmış, devamlı kâr eden güzide kuruluşlarımız satılmaktadır. Bunu da dikkatinize 
sunmak istiyorum, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; KİT, enerji ve tabiî kaynak deyince aklımıza başta ma
dencilik geliyor. Madencilik sektörü için söylenmesi gereken en önemli şey kanımca şudur : 
özellikle yeraltı madenciliği için şunu iyi bilmemiz gerekir; yeraltı madenciliği ayrıcalıklı bir 
sektördür. Yeraltı madenciliğini özel sektör yapamaz. Kömür, önemli ve stratejik bir madde
dir, devlet için çok gereklidir. Doğalgaz ve petrolü ithal ederek karşılıyoruz; kömürü de ithal 
edersek, yılda üç milyon tonun üzerinde ithal etmemiz gerekiyor. Eğer böyle olursa büyük bir 
döviz darboğazına gireceğiz, büyük bir sıkıntı yaşayacağız. 

Türkiye'de kömür vardır; ancak, kömürün, ekonomiye kazandırılması zor ve çok pahalı
dır. Bugün, hiçbir ülke, yeraltı kömür madenciliğinden para kazanmaz. Böylesine ayrıcalıklı 
ve önemli olan yeraltı madenciliğinin üretimi, yatırımı, pazarlanması ve teşviki de ayrıcalıklı 
olmalıdır ve olmak zorundadır. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, gayri safi millî hâsıladan maden sektörüne yüzde 
1,8 pay ayrılmaktadır. Madencilik sektörü, bununla yatırım yapamaz; ancak, belki mevcut du
rumunu idame ettirebilir. Madencilik sektörüne gayri safi millî hâsıladan ayrılacak payın yüz
de 7'nin üzerinde olması gerektiğini, bu işi bilenler söylüyor. 

Yeni madencilik projeleri oluşturmalıyız, yeni hedefler belirlemeliyiz. Yasal, yapısal ve fi-
nansal değişiklikler hızla yapılmalıdır. 

Maden aramalarında yalnız maden değil, petrol aramalarına da önem verilmeli ve MTA 
yeni baştan yapılandırılmalıdır. 

Maden ve jeoloji mühendisi yetiştirmekten çok, ara kademede görev yapacak insanlar ye
tiştirmeliyiz. 

Madenler, özelleştirme gündemine alındığında, bahsettiğim ayrıcalık burada da olmalı
dır. Her maden ve işletme ayrı ayrı ele alınmalıdır. Millî çıkarlar göz önünde tutulmalıdır. İle
ride kömürün aranacağı ve elmas değerini bulacağı asla gözardı edilmemelidr. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, sözü, affınıza sığınarak; ama, konudan kopma
dan, kamuoyunu çok ilgilendiren ve onu tedirgin eden mevzua girmek istiyorum : Zonguldak 
ve TTK. Konuşmamda, zaman zaman kendi seçim bölgem olan Bartın'ın da adı geçecektir. 
Kendi seçim bölgesine selam gönderiyor diye düşünmemenizi rica edeceğim. 

Bartın, 1991 yılına kadar Zonguldak'ın bir ilçesiydi. Zonguldak'ta bulunan TTK'ntn bir 
müessesesi de Bartın'a bağlı Amasra İlçesi içindedir. Çok Bartınlı da, kömürün bulunduğu 
yıllardan bu yana, Zonguldak maden ocaklarında çalışmaktadır. O nedenle, Bartın ile Zongul
dak'ın sorunları, insanları iç içedir, birbirinden kopamazlar. 

— 51 — 



T.B.M.M. B : 45 15 . 12 . 1993 O : 2 

Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu 160 küsur yıldan bu yana Zonguldak'ta kömür üretil
mektedir. Madenler, uzun zaman yabancı şirketler, özellikle Fransızlar tarafından işletilmiştir. 

Zonguldak'ta çıkan taşkömürü, koklaşabilir ve çok kaliteli bir kömürdür. Bu kömür yal
nız Zongludak'ta değil, tüm Türkiye'de uzun zaman ısınma amaçlı olarak kullanılmış ve hâlâ 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda, termik santrallarda, Karabük Demir-Çelik ve Ereğli Demir-
Çelik fabrikalarında ve diğer sanayide kullanılmaktadır. Zonguldak'ın, Türkiye ekonomisi ve 
sanayiine kazandırdıkları asla tartışılamaz. 

Yine Zonguldak TTK, yalnız yöre insanının değil, tüm Türkiye insanının ve özellikle de 
Doğu Karadeniz'den göçüp gelenlerin 100 yılı aşkın zamandır ekmek kapısı olmuştur. 

Padişahlık zamanında çizilen Havzai Fahmiye haritasına göre, Kastamonu, Bolu ve Zon
guldak'ın batısında kalan Akçakoca hududuna kadar kömür bulunmaktadır. Bu gerçektir. Ya
kın zamanda da Zonguldak'ın beldesi olan Kozlu'da MTA zengin kömür madeni bulmuştur. 
Kömür derindedir; deniz seviyesinden 400-500 metre aşağıdan çıkmaktadır. 

1984 yılına kadar Ereğli Kömür İşletmeleri olarak çalışan bu maden ocakları, bu tarihten 
^sonra TTK Genel Müdürlüğü adını almış ve bugün 4 üretim ve 1 merkez müessesesiyle işi gö
türmektedir.. 

11.5.1993 tarihi itibariyle, yeraltında 17 138, yerüstünde 12 243 işçi çalışır. Yer altındaki 
işçi bir ay çalışır, bir ay köyüne gider. Buna, münavebeli işçi diyoruz. 

1984 yılına kadar Zonguldak maden ocakları kâr eden bir kuruluştu. 1984 yılından sonra 
zarar etmeye başlamıştır. 1992 yılı zararı 3,9 trilyon lira, 1993 yılı zararı 5,9 trilyon lira olarak 
görülmektedir. 

1984 yılına kadar zarar etmeyen bu kuruluş, hem de 23 mühendisle çalıştığı bir dönemde 
ve hem de 41 bin işçi çalıştırırken zarar etmiyordu da, 1984 yılından sonra, hem de şu anda 
700 mühendisin görev yaptığı, işçi sayısının da 29 bine düştüğü bir ortamda neden korkunç 
boyutta zarar ediyor? Bunu bir düşünmek lazım, bunu bir sorgulamak gerekir, tşte meselenin 
temel noktası budur. Burada bunun tam detayına girmek için yirmi dakika değil, bir gün bile 
yetmez. 

Biraz önce, özelleştirme hususunda genel görüşlerimizi açıklarken, ifade ettiğim aksak
lıklar aynen burada da geçerlidir. Yatırım yapılmaması, çağdaş teknolojinin getirilmemesi, üre
tilen kömürün gerçek değerinden satılmaması, personel yetiştirilmesinde ve eğitiminde göste
rilen başarısızlıklar, etkin denetimin olmaması, savurganlık, kırtasiyecilik ve hatta yolsuzluk
ların olması, aşırı bürokrasi, gizli işsizlik, Hükümetin politik müdahaleleri, idarî özerkliğin 
olmaması, zarar nedenlerinin başlıcalarını oluşturmaktadır. 

Bütçe Komisyonunda görüşülen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin tutanak
larını okudum. Sayın Bakan, orada, "1980 sonrasın ANAP, DYP-SHP zamanında işçi alın
mamıştır, alınmışsa bile yeraltına alınmıştır" demektedir. Buna katılmıyorum. 1980 öncesi işe 
girenler zaten emekli oldu... Peki, şu işçiler ANAP, DYP-SHP zamanında alınmadı da, kimin 
zamanında alındı; doğrusu çok merak ediyorum. Çaycuma'ya bağlı Perşembe ve Karapınar 
Belediyeleri ara seçimlerinde, ANAP döneminde, 125 kişi bir gecede işe alındı ve bunları alan 
Genel Müdür, iki ay kadar önce, bu işçileri usulsüz işe almaktan mahkûm oldu... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, lütfen konuşmanızı bağlayınız. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
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Ben burada "sizin zamanınızda, bizim zamanımızda" tartışmasına girmek istemiyorum. 
Amacım sadece oradaki bir yanlış ifadeyi düzeltmekti. Olaya, "siz-biz" tartışması içerisinde 
bakarsak, bir çözüm bulamayız. Amacım, Sayın Bakanı üzmek de değildir/Kendisi bu işin 
ehlidir. Ulaştırma Bakanı olduğu zaman da Zonguldak'a çok yararları olmuştur. 

özellikle, Zonguldak - TTK hususunda kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Zonguldak 
TTK'de, yer üstünde 12 243 işçi çalıştığını ifade ettim. Bunun 6 300'ü gizli işsizdir; resmî kayıt
larla bu tespit edilmiştir, öncelikle bu işçilerin durumu ne olacaktır?.. Kazanılmış haklarına, 
kıdem tazminatlarına, sosyal haklarına zarar vermeden bu iş nasıl halledilecektir?.. Bu işçileri 
Öncelikle üretime yönelik hale getirebilecek miyiz?.. Zira, yeraltında, 2 500 - 3 000 işçi açığı 
olduğunu görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, düşünebiliyor musunuz; yerüstünde 6 300 işçi fazlalığı var, yeral
tında 2 500 - 3 000 işçi açığı var (!..) Böyle işletmecilik olur mu?! Bu müessesenin, bırakın 
kâr etmeyi, zarardan kurtulması mümkün müdür?! 

Bir yanlış uygulama yapılıyor; madenleri küçülteceğim derken, gizli işsizler değil, yeral
tında, üretimde çalışan işçiler emekli ediliyor. Gerçi, yeraltında, yer üstünden çok daha rahat 
yerler vardır; yani yeraltında da 17 138 bin işçiden hepsi üretimde çalışmaz. 

Gelinen nokta şudur : 1993 yılında zarar 6 trilyona dayanmıştır. Elbette bu böyle gitmez, 
gidemez. Bu noktaya nasıl gelinmişse gelinmiş; ama haklı, ama haksız; ama o getirmiş, ama 
bu getirmiş; sorun artık bu değil; ama, bunun da, ayrı bir platformda tartışılması ve kamuo
yuna açıklanması gerekir. 

Zonguldak TTK kapatılacak, satılacak, küçültülecek, işçi çıkarılacak, yeniden yapılandı
rılacak gibi tartışmalar devam ediyor. Zonguldak ve Bartın halkının çalışanı da çalışmayanı 
da, kadını da çocuğu da tedirgindir. İşte böyle bir aşamada, yetkililerin, özellikle Başbakan 
ve Sayın Bakanın açıklama yapması gerekiyor. 

Sayın Bakan, Zonguldak TTK'nın kapatılmayacağını, küçültüleceğim ifade ediyor; ama 
bunun nasıl olacağı, çalışmaların ve Zonguldak ve Bartın'da yaşayanların anlayacağı bir şekil
de, henüz, bugüne kadar ifade edilmiş değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kömürün ayrıcalıklı bir maden olduğunu söyledim. 
Gerçek de budur. Kârla çalışan yeraltı madenciliği dünyada yoktur. Kömür, stratejik bir mad
dedir. Ülkemizde vardır; ithali sakıncalıdır, üretmek durumundayız. Doğalgaz ve petrol rezerv
lerimiz sınırlıdır ve Türkiye bunları dışarıdan almaktadır. O nedenle, hiç olmazsa kendi kömü
rümüzü üretmek durumundayız, 

Zonguldak'ta madencilik-yeraltında büyütülmeli, yerüstünde küçültülmelidir. Yatırım için 
ayrılan 350 milyar yetmez. Bu para ancak mevcut durumu idame ettirmeye yeter. Yani, Zon
guldak'ta yatırım yapmak gerekiyor. Bu yatırımın da yeraltına yapılması gerekiyor. Yerüstün
deki lavvarlar, direk işletmesi, ulaştırma gibi yerler özelleştirilebilir; ama, yeraltı, ne özelleşti-
rilebilir ne kapatılabilir. 

TTK'da bu küçültme olurken, işsizliği önlemek amacıyla, Zonguldak'a alternatif endüst
riler getirilmelidir. Filyos Vadisi Projesi hayata geçirilmelidir. Yoksa, bir sosyal patlama söz 
konusu olabilir. Zaten göç başlamıştır. 

Alternatif sanayi olarak, Sayın Başbakan, Zonguldak'ta nükleer enerji santralı kurulma
sını önermektedir. Buna katılmadık. Nükleer enerji, ilim ve fennin kabul ettiği ve ülke ve 
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çağın bir gereği ise, elbette ülkemizde de kurulmalıdır; ancak, Zonguldak, ikinci derecede dep
rem kuşağındadır. Zonguldak'ın altında madenler vardır, kömür vardır. Bunlar zamanla alı
nacaktır. Alınan yerler de köstebek yuvası gibidir, oyuktur. O nedenle, Zonguldak'a nükleer 
enerji santralı kurmak, coğrafî ve jeolojik bakımdan mümkün değildir. 

Ayrıca, TTK'ya alternatif olarak düşünülmesi ve istihdamı önleyici bir sanayi olarak tarif 
edilmesi nedeniyle de karşı çıktık; çünkü, bu santrallarda en fazla 150 - 200 kişi çalışır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin ülke
mize, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için, hepinizi, şahsım ve Grubum adına, saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Necdet Yazıcı; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; ülkemizin geleceğiyle son derece yakından bağlantılı ve kalkınmışlığın temel iki ölçe
ğinden birincisini oluşturan enerjiyle ilgili, Partimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurunu
za geldim; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bütün zamanlar itibariyle,dünyanın sosyo - ekonomik bakımdan bugünkü kadar küçül
düğü bir başka devir olmamıştır. Küreselleşmek olarak da nitelenen bu olay, hiç şüphe yok 
ki, Türkiye'yi de ciddî şekilde etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Millî varlığımızın devamı, ge
lişen bu olaylar karşısında izleyeceğimiz politikalarla bütünleşmiş durumdadır. O yüzden, çev
remizde ve dünyamızda cereyan eden tüm olayları, uzak yakın demeden, dikkatle izlemek, sağlıklı 
bir şekilde değerlendirmek zorundayız. 

Bugün, ekonomik kalkınma ve sosyal refahın temel dinamiği, enerji ve maden sektörü
dür. Yüzyılımızın bu temel karakteristiği, aynı zamanda devletlerarası dünya politikalarının da 
en önemli hareket noktasını oluşturmaktadır, özellikle, son onüç yıldır Ortadoğu ve Kafkas
larda cereyan eden olaylar, bu gerçeğin en çarpıcı örneğini oluşturmaktadır. 

Bir ülke, diğer politikalarında olduğu gibi, enerji ve maden politikalarında da, sadece iç 
faktörlere dayalı, tek boyutlu stratejiler izleyemez. Nitekim, gelişmiş Batılı ülkelerin yakın çev
remizdeki hâkimiyet kavgalarının bir nedeni de budur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, hepimizce de malum olduğu üzere, enerji ve 
doğal kaynaklar bakımından zengin olmadığı gibi, enerjinin birincil hammaddesini oluşturan 
petrol yönünden de dışa bağımlı bir ülkedir. Bu yüzden, Türkiye, doğal kaynaklarını dikkate 
alarak, çevresini ve dünyayı kucaklayabilecek, son derece hassas ve akıllı bir enerji politikası 
izlemek mecburiyetindedir. Çünkü, enerji ve maden olmadan hiçbir şey yapamazsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; cumhuriyet hükümetleri, artık, hızlı, dengeli, istikrar
lı bir kalkınma modelini, bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam bir sistem haline getirmek zo
rundadır; istihdam sorunu ancak bu şekilde çözülebilir, bölgesel ve yöresel gelişmişlik farkla
rını da ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. 

Devletin tüccar olma vasfını geri plana iterek, özel sektörün dinamizmini ekonominin bü
tün sahalarına yaymalıyız. Kamu, ekonomide, sadece yönlendirici, belki daha da önemlisi, he
def belirleyici olarak ön plana çıkarılmalıdır. Kapalı ekonomi çağı, istesek de, istemesek de 
bitmiştir. O yüzden, özel sektörün dünya ekonomisiyle entegrasyonu, millî amaçlar doğrultu
sunda, zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir. 
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Hızlı gelişen ve değişen dünyamızda, ülkemizin kaybedecek bir saniyesi dahi kalmamıştır. 
ÎŞte, enerji ve maden sektörünü de, bu çerçevede, ekonomik modelle bütünleştirmeliyiz. Çün
kü, enerji ve maden sektörünün arzu edilen hızlandırıcı yapıyı oluşturabilmesi, ancak ekono
mik modelle adaptasyonuyla mümkündür. 

Biliyoruz ki, enerji ve maden sektörleri, ekonominin bütün kesimlerinin temel dinamiğini 
oluşturmaktadır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bu konularda gayretleri ve çalışmala
rı oludğunu biliyoruz. Nitekim, 1985 yılında çıkarılan 3154 sayılı Bakanlık Teşkilat Yasası ye
niden ele alınarak, 505 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, Enerji ve Maden Dairesi Baş
kanlıkları genel müdürlük haline getirilmiş ve etkinlikleri artırılmıştır. Ancak, bu idarî düzen
lemelerin başlıbaşına yeterli olması da mümkün değildir. 

Enerji politikalarının, yukarıda genel perspektifini çizdiğimiz ölçüler içinde yeniden yapı
landırılmasında ciddî faydalar mülahaza etmekteyiz. Çünkü, Türkiye'nin enerji ihtiyacı, her 
gün süratle artmaktadır. Bakınız, taşkömürü, linyit, asfaltit, petrol, doğalgaz, hidroenerji, gü
neş enerjisi, jeotermal enerji, odun ile hayvan ve bitki atıklarından oluşan birincil enerji kay
naklarımızın 1992 yılı tüketimi, 57 milyon ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleştirildiği halde, 
bu rakam, yedi yıl sonra, yani 2000 yılında 96 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacaktır. Bu 
da, ortalama olarak yüzde 66'lık bir artışı ifade etmektedir. Bunun yanında, 1992'de 27 mil
yon ton petrol eşdeğeri olan birincil enerji üretimi, yine 2000 yılında 45 milyon ton petrol eş
değeri olacak ve aradaki fark da ithal edilecektir. 

. Bu rakamlar da gösterdiği gibi, madencilik sektörü alanındaki ihtiyaçlarımızın ancak ya
rısı yurt içi üretimiyle karşılanmakta, diğer yarısı ise ithal edilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin, birincil enerji kaynakları bakımından bu 
derece dışa bağımlı olması, genel ekonomik yapıda da ciddî olumsuzluklara yol açmaktadır. 
Mesela, ithalatta en büyük payı, sırasıyla, ham petrol, doğalgaz, kömür metal dışı madenler 
ve demir cevherleri almaktadır. Bu tablo son derece önemlidir. Çünkü Türkiye, geçen zamana 
rağmen, maalesef, halen maden potansiyelini tam olarak tespit edebilmiş değildir. Kısıtlı öde
nek tahsisleriyle bu sorunun halli de mümkün görülmemektedir. O yüzden, Bakanlığın arama 
faaliyetleri -gerekirse başka kaynaklardan kısılarak- ciddî bir şekilde finanse edilmelidir. 

önümüzdeki yıllarda Türkiye, özel sektör eliyle, kısa, orta ve uzun vadede çok ciddî yatı
rımlar gerçekleştirmek mecburiyetinde kalacaktır. Çünkü, genç nüfus oranımız bizi, bu eko
nomik beklentiye mahkûm etmiş durumdadır. 

İstihdam sorununu, enerji ve maden problemini çözmeden halledemeyiz. Enerji politika
larımızı, her tütecek fabrikayı, her tütecek fabrikada çalışacak binlerce insanı düşünerek yön
lendirmeliyiz. Bu yüzde, Bakanlığın 1994 yılı bütçesinin, daha çok bu amaçlar doğrultusunda 
belirlenmesinde yararlar olacağı kanaatindeyiz. Nitekim, Sayın Bakan da aynı kanaatleri, Plan 
ve Bütçe Komisyonunundaki görüşmelerde dile getirmişti. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, coğrafî yapısı itibariyle, enerji hammaddele
rine sahip zengin ülkeler ile tüketici ülkeler arasında yer almaktadır. Bu konumumuzdan da, 
her türlü siyasî irade ve imkânı kullanarak yararlanmalıyız. Enerji politikalarımızı, geleceği 
kucaklayacak devlet politikaları haline getirmek, millî menfaatlarımız bakımından da kaçınıl
mazdır. 
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Kafkaslar ve Orta Asya'daki kardeş ülkelerle, inandırıcı ve güven verici ilişkiler kurmak 
ve bunların kalıcı olmasını temin etmek, işte bu açıdan da hayatî önem arz etmektedir. 

Azerbaycan petrolünün ülkemiz üzerinden Akdeniz'e ulaştırılması yönünde bir çerçeve an
laşması imzalanmıştır; ancak, Rusların değişik entrikalarla oluşturduğu son durum, bu konu
daki beklentilerimizi ciddî şekilde tehlikeye düşürmüş görünüyor. O bakımdan, Türkiye, Kaf
kaslar ve ötesindeki coğrafyalarda, dünya kuvvet dengelerini ve buna dayalı muhtemel geliş
meleri dikkate alarak ciddî politikalar üretmek ve her ne pahasına olursa olsun millî menfaat-
lanna sahip çıkmak zorundadır. Evet, risk almadan başarılı olmanın mümkün olmadığı bir 
gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, genel enerji içinde son derece önemli yer tutan 
elektrik sektörüne işaret etmek istiyorum. 

TEK'in, 1993 yılı sonu itibariyle toplam Türkiye kurulu gücünün 20 800 megavata ulaşa
cağı düşünülmektedir. Buna karşılık, aynı yıl içinde Türkiye elektrik enerjisi net tüketiminin 
58 640 milyar kilovat/saat olması beklenmektedir. Bu tüketimin yüzde 58.4'ü sanayide, yüzde 
21.3'ü meskenlerde, yüzde 10.5'i genel aydınlatma ve diğer sektörlerde, yüzde 9.8'i de ticaret
hane ve resmî dairelerde olacaktır. Buradan da anlaşılıyor ki, ülkemizin net elektrik enerjisi 
tüketiminin yarısından fazlası sanayi sektöründe gerçekleşmektedir. 

Yine 1993 yılında programlanan 73.3 milyar kilovat/saat Türkiye toplam üretiminin 42.9 
milyar kilovat/saati termik, 30.4 milyar kilovat/saati de hidroelektrik kaynaklarından karşıla
nacaktır. Yani Türkiye, elektrik enerjisinde, daha çok termik ağırlıklı bir yapıya sahiptir. 

önümüzdeki 1994 yılında, Türkiye elektrik enerjisinin brüt arzı yüzde 9 oranında artırı
larak 81 milyar kilovat/saate çıkarılacaktır. Bu üretimin yüzde 92'si TEK tarafından gerçekleş
tirilecektir. 

1992 yılında kişi başına elektrik tüketimi ortalama 1 100 kilovat/saat iken, bu rakamın 
1993 yılı sonu itibariyle 1 221 kilovat/saat olacağı tahmin edilmektedir. Bu rakam, dünya orta
lamasının yarısına yakın bir değeri ifade etmektedir. Demek ki Türkiye, gelişmişliğin gösterge
lerinden birini teşkil eden elektrik tüketiminde hâlâ dünya standartlarına ulaşabilmiş değildir. 
Bu bakımdan, ülkemiz, yerli kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmak için kamu ve özel 
sektörü süratle harekete geçirmek zorundadır. Bu konudaki Bakanlık çalışmalarına ise, en kı
sa zamanda hız verilmelidir. 

Yapılan hesaplamalara göre, yedi yıl sonra ülkemizin elektrik ihtiyacı yaklaşık 150 milyar 
kilovat/saate ulaşacaktır. Bu itibarla, değişik kaynaklara dayalı santral projelerinin iç ve dış 
finansman ihtiyaçlarının zamanında temin edilerek uygulamaya konması, muhtemel bir enerji 
krizini önlemek bakımından hayatî önem arz etmektedir. Bu konuda yapılacak özelleştirme 
çalışmalarında, enerjinin stratejik boyutu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Nitekim, Bakanlık, özelleştirme çalışmalarına esas olmak üzere TEK'i, Türkiye Elektrik 
Dağıtım Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi olmak üzere ikiye 
ayırarak, bu çerçevede yeniden yapılandırmaya almış bulunmaktadır. 

Yine buna paralel olarak, 3096 sayılı Yasanın hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalar 
da sürdürülmektedir. Bu kapsamda, "yap-işlet-devret" modeline, sadeleştirmek suretiyle iş
lerlik kazandırılmış, bunun yanında, mevcut tesislere de işletme devri esası getirilmiştir, öte 
yandan, bu çerçevede öngörülen projelere de bir an önce işlerlik kazandırmak gerekmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yerli kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmak 
için, madencilik sektöründe, arama, üretim ve pazarlama çalışmalarına ciddî şekilde ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. Madenlerimizi ekonomiye, sağlıklı bir planlamayla en üst düzeyde ka
zandırmalıyız. Bu konuda öncelikli çalışma, Maden Dairesi Başkanılğının genel müdürlüğe 
dönüştürülmesiyle başlatılmıştır. Ancak, bu idarî yapılanmanın aktivite kazanabilmesi için, 
aynı zamanda, gerekli finans kaynaklarıyla da desteklenmesi gerekmektedir. 

Bir de, 3213 sayılı Maden Kanununun günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, enerji 
ihtiyacı beklentilerimiz bakımından büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Kanunla ilgili revi-
ze çalışmalarının son aşamaya gelmesi sevindiricidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, yıllardır ülke ekonomisine büyük katkılar sağ
layan Taşkömürü Kurumuna da temas etmek istiyorum. Yaklaşık yüz yıldan beri, demir-çelik, 
çimento, elektrik, havagazı, ulaşım ve ısınma sektörlerini ayakta tutan, sağladığı istihdamlar 
milyonlarca insana bakana Türkiye Taşkömürü Kurumu, bugün nedense ülke ekonomisinin 
kamburu olarak gösterilmek istenmektedir. Sözü edilen rehabilite çalışmaları, yani bozulan malî 
yapının düzeltilmesi, mevcut darboğazların giderilmesi, verimli, dinamik ve üretken bir yapıya 
kavuşturulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Hatta, o kadar ki, basında, Taşkömürü Ku
rumundan hareketle Zonguldak suçlanır hale gelmiştir. Ülke kamuoyundaki bu yanlış anlama 
ve yanlış anlatma, vicdanları yaralayacak dereceye getirilmiştir. Konuya salt işletmecilik açı
sından bakılmakta, kâr ve zarar hesabı yapılmaktadır. Kaldı ki, olaya bu açıdan baktığımız 
zaman bile, Türkiye Taşkömürü Kurumunun diğer KİT'lerden hiçbir farkının olmadığını göre
ceğiz. tşin özünde, sermaye sorunu vardır, geçen bunca zamana rağmen, bu kurumun serma
yesi, üstlendiği ekonomik fonksiyonuna karşı, hâlâ 1 trilyon lira dolayındadır. Bakanlık, bu 
darboğazın aşılması için, sermayenin 17 trilyon liraya çıkarılması talebinde bulunmuştur. Bu 
talebin, YPK tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. TTK'nın diğer KİT'lerden ayrılarak, özel 
bir hedef haline getirilmesine müsaade etmemeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, kurumun, son 53 yıllık grafiğini arz etmek isti
yorum: Türkiye Taşkömürü Kurumu, 1940-1993 yılları arasında, toplam 325 milyon ton tüve-
nan, 192 milyon ton satılabilir kömür üretimi gerçekleştirmiştir ve bunun 181 milyon tonunu, 
ülkemizin muhtelif sektörlerinin hizmetine arz etmiştir. Bunun, ülke ekonomisindeki yaklaşık 
değeri, 10 milyar dolardır; yani Türkiye, bu zaman zarfında, eğer bu yerli üretimi sağlamasay-
dı, bu kadar dövizi ithale ayırmak zorunda kalacaktı. Böyle bir durumun, ülke ekonomisine 
getireceği yükü takdirlerinize sunuyorum. 

Bakınız, söz konusu bu 181 milyon ton kömürle, 64 milyon ton demir-çelik, 77 milyon 
ton çimento, 34 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi, 4 milyar metreküp havagazı üretimi sağ
lanarak, ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Bunun da yaklaşık değeri, 32 milyar dolardır. Or
taya koyduğumuz bu son derece açık verilerden de anlaşılacağı gibi, Zonguldak Taşkömürü 
Kurumu, ülke ekonomisinin yıllarca hayat damarını oluşturmuştur. İşte, Zonguldak gerçeğine 
bu açıdan yaklaşmak gerekmektedir. 

Dünyada, halen, ortalama 3,5 milyar ton/yıl olan taşkömürü tüketiminin 2000'li yılların 
başında 5 milyar ton/yıl olacağı, kırk elli yıllık olarak tahmin edilen doğalgaz ve petrol kay
naklarına karşılık kömüre olan talebin giderek artacağı, bilimsel olarak ortaya konulmuştur. 
Ülkemizin ise, önümüzdeki beş yıllık dönemde, yıllık, yüzde 50'si koklaşır ve yaklaşık yüzde 
50'si de koklaşmaz olmak üzere, toplam 10 milyon ton taşkömürü talebi olacağı tahmin edil
mektedir. Zonguldak'a, bir de bu açıdan bakalım. 
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Zonguldak taşkömürü havzasının 1,3 milyar ton taşkömürü rezervinin olduğu tespit edil
miştir. Bunun ortalama yüzde 60'ınm üretilebileceği ve üretilen bu miktarın da yüzde 50'sinin 
satışa arz edilebileceği kabul edilmektedir. Yılda 5 milyon tonluk üretim üzerinden yapılan bir 
hesaplamayla, Zonguldak maden havzasından 80 ila 100 yıllık bir potansiyelin mevcut olduğu 
görülmüştür. 

Dış borç yükünün giderek arttığı böylesine kritik bir dönemde, bu yerli ve önemli ekono
mik değeri, sırf işletmecilik saplantıları yüzünden yok mu sayacağız?! 

Bu ülke, yatırımları için dış finans aradığı bir zamanda, daha çok kömür ithal ederek da
ha çok döviz mi ödeyecektir?! Bu sorular üzerinde, ciddî ciddî düşünmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Taşkömürü Kurumunun, günlük puantajda 
kayıtlı işçi sayısı, 1980'Ierde 40 bindi. Son onüç yıl içinde bu rakam -yani bugün itibariyle-
yaklaşık 24 500'e düşürülmüştür. En çok ihtiyaç duyulduğu dönemlerde, yurt ekonomisine, 
can pahasına tam 32 milyar dolar katkı sağlamış bir kurumun, bir şehrin, kısaca Zonguldak'-
ın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mıdır? 

Bir zamanlar Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Kars'tan, Ağrı'dan Gümüşhane'den, rize'den Trab
zon'dan, Artvin'den, Sinop'tan Kastamonu'dan, Çankırı'dan, hatta Adana'dan göç alan, ek
mek kapısı olan Zonguldak, bugün göç veren il haline gelmiştir. Son beş yılda artan nüfus, 
sadece 3 bindir. Daha 1992 yılının 3 Martında, maden ocaklarında 263 şehit verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, TTK rehabilitasyona tabi tutulmasın, böyle gitsin 
de demiyoruz/Ekonominin ve işletmeciliğin gereği neyse, elbette onu yapacağız; ama, bu işi, 
insanı dışlamadan gerçekleştirmeliyiz. Zonguldak'ta, alternatif iş alanları açmadan, istihda
ma dönük yatırımlar gerçekleştirmeden böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmek is
tiyorum. 

Sayın Akyol, buradan, konunun üzerinde hassasiyetle durduğu için, kendisine teşekkür 
ederim. 

Burada bir konuyu arz etmek istiyorum : Sayın Başkanımız, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanıyla ve Zonguldak milletvekilleriyle beraber, dün akşam, bu konuyu uzun uzun 
görüşmüştür. Türkiye Taşkömürü Kurumu rehabilite edilecektir, ocaklardan kömür çıkarılma
sı artırılacaktır, hiç kimsenin işten çıkarılması da mümkün olmayacaktır. Bakanlığın ve Hükü
metin bu konudaki çalışmaları süratle devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletlerin ve milletlerin hayatı sonsuz olarak düşünü
lür. Petrolün yaklaşık elli yıl sonra biteceği öngörülmektedir. Buna göre, onbeş yirmi yıl sonra 
petrolün fiyatının hangi noktalara geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. 

Ülkemizde üretilen linyit kömürü, termik santralların ihtiyacını bile karşılamakta zorlan
maktadır. Düşünülen yeni santrallar da dikkate alınırsa, enerji sektöründe madene olan ba
ğımlılığın derecesi de ortaya çıkar. Mesela, Türkiye Kömür İşletmelerinin 60 milyon ton olan 
linyit üretim kapasitesine karşılık.termik santralların, yıl içindeki kömür talebine bağlı olarak, 
linyit kömürü, 1993 yılında 44 milyon ton seviyesinde olacaktır, özel sektör üretimiyle bu mik
tar 53 milyon tona ulaşacaktır. 

Bunun yanında, ısınma sanayi sektöründe de, çevre kirliliği olayı düşünülerek, kaliteli kö
mür arzı gerekmektedir. Bu derece geniş bir sahayı içine alan maden ve enerji sektörü asla tek 
boyutlu düşünülemez. Nitekim, kömür, Avrupa'da da pahalıya mal edilmektedir. Kırk elli 
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yıl sonra bitecek olan petrole karşılık, yaklaşık üçyüz yıllık ömrü olan kömür madenlerinden, 
Türkiye vazgeçemez; vazgeçerse, gelecekteki enerji ihtiyacını nasıl karşılayacaktır? Konuşma
mın başında, genel enerji ve maden politikalarına işaret ederken de değindiğim gibi, Türkiye, 
enerji ve maden kaynaklarını, yıllık ihtiyaçlarını dikkate alarak, süratle ekonomiye kazandır
mak zorundadır. 

Önümüzdeki dönem içinde yeniden enerji krizine girmemek için, akışkan yatak teknolo
jisine göre yapılan Çankırı -Orta Santralını bir an önce bitirmeliyiz. Bunun yanında, henüz 
inşaat safhasına gelidiği belirtilen Marmara Ereğli'sindeki 2 x 500 megavat, elektrik İstanbul 
Esenyurt'ta 120 megavat elektrik ve 180 megavat ısıtma güç kapasiteli doğalgaz santrallarıyla 
672 megavatlık Bilecik - Hesin hidroelektrik santralının da süratle gerçekleştirilemesi gerek
mektedir. 

Ayrıca, Çoruh ve kolları üzerinde kurulması planlanan ve 2 300 megavat olarak düşünü
len 12 adet baraj projesi de bu çerçeve içinde ele alınmalıdır. 

Bunlara ek olarak, Zonguldak Filyos Projesi kapsamında yer alan 5 hidroelektrik santra
lının ihalesinin de 1994 yılı içinde yapılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, kıt enerji ve maden kaynakları dikkate 
alındığında, önünde bir tek tercihinin olduğunu görürüz. O da, nükleer santral meselesidir. 
Artık bu konudaki engellemelere meydan verilmemelidir. Zaten, hem ülke ve hem de partiler 
bazında gerekli olan konsensüs sağlanmıştır. Kaldı ki, önümüzde bir başka rasyonel alternatif 
de kalmamıştır. Nitekim, bir nükleer santralın ortalama sekiz on yılda gerçekleştirilebileceği 
düşünülürse, Türkiye'nin, olayı hemen realize etmeye başlaması kaçınılmazdır. 2000'Ii yıllarda 
tercihlerde birtakım değişmelerin olabileceği varsayımına da saplanıp kalmamak lazımdır. Çünkü, 
nükleer santral meselesi, ülkemizin sadece enerji ihtiyacı açısından değil, aynı zamanda savun
ma stratejisi bakımından da hayatî öneme sahiptir. 

Çevremizdeki birtakım ülkelerin nükleer santrale sahip olması, Türkiye'nin millî güvenli
ğini de yakından ilgilendirmektedir. Böylesi bir teknoloji çağında, gerekli olan tüm teknik ön
lemleri almak da mümkündür. 

Bugün Batı'da, pek çok ülke nükleer enerjiden birinci derecede yararlanmaktadır. Bakı
nız, Almanya, ürettiği elektriğin yüzde 44'ünü; Fransa, yansından fazlasını; Belçika yüzde 66'sını 
nükleer santrallardan sağlamaktadır. Türldye'nin de bu realiteden daha uzun süre kaçamaya
cağı da ortadadır. 

Çernobil gibi ilkel teknolojilerin sonucuna bakarak korkmamak lazımdır. Tabiî, olayın 
asıl sıkıntılı yanı bu teknolojiyi elinde bulunduran ülkelerle gerekli olan diyalogu sağlamaktır. 
Çünkü, bu ülkeler, nükleer teknolojinin transferinde son derece hasis ve tahakkümcü davran
maktadır. Türkiye, bu gerçeğin bilincinde olarak gereğini süratle yapmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer bu dönemde gereğini yerine getiremezsek, ülke
miz, 1996 yılından itibaren yeniden enerji bunalımına girmeye adaydır, Bizim, bugünkü değer
ler üzerinden, her yıl 3 bin megavatlık santrallar kurmamız gerekmektedir. 

Buna göre, önümüzdeki 1994 ve 1995 yıllarında, bu güçte, en az iki santral gerçekleştir
mek durumundayız; buna da özellikle dikkatleri çekmek isteriz. Bugün fert başına 1 221 kilo
vat/yıl olan enerji tüketimimiz, hedef olarak seçtiğimiz Avrupa ülkelerine göre, altıda bir ora
nındadır. Türkiye genel ekonomik politikaları içinde önceliklere dikkat ederek bu sorunu çöz
mek mecburiyetindedir. 

Doğalgaz konusunda kardeş Türk cumhuriyetleriyle sürdürülen ilişkileri memnuniyetle iz
liyoruz. özellikle, Türkmenistan'la sağlanan mutabakat, Türkiye'ye yeni ufuklar açacaktır. 

— 59 — 



T.B.M.M. B :4S 15.12.1993 0 : 2 

1987 yılında Rusya Federasyonundan alınmaya başlanan doğalgaz, bu yıl itibariyle 5,1 milyar 
metrekübe ulaşmış bulunmaktadır. 1994 yılında bu miktar, Cezayir'den de ithal edilecek sıvı
laştırılmış gazla, 6,6 milyar metrekübü bulacaktır; ancak, doğalgazla, doğalgaz eşdeğeri sıvı
laştırılmış gazın arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine de özellikle dikkat etmeliyiz; çünkü, do-
ğalgazın ülke çapında kullanımı için yoğun çaba harcanmaktadır. Nitekim, Karadeniz, Ege ve 
güney iletim hatları projesi başlatılmıştır. Bu proje, son derece önemlidir. Bu yüzden, bir iki 
kaynağa bağlı kalmanın ileride sıkıntı yaratması, daimî ihtimal dahilindedir. Burada, özellik
le, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'la sağlanan petrol ve doğalgaz bağlantılarının son 
derece titizlikle yürütülmesinin, tarihî bir sorumluluk olduğuna da işaret etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının yürütmekte 
oludğu projelere 1994 yatırım programında tahsis edilen toplam ödeneğin 28 trilyon 698 mil
yar TL olduğunu görüyoruz. Bunun yanında, MTA ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Mü
dürlüğü harcamaları için de, toplam, 2 trilyon 426 milyar 300 milyonluk bir ödenek ayrılmış 
bulunmaktadır. Bu rakamlar, bir önceki yıla göre, ortalama yüzde 80'lik bir artış ifade etmek
tedir, Ancak, ayrılan bu kaynakların, süratle artan ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalacağı da 
bir gerçektir. Ne var ki, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum da ortadadır. Buna rağ
men, bu kaynakların, öncelikler iyi belirlenerek kullanılacağına olan inancımızı da ifade et
mek isterim. Türkiye, yeraltı zenginliklerini ülke ekonomisine kazandırmanın yollarını mutla
ka bulacaktır; bundan, asla şüphemiz yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu duygu ve düşüncelerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçemizin memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize 
saygılar ve sevgiler sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, teşekkür ederim; zamanı da çok güzel kullandınız. 

Refah Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin; Buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
kili arkadaşlarım; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1994 yılı bütçesi Üzerinde Refah Par
tisi Grubunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve 
Refah Partisi Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Doğru Yol Partisi sözcüsü sayın milletvekili arkadaşıma da teşekkür etmeyi vazife addedi
yorum. İktidarların ya şahsî beyanlarına veyahut da muhalefetteyken söylediklerine bakacak
sınız; onları tatbik ederseniz, hakikaten isabetli bir yönetim biçimi oluşturursunuz, âdeta, 24 
aydır iktidar olan bir partinin milletvekili olarak değil de, muhalefetteki bir partinin milletve
kili olarak görüş beyan ettiler. Bu açıdan, yine de, şahsına teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Millî ekonominin can damarı olup, uzun yıllar bütçemize katkılar sağlayan; ancak, 1980 
sonrası iktidarlarının yanlış, kısır, taklitçi, faizci ve gayri millî politikaları gereği, bugün, top
lam KİT zararlarının yüzde 60'ına ulaşan miktarda bütçeye yük getiren ve birçok kuruluşu 
bünyesinde toplayan bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Ülke kalkınmasının motoru, itici 
gücü, sermaye birikim kaynağı ve ülke bağımsızlığının en önemli faktörü olan, sanayileşmenin 
altyapısını teşkil eden, stratejik madenleri petrol, demir-çelik, enerji ve diğer tabiî kaynaklarda 
söz sahibi olan bu Bakanlık, en çok istihdam imkânı hazırlaması açısından da, büyük ehem
miyet arz etmektedir. 
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Ülkemiz topraklarında madencilik faaliyetlerinin binlerce yıllık geçmişi vardır. Ülkemiz, 
gerek tür ve gerekse miktar açısından, hem bir maden müzesi durumunu yansıtır hem de önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bu kadar çeşitli madenin bir ülkede bulunduğu, parmakla gösterilebi
lir; fakat buna rağmen, yeterince gelişememiştir. 

Bunun nedenleri arasında, her ne kadar madenciliğimizin kendine özgü yapısı ve özellik
leri mazeret olarak ileri sürülse de, en önemli nedeni, millî bir maden politikasından yoksun 
oluşumuzdur. Buna bağlı olarak da; yönetim hataları, ihmaller, ilgisizlik ve iktidarların yanlış 
politikaları; son dönemde de, aşırı çevrecilerin tasallutu altındadır âdeta madenciliğimiz. 

Son Hükümetin Programında, madencilik sektöründen bahseden tek bir cümle dahi zik
redilmiş değildir. Sektörler itibariyle, madencilik ve enerji dalındaki sabit sermaye yatırımları 
incelendiğinde, bu sektörün açıkça ihmal edildiği görülecektir. 

1988 fiyatları baz alındığında, sektörler itibariyle sabit sermaye yatırımları, madencilik 
dalında, 1989'da 524; 1990'da 577; 1991*de587; 1992'de 542, 1993'te450; 1994'te ise 437 mil
yar baz alındığı nazarı dikkate alınacak olursa, yine, son siyasî iktidarın da madene bakış açı
sını görmek mümkündür. 

Madencilik sektöründe teşvikler sınırlıdır, yirmi yirmibeş yıllık plan ve program yapılma
dığı için, dünya maden pazarı bir özel sektör gibi takip edilmediği için, âdeta, teşviklerin bile, 
ehemm mühim esası alınmadan, hangi sektörlere verileceği, siyasî iktidarların veya değişen yö
netimlerin kararlanna bağlı olmuştur. 

Mesela, kromda şu anda teşvik vardır; fakat, dünya piyasasında satışı azalmıştır; fakat, 
dünya ile rekabet edebileceğimiz, İtalya'nın korkunç paralar kazandığı,korkunç ihracat yaptığı 
granit ya da mermer sektörüne, ne yazık ki gerekli ehemmiyet verilmemiştir. Serbest piyasa 
ekonomisi sevdası ve IMF tavsiyeleriyle, hükümetlerin koruduğu serbest ithalatla, kaçak veya 
sınır ticareti adı altında giren madenler, sektörü âdeta krize sokmuştur. Tek finansman kayna
ğı ve ihtisas bankası olarak kurulmuş bulunan Etibankın da özelleştirilmesiyle, âdeta bu sek
tör, iktidarların tamamen gözden çıkardığı, ihmal ettiği bir sektör haline gelmiştir. 

Enerji Bakanlığı ve Millî Enerji Komitesi Master planlarına göre, enerji talebimizin yerli 
üretimle karşılanma oranı, 1995 yılı için yüzde 51; 2000 yılı için yüzde 47; 2005 yılı için yüzde 
40 ve 2010 yılı için de yüzde 39 olacaktır. Bu noktadaki planlamayla, ülkemizin enerji bakı
mından dışa bağımlığının gittikçe ve daha da artması âdeta planlanmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Refah Partisine ayrılan bu vakitte, Bakanlığa bağlı 
kuruluşların bugünkü durumlarını, aksayan yönlerini, gereken pansuman tedbirlerini iletmek 
istiyorum. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 1954 yılında 6326 sayılı Yasa ile kurulmuştur. Hâlâ bu ka
dar mühim olan bu Genel Müdürlük, tam bir araştırma laboratuvarına kavuşamamıştır ve ar
şiv ihtiyacını karşılayacak bir idarî binaya dahi sahip değildir. Bu durum, iktidarların petrol 
politikasının aynasıdır. Tarihe âdeta bir kara yazı olarak da geçecektir. 

Yeraltı doğal kaynaklarını arayıp bularak ülke hizmetine sunmak, bu işlemler için gerekli 
teknik kadroyu yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan MTA, sektöre yıllarca büyük hizmetler 
vermiş; ancak yine 1980'den sonra yürürlüğe konulan ekonomik politikalardan ciddî şekilde 
etkilenerek, birçok sorunla karşı karşıya bırakılmıştır. 
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MTA'nın Maden Dairesi, bugünkü şekliyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte, ma
dence zengin 35-40 ilimizde teşkilatlanarak, maden aramaları, bugün, yaz aylarında, genellik
le 90 gün süreyle ve geçici görev olarak sürdürülmektedir. Halbuki, yaz-kış 12 ay süreyle arazi
de çalışılması gerekir. Bu tedbir, özellikle îç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz gibi göç ve
ren bölgelerin kalbnması için de son derece önemlidir. Bu yapılamadığı için, yüzlerce teknik 
eleman, merkez birimlerinde, âdeta boş oturmaktadır. 

Madencilik, sınaî ve ticarî bir faaliyet olmaktan ziyade, devletin öncelik etmesi gereken bir 
altyapı hizmetidir. Bu hizmetin gereği gibi yerine getirilmeyişi nedeniyle, dış ticaret açığımız, hız
lı bir şekilde artmakta, iç ve dış borçlar çoğalmakta, enerji ve hammadde de dışa bağımlılık, 
teknoloji ithalini de beraberinde getirmekte ve sanayide yanlış yer seçimine yol açılmaktadır. 

Maden mevzuatı, madencilerin dünyasına yabancı olanlar tarafından hazırlandığı ve ko
misyonlara gelip yığılan yüzlerce farklı görüşün içinden çıkılamadığı için; sadece ruhsat alın
ması, verilmesi ve devrini düzenleyen hükümlerden ibaret kalmaktadır. İlgili Genel Müdürlük 
de sadece bu işle meşgul olmaktadır. 

Halbuki, kanunun, şu hususları da düzenlemesi gereklidir : Ülkemizin gerek Avrupa Top
luluğu gerekse yeni Türk Cumhuriyetleriyle gittikçe gelişen ekonomik işbirliği, bugüne kadar-
ki madencilik politikamızı -tabiî varsa- temelinden sarsacak niteliktedir. Bu ülkelerde yapılan 
ve yapılacak olan anlaşmaların, maden hukukumuza yansımaması imkânsızdır. 

Bankalarımız, avcıya, defineciye, madenciye kredi verilmez kanaatini taşımaktadır. Sek
törün kredi sorununa köklü bir çözüm bulunamamıştır.Madencilik Fonunda tatbik edilen faiz 
oranlarıyla da, yatırım yapılması mümkün değildir. 

Yabancı sermayenin, bilhassa çok karmaşık proses gerektiren veya pazar imkânı bulun
mayan madenlere çekilmesini teşvik eden özel hükümler belirlenmelidir. Bu konudaki tered
dütler hâlâ giderilmiş değildir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin, bilhassa Doğu Anadolu'nun, Karadeniz'in, tç Anadolu'
nun, göç veren illerin kalkınmasında madenciliğin büyük önemi vardır. Maden Kanununda, 
bu yöredeki madenlerin işletilmesini kolaylaştıracak ve özendirecek, ayrıcalıklı hükümler yer 
almalıdır. 

Üretilmesinin teşvik edilmesi arzulanan madenlerin, belli taban fiyatlarıyla alınıp satıl
masını ve kriz dönemleri için gerekli ulusal hammadde stoklarının oluşturulmasını sağlayacak 
bir "Maden Ofisi kurulmalıdır. 

Maden Kanunu, ayrıca, madenci kuruluşlarının çeşitli bakanlıklar arasında paylaşılması, 
sektördeki KİT'lerin ıslahı, madencilik eğitimi, demiryolu taşımacılığı, altyapının madenciliğe 
yönlendirilmesi, hammadde kaynaklarının en yakın sanayi tesisine öncelikle tahsis edilmesi, 
madenciye cins tashihi için bir hak tanınması, Madencilik Fonunun üreticiler tarafından değil 
tüketiciler tarafından finanse edilmesi, havza-i fahniyede bulunan kömür dışı madenlere ruh
sat verilmesi gibi konuları düzenleyen hükümler ihtiva etmelidir. 

Liberal ekonomi anlayışı, kaynakları kıt olan ülkemizin kendi gücüyle kalkınamayacağı 
esasına dayanır. Bizim, ancak, dışarıdan kaynak transferi, yabancı sermaye, AT'a entegrasyon 
ve "yap-işlet-devret" gibi modellerle kalkınabileceğimizi kabul eder. Sadece ve sadece böyle 
düşünmek, bu modelde madencilik demek, yabancı sermayeye bırakılması gereken bir risk de
mek olur. MTA ve benzeri kamu kuruluşlarının işsiz ve atıl bırakılması, bu görüşlerin tabiî 
bir sonucudur ve bütün kötülük ve yolsuzlukların filizlendiği ortamın da hazırlayıcısıdır. 
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Bakanlığa bağlı TKÎ, Etibank gibi, tüm kuruluşlardaki sondaj ve arama faaliyetleri MTA'da 
toplanarak, ayrı ayrı gereksiz makine parkları oluşturulması önlenerek, kıt olan kaynaklardan 
en verimli bir şekilde yararlanmaya ve en son, en yeni teknolojilere sahip olmaya çalışılmalıdır. 
MTA'ca tespit edilen maden ve mineral kaynaklarımızın, bir an öcen, devletçe veya özel sektö
rü teşviklerle destekleyerek ekonomiye katkı sağlaması gerekir. 

1934 yılında kurulmuş olan Elektrik tşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün ise, Türki
ye'ye elektrik enerjisi üretiminde gerçekten çok büyük katkıları olmuştur. 

1950'lerde Devlet Sular tdaresinin kurulmasıyla, görevinin bir bölümü bu kuruluşa veril
miş, hatta bazı görevleri bu kuruluşlar ikisi birden yüklenmişlerdir. 

Çeşitli yörelerde, baraj etütlerinin, DSt ve Elektrik tşleri Etüt İdaresi tarafından, birbirin
den bağımsız olarak ve hatta eldeki verileri, ülkemizdeki meşhur koordinasyon bozukluğu ne
deniyle, birbirine iletemeden çalışmalar yapıldığı söylenmektedir. Kuruluş bünyesindeki enerji 
etüt birimleri TEK ile ilişkilendirildikten sonra, DSt ile Elektrik tşleri Etüt tdaresinin ellerin
deki makine ve ekipmanları bir araya getirilip, Elektrik tşleri Etüt İdaresi DSt'nin bünyesine 
alınarak, şu anda yönelmekte olduğu yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kuruluşu şeklinde 
teşkilatlanabilir. Böyle olunca da, Elektrik tşleri Etüt idaresindeki sondaj cihazları da boşuna 
yatmamış, millî ekonomiye katkı sağlamış olur. 

Birleşme yapılamadığı takdirde; jeotermik ve nükleer enerji konularında, güneş, rüzgâr, 
biomas enerjisi konularında gerekli etüt, proje ve yatırım imkânlarını araştırıp, üniversiteleri
mizle de işbirliği içinde halkı ve özel sektörü bilinçlendirmeli ve bu konularda master plan ve 
proje hizmetleri vermelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; fert başına elektrik tüketimi, bir ülkenin geliş
mişlik düzeyini gösterir. Ülkemize baktığımızda bu rakam, 1993 ,'Ierde 1 221 kilova/saattir. Oy
sa, Amerika'da 2 000, ingiltere'de 8 000, İspanya'da 4 500 kilovat/saate ulaşmıştır. Dünya or
talaması ise 3 000 kilovat/saattir ve biz, bunun çok çok gerisindeyiz. 

2000 yılında enerji ihtiyacının 150 milyar kilovat/saat olacağı tahmin edilirse, gecikmeyle 
dahi olsa, bir an önce karar verilerek, net ve uzun vadeli, yirmi yirmibeş yıllık bir planlamayla, 
Hükümet politikası değil, devlet politikası tespit edilmesi gerekmektedir. 

Nükleer santralların kurulma süreleri on ondört yıl, hidrolik santrallar altı ila sekiz yıl 
arasında, termik santrallar dört veya beş yıl arasındadır hızlı kurulan santrallar ise doğalgaza 
bağımlı santrallar olup, ancak bu da, dışa bağımlılığımızı artıracaktır. 

Hamitabat doğalgaz yatakları, Çorlu'da patlayan gazın metan gazı olduğu görülürse, Çor
lu'da yapılması gereken etütler; Düzce-Akçakoca ve Nusaybin'de doğalgaz yatakları bulundu
ğu halde niçin buralarda çalışma yapılmamaktadır? BOTAŞ da doğalgaz konusunda yeniden 
bir yapılanma içine sokulmalıdır. 

tşte, 1996'da beklenen sıkıntıyı, ancak, termik ve doğalgaza bağlı santrallarla çözebilece
ğimiz aşikârdır. Hele, 2010 yıllarından sonra çok büyük boyutlara ulaşabilecek tüketimi karşı
lamada, yine, termik, önemini koruyacaktır. Yeni teknolojilerle- "yeni teknolojiler" diyorum; 
çünkü, Amerika'da "Clean Coal Teachnologist (CCT)" denilen temiz kömür teknolojisi geliş
meleri başlamış ve 2000'li yıllarda yaygın hale gelecektir- dünya enerji tüketim payı, termik 
santral ağırlıklı olacaktır. 8,5 milyar kömür rezervimizin de bizi bu yöne yönelteceği aşikârdır. 
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Sonra, yapılan testler sonucunda, akışkan yataklı yakma sistemleriyle, çok düşük kalori
de, 750 kilo kalori bazında kömürlerle termik santral kurmak mümkün olduğuna göre, bizde
ki maden rezervlerinin büyük bir bölümünün de 2 binin altında olması, âdeta termik santral-
larına ağırlık vermeyi zorunlu lalmaktadır. Bu açıdan, Kütahya SLt'de 5 inci ve 6 ncı ünitenin 
yapılması, Tunçbilek Termik Santralına ek bir tesisin yapılarak, 1954 yılında yapılan eski sant
ralın soğuk dinlenmeye alınması; eğer, Gökova Termik Santralı ve sülfürizasyon tesisi kurula
bilirse ve tabiattan başka, çevresindeki tabiî bitkiden başka hiçbir şeye zararı olmayacak olan, 
aşırı çevreci düşünceden kaynaklanan hadiseyle bir türlü faaliyete geçirilmeyen Orhaneli Ter
mik Santralının bir an önce çalıştırılmaya başlanması, üretime başlaması gerekmektedir. 

Hidrolik santrallar yönünden ilk etapta üzerinde durulacak, Çoruh Nehri üzerindeki ba
raj imkânlarından yararlanmak olmalıdır. Çamur gibi akan Çoruh Nehri üzerinde 5 adet pro
je, Elektrik İşleri Etüt idaresince yapılmıştır. Böylece, korkunç boyuttaki erozyona da engel 
olunacaktır. ' 

Japonyanın, toplam enerjisinin yüzde 65'i termal, yüzde 28'i nükleer, yüzde 7'si hidrolik
tir. Fransa'da nükleer enerji oranı yüzde 60'lar mesabesindedir. Kuruluş maliyeti yüksek ol
masına rağmen, 2000'li yıllarda gelişen teknolojisiyle yaygın olarak kullanılmaya başlaması
nın sebebi, şu anda kullanılan fosil yakıtların, yıllardan beri biriken karbondioksit emisyonu
na sebep olması ve küresel ısınmaya yol açmasıdır. Bu açıdan, ileriye dönük güvenilir ülkeler 
enerji teknolojilerini yakından takip etmemiz gerekmektedir. 

Jeotermal yakatklarımızın, MTA'nın belirlemiş olduğu değerlere göre, ısı potansiyeli 31 
500 MWth olup, 5 milyon evin jeotermal enerjiyle ısıtılması demektir. Yeni gelişen teknoloji
lerle, 60 kilometreye kadar taşınıp jeotermal ısıtma sistemleriyle ısıtma yapılan ülkeler mevcuttur. 

Ayrıca, "Demand Side Minecment (DSM)" programları denilen enerjinin talep yönlü ida
resi, başka bir deyişle, ne zaman, hangi yerde, ne kadar enerji talebi olacağı esasına dayanan 
bu programlar üzerinde durulması, yüzde 8 ila yüzde 10 arasında enerji tasarrufu sağlayacak
tır. Ayrıca, enerji nakil hatlarının yenilenmesine ağırlık verilmelidir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 8,5 milyar ton bilinen rezerve sahip linyit yatak
larımızın işleticisi durumundaki TKİ, yine, bu iktidar döneminde de, gümrüksüz, fonsuz, da
mpingli fiyatlarla ithal edilen, kükürtdioksit oranı çok fazla, kanserojen etkisi olduğu tespitli, 
çoğu Batı ülkelerinde yakılması bile yasak petrokoklar ile yüzde Tin çok çok üzerinde kükürt
dioksit içeren kömürlerin tasallutu altında kalmıştır. 

1987'Ierde "vatandaş soyuluyor, millet soyuluyor, dövizlerimiz belirli boğazlara gidiyor; 
durup bakacak mıyız? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimler yiyor?" diyen DYP ve SHP'nin 
kendi iktidarlarında da aynı vurgun, aynı soygun devamediyor. ÇİTOSAN bile, yüzde 4,5 kü
kürtdioksit oranı içeren petrokok ihalesini açma hazırlaklarına başlamış, sözleşmelerini bile 
hazırlamıştır. 

Çevreciler, Gökova'ya karşı çıkıyor, termik santrala karşı çıkıyor; ne yazık ki, devlet, ken
di eliyle, Amerika'da yakılması yasak, atılacak olan petrokokları yurt içine sokuyor, ÇİTO
SAN vasıtasıyla, ülkenin insanının kanserojen etkisi altında bırakılmasına sebep oluyor. 

Yalnız, bu arada, Sayın Bakanıma teşekkürlerimi arz ediyorum. Valiliklere gönderdiği ge
nelgeyle, yerli temiz kömürlerin kullanılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Burada bunu belirt
mek zaruretini hissediyorum. 
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Bugün, bu ithal kömürden kaynaklanan hadiseyle, sadece Kütahya'nın Gediz yöresinde, 
3 500 işçinin çalıştığı ocaklar tamamen kapatılmıştır. Yıllardan beri TEK'i sübvanse eden TKt'nin 
kendisi yatırım yapamıyor, zarar edince de "kapatalım ve satalım" noktasına geliniyor. 

Bugünlerde, Afşin - Elbistan, Çayırhan ve Yatağan linyit işletmelerinin TEK'e devri hazır
lığı olduğu duyuluyor. Hele hele Afşin-Elbistan Santralı ve kömür havzası, bugünkü terör böl
gesiyle komşudur ve sosyal patlamaya çok müsait bir bölgedir. İşsizlik, ekonomik kriz, âdeta 
orada da bu terör ve anarşinin büyümesine, oraya da sıçramasına yol açabilecek bir girişimdir. 

Her şeyden önce, TEK, bu ocakları kendisi çalıştıramayacağı içni, mutlaka, ya taşeronla
ra verecek ya da Alaton veya Morrison gibi firmalara satacaktır, tşçi çıkarmalar başlayacaktır; 
yöre halkı fakirliğe itilecektir; sosyal patlamaları mutlaka bekler duruma geleceğiz o gün. 

Türkiye, fanus içinde bir ülke değildir; uluslararası monopoller vardır; ahtapot gibi, bile
mediğimiz yönlerden onları biz besleriz. Bunlar bazen özel sermaye ile de ortaklaşırlar. 

Kapitalizm sermayenin savaşıdır, özel sektör de monopolleşmiştir bugün. Bir sigara fab
rikası, Sabancı'yı bile taşeron olarak kullanabilmektedir. Bu monopoller, o ülkenin stratejik 
ve Üretim araçlarına müşteri olmaktadırlar. Petkim, TEK, PTT bunlardandır. Kömür işletme
leri ve enerji sektörü bunlardandır. Sümerbankın Nazillisine el atmazlar, müşteri çıkmazlar 
bu çok uluslu şirketler, monopoller. Böyle düşünürsek isabetli karar veririz. 

özel sektöre enerji üretiminde destek olunurken, TEK, kâr amacı gütmeyen dağıtım vakfı 
haline dönüştürülmeli ve bürokratik ve siyasî keyfiliğe son verilmelidir. 

TKİ Genel Müdürlüğü kendi kömürlerine sahip çıkmalıdır. İthal kömürle çalışacak tesis
lere son verilerek, işçi fazlalığı olan TKt'nin üretimini artırarak, maliyetler düşürülmelidir. Düşük 
kalorili Afşin-Elbistan linyetlerinin ilave termik santral kurularak değerlendirilmesi; burada 
briketleme tesisi kurularak, doğu insanının, hâlâ, 2000'li yıllara ulaşılacağı şu dönemde tezek 
yakmasından kurtarılması gerekmektedir. 

özel sektörden yana, Hükümetin, birkaç aileyi zengin edeceğim diye kömür ithaline mü
saade etmesi, bu kuruluşa yapılan en büyük ihanettir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Eubank Genel Müdürlüğüne bağlı birkaç kuru
luşa değinmeden geçemeyeceğim. Petrol ve kömür dışındaki madenlerin sahibi Etibank, bü
yük paralar kazanması gerekirken, yine, iktidarların yanlış politikalarıyla, "ucuzsa dışarıdan 
al" politikalarıyla, devletinden değil, yabancı sermayeden medet bekliyor. 

GAP'tan üç verim alacağız; orada gübre fabrikası yok!.. Mardin Mazıdağı fosfat yatakla-
nyla dolu -kimler zengin oluyorsa- düşük fonla fosfat ithal edildiği, o bölgeye demiryolu ağı 
kurulamadığı için fosfat satamıyor. 

Bitlis, Bingöl ve Adıyaman'daki fosfor ve demir yataklarından demir ve fosfat üretilmesi 
ve üretilen fosfatın bölgede kurulacak gübre fabrikalarında değerlindirilerek GAP bölgesinde 
tüketilmesi konusunda yirmi yıldan beri hiçbir sonuca ulaşmayan projeler terk edilmiştir. Aynı 
tip cevherlere sahip olan İran ise, Japonlarla işbirliği yaparak, 60 milyon dolarlık yatırımla, 
yılda 5,5 milyon ton demir, 140 bin ton fosfat üretimi gerçekleştirebilecek bir projeyi tamamla
mak üzeredir. 

Madencilikte maliyetlerin yarısı nakliye gideridir. Sımak asfaltitleri ve Mazıdağı fosfatla
rı gibi maden yataklarının olduğu yerlere demiryolu yapılması önemli bir konudur. Brezilya'da 
5,9 milyar dolara tamamlanan bir mega projenin sadece demiryolu taşımacılığı için yapılan 
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sarfiyat 3,2 milyar dolardır. Bu hükümetler dünyayı takip etse, bu maden rezerviyle Türkiye 
çok zengin olacak; ama, ne yazık ki, bugüne kadar böyle bir iktidar bize nasip olmadı. 

Dünya bor rezervlerinin yüzde 70'ine sahip olan ülkemiz, entegre tesisler kuramadığı için, 
üretiminin büyük bir bölümünü, taş toprak gibi satmak mecburiyetindedir. Turhal'da, dünya
da sayılı antimon madeni kapanmış, sahip çıkılmıyor. Demiriyle, bakırıyla, kromuyla, kömü-
rüyle, tronasıyla, fosfatıyla, boraksıyla, uranyumuyla, hatta altın ve gümüşüyle, petrol ve do-
ğalgazıyla zengin bir maden müzesi olan bu ülke, halen niye fakirdir? Niye bütçemiz açık veri
yor? Niye 9 milyon işsiz var? 

Şimdi de, ihtisas bankası olan Etibank özelleştiriliyor; bu sektörün âdeta atardamarı kesi
liyor. Bu Banka, Ziraat Bankası gibi kâr etmedi diye kapatılıyorsa, sebebi; bu Banka, Anava
tan döneminde, madene kredi vereceği yerde, çikolatacıya, gemicilere, ithalatçılara, hatta ba
lar ithalatçısına kredi verdiği için zarar etmiştir. Sahip çıkılması lazımdır... Bu modele, "batı-
np satma" modeli demek, en güzelidir!.. 

BAŞKAN — Sayın Derin, iki dakikanız kaldı... 
AHMET DERİN (Devamla) — inşallah bitireceğim efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; TTK'nın üretimi artırılmalıdır. Burası monokül-

tür yöremizdir. Sümerbankın bir fabrikasını buraya taşımakla burası kurtarılamaz, burasının 
problemi çözülemez. Bakir sahalara kayılmalıdır. Burası canlı tutulmalıdır ki, demir çelik sek
törü tamamen dışa bağımlı hale gelmesin. 

Amasra-B Projesinde 4 bin işçiyle 1 milyon 300 bin ton/yıl, Göbü-Kazköy Projesinde 3 
bin işçiyle 1 milyon Ton/yıl, Bağlık ve tğneağzı Projesinde ise bin işçiyle 500 bin ton/yıl üretim 
yapmak mümkündür. Ne yazık ki, bu projelere yatırım yapılamamaktadır. 

Gelelim demir çelik işletmelerine : Bugün zarar ediyor ve Karabük ile İskenderun birbi
rinden ayrılıyor. Niye?.. Çünkü, ikisi birden özelleştirilemiyor. Italya'daki İLVA, 12 milyon ton 
çelik üretiyor, yüzde 100'ü devletin; Fransa 20 milyon ton çelik üretiyor, yüzde 100'ü devletin; 
Avusturya 4,5 milyon ton çelik üretiyor, yüzde 100'ü devletin; biz, Karabük'ü kapatıp veya işçi 
tensikatına giderek işçi sayısını 2 500'e indireceğiz, ayakları üstünde durabilen İskenderun te
sislerini de satacağız!.. 

BAŞKAN — 4 dakika süre daha verdim; ama, önünüzde daha pek çok kâğıt var! 
AHMET DERİN (Devamla) — önce bu hükümetler karar vermelidir; sanayileşecek mi

yiz, sanayileşmeyecek miyiz? Sanayileşme olmadan bilgi toplumu olunmaz; nerede görülmüş
tür böyle bir toplum? Buğday ekmeden, kışın yetişen buğdayı yetiştiremezsiniz, bu mümkün 
değildir, önce sanayi toplumu, sonra birlikte bilgi toplumu olunabilir. 

Singapur ile ülkemizi mukayese etmek, deveyle kuşu mukayese etmek kadar... Bir benzet
me ortaya koymak lazım;.. 

Çelik sanayii şarttır; bu işin, kalkınmanın ve sanayileşmenin motorudur. Çeliğe lüzum yok 
diyemeyiz, plastik üretiliyor diyemeyiz. Karabük, bir modeldir, monokültürdür, sanayide eski
miş bölgedir. Problemler, sloganlarla çözülmüyor. Karabük, Iskenderu'un yükünü senelerce 
çekmiştir; bugün İskenderun onun yükünü çekmelidir. Ancak, kuruluşların özerk olması ar
zulanıyorsa, özerk hale getirilebilir. 

Dayanışma şarttır; holdingler bunun için oluşur. Çünkü, dünyadaki fiyatlar, konjonktü-
rel dalgalanmalar gösterir. Mercedes'in, aynı zamanda AEG ile birlikte elektrik üretimi, uzay 
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çalışmaları yapmasının sebebi, sektördeki konjonktürel dalgalanmalarla birisi eğer zarar edi
yorsa, diğerleri onu ayakta tutabilsin diyedir. 

Karabük için rehabilitasyon şarttır, iki sene önce yine bütçe görüşmelerinde, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanımıza, "kontinyu (continu) döküm tesisi kurulmadan Karabük kurtulmaz" 
demiştik. "Geçen sene ihalesi yapılıyor" diye bir müjde almıştık. Ne yazık ki, 600 milyarlık 
bir yatırım yapılamıyor, özel sektörün elektrikle çalışan, hurdayla çalışan ark ocaklarına teş
vikler veriliyor; ama, devlet, kendi KİT kuruluşunu, âdeta, mahvolmaya ve yıkılmaya mah
kûm ediyor. 

Japonlarda bir kaide vardır: Sanayi kuruluşu, büyümezse ölür. Çalışanlar, bir ailenin fert
leridir; kuruluşlara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz; kâr, biraz daha gerilerde bırakılmalıdır. 

Ayrıca, bugün 3 milyon ton demir stokumuz mevcutken, 1,5 milyon ton demir ithal edili
yor; Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, dampingli fiyat uygulanması talebine "hayır" cevabını 
veriyor ve dünyada, yüzde 30 hurda, yüzde 6 cevher üretimi yapılırken, bizde bunun tam tersi 
yapılıyor! 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemiz hidrolik potansiyelinin değerlendirilme
siyle mevcut hidrolik santralların korozyon ve kavitasyondan dolayı yenilenmesi için çok bü
yük ehemmiyet arz eden türbin, jenaratör, kesici, ayırıcı, trafo merkezlerini imal eden, Ankara 
ve Diyarbakır'da iki fabrikası bulunan TEMSAN'a sahip çıkmak mecburiyetindeyiz, onu teş
vik etmek mecburiyetindeyiz, ona yeterli kadroyu vermek mecburiyetindeyiz. 

Yaklaşık on yıldan beri bir türlü sonuçlandırılamayan Beypazarı Tabiî Soda Projesinde 
bir karara varılarak üretime geçilmelidir. Bu projede, sudkostik üretimine ağırlık verilmeli, ya
bancı şirketlerin peşinden koşmaktan vazgeçilmelidir. 

özelleştirmede, maden rezervlerinin iyi değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. 
Meseleyi birkaç tavsiyeyle bağlamak istiyorum. 
BAŞKAN — Dört dakikanızı da kullandınız, lütfen... 
AHMET DERİN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Çiller Hükümetinin Programında, madencilik sektörü, tek bir cümleyle zikredilmiş değil

dir; çünkü, ülkemizde "biz kendi gücümüzle kalkmamayız" görüşü iktidardadır! Bu sistem 
içinde, sermaye ve teknoloji yoğun ve riskli bir sektör olan madenciliğin geliştirilmesi imkân
sızdır; dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarındaki kararlar ve madencilik şûrala
rında alınan kararlar, kitap ve raporların sayfaları arasında unutulmaya mahkûmdur. Buralar
da alınan kararların uygulanması, ancak kendi millî kaynaklarımızı ve üretim güçlerimizi se
ferber ederek kurtulabiliriz" diyen millî görüşün, adil düzenin iktidarıyla mümkündür. (RP 
sıralarından alkışlar) 

Bürokratlar, ümitvar olunuz, ümitsiz olmayınız; kısa bir dönem sonra, bu salona, kuru
luşunuz zarar ettiği için başınız önde gelmeyeceksiniz; kâr eden kuruluşun bürokratları ola
rak, başınız dik olarak geleceksiniz. Bunların düzeni iflas etmiştir; artık, Refah Partisi iktida
ra geliyor. 

Bu bütçenin, ülkemize ve.Bakanlık personeline hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygıyla se
lamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Derin. 
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Anavatan Partisi grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Muzaffer Arıcı; buyurun 
efendim. 

Sayın Arıcı, zamanın yarısını kullanacaksınız. 

ANAP GRUBU ADINA MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Anavatan Partisi Grubu adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

iktidarı devredeli iki yıl oldu. Ben, öncelikle, bu iki yıl zarfında, mevcut yönetimin, bizim 
tarafımızdan da olumlu gördüğümüz icraatlarıyla söze başlamak istiyorum. 

özellikle Sayın Bakanımızın işe başladığı dönemden sonra, Enerji İşleri Genel Müdürlü
ğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluşu, gerçekten çok olumlu bir icraattır, kendi
lerini huzurunuzda tebrik ediyorum. Bu sayede, maden meselelerine, daha ciddî, daha tutarlı 
bir perspektifle yaklaşılacağını da umuyorum, tnşallan, kâğıt üzerinde kurulmuş olan bu ge
nel müdürlüklerin uygulamada çok çabuk netice vermesini de diliyorum. 

Bu arada, Sayın Bakanımızın işe başlamasıyla, özelleştirme konusunda değişik bir uygu
lama geliştirilmektedir, Tabiî, esasında iki yıldan beri işbaşında olan bu Hükümetin, özelleş
tirme konusunda, daha tutarlı ve daha çabuk netice alıcı kararları da peş peşe uygulaması bek
lenirdi. Maalesef, "en kötülcarar, kararsızlıktır" misali, mevcut Hükümet, özelleştirme konu
sunda, hâlâ daha dinlemededir; ciddî, elle tutulur bir netice alınmış değildir ve böyle "tak tak 
tak" netice alınacak bir uygulamaya geçememişlerdir. 

Türkiye Elektrik Kurumu ikiye bölünmüştür : 
1. Elektrik Dağıtım A.Ş. 
2. Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. 
Biz, bürokrasiyi azaltalım, meseleleri daha çabuk çözelim diye işbaşına gelen bir iktida

rın, bürokrasiyi daha çok artıracak bir uygulama yaptığını görmekten dolayı da, maalesef su
kutu hayale uğradık. 

Sayın milletvekilleri, hem süreyi arkadaşımla birlikte kullanacağımız hem de süre çok az 
olduğu için, bazı konulara ancak satırbaşlarıyla temas etmek zorunda kalıyoruz; o yüzden, 
sizlerden özür diliyorum. 

Bugün, Sayın Bakanın Türkiye Elektrik Kurumuyla ilgili olarak müspet uygulamasını tak
dirle karşılarken; Türkiye'nin vitrini olan, Türk halkının ortalamasının yaşadığı yer olan ve 
bugün nüfusu 10 milyona yakın olan İstanbul'daki AKTAŞ uygulamalarıyla ilgili olarak Ba
kanlığın ciddî ve tutarlı bir karar verememesini de üzüntüyle karşılıyoruz. Evet, şu söylenebi
lir : 3096 sayılı Kanunun uygulaması, ilk olarak ANAP döneminde başlayan bir uygulamadır 
ve bu sözleşme ANAP'ın ortaya koyduğu bir sözleşmedir; ama, bu sözleşmede bazı aksaklık
lar vardır. Bu aksaklıkların bir an önce giderilmesi gerekir. Bizim yönümüzden de, bu uygula
ma, ilk uygulama olduğu için, zamanla bir aksaklığı ortaya çıkmıştır; ama, bu aksaklık, hiçbir 
zaman Allah kelamı değildir, değiştirilemeyecek bir mesele değildir; siyasî iradenin çok çabuk 
karar vermesiyle değiştirilebilecek bir mesele ve giderilebilecek bir aksaklıktır. Anadolu yaka
sı, bu kararın verilememesi yüzünden, maalesef yatırım yapamamaktadır. Kayseri için gösteri
len inisiyatifin Anadolu yakası için de gösterilmesinde fayda vardır ve çözümün de bir an önce 
getirilmesi gerekir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, durup dururken, bilanço meseleleriyle kâra geçer hale gelmiş
tir!,. Ben, bugünkü Hükümete tavsiye ediyorum ; Sayın Genel Müdürü Hazinenin başına ge-
çirsinler; çok kısa zamanda, Türkiye'nin gider-gelir dengesi hemen değişecektir; Türkiye, borç
larını birden kapatıp, Hazinesi dolarla ve markla dolu hale gelecektir!.. 
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Bu iki yıllık zaman zarfında, arızaları ya da kayıpları azaltacak bir model geliştirilmemiş
tir. Para tahsilatını hızlandıracak, para toplamayı çabuklaştıracak bir model geliştirilmemiştir; 
Türkiye Elektrik Kurumunda yeni bir teknoloji denenmemiştir; Türkiye Elektrik Kurumunda 
santralların ilave yatırımları yapılamamaktadır. 1992 yılında 1 milyar 200 milyon dolar civa
rında yatırım, 1993 yılında da 900 milyon dolar civarında yatırım yapılmıştır. Oysa, bu Kuru
mun yıllık yatırımının -aynı çizgiyi muhafaza edebilmesi için- 3 milyar dolardan az olmaması 
gerekir. Buna rağmen, bir sürü menfiliklere rağmen, kurum, durup dururken böylece kâra geçti!.. 
"Ben, Türkiye Elektrik Kurumunu çok iyi idare ediyorum. Eski iktidarlar zamanında şu ka
dar zararı vardı, şimdi kâra geçti" sözünü kabul etmek, pek mümkün değildir. Eğer kâra geç
mişse, bunun detaylı bir şekilde anlatılmasında da fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Elektrik Kurumunun bugün içinde bulunduğu durumu he
pimiz biliyoruz. Bakın, son misafir Başbakanı bile, bu Hükümet, elektriklerin kesik olduğu 
bir saatte uğurlamıştır!.. Biz, bunların tarihe gömüldüğünü, Türkiye'nin elektrik kesintisi yö
nünden o günlerin sayfalarını kapattığına inanıyorduk; ama, korkarım ki, bu İktidar, o eski 
filmleri bize tekrar seyrettirme noktasına doğru Türkiye'yi hızla götürmektedir. Buna hepimiz 
üzülürüz, bu durumdan hepimiz rahatsız oluruz; inşallah, o günler bir daha geri gelmez! 

Şimdi, yap-işlet-devret modeline göre, Türkiye Elektrik Kurumu, herhangi bir müteşebbis 
firmayla, "ürettiğin elektriği, bana, 3 sente, 4 sente, 5 sente satabilir misin?" diye önceden 
bir pazarlık yapıyor; o firma da bu teklifi uygun bulursa, yap-işlet-devret modeline göre işe 
devam ediyor ya da uygun bulmazsa, vazgeçiyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, hidroelektrik enerji yönünden, 120 milyar kilovat/saat 
civarında üretim yapabilecek bir kurulu gücü var. Şu anda biz bunun 30 milyar kilovat/saatini 
üretiyoruz, bundan sonra da belki üretmeye devam edeceğiz; ancak, şu var : Burada, Türkiye 
Elektrik Kurumunun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan santralları teslim alma mec
buriyeti var. Türkiye Elektrik Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı santral
ları teslim alırken, yap-işlet-devret modelinde olduğu gibi, "bunun bana maliyeti nedir; 3 sent 
midir, 4 sent midir, 5 sent midir? Ona göre teslim alacağım" diyebilmelidir; yani, Kurumu bu 
noktaya getirmemiz lazım. Aksi takdirde, biz, "millî enerji olsun da kaça mal olursa olsun'-
'noktasından hareket edersek, hem Türkiye Elektrik Kurumuna hem de ülkeye kötülük etmiş 
oluruz. O imkânları kullanmayacak mıyız? O imkânları, enerji pahalandıkça, o santrallar rantabl 
hale geldikçe kullanmamızda fayda vardır. Aksi takdirde, şu anda zaten maddeten güç durum
da olan Türkiye Elektrik Kurumunu, "bizden olsun da, nasıl olursa olsun" fikriyle hareket 
edersek, o sistemler daha ekonomik hale gelmeden bu imkânları kullanır hale gelirsek, kendi
miz bir defa daha örselemiş oluruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bundan sonra sadece elektrik enerjisine dönük ola
rak yapacağı santralların startını, yap-işlet-devret modelinde olduğu gibi pazarlık yapmak su
retiyle Türkiye Elektrik Kurumu verirse, bu, hem Kurum için hem de devletimiz için çok fay
dalı olacaktır kanaatindeyim. 

3096 sayılı Kanunu uygulamamızla ilgili olarak, bizim dönemde, Kayseri ve AKTAŞ mo
deli mevcut idi. Bu, bizim Hükümetimizin Türkiye'de enerjiyle ilgili ilk uygulamasıdır. Kayseri 
ile ilgili problemler çözülmektedir; ama, AKTAŞ'la ilgili olanlar çözülememektedir. 

Yalnız, mevcut Hükümetin getirdiği özelleştirme modelinin tutarlı olduğuna pek inanmı
yorum. Bunun yerine, görevlendirme yoluyla ya da başka bir modelle, bir bölgenin elektrik 
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enerji sisteminin, kayıplarıyla, tesisiyle yeniden rehabilite edildikten sonra, gerekiyorsa da gö
revli şirkete yüzde 10—15 hisse verilerek rehabilite edildikten sonra yönetimin de özel sektörde 
olmasını sağladıktan sonra, hisse senetlerinin çıkarılıp halka arz edilmesinde fayda mülahaza 
ediyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumunun zararı, işletmelerdeki şebekelerin eskilğinden, kayıpların yük
sekliğinden ve personel giderlerinin fazlalığından ileri gelmektedir. Eğer biz bunu bugünkü şek
liyle anonim şirkete çevirdiğimiz takdirde -ki, öyle bir model önerilmektedir- zaten zararda olan, 
zaten işi çok kötü olan bir şirketin hisse senedini kim alır ki?.. Ama, bunun lokomotifi olacak, 
gerekirse yüzde 10-15'ine sahip olacak bir özel sektör modeli, hem bizim sistemimizi rahat re
habilite etmemizi sağlayacağını hem de o şirketin hisse senetlerinin -gerekirse belirli kısmının 
personele, gerekirse, belirli bir kısmının da o bölgenin insanına satılmak kaydıyla- daha rahat 
satış imkânı olabileceğini sanıyorum. 

Şu anda Ankara'nın, şebeke konusunda çok büyük problemi var, bunu hepimiz biliyoruz; 
yani, şu anda devlet, "Ankara halkına -ısınma da dahiİT elektriği bedava veriyorum" dese, sis
tem buna müsait değildir. Bu sistemi düzeltmek için, bir taraftan "yıllık 3 milyar dolarlık yatı
rıma ihtiyaç var" diyoruz; ama, diğer taraftan 1993 yılında yaptığımız yatırım miktarı 900 mil
yon dolar... Peki, aradaki bu farkı nasıl kapatacağız? Ya özel sektör imkânlarıyla kapatacağız 
ya da dışarıdan kredi alarak kapatacağız. Ama, Türkiye'de özel sektörün bu konuda biraz da
ha başarısını, işe biraz daha yaklaşmasını sağlamanın yolu, belki görevlendirme, belki de ilk 
planda yüzde 10-15 hisse devriyle, özel sektörün elini taşın altına sokarak, işi özel sektöre reha
bilite ettirmektir. Aksi takdirde, Ankara'nın şebekesi bu hale geldiğine göre, bugün de çok bü
yük eksikliklerimiz olduğuna göre, bu şirketin hisse senetlerinin başarılı bir şekilde piyasaya 
sürülebileceğini pek sanmıyorum. 

Maalesef, bugün de, Hükümet, bu modeli deneyerek, 7 genel müdür, bir o kadar yönetim 
kurulları ve bir sürü de bürokrasi yaratmıştır. İleride bunun altından kalkmak çok zordur, ge
riye dönülemez noktaya gelinebilir. Görev bölgelerini anonim şirket haline çevirmek, belki kâ
ğıt üzerinde fayda sağlayacaktır; ama, uygulamada ileride daha büyük problemler getirecektir 
düşüncesindeyim. 

Bütün bunlara rağmen, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin tüm memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Anavatan Partisi Grubu adına, ikinci söz hakkı, tzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın. 
Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN KAYA (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüş ve düşün
celerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Ben sizlere, madencilik sektörü, genellikle petrol ve politikaları ve Türkiye Elektrik Kuru
mu üzerinde, çok kısıtlı olan zamanımı göz önünde bulundurarak, görüşlerimi sunmaya çalı
şacağım. 
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Enerji ve maden sektörleri, kalkınmamıza en büyük ivmeyi kazandıran sektörlerdir. Dün
yanın her yerinde, bu sektöre istenilen ivmeyi veremeyen ülkeler, geri kalmış, ekonomik buna
lımlar yaşayan ülkeler olmaktan kurtulamamışlardır. Zenginliğin, refahın ve kalkınmanın ana 
ilkelerinden biri, ilgili sektöre gereken ehemmiyetin gösterilmesiyle mümkündür. Eğer bir ül
kenin enerji ve doğal kaynaklar meselesini köklü bir şekilde koordine edemiyorsanız bunları 
ülke insanının refahı ve mutluluğu için ışletemiyorsanız, o konuda başarılı olmanız mümkün 
değildir. 

Çağdaş, yenilikçi ve kararlı adımlar atarak, uzun yıllar inatla üretilen sağlıklı projelerin 
sonucunda, enerji ve maden sektöründe büyük atılımlar yapan ülkeler, kalkınmış, refah düze
yini aşmış, mutlu ülkelerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim meydanlarının mezesi haline gelmiş, insafsız
ca eleştirilen ANAP iktidarları dönemindeki enerji sektöründe atılan cesur ve kararlı adımla
rın, hayata geçirilen, üretilen projelerin bir kısmına göz atmak istiyorum. 

Mevcut maden işletmelerimiz, 1983-1991 yıllanarasında, yeni teknolojik gelişmeler doğ
rultusunda atılan bilinçli ve ciddî adımlar ve çıkarılan yasalar sonucunda oluşturulmuş olan 
projelere imzasını atarak, geç de olsa, çağın gerçeklerini yerine getirmiştir. 

Elektrik konusunda, barajlar konusunda, petrol konusunda, termik santrallar, doğalgaz, 
rafineri, boru hattı konusunda memleket altın yıllarını yaşamıştır. 1983-1984 yıllarında, kamu 
petrol sektöründe yapılan çok ciddî reorganizasyon çalışmaları sonucunda, TPAO, kamu pet
rol ve jeotermal enerji kaynaklarının aranması, sondaj ve Üretim alanlarında bizzat boru hattı 
ve deniz taşımacılığı, rafinaj dağıtım ve pazarlama konularında ise, 4 bağlı ortaklığı (BOTAŞ, 
DtTAŞ, TÜPRAŞ ve POAŞ) ve 3 iştiraki (İPRAGAZ, TÜMAŞ ve Libya-Türk) vasıtasıyla ger
çekleştirilen 500 milyar sermayeli bir ortaklık haline gelmiştir. 

Ülkemiz kaynaklarından sağlanan hidrokarbon üretimi yanından, Türkiye'nin petrol ihti
yacının kesintisiz, yeterli ve ekonomik bir biçimde elde edilmesi amacıyla, TPAO, yurt dışında 
da petrol aramaya başlamayı kararlaştırmış ve bu konuda, çeşitli ülke ve şirketlerle temasa ge
çilmiştir. 

Yabancı sermayenin yurt içinde petrol arayabilmesi ve üretmesi için her türlü adımlar atıl
mıştır. 

Bu tür, gerçekçi anlamda, çağdaş projeleri, her alanda hayata geçiren ANAP iktidarları
nın mirasına, bu Hükümet sahip çıkmamıştır; aynı zamanda, idamesini dahi sağlayamamıştır. 

Ülkemizin petrol tüketimine şöyle bir göz atarsak, bu sektöre ne kadar yatırım yapılması, 
ne kadar ciddiyetle ele alınması gerektiğini göreceğiz. 

Ulaştırma sektöründe yüzde 37, sanayi sektöründe yüzde 22, elektrik santrallannda yüz
de 4, tarım alanlarında yüzde 8, ısınma ve diğer kullanımlarda yüzde 29 oranında petrol tüke
tilmektedir. Toplam enerji kaynakları arasında yüzde 44 gibi büyük bir paya sahip olan petro
lün, ülkemiz açısından taşıdığı önem ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, devlet yönetimlerinde söz sahibi olan insanların, o görevlere gelme
den önce, ne yapacakları, o makamın yetkilerini, memleketin refah düzeyi, insanların mutlu
luğu için verip veremeyeceği konusunda çok ciddî çalışmalar içinde olmaları gerekir. Bu, dev
let yönetimlerinde ilke olmalıdır; fakat, ne yazık ki, Hükümetin, mevcut politikalarıyla, 
Türkiye'nin geleceğine yönelik, büyük bir kararlılık içerisinde, politikalar üretebileceğini 

— 71 — 



T.B.M.M. B : 45 15 . 12 . 1993 O : 2 

sanmıyoruz. Neden mi diyeceksiniz?.. Memleketin can damarları olan kuruluşların başına ata
dıkları bürokratların başarısızlıkları ortadadır. Madenlerimizi ilgilendiren kuruluşların başına 
atanacak idarecilerin çok büyük bir titizlikle ve iyi seçilmesi gerekir. Aksi takdirde, altı ay son
ra, başına geçtiği kuruluşu, miras yer gibi, allak bullak ederek, içinden çıkılmaz sorunlarla 
karşı karşıya bırakırlar. Kısa vadelerdeki atamaların ardı arkası kesilmez, âdeta, kuruluş, de
neme tahtasına çevrilir. Buna, çok çarpıcı iki örnek vermek istiyorum : 

TPAO gibi, yıllar yılı politikanın girmediği, hele hele ANAP iktidarları döneminde, her 
kuruluş için aynı düşünceleri taşıdığımız, üzerine titrediğimiz bu değerli ve nadide kuruluşu
muzun başına, İktidarın ilk kabinesi döneminde atanmış olan Genel Müdürü örnek olarak 
vermek istiyorum. Bu zatın, birbuçuk yılı aşkın Genel Müdürlüğü döneminde, TPAO'da yap
mış olduğu tahribatlar, bu kuruluşta, kaybedilmiş yıllar olarak hatırlanacaktır. TPAO'da, de
rin izlere neden olan, sosyal adaletsizliğin, partizanlığın en büyük acımasızlığı sergilenmiştir. 
Burada, Sayın Bakana teşekkür etmek istiyorum; tahribatları daha fazla ileriye gitmemesi açı
sından, ilgili Genel Müdürü görevden alarak, ne kadar haklı olduğumuzu ispat etmiştir. Yal
nız, ortada çok büyük ve ciddî bir sorun var : Bu tahribatların hesabını kim verecektir? 

20 Kasım 1991 tarihinde göreve başlayan Hükümetin sözcüleri ve yetkilileri, bu sektör için, 
yabancı sermayeyi teşvik edeceklerini, üretimi artıracaklarını, yurtta aramadık yer ve saha bı
rakmayacaklarını söylediler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın ne oldu, ne yaptılar ve iki yıl içinde petrol ko
nusundaki başarısızlıklarına nasıl imza attılar?., örneğin, yabancı sermayenin bazı şirketleri, 
petrol aramalarım durdurdular. Tüm petrol saha ve teçhizatlarım satma yollarını aramakta olan 
Mobil A.Ş., Batman ve yöresinde mevcut olan arama ve üretim faaliyetlerine tamamen son 
vererek, mevcut işçilerin tümünü işten çıkardı. Gene o bölgede bulunan diğer yabancı petrol 
kuruluşları aym çaba içerisindedirler. 

ANAP iktidarları döneminde, 1983 yılından itibaren yapılan reorganizasyon ve yenileştir
me politikalarının sonunda, 2-2,5 milyon ton/yıl seviyesindeki petrol üretimi, 1990 yılının son
larına doğru 4,5 milyon ton/yıl üretim seviyesine getirildi. Yani, 1983-1990 yılları arasında ar
tan arama ve üretim faaliyetlerinin sonunda, 70 bin varil/gün olan petrol üretimi, son iki yıl
da, maalesef, 50 bin varil/gün seviyelerine düşmüş oldu. Demek ki, petrol üretiminde de fiyas
ko oldu. Yurdun her tarafında, 35 makinenin 26'sına yakını, harıl harıl petrol üretim ve ara
maları yaparken, son iki yıldır, 35 makinenin ancak 12'si çalıştırılabilmekte olup, sondaj ma
kinesinin yüzde 68'i atıl vaziyettedir. 

Fevkalade ciddiyetle üzerinde durulması gerekli olan bu konuyu biraz da sondaj açısın
dan irdeleyelim : 

1983 yılında 125 bin metre, 1986 yılında 224 bin metre, 1987 yılında ise 185 bin metre son
daj faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Son iki yılın faaliyetine bakarsak;1991 yılında 128 bin metre, 
1992 yılında ise sadece 105 bin metre sondaj faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 1989 yılında, sadece, 
arama, üretim ve tespit kuyusu olarak 73 kuyuda çalışma gerçekleştirilirken, 1992 yılında top
lam 57 kuyuda çalışma yapılabilmiştir. İşte, yukarıda vermiş olduğum veriler sonucunda, pet
rol aramalarına yönelik politikalarında, iki yıldan beri hiçbir başarılarının olmadığı, açık ve 
seçik olarak görülmektedir. 

Sayın Bakandan, bu tablolardan sonra, bazı konuların açıklanmasını rica ediyorum : 
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Görevden aldıkları eski Genel Müdürün döneminde, Kazakistan ile yapmış oldukları pet
rol arama anlaşmasının sonu belirsiz olup, kamuoyuna verilen yanlış bilgilerde, anlaşmanın 
yalnız aramaya yönelik yapıldığı şeklindedir. Oysa, üretilecek petrolle ilgili henüz bir anlaşma
nın imzalanmadığı söylenmektedir. Bunun gerçeği nedir? tleride hiçbir garantisi olmayan bu 
tür bir projenin ülkeye getireceği ekonomik tablonun hesabını kim verecek? 

Kazakistan ile yapılan anlaşmalarda, ilgili Genel Müdür, TPAO'ya atanmadan önce çalış
makta olduğu söylenen PET Holding kuruluşuna yüzde 9 hisseyi nasıl vermiştir? 

Şimdiye kadar, anlaşma gereği, TPAO, Kazakistan'da 60 milyon dolarlık yatırım yapmış
tır. Yine anlaşmaya göre, PET Holdingin TPAO ile birlikte bu yatırıma iştirak etmesi gerekir
ken, PET Holding tarafından yatırılması gereken paranın TPAO tarafından yatırıldığı söylen
mektedir. Anlaşmada bu tür bir madde olmamasına rağmen, bu nasıl gerçekleştirilmiştir? 

Kazakistan'da bulunması muhtemel petrol miktarı ile TPAO mühendisleri tarafından 
tespit edilen miktar arasında sekiz misli fark vardır. Gerçek rezerv miktarı ne kadardır? Bunla
ra yanıt rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurdun her tarafı didik didik aranacaktı. Petrol arama faaliyetini ar
tıracaklarını söyleyenler, iktidara geldikten sonra, Türkiye'de petrol olmadığını, Türkiye'nin 
ihtiyacı olan petrolün Kazakistan'dan temin edilebileceğini söylediler. Üretimdeki düşüşlerin 
en büyük nedeni, bu zihniyet ve bu düşüncedir. 

Türkiye'nin üç bölgesinde petrol faaliyetlerini yürüten TPAO, anlaşılmaz, akıl almaz po
litikalar sonucunda, kaderine terk edilmiştir. Bu yörelerde, gece gündüz demeden, çok büyük 
özverilerle görev yapan teknik personelin yüzde 80'i Ankara'ya Genel Müdürlüğe alınarak, garip 
bir organizasyona gidilmiştir. Bu ne biçim bir sistem? Vatanın petrolünü kimlerle arayıp çıka
racağız? Milyarlarca liralık tesisler, bulundukları bölgelerde kaderlerine terk edilmiştir. 

TPAO'da son iki yıldır resmen personel kıyımı yapılmıştır. Yıllarca bu kuruluşa büyük 
hizmetler veren tecrübeli, kaliteli, işin içinde yetişmiş personeli bir kısmının iş akitleri feshedil
miş, bir kısmı emekliye sevkedilmiş, bir kısmına da aktif görevlerden el çektirilmiştir. Büyük 
adaletsizlikler sonucu, bünyede çok büyük yara açılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelelim ikinci örneğimize : Türkiye Elektrik Kuru
munun ikiye ayrılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı 15 Eylül 1993 'te çıkmasına ve "her iki 
kuruluşun yönetim organları altmış gün içinde atanır" denmesine rağmen, henüz bir düzenle
me yapılmadı. Bu konuda Hükümet ne zaman harekete geçmeyi düşünmektedir? Tüm perso
nel tedirgindir. Genel Müdürün kilit noktalara dışarıdan getirdiği elemanlarla kurduğu düzen 
pek çok kuşku yaratmaktadır. 

TEK Genel Müdürü, Yüksek Planlama Kurulu toplantısında, televizyonlarda ve her fır
satta, başarılı yönetimi sayesinde Türkiye Elektrik Kurumunu bir yılda kâra geçirdiğini, parayı 
çok iyi yönettiğini, bankalarda repoda 4 trilyon lira paralarının bulunduğunu sık sık ifade et
mektedir. Genel Müdür, geçtiğimiz yıl 5 trilyon lira zarar eden Türkiye Elektrik Kurumunu 
bu yıl 3-4 trilyon lira kâra geçirdiğini beyan etmektedir. Burada iki gerçek vardır : İfade, şimdi
ki Hükümetin genel tavrına tamamen uygundur; yani, halkı aldatma, kandırma felsefesi doğ
rultusundadır. Kurumun kâra geçişi, tamamen, bir bilanço oyunudur. 

Bütün kamu kuruluşları, 1986-1987'den bu yana, dış borçlarının kur farklarının, bitmiş 
yatırımlarla ilgili kısmını, masraf hesabında gösterebilmek durumundadır. Bu uygulamayla, 
kurumların gerçek kârlılıkları görülebilmektedir. Aksi takdirde, TEK Genel Müdürünün, bir 
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yönetim kurulu kararıyla tekrar geri getirdiği uygulamadaki gibi, yapılmış, bitmiş yatırımların 
sürekli olarak değerini artmış gibi göstermek ve böylece varlıklarını artıran -kî, bu sunî artış 
oluyor- Kurumu kârlı gibi göstermek mümkündür. Bugün TEK'te yapılan budur. 

TEK'in, yatırımları sebebiyle, 3,5 milyar dolar dış borcu vardır. 1992 -1993 arasında do
lar değerinde, iyimser bir hesapla yüzde 50 artış var derseniz, en azından 4 500 liralık bir fark 
çıkar. Bunu 4 bin lira olarak alırsanız, 3, 5 milyar dolardaki değer farkı 14 trilyon lira eder. 
1991'deki, bu 14 trilyon liralık fark, gider hesabına yazılır ve doğrusu da bu iken, bugün Sayın 
Genel Müdür, bunun yüzde 10'unu amortismana ayırıp, 12,6 trilyon lirasını aktifleştirmekte 
ve mevcut varlıkların değerini bu ölçüde artırarak, Kurumu kâra geçirdiğini iddia etmektedir. 
Bu, aldatmacadır. 

Diğer taraftan, repodaki 4 trilyon lira da, tamamen, elektrik faturalarından kesilen Toplu 
Konut Fonunun kaldırıldığı 1993 yılı başına kadar elektrik faturalarından bu fona yatırılan 
meblağın yüzde 10'unun TEK'e bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Bu meblağ, esasen 7 -
8 trilyon lira kadar olup, Sayın Genel Müdürün çok başarılı (!) banka operasyonaları -ki, mut
laka teftiş edilmelidir- sonucunda Kurumun 4 trilyon lirası olarak repodadır. Bu para, repo 
için değil, TEK'in şehirlerde eskiyen ve dökülen şebekelerinin yenilenmesi, bağıra bağıra gelen 
karanlık günlerin önlenmesi, yeni santralların yapılması, mevcut santral inşaatlarının hızlan
dırılması içindir. Eğer, bu para bu maksatla harcanmıyor ise, buna rağmen her ay elektriğe 
yüzde 5 bileşik zam uygulanıyor ise ve bu zamlardan doğan kaynaklar, vatandaşın yarın ka
ranlıkta kalmasını önlemek maksadıyla süratle değerlendirmiyor ise, biz, vatandaş adına bu
nun takipçisi olacağız. 

Türkiye Elektrik Kurumundan, otuz ve yirmibeş yıllık hizmet sürelerini doldurdukları için, 
5 binin üzerinde personel emekli edilmiştir. Buna karşılık, çoğunluğu, Genel Müdürün seçim 
bölgesi olan Çankaya'dan olmak üzere 3 binin üzerinde niteliksiz eleman işe alınmıştır. Şeker-
bank Bahçelievler Şubesi Müdürü, Genel Müdür Sedat Yıldız'ın yeğenidir ve Genel Müdürün, 
bu banka şubesinde sürekli olarak 60-70 milyar liralık mevduat tuttuğu ve bu paranın büyük 
kısmının, sürekli olarak bankada durmasına rağmen, vadesiz hesapta olduğu bilinmektedir. 
Yine, Türkiye Elektrik Kurumunun hesaplarının, her türlü özel bankalar da dahil olmak üze
re, 33 farklı bankada olduğu bilinmektedir. Kamu kuruluşlarının hesaplarını devlet bankala
rında tutma mecburiyeti varken, 4-5 trilyon liralık hesabın özel bankalar arasındaki dağılımı 
teftiş edilmeyecek midir? Bu keyfiliğin ardındaki çıkar ilişkilerinin soruşturulmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, TÜPRAŞ rafinerilerinde ANAP döneminde atılan adımların, yapı
lan yatırımların neticeleri şimdi alınmaya başlanmıştır. Kırıkkale ve tzmir rafinerilerindeki hydro 
cracker üniteleri devreye alınarak, ürün - pazar dengesi sağlanmış, ülkenin ihtiyacı olan yük
sek oktanlı- kurşunsuz benzin üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Yine, ANAP iktidarları döneminde başlatıp geliştirdiğimiz doğalgaz şebekesinin yapımı 
çok yavaşlatılmıştır. LNG terminali, halen bitirilememiştir. Daha önceden planlanan doğalgaz 
hatları, projeleri hazır olduğu halde, ihaleye dahi çıkarılmamıştır, 

Bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkündür; ama, zamanımız, ANAP iktidarlarının yap
tıklarını anlatmaya kesinlikle yetmez. 

Mevcut Hükümetin, enerji konuları ve politikalarına yönelik başarı düzeyi ortadadır! 
Koalisyon ortağı olan bu iki parti, seçim meydanlarında, ülkenin geleceğine yönelik yap

tıkları hesaplarda birlikte değillerdi; ama, ANAP dönemlerini karalayarak, insanları yollara 
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dökerek, onların hisleriyle oynadılar; felaket tellallığı yaparak, karalama politakalarını birlik
te yürütüyorlardı. Bunların dışında, Türk Milletinin refahı, mutluluğu ve geleceğiyle ilgili hiç
bir programları yoktu. 

Şimdi soruyorum : 
Bu insanların karşısına nasıl çıkacaksınız? Aldattığınız seçmenlere meydanlarda ne söyle

yeceksiniz? Ama, ne söylerseniz söyleyin, gerçekleri saptıramayacaksınız. ANAP iktidarları
nın mirasının arkasına sığınmaktan ve idamesinden başka hiçbir çareniz yok. 

Halkın karşısına çıkıp, "petrol üretimini artırdık" mı diyeceksiniz?! 
"Elektrik problemlerini çözdük, iki yıl önceye göre dört misline yaklaşan zamları 

yapmadık" mı diyeceksiniz?! 
özelleştirmeleri engellemek için Anayasa Mahkemesine müracaat ederek, KİT'lerin ger

çekten kurtuluşu olabilecek özelleştirmedeki başarınızdan mı söz edeceksiniz?! 
"Elektrik, telekomünikasyon, yol şebekesinin gitmediği köy kalmadı" mı diyeceksiniz?! 
"Memleketin belini kıran enflasyonu yüzde 30'Iara indirdik" mi diyeceksiniz?! 
"Yolsuzluk dosyalarını bir bir milletin önüne sereceğiz" diyen siz Koalisyon ortakları, her 

Allah'ın günü gazetelerde bahsedilen soygun ve devlet talanının mazeretini nasıl dile getire
ceksiniz?! 

Bosna-Hersek, Kıbrıs, Azerbaycan ve diğer alanlardaki dış politika başarılarımızı mı an
latacaksınız?! 

"Benim köylüm, benim işçim, benim emekli, dul ve yetimimi fukaralıktan kurtardık, mutlu 
azınlık değil, mutlu çoğunluk yarattık" mı diyeceksiniz? 

Seçim meydanlarında iki anahtar vaat edip, halkın iradesiyle değil, partili 1 200 delegenin 
oylarıyla Başbakan olan Sayın Tansu Çiller, veremediği iki anahtara mazeret olarak "enkaz 
bir Hükümet devraldım, onun için veremedim" mi diyecek?! 

Sayın milletvekilleri, gerçeklere dönelim; artık, meydanlarda, milletimize, yüce halkımı
za, yapabileceklerimizi anlatalım; aynı, Anavatan Partisinin yaptığı gibi! 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Enerjiye dönelim, enerjiye! 
ERSİN FARALYALI (izmir) — Genel görüşmeler bitti! 
İLHAN KAYA (Devamla) — Bitiyor Sayın Bakanım. 
Bu tür hatalı politikaları üretenlere karşı sarsılan güven ve saygı müessesesinin yeniden 

oluşturulması için, İktidarın adına da olsa, doğruları bulma açısından mücadele etmeye hazı
rız. ANAP olarak, ilk günden beri, özelleştirme konusunda yapıcı adımlar atmayı planlamış 
bir parti olarak, memleket ekonomisinin kurtuluşunu, KİT teşkilatlarının özelleştirilmesinde 
görüyoruz. 

Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 20'sini ülkemizde elde etmekteyiz; yüzde 80'ini, dışa
rıdan, döviz ödeyerek alabilmekteyiz. Dışa olan bağımlılığımızın ortadan kaldırılabilmesi için 
-enerjiye geldim- enerji ve doğal kaynaklarımızla ilgili çalışmalarımızın ciddî bir şekilde yön
lendirilerek, petrole ayrı bir özen gösterilmesi gerekir. Sabırla, yurdun her tarafında jeolojik 
arama ve üretim çalışmaları yapılarak, gerçek rezervlerimiz ortaya çıkarılmalıdır. 

Sözlerimin sonunda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığa ve mille
timize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Tabiî, iki anahtarın biri de petrolle ilgili olduğu için... 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Timurçin Savaş, 

buyurun. 

SHP GRUBU ADINA TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuzdayım; şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Milattan 7 bin yıl önce Anadolu'da başlayan, yeraltı kaynaklarından istifade etme faali
yetleri, günümüze kadar artarak devam etmiştir. Milattan 7 bin yıl önce, saf bakırın dövülerek 
şekillendirildiği, arkeolojik kazılardan anlaşılmıştır. 

Osmanlı döneminde de, mâdenler, devlet katkısıyla işletilmiştir. 1829 yılında taşkömürü 
Zonguldak'ta, 1848 yılında krom ilk defa Bursa'da keşfedilmiştir. İlk Maden Yasası ise, 1861 
yılında çıkarılmıştır. Bu Nizamname, devletin maden sahiplerinden yüzde 25 oranında almış 
olduğu pay nedeniyle, pek başarılı olamamıştır. 1866, 1869, 1906 yıllarında çıkarılan yasalarla 
üretim nispeten artmış ise de, Osmanlı döneminde madencilik, pek bir gelişme kaydedememiştir. 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, 1926 yılında çıkarılan bir yasayla, petrol arama ve 
işletme hakkı devlete verilmiştir. 1935'e gelindiğinde, Maden Tetkik Arama ve Etibank'ın ku
rulması zarureti doğmuştur. 1937'de Ereğli Taşkömürü Şirketi ve Ergani Bakır İşletmeleri, Eti-
bank'a bağlanmıştır. 1940 yılında Raman'da ilk. petrol bulunmuştur. 1942 yılında, bu petrolün 
işletilmesi için 10 ton/gün kapasiteli ilk rafineri kurulmuştur. Yine, 1954 yılında, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı kurulmuş ve bu kuruluşa, devlet adına, petrol arama, üretme ve arıt
ma görevi verilmiştir. 1957 yılında ise Türkiye Kömür İşletmeleri kurulmuş, taşkömürü ve lin
yit üretimi, bu kuruluşa bağlanmıştır. 1963 yılında ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı res
men kurulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maden ve enerji sektörü, ülke kalkınmamızın itici 
sektörüdür. Dünyada bu itici sektörü desteklemeyen ülkeler, fakirlik ve geri kalmışlıktan kur
tulamamışlardır. Zenginlik ve refahın yakalanmasının ana unsuru, bu sektöre gerekli önemin 
verilmesine bağlıdır. Yeni ve çağdaş teknolojilerle çağa adapte edilmiş enerji ve maden sektö
rüne sahip ülkeler, mutluluk ve refahı yakalamış ülkelerdir. 

Maden ve enerji sektöründe daha planlı, daha ciddî, daha verimli bir üretim ve iyi bir 
İÇ ve dış pazar temini, kalkınmanın anahtarlarının temelidir. 

Globalleşen dünyamızda, tabiî kaynaklarımızın ve onların rasyonel olarak işletilmesinin 
önemi, gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu sektörle ilgili olarak, Hükümet Programımızda 
da belirtildiği üzere, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Madencilik sektöründe en önemli husus, madenlerin verimli, etkin ve rezervleri koruyan 
bir biçimde çıkarılmasıdır. Düşük tenorlü madenlerimizin üretme, arıtma ve zenginleştirme iş
lemleriyle ilgili yatırımlar desteklenmelidir, özellikle, üstün teknolojiyle birlikte, yatırımların 
sektöre çekilebilmesi amacıyla yabancı sermaye teşvik edilmelidir. 

Burada önemle vurgulanan hususlar, madenlerin çıkarılması, arıtılması ve zenginleştiril
mesi ve üstün teknoloji için yabancı sermayenin teşvik edilmesidir. 
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Madencilik sektöründe, arama, üretim ve pazarlama çalışmaları hızlandırılarak, sektö
rün, ekonomiye, beklenilen katkıyı sağlayacak duruma getirilmesi ve faaliyetlerin düzenli bir 
disiplin içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızdaki Maden Dairesi Başkanlığı
nın genel müdürlük haline dönüştürülmesinin yanında, yasadan gelen sıkıntıların ortadan kal
dırılmasını teminert, 3213 sayılı Maden Kanununun revize çalışmalarının son aşamaya gelmesi, 
Bakanlığımızın ve Hükümetimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin 60 milyon ton olan linyit üretimine karşın, termik santral
ların yıl içindeki kömür talebine bağlı olarak üretilen linyit kömürü, 1993 yılında 44 milyon 
ton seviyesinde olacaktır; özel sektör üretimiyle birlikte bu miktar, 53 milyon tona ulaşacaktır. 

Isınma ve sanayi sektörüne kaliteli kömür arzını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek ama
cıyla ciddî çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere, enerji ve madencilik faaliyetleri, çevre sorunları açısından dikkatleri en 
çok üstüne çeken sektörlerdir. Bu faaliyetlerden kaynaklanan çevresel sorunların asgarî düzeye 
indiritmesi çalışmaları öncelik kazanmalıdır. 

Gerek enerji gerekse madencilik faaliyetlerinin üretim, tüketim aşamalarında oluşabile
cek tüm çevresel sorunların minimize edilmesi için gereken tüm çalışmalar yerine getirilmelidir. 

Yeni yapılmakta olan termik santrallarda baca gazı arıtma sistemlerinin santrallara tesisi 
sağlanmalıdır. Şu anda kurulmuş ve işletilmekte olan termik santralların da tekrar reorganize 
edilmesi çevre için çok önemlidir. 

Çevresel sorunları minimize etmenin yanı sıra, enerji temin etmenin en ucuz yolu olarak 
değerlendirilen enerji kullanımında tasarruf ve verimlilik çalışmalarına da gereken hassasiyet 
ve önem gösterilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyu biraz açmak istiyorum. Enerji kullanımında tasarruf 
çok Önemlidir. Ülkemizin enerji kaynakları bellidir; ama, maalesef, 1950'Ierden, hatta 
1960'lardan sonra ülkemizde toplumsal taşımacılık, yerini, hep bireysel taşımacılığa bırakmış
tır. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen, deniz nakliyatını (taşımacılığını) 
belirli bir seviyeye getirememişiz. Ayrıca, demiryollarımızı da büyük ölçüde ihmal ederek, tüm 
taşımacılıkta, bireysel olan karayoluna ağırlık kazandırmışız. Bu karayolu taşımacılığı, özel
likle, geçmiş Anavatan Partisi İktidarı döneminde, 1980 ila 1990 yılları arasında, bir yerde teş
vik edilmiştir. 

Bunun yanında, Bakanlığımızın, şimdiden, otomobilleri çok iyi denetlemesi gerekir; ya
ni, önümüzdeki yıllarda yapılacak otomobil üretimlerinde daha az yakıt tüketen arabaların 
devreye sokulması ve gerekiyorsa o konuda müdahale etmesi gerekmektedir. 

Verimlilik çalışmaları bakımından da, gerçekten -özellikle her yerde var bu- şehir içerisin
deki enerji hatları çok dikkatli olarak tekrar realize edilmeli, yani gözden geçirilmeli ve düzel
tilmelidir. 

Bu konuda, kendi seçim bölgem olan Adana'dan bir örnek vermek istiyorum : Adana il
çelerimizden Kozan, Kadirli, İmamoğlu, Osmaniye gibi ilçeleri içine alan bölge, oradaki bara
jımız yapılmadığı için, şu anda dahi pompaj usulüyle ve traktörlerle sulanmaktadır. O bölgeye 
elektrik enerji hattı çektiğimizde, o'bölgede harcanan tahminî 25 milyar Türk Lirası civarında
ki petrol tüketimini yüzde 10'a düşürme şansını elde etmiş ve bir döviz tasarrufu sağlamış ola
cağız; dolayısıyla, 2,5 milyar liralık bir enerji kullanımıyla, Çukurova'nın o bölgesindeki ta
rımsal sulamaları daha tasarruflu bir hale getirmiş olacağız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanayileşmeye imkân veren temel sektörlerden en önem
lisi, demir çelik sektörüdür. Bu alanda faaliyet gösteren Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, 1989 
yılından itibaren, gelirleri, giderlerini karşılayamadığı için, kısa vadeli banka kredilerine baş
vurmuştur. Bunun sonucu olarak da, ticarî faaliyetler olumsuz yönde etkilenmiştir. Satış fiyat
larının maliyetlerin altında olması nedeniyle de, Kuruluşun zararı, sürekli ve büyüyen bir şe
kilde artmaktadır. Bu Kuruluşumuzun ekonomiye getirdiği olumsuz yükten kurtarılıp, verim
li, üretken ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması için başlatılan çalışmada ilk adım olarak, Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü üretim tesisleri, bağlı ortaklık haline dönüştürül-
mü$tür. Bu da sevindirici bir gelişmedir. 1993 yılı sonunda çelik üretimi 11 milyon tona ulaşa
caktır. 

Bugün için ülkemizde kişi başına düşen demir çelik üretimi, 150 kilogram düzeyindedir. 
Gelişmiş ülkelerde bu, 350 - 400 kilogram civarındadır. Türkiye'nin, demir çelik üretimini teş
vik etmesi ve verimliliği artırması şarttır. Dünyada, kota, antidamping ve telafi edici vergi gibi 
uygulamalarla korunan ve desteklenen bu sektör, bizde sahipsiz ve korumasız bırakılmıştır. Bu 
eksikliklerin Hükümetimizce sürekli giderileceğine inanıyoruz. 

Bir de, maden rezervlerimizi tespit eden Maden Tetkik Arama Kurumuna gereken ilgiyi 
göstermeliyiz; çok zor şartlar altında çalışan bu madencilerimize, özlük hakları yönünden ve 
diğer yönlerden imkânlar sağlamalıyız. 

Demir çelik fabrikalarımız, finansman, teknoloji ve üretim açılarından çağdaş teknoloji
ye ayak uyduracak yapıya hızla kavuşturulmalıdır; fabrikalarımız modernize edilerek, demir 
çelik üretimimiz yıllık 20 milyon tonluk kapasiteye ulaştırılmalıdır. 

Devletin genel politikası içinde kömür ve demir dışındaki madencilik, metalürji ve kimya 
sektörlerinde de yatırım ve üretim, bankacılık faaliyetlerini yürütmekte olan Etibank'ın ban
kacılık bölümü, anonim ortaklık olarak ayrılarak özelleştirme kapsamına alınmıştır. 

Burada kimya sektörüne dikkat çekmek istiyorum. Kimya sektörünün bir an önce gelişti
rilmesi lazım. İlaç konusunda bir patent olayı vardır ki, bunun yasalaşması gündemimizdedir. 
İlacın üretiminde yan sanayi sektörünü, kurum ve kuruluşlar olarak çok ciddî bir şekilde geliş
tirilmesi lazımdır; yoksa, dışa bağımlı bir ilaç üretimiyle, Türkiye, yarın, ilaç rekabetini yapa
maz duruma gelecektir. 

Maden ocakları ve kurulu sanayi tesislerinden ülke endüstrisinin temel malları olan ihraç 
amaçlı ve çoğunlukla ana mamul niteliğindeki kırkı aşkın çeşitte ürünün üretim politikasını, 
pazarlama imkânlarına bağlı olarak düzenleyen Etibank'ın, ülke içinde ve dünya piyasaların
da kazanılmış yerinin korunmasına ve iyileştirilmesine, ürünlerin kalite ve standartlarının en 
üst düzeyde tutulmasına çalışılmalıdır. 

Yabancı sermaye ve teknolojinin ülkemize getirilmesi çalışmaları yanında, yurt dışında pa
zarlama şirketleri kurulmak suretiyle, ihracatın artırılması hedef alınmalıdır. 

Bu çerçevede, tabiî sodanın, yabancı sermayenin iştirakiyle geliştirilmesi için ihaleye çıka
rılması olumlu bir adımdır. 

Hidrojen peroksit tesislerinin yabancı bir firmayla ortaklık haline dönüştürülmesi için ya
pılan çalışmalar da sevindiricidir. 

Genel enerji içerisinde özel bir yeri olan elektrik sektöründe, halen, 1993 yılında gerçek
leştirilmesi planlanmış olan yatırım çalışmalarının bir sonucu olarak, tamamlanarak işletmeye 
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alınacak yeni üretim tesisleriyle birlikte, Türkiye Elektrik Kurumunun kurulu gücünün, 1 323,9 
megavat artışla, 18 121,2 megavata yükselmesi suretiyle, toplam Türkiye kurulu gücü 20 208,3 
megavat olacaktır. Bu yıl, Türkiye elektrik enerjisi net tüketiminin, 58,6 milyar kilovat/saat 
olması beklenmektedir. Bu değerin, yüzde 58,4'ü sanayide, yüzde 21,3'ü meskenlerde, yüzde 
9,8'i ticarethanelerde ve resmî dairelerde ve yüzde 10,5'i de genel aydınlatma ve diğer tüketim 
sektörlerinde kullanılmaktadır. 

1993 yılı için programlanan 73,3 milyar kilovat/saat Türkiye toplam üretiminin, 42,9 mil
yar kilovat/saati termik, 30,4 milyar kilovat/saati hidrolik kaynaklardan karşılanacaktır. 

Ülkemizin, büyüme ve nüfus artışı, kentleşmesinin hızlanması doğrultusunda, devamlı bir 
ulusal enerji politikası oluşturmamız şarttır. Çünkü, elimizdeki bu verilerle, 1996, 1997 yıla
rında, bir enerji darboğazına girme olasılığı olabilir; çünkü, yapılacak hidroelektrik santral 
yatırımlarının uzun sürmesi, yine termik santralları gündeme getirmektedir, özellikle Afşin'de 
3,5 milyar ton gibi bir linyit kapasitesinin olması, orada yeni üniteleri bir an önce devreye sok
mamızı gerektirmektedir. 

1994 yılında, Türkiye elektrik enerjisi brüt arzının, yüzde 9 oranında artırılarak, yüzde 
92'si TEK üretimi olmak üzere, 81 milyar kilovat/saat olacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkelerin ekonomik göstergelerinin başında, onların enerji tüketimleri gelir. Enerji tüke
timinin kişi başına düşen miktarı, o ülkenin sanayileşme seviyesini ve gelişmişliğini göstermeye 
yeterlidir. Bir fikir verebilmek açısından örnek vermek gerekirse, kişi başına düşen elektrik tü
ketimi, 1991 yılı istatistiklerine göre, dünya ortalaması 2 227 kilovat/saat, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 12 281 kilovat/saat, Kanada'da 18 134 kilovat/saat, Yunanistan'da 3 591 kilo
vat/saat, Suriye'de 951 kilovat/saat, Afganistan'da 57 kilovat/saat, Türkiye'de ise 950 kilo
vat/saattir. Şu anda ise ülkemizde, fert başına düşen elektrik tüketimi, 1 100 kilovat/saat civa
rındadır. Bu, dünya ortalamasının yansı, OECD ülkeleri ortalamasının ise beşte biri düzeyindedir. 

Enerji talebimizin mümkün olduğu ölçüde yerli kaynaklarla karşılanması için, gerek ka
mu gerekse özel sektörce bilinen kaynakların en ekonomik ve maksimum fayda sağlayacak şe
kilde değerlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmelidir. Ayrıca, Türkiye'nin, 2000 yı
lında, yaklaşık 150 milyar kilovat/saate ulaşacak olan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması 
için, değişik kaynaklara dayalı santral projeleri geliştirme çalışmaları, çok hızlı bir şekilde sür
dürülmelidir. 

Bu arada, 2050 yılında petrolün, 2070'Ii yıllarda madenlerin, hatta doğalgazın, 2100'lü 
yıllarda da kömür madenlerinin azalacağı göz önüne alınarak, ülkemizin, daha ileriye yönelik 
ulusal enerji politikalarının, yine elli yıl yüz yıl sonraya yönelik sanayimiz için, ulusal politika
ların oluşturulması ve izlenmesi gerekmektedir, özellikle bu aşamada, bir an önce bu santral-
ların, yani termik ve hidroelektrik santrallarımn dışında da nükleer santralları çok ciddî bir 
şekilde programa getirmesi gerekir. 

Bu arada, nükleer santral konusunu gündeme getirmek istiyorum. Bu konuda Hükümeti
mize büyük görevler düştüğüne inanmaktayım. Nükleer santralların gerekliliği konusunda ka
muoyumuz ikna edilmelidir. 

Diğer bir önemli husus da, nükleer santralların kurulmasında yer seçimidir. Ülkemiz dep
rem kuşağı üzerinde bulunmaktadır; bu göz önüne alındığında, konunun önemi daha iyi anla
şılacaktır. Bilimsel veriler kullanılarak yapılacak yer seçimi, yüksek teknolojinin kulla
nılması, atıkların iyi saklanması ve çevreye verebileceği zararların önlenmesi, bu konu
da uzman kadroların yetiştirilmesi uzun zaman almaktadır. Bunun için, şimdiden 
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Bakanlığımız ve Hükümetiz bu santralları ciddî bir şekilde gündeme getirmelidir. Şu an dün
yada 434 adet nükleer santral bulunmaktadır, özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika Birleşik 
Devletlerinde 112 adet, Fransa'da 56 adet, Rusya'da 45 adettir. Yani, bütün gelişmiş ülkeler, 
artık gelecekteki enerjilerini, gelecekteki kaynaklarını nükleer santrallara doğru planlamakta
dırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Azerbaycan ve Orta Asya petrolünün dünya pazar
larına ülkemiz üzerinden, Baku - Ceyhan - Yumurtalık boru hattıyla ulaştırılması çalışmaları
na hız verilmelidir. Son zamanlarda ortaya çıkan olumsuz durumlar, bu konudaki azmimizi 
kırmamalıdır. Bu boru hattının gerçekleşmesi durumunda, ülkemize ve bölgemize canlılık ge
lecek, bölgemizin ekonomik yönden kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. 

Irak, Baku ve Orta Asya petrollerinin ve doğalgazlarının ülkemiz üzerinden dünyaya pa-
zarlanması, petrol borsasının ülkemizde oluşması; hem stratejik hem de ekonomik bakımdan 
çok önemlidir. Çünkü, Türkiye, ileride sadece Irak petrol hattına bağlı kalırsa, Irak'ın içinde 
bulunduğu siyasî istikrarsızlık ve su sorunu nedeniyle çeşitli sorunlarla karşılaşabiliriz. 

Doğalgaz projeleri de aynı çerçevede geliştirilmelidir. Yalnız, burada dikkat edilecek konu 
şudur : özellikle, ülkemiz doğalgaza en çok Rusya ile bir anlaşmaya 1987 yılında girmiştir; 
yıllık 6 milyar metreküp gibi. Daha yeni Cezayir'le doğalgaza eşdeğer LPG ile ilgili olarak 2 
milyar metreküplük bir anlaşmaya girmiştir. Ülke üretimimiz 100 - 200 milyon metreküp civa
rındadır. 

Bütün enerjimizi, bütün sanayimizi, çok yerdeki bağlarımızı doğalgaza çevirmekteyiz; bunu 
tek yönlü olarak Rusya'ya bağlamak, iki ülke arasında ileride meydana gelebilecek bazı anlaş
mazlıklar yönünden, ülkemizi, çok ciddî ve çok yönlü bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, kendi 
ulusal kaynaklarımıza bağlı enerjimizi oluşturmayı ön planda tutmalıyız. 

Irak petrolünün Akdeniz'e taşınmasını gerçekleştirmek amacıyla kurulan Botaş'ın, Irak-
Türkiye hampetrol boru hattının 1990 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler kararı doğrultu
sunda, ambargo kararıyla kapatması nedeniyle Türkiye'nin 10 milyar dolar civarında bir kaybı 
söz konusudur. Bu durum, Amerika'da şu anda da tartışılmaktadır. Botaş, yılda 250 - 300 mil
yon dolar bir zararın içerisindedir. Bence, Türkiye, arUk Irak ambargosunu çok ciddî bir şekil
de gözden geçirmelidir. Çünkü, ambargo, ne zaman biteceği belli olmayan bir sürece girmiştir. 
Ülkemizin güneydoğusunda oluşan istikrarsızlık, o bölgedeki işsizlik, o bölgedeki büyük bir 
kaynak kaybı; bir yerde, ya Birleşmiş Milletler nezdinde karşılanacaktır, Birleşmiş Milletler bunu 
karşılamaya razı olmuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bence, boru hattının yavaş 
yavaş açılmasında yarar vardır. Çünkü, gerekli boru hattının yavaş yavaş açılmasında yarar vardır. 
Çünkü, Birleşmiş Milletlerde de, AGİK'tc de, diğer bütün kuruluşlarda, Bosna'da ve Azerbay
can'da görüyoruz; herkes kendi ülkesinin ulusal çıkarları doğrultusunda artık karar almakta
dır. Birleşmiş Milletler de, şu anda dünya üzerinde hukuksal uygulamasıyla ve inandırıcılığıyla 
tartışma götürür bir söz sahibidir. 

İkincisi de, ne zaman-biteceği belli değildir. 10 yıl daha devam edecekse, Türkiye bunu 
10 yıl daha devam ettirmek durumundaysa, Türkiye'nin bu zararını kim karşılayacaktır? Ülke
mizin ulusal sorunu olduğu için, bu konu üzerinde önemle durmak gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer arkadaşlarımız konuya büyük boyutları ve tefer
ruatıyla indikleri için ben daha uzun zamanınızı almak istemiyorum. 

— 80 — 



T.B.M.M. B : 45 15 . 12 . 1993 O : 2 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1994 yılı bütçesinin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza, 
ülkemize, ulusumuza hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Savaş. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kayanklar Bakanlığının 1994 yılı bütçesini Yüce Mec
lisimize sunarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1990'lı yıllarda yeniden yapılanma sürecine girmiş olan dünya ekonomisinde, bir yandan 
teknolojik gelişmelerin hızlandırdığı globalleşme sürerken, diğer yandan da belgeselleşme ol
gusu yeni bir hız kazanmıştır. Bilgi ve teknoloji gelişme, büyümenin itici gücü olmuş, çağdaş 
ekonomiler, sanayileşmenin bilgi ve hizmet üreten ekonomileri durumuna gelmiştir. Ülkemiz 
de bu gelişmeleri ve değişimleri izleyerek dünya ekonomisiyle bütünleşme doğrultusunda güç
lü adımlarla ilerlemektedir. 

Bu düşünceden hareketle, Hükümet programımızın esasını, ülkemizin insanlarının refah 
seviyesini, açık toplum ve rekabet ekonomisi ilke ve esasları doğrultusunda hür ve güvenli bir 
ortamda yükseltmek oluşturmuştur. Hükümet olarak hızlı, dengeli ve istikrarlı bir kalkınma 
süreci içinde, gelir dağılımını iyileştirmek, işsizliği, bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklarını or
tadan kaldırmak ana amacımızdır. 

Büyümenin serbest piyasa ortamında özel sektörün dinamizminden faydalanılarak ger
çekleştirilmesi esas alınmıştır. Bu çerçevede, devletin ekonomideki sınaî ve ticarî etkinliği asga
riye indirilerek, rekabete açık bir piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki 
KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların 
ekonomiye kazandırılması amacıyla özelleştirme programlan yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, 
ekonomi alanında, kamunun yönlendirici, teşvik edici olmasıyla, uluslararası entegrasyona imkân 
verecek bir ekonomik yapının oluşturulmasına çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan enerji ve maden sektörlerinin, kalkınmada ken
dilerinden beklenen hızlandırıcı yapıyı sağlayabilmeleri, uygulanmakta olan ekonomik mode
le uyum sağlayarak mümkün olabilecektir. 

Ekonomik kalkınma ve refah artışının sağlanması için gerekli girdi ve hizmetleri bünye
sinde toplayan enerji ve madencilik sektörleri, ekonominin hemen hemen bütün kesimleriyle 
etkileşim içerisindedir. Bu sektörlerin kalkınma ve refah artışının sağlanmasında daha etkin 
ve sürükleyici bir konuma getirilmesi amacıyla 1985 yılında çıkarılan 3154 sayılı Bakanlık Teş
kilatı Kanunu yeniden ele alınmış, yürürlüğe giren 505 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
Enerji ve Maden Daire Başkanlıkları genel müdürlük haline getirilmiş, Bakanlığa ayrıca gü
nün şartlarına uygun yeni yetkiler verilmiştir. 

Ülkemizin genel enerji talep ve üretim durumuna bakıldığında görülmektedir ki, sanayi
leşme ve kalkınmayla birlikte, enerji talebi de hızla artmaktadır. 2000 yılında birincil enerji 
tüketiminin 96 milyon ton petrol eşdeğeri, birincil enerji üretiminin ise 45 milyon ton petrol 
eşdeğeri olacağı beklenmektedir. 
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Madencilik sektöründe üretim, ithalat ve ihracat değerlerine baktığımız zaman, ülke ihti
yacının ancak yarısının yurt içi üretimle karşılanabildiği, diğer yarısının ise ithalatla karşılan
makta olduğu görülmektedir, ihracat rakamı, itlahatın onda biri seviyesindedir. İthalatta en 
büyük payı, sırasıyla hampetrol, doğaigaz, kömür, metal dışı madenler ve demir cevheri al
maktadır. 

Türkiye'de maden potansiyelinin tam olarak tespit edildiğini söylemek mümkün değildir. 
önceki yıllarda arama faaliyetleri için gerekli kaynak tahsis edilemediğinden, ülkemizdeki ma
den varlığı arzulanan seviyede değerlendirilememiştir. Sınırlı ödenek tahsisiyle aksatılmış olan 
maden arama işlerine, önceki yıllara göre daha fazla ödenek ayrılarak, hız kazandırılmaya ça
lışılmaktadır. Ayrıca, enerji ve tabiî kaynak bakımından zengin ülkelerde kuruluşlarımızın, bu 
ülke kuruluşları veya yabancı şirketlerle ortak ya da müstakil olarak arama ve üretim faaliyet
leri yapma yolu teşvik edilmektedir. Ülkemiz, konumu bakımından enerji hammaddelerine sa
hip zengin ülkelerle, tüketici ülkeler arasında âdeta bir enerji köprüsü durumundadır. Bu Ülke
lerden boru hatlarıyla petrol ve doğaigaz nakil işinin ülkemiz üzerinden yapılması amacıyla 
çalışmalarımız süratli bir biçimde devam etmektedir. 

Ülkemizin 1994 yılı genel enerji talebi 62,3 milyon ton petrole eşdeğer olarak tahmin edil
mektedir. Bu talebin yüzde 48'inin yerli üretimle, geri kalanının da ithalat yoluyla karşılanma
sı planlanmıştır, tthal edilen enerjinin yüzde 69'unu petrol, yüzde 19'unu doğaigaz, yüzde 12'sini 
taşkömürü oluşturmaktadır. 

Genel enerji içerisinde özel bir yeri olan elektrik sektöründe, 1993 yılında tamamlanarak 
işletmeye alınan 1323,9 megavatlık yeni üretim tesisleriyle birlikte, Türkiye Elektrik Kurumu
nun kurulu gücü 18 121 megavata yükselmiştir, özel sektör dahil, toplam Türkiye kurulu gü
cü, 20 208 megavata ulaşacaktır. 1993 yılı sonunda elektrik enerjisi net tüketiminin 58,6 milyar 
kilovat olması beklenmektedir. Bunun yüzde 58,4'ü sanayide, yüzde 21,3'ü meskenlerde, yüz
de 9,8'i ticarethanelerde ve resmî dairelerde, yüzde 10,5'i de genel aydınlatma ve diğer tüketim 
sektörlerinde kullanılmaktadır. 

1993 yılı sonunda 1 221 kilovat olacak olan kişi başına elektrik tüketimiyle, dünya ortala
masının yarısı civarında bir değere ulaşılmış olunacaktır. 1994 yılında Türkiye elektrik enerjisi 
brüt arzının yüzde 9 oranında artırılarak, yüzde 92'si Türkiye Elektrik Kurumunun üretimi 
olmak üzere, 81 milyar kilovat olacağı tahmin edilmektedir. Bunun yüzde 39*u hidrolik ve jeo-
termal, yüzde 32'si linyit, yüzde 19'u doğaigaz, yüzde 2'si de taşkömürü santrallarıyla karşıla
nacaktır. Ülkemizin enerji ihtiyacının daha bol, kaliteli, temiz, ekonomik ve zamanında kesin
tisiz olarak sağlanması hususu, enerji politikamızın ana hedefidir. 

Türkiye'nin, 2000 yılında, yaklaşık İSO milyar kilovata ulaşacak olan elektrik ihtiyacının 
karşılanabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Bilinen yerli enerji kay
naklarımızın en ekonomik ve maksimum faydayı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, yeni kay
nakların geliştirilerek; bir an önce üretime geçirilmesi, bu çalışmalar içinde yer almaktadır. Enerji 
arzıyla ilgili bütün alt sektörler, özellikle elektrik, petrol, doğaigaz ülke yatırımlarında büyük 
bir paya sahiptir. 

Sektördeki malî sorunların hafifletilmesi, yatırım programlarındaki enerji projelerinin ge
rektirdiği iç ve dış finansman ihtiyacının zamanında temini, programlarının uygulamaya ko
nulmasında kalifiye personel ve proje yönetimi sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbir
lerin alınması, özel sektör ve yabancı sermayenin enerji alanındaki projelere katılmalarının sağ
lanması için, sektörde özelleştirme çalışmalarına önem verilmektedir. 
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Bu çerçevede ve aynı zamanda, Türkiye Elektrik Kurumunun verimli, hızlı ve rasyonel bir 
çalışma yapabilmesi için, Kurum, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve Türkiye Elek
trik Üretim ve İletim Anonim Şirketi olarak ikiye ayrılmıştır. Bu şirketlerin yeniden yapılan
dırma çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
bünyesinde bölgesel bağlı ortaklıklar kurularak, daha etkin bir hizmet amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu sektörü ağırlıklı olan elektrik sektörüne, özel sektörün katkısının 
artırılması amacıyla çıkarılmış bulunan 3096 sayılı Yasa, geçmiş dönemde istenilen düzeyde 
hayata geçirilememiştir. Yapılan çalışmalar sonucu, yap-işlet-devret modeli sadeleştirilerek, iş
lerlik kazandırılmış, mevcut tesisler için de işlet-devret esası getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler 
sonucu, yoğunlaşan müracatlar değerlendirilmektedir. 

Marmara Ereğlisi'nde 2x500 megavat, İstanbul Esenyurt'ta 120 megavat elektrik ve 180 
megavat ısıtma güç kapasiteli doğalgaz santrallarıyla, 672 megavatlık Birecik Hidroelektrik Sant
ralının mutabakat anlaşmaları ve diğer ilgili dokümanlar imzalanmış olup, yakın zamanda in
şaata başlanacak düzeye getirilmiştir. Yine, 3096 sayılı Yasa içinde yer alan elektrik dağıtımıy
la ilgili sorunların çözümü amacıyla Görev Verme Sözleşme Taslağının revize çalışmaları ta
mamlanmıştır. 

Ülkemizle Türkmenistan arasındaki ilişkileri geliştirme amacına katkıda bulunmak üze
re, Aralık 1993'te Türkmenistan'a yapmış olduğum ziyaret sırasında, elektrik enerjisi üretimi 
ve transferi konuları da gündeme getirilmiştir. Aynca, Türkmenistan'da yeni santrallar ve 
elektromekanik sanayii kurulması teklifi, gerek kamu ve gerekse özel sektörümüz tarafından 
değerlendirilecektir. 

Madencilik sektöründe, arama, üretim ve pazarlama çalışmalarının hızlandırılarak, sek
törün ekonomiye beklenen katkıyı sağlayacak duruma getirilmesi, faaliyetlerin düzenli ve di
siplin içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Bakanlığımızdaki Maden Dairesi Başkan
lığı genel müdürlük haline dönüştürülmüştür. Ayrıca, yasadan gelen sıkıntıların ortadan kal
dırılmasını teminen, 3213 sayılı Maden Kanununun revize çalışmaları da son aşamaya getiril
miştir. 

Taşkömürü Kurumunun bozulan malî yapısına paralel olarak, içinde bulunduğu mevcut 
darboğazların giderilmesi, verimli, dinamik ve üretken bir yapıya kavuşturulması, için hızlı bir 
yapılanma sürecine girilmiştir. Kurumun sağlıklı bir malî yapıya kavuşturulması, verimin artı
rılması, iş gücünün iyileştirilmesi doğrultusunda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. 

Kozlu Ocaklarının modernizasyonuyla, Karadon, Kilimli Ocaklarının rehabilitasyon pro
jelerine 1994 yılı içerisinde ağırlık verilecektir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin 60 milyon ton/yıl olan linyit üretim kapasitesine karşılık, 
termik santralların yıl içindeki kömür talebine bağlı olarak linyit kömürü üretilmektedir. 

1993 yılında 44 milyon ton seviyede olan linyit üretimiyle, ısınma, sanayi ve termik sant
ralların kömür talepleri eksiksiz olarak karşılanmıştır. 

özel sektör üretimiyle birlikte bu miktar 53 milyon tona ulaşmaktadır. Isınma ve sanayi 
sektörüne kaliteli kömürün arzım sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan 
kömür yıkama tesislerinden Ömerler Lavuannın inşaatı tamamlanarak, performans testlerine 
başlanmıştır. 

Soma kömür tesislerinin bir kısmı yap-işlet modeliyle yaptırılacaktır. 
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Bilindiği üzere, enerji ve madencilik faaliyetleri, çevre sorunları açısından dikkatleri en 
üstüne çeken sektörlerdendir. Bu faaliyetlerden kaynaklanan çevresel sorunların asgarî düzeye 
indirilmesi, Bakanlık ve kuruluşlarımız çalışmaları içerisinde önem kazanmıştır. Öncelikle, ge
rek enerji, gerek madencilik faaliyetlerinin, üretim ve tüketim aşamalarında meydana gelebile
cek çevresel sorunların en aza indirilmesi için gerekli bütün çalışmalar yerine getirilmektedir. 

Yeni yapılmakta olan termik santrallarda, bacagazı arıtma tesislerinin santral ile birlikte 
tesisi öngörülmekte, mevcut ve inşası sürdürülen termik santrallar için bu tesislerin yapımları
na, imkânlar dahilinde, yatırım programlarında yer verilmektedir. Ayrıca, çevresel sorunları 
en aza indirmenin yanı sıra, enerji temin etmenin en ucuz yolu olarak değerlendirilen, enerji 
kullanımında tasarruf ve verimlilik artışı çalışmalarına da gereken hassasiyet gösterilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de kömür ve demir dışındaki madencilik işle
riyle uğraşan, Bakanlığımıza bağlı kamu iktisadî teşebbüsü Etibank'ın faaliyetlerinden kısaca 
söz etmek istiyorum. 

Maden ocakları ve kuruluş sanayi tesislerinde, ülke endüstrisinin temel malları olan ihraç 
amaçlı, çoğunlukla ana mamul niteliğindeki çeşitli ürünlerin üretim politikası, pazarlama im
kânlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. Ülke içinde ve dünya piyasalarında kazanılmış yeri
nin korunmasına ve iyileştirilmesine, ürünlerin kalite ve standartlarının en üst düzeyde tutul
masına yönelik çalışmalara Etibank tarafından hızlı bir şekilde devam edilmektedir. 

Yabancı sermaye ve teknolojinin ülkemize getirilmesi çalışmaları yanında, yurt dışında pa
zarlama şirketleri kurulmak suretiyle, ihracatın artırılması hedef olarak alınmıştır. 

Bu çerçevede; tabiî sodanın yabancı sermayenin iştirakiyle geliştirilmesi için ihaleye çıkıl
mıştır. Hidrojen peroksit tesislerinin yabancı bir firmayla ortaklık haline dönüştürülmesi için 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Yabancı sermaye iştirakiyle 1992'de başlatılan Rize Çayeli Bakır Projesi, 1994 yılı Eylül 
ayında deneme üretimine başlayacaktır. Seydişehir alüminyum ve Elazığ Ferrokrom Tesisleri
nin modernizasyon ve özelleştirme çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Sanayileşmeye imkân veren temel sektörlerin başında demir-çelik sektörü gelmektedir. Bu 
alanda faaliyet gösteren Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin 1989 yılından itibaren gelirleri, gi
derlerini karşılayamadığı için, kısa vadeli banka kredilerine başvurulmuş, bunun sonucu ola
rak da, ticarî maliyetler olumsuz olarak etkilenmiştir.Satış fiyatlarının da maliyetlerin altında 
olması nedeniyle, Kuruluşun zararı sürekli ve büyüyen bir şekilde artmıştır. Bu Kuruluşumu
zun, ekonomiye getirdiği olumsuz yükten kurtarılıp, verimli, üretken ve çağdaş bir yapıya ka
vuşturulması için başlatılan çalışmada ilk adım olarak, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü üretim tesisleri, bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür. Böylece, sorunların mer
kezden halledilmesi yerine, problemlerin yerinde halli yoluna gidilmiştir. İkinci aşamada özel
leştirme işlemlerine geçilecektir. 

Kuruluş yatırım faaliyetlerinde darboğaz giderici, maliyet düşürücü, enerji tasarrufu sağ
layan ve çevre korumaya yönelik yatırımlara öncelik verilmiştir. Maliyetlerin düşürülmesi yö
nünde gereken tüm tedbirler alınmakta olup, ortaklık haline getirilen işletmelerin malt yapısı
nı etkileyen aşırı istihdamın düzeltilmesi yönünde başlatılan çalışmalar devam etmektedir. 

Petrol aramalarınrve işletmeciliğini geliştirmek ve yurt ekonomisindeki olumlu etkileri 
artırmak amacıyla, Petrol Kanununun günün şartlarına göre revize edilme çalışmaları 
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tamamlanmak üzeredir. Kullanım amacı dışında tüketilerek, kamuoyunun haklı tepkilerine yol 
açan solvent gibi petrol yan ürünlerinin ithalatında, Petrol tşleri Genel Müdürlüğünden uygun 
görüş alınması hükmüyle ithalatçı firmadan talep edilecek belgeler konusunda yapılan yeni 
düzenlemeler, bu tür şikâyetleri en aza indirmiştir. Petrolün, yurt içi arama ve üretim artırma 
çalışmalarının yanında, yurt dışı çalışmalara da büyük önem veren Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığıyla, Kazakistan Cumhuriyeti Jeoloji ve Doğal Kaynakları Koruma Bakanlığı arasın
da, 7 ayrı petrol alanında ortak petrol arama anlaşması imzalanmıştır.Mısır'da da, yurt dışı 
petrol arama şirketi kanalıyla, jeolojik ve jeofizik çalışmalarıyla sondajlı aramalara geçilmiş
tir. Gerçekleştirilen keşifle 4 bin varil/günlük üretim yapılabilecektir. 

Mısır yasalarına göre, bir üretim şirketi kurulması yolunda da çalışmalar yapılmaktadır. 
Yine, Aralık-1993'te Türkmenistan'a yapmış olduğum ziyaret sırasında, Türkmenistan'da 

"BIok-5" diye adlandırılan sahada Türkiye Petrollerine arama ve üretme izni verilmiştir. Bu 
anlaşmayı süratli bir biçimde hayata geçirmek amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın bir teknik heyeti, gerekli teknik ve ihale şartları çerçevesindeki kontrat çalışmalarını yap
mak üzere halen Türkmenistan'da bulunmaktadır. 

Irak-Türkiye Hampetrol Boru Hattının, 1990 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler Kara
rı doğrultusunda, duruş halinin devam etmesi nedeniyle, olumsuz şartlarla karşılaşılmıştır. BO-
TAŞ tarafından 1994 yılında Kırıkkale Rafinerisinin hampetrol ihtiyacını karşılayan Ceyhan-
Kırıkkale Hampetrol Boru Hattıyla 2,5 milyon ton, Batman ve çevresinde üretilen hampetrolü 
Dörtyol Terminaline taşıyan Batman-Dörtyol Ham petrol Boru Hattıyla da 3,2 milyon ton, 
Shellmo-Batman Hampetrol Boru Hattıyla da 165,3 bin ton petrol taşınması hedeflenmiştir. 

Rusya Federasyonundan 1987 yılında başlayan doğalgaz ithalatı, tedricen artan miktar
larla 1993 yılında 5,1 milyar metreküpe ulaşmıştır. 

Elektrik, gübre, çeşitli sanayi ve konut sektörlerinde kullanıma sunulan doğalgaza talep 
giderek artmaktadır. 1994 yılında Rusya Federasyonundan ithal edilecek doğalgaz ve Cezayir'
den ithal edilecek olan sıvılaştırılmış doğalgazla, toplam doğalgaz ithalatı 6,6 milyar metre
küp olarak planlanmıştır. Doğalgaz arz kaynaklarını çeşitlendirmek, arz güvenliğini ve esnek
liğini artırmak amacıyla, Cezayir'den ithal edilecek olan yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz eş
değerli sıvılaştırılmış gaz için Marmara Ereğlisi'nde yapımı sürdürülen enerji ithal terminali 
1993 yılı sonunda işletmeye alınacaktır. 

Ülkemizin, mevcut anlaşmalara göre, Rusya Federasyonundan yıllık 6 milyar metreküp, 
Cezayir'den de 2 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri enerji, 100-200 milyon metreküp yerli üre
timle, toplam yıllık 8,2 milyar metreküplük bir arz imkânı bulunmaktadır. Artan yurt içi tale
bi karşılamak amacıyla, Rusya Federasyonuyla, yıllık 2 milyar metreküp ilave alım için görüş
meler halen devam etmektedir. 

Kullanımı rahat, çağdaş bir yakıt olan ve her geçen gün dünyada tüketimi hızla artan do-
ğalgazın, ülke çapında kullanımının yaygınlaştırılması için, BOTAŞ tarafından Karadeniz, Ege 
ve güney iletim hatları projelerinin inşaasına ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu hatlar
dan, Karadeniz hattı, İzmit'ten Karadeniz Ereğlisi'ne uzanacaktır. Izmit-Karadeniz Ereğlisi do
ğalgaz iletim hattının inşaat çalışmalarına Temmuz 1993'te başlanılmıştır. Hattın, 1994 yılı so
nunda tamamlanmasıyla, güzergâhtaki sanayi kuruluşlarıyla, bazı yerleşim birimlerinin do
ğalgaz kullanımı sağlanacaktır. Karadeniz hattıyla, Karadeniz Ereğlisi ve Ereğli Demir-Çelik 
Tesisleri de doğalgaz kullanma imkânına sahip olacaktır. 
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Ege Doğalgaz İletim Hattı Projesinin ilk bölümü olan Bursa-Çan doğalgaz iletim hattı
nın da ihalesi tamamlanmıştır, inşaat çalışmalarına da yakında başlanılacaktır. Ege doğalgaz 
iletim hattının da ihale edilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, ülkenin ihtiyacı olan doğalgazın ekonomik ve güvenilir bir şekilde temini, 
yurt içinde iletimi, dağıtımı ve tüketiciye en ucuz ve sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlamak üzere; 
hızla gelişen sektörde ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları gidermek amacıyla, gaz sanayii
nin yeniden yapılanması çalışmaları sürdürülmektedir. Sektörün, devlet denetiminde, serbest 
piyasa ekonimisi ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi ana ilkemizdir. 

BOTAŞ, Bağımsız Devletler Topluluğuna dahil ülkelerle olan ilişkilere büyük önem ver
mekte, bu ülkelerdeki doğalgaz ve petrol projelerine katılmak için çalışmalar yapmaktadır. Bu 
paralelde, Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılması için oluşturulan ortak çalış
ma grubuna BOTAŞ da katılmıştır, Azerbaycan petrolü gibi, boru hatlarıyla açık deniz liman
larına ve uluslararası pazarlara ulaştırılması amaçlanan Kazakistan petrolü için de ilgili kuru
luşlarla yapılan görüşmeler sürdürülmektedir. 

Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan Türkmenistan doğalgazının boru hat
tıyla Türkiye üzerinden Avrupa'ya 30 yıl süreyle taşınması konusunda iki ülke arasında anlaş
ma imzalanmıştır. Aralık 1993'te yapılan, iki ülke arasındaki diğer bir protokolle de, Türk fir
maları grubunu temsilen kurulan komiteyi BOTAŞ'ın katılması uygun görülmüştür. Ayrıca, 
1995 yılında 2 milyar metreküp, 2000 yılında 10 milyar metreküp, 2005 yılında 15 milyar met
reküp, 2010 yılında da 15 milyar metreküp doğalgaz nakli ve alımı konusunda anlaşma sağlan
mıştır. 

Bakanlığımıza bağlı bulunan diğer kuruluşlarımızın da iyileştirme ve özelleştirme çalış
maları devam etmekte olup, bu kapsamda Karadeniz Bakır İşletmeleri, Çinkur ve DİTAŞ ge
nel müdürlükleri, 25.11.1993 tarih ve 93/31 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Kamu 
Ortaklığı İdaresine devredilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel açıklamalardan sonra, 1994 yılı bütçe ve yatı
rım programı tasarımızı bağlı ve ilgili kuruluşlar olarak özetlemek istiyorum. 

Bakanlığım, bağlı ve ilgili kuruluşlarının yürütmekte oluduğu projelere, 1994 yatırım prog
ramında tahsis edilen toplam ödenek miktarı, 28 trilyon 659 milyar Türk Lirasıdır. Bakanlığı
ma, 1994 yılı bütçesi olarak cari harcamalar için 71 milyar transfer harcamaları için 291 milyar 
753 milyon, Bakanlık yatırımları İçin de 27 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, öde
neklerini Bakanlık bütçesi transfer kaleminden yatırım olarak alan MTA ve Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi genel müdürlükleri harcamaları için de 2 trilyon 426 milyar 300 milyon Türk Lirası 
ödenekle birlikte, 1994 yılı toplam bütçe tutarımız 2 trilyon 816 milyar 53 milyon Türk Lirası 
olmuştur. 

Şimdi de kısaca, bütçemiz üzerinde söz alan arkadaşlarımızın dilek, temenni ve tenkitleri
ne cevap vermek istiyorum. 

Sayın Doğan, Elbistan Santralının 20 ünite oludğunu ve hidrolik kaynaklarımızın bol ol
duğunu söyledi. Bunlar, hepsi bir plan çerçevesi dahilinde yürütülmektedir. Afşin-Elbistan Sant
ralının da tevsii yapılmakta, diğer santrallarımızın da tevsii yapılmakta ve 2010 yılına kadar 
gerekli planlama çalışmaları TEK tarafından yürütülecektir. 
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Sayın Hasan Akyol, KİT'lerin, yönetimdeki kötülük nedeniyle ve az ödenek ayrılması ne
deniyle, bugünkü duruma düştüğünü, özellikle Zonguldak Taşkömürü Kurumuna işçi alınma
larını ve politik baskıların söz konusu olduğunu söylemiştir. Benim bütçe konuşmama atıf ya
parak, bu kuruma, gerek ANAP döneminde, gerekse DYP-SHP ortaklığı döneminde işçi alın
madığını ifade ettiğimi söylemiştir. Herhalde bir yanlış anlama olmuştur. Komisyon zabıtları 
da ortadadır. Benim ifadem, "Yer Üstüne işçi alınmamıştır" şeklindedir. Yer altında üretimi 
devam ettirmek için sürekli olarak işçi alınmıştır. Nitekim, 1967 yılında 33 500 işçiyle 5 milyon 
ton civarında yıkanmış ve satılabilir kömür üretilmekteyken, 1974 yılında işçi sayısının 40 bine 
ulaştığını ve üretimin düşmeye başladığını görmekteyiz/1992 yılında ise üretim 2.9 milyon ton 
olarak gerçekleşmiş ve 29 500 kişi çalışmıştır. 

Şurada bunu ifade edeyim ki, sürekli olarak, yer üstünde çalışan işçilerde azalma vardır. 
Son yapılan operasyonlardan sonra, yer altında, 11 388'i daimî, 4 842'si gruplu olmak üzere 
16 230 kişi, yer üstünde de 10 304 kişi çalışmaktadır. Yani, 1970'lerde, 15 binlerde seyreden 
yerüstü işçiliği, gene 1980'Iere doğru 20 binlere ulaşırken, bugün onun yarısı miktarına gelmiş
tir. Yaptığımız yeni düzenlemelerle, cebrî olarak değil, gönüllü olarak çıkmayı teşvik etmekte
yiz. Hazırlanan kanun tasarısıyla, yer altında olduğu gibi, yer üstünde de emekliliği teşvik et
mek suretiyle, 20 yıla indirmeyi düşünmekteyiz. Bu suretle, yapılacak diğer düzenlemelerle de, 
kısa bir süre içinde, yer üstünde çalışanların sayısını 2-3 bine düşürmeyi amaçlamaktayız; an
cak, burada bir sorun daha vardır; şu anda kesinlikle yer altına da işçi almamaktayız. 

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, gönüllü emeklilikle, teşvikli emeklilikle, yeraltı işçileri de hak
lı olarak bir an evvel köylerine, şehirlerine dönmek arzusuyla emekli olmaktadırlar. Şu anda 
Zonguldak'ta yer üstünde çalışan emekliliğini kazanmış tek kişi yoktur. Bunların 1 200'ü re
sen müessese tarafından çıkarılmış, diğerleri ise, kıdem tazminatları peşin olarak ödendiği için 
gönüllü olarak kendiliğinden ayrılmışlardır. Yani, bu sene ayrılan işçi sayısı 4 800'dür; ancak, 
3 800 civarında yer altında çalışan işçi ocak ayını beklemektedirler. Yeni toplusözleşme farkla
rıyla 3 800 kişi daha yer altından ayrılacaktır. Bu da bizi üretimde bazı darboğazlara sevk ede
bilecektir; ancak, biz bu darboğaza girmemize rağmen, işçi almadan üretimi düşürmeme ted
birlerinin arayışı içindeyiz. . 

Sayın Necdet Yazıcı da, TTK üzerinde durdu. Genel olarak açıklamalarımızı yaptık. Bu
gün Zonguldak İlinin ekonomisi demir, çelik ve kömüre dayalıdır, bundan Bolu İli de etkilen
mektedir. özellikle, az gelişmiş yörelerimizden biri olan Çankırı'nın ekonomisi de, tamamen 
Karabük Demir-Çelik İşletmelerine bağlı bulunmaktadır. Hükümetimizin yaklaşımı, bu böl
genin ekonomisini kömüre bağımlılıktan kurtarmak, yeni yatırımları buraya götürmektir. Siz
lerin de ifade ettiğiniz gibi, Filyos Liman Projesi tamamlanmıştır. Karabük'ün sorunu sadece 
fazla istihdamdan değildir, bugünkü kuruluş yerinin yarattığı dezavantajlar da vardır. Filyos 
Limanının yapılması, Karabük Demir-Çelik İşletmeleri için, kendiliğinden bir iyileştirme yolu 
açacaktır. Zira, bunların kullandığı her hammaddeye 10 dolar daha fazla navlun ödenmekte, 
ihraç ettiği mamul maddeler için de, yine 10 dolar daha ödenmektedir. 

Ayrıca, Ereğli Demir-Çelik büyük bir atılım içindedir. Karabük'ten 700 bin ton daha ham 
demir veya yarı mamul demir almak suretiyle, Karabük'ün üretiminin artırılması gibi önümü
ze bir imkân çıkmıştır. Bir taraftan iyileştirirken, diğer taraftan da, bölgenin altyapı eksiklikle
ri, diğer sanayi dallarının buraya aktarılması süratli biçimde halledilecektir. Ben de Sayın Yazı-
cı'ya katılıyorum. Zonguldak'a yönetilen iddialar haksızdır. 1,5 milyon insanı bir çırpıda 
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silemezsiniz. Bugün 1,5 milyonluk nüfus, birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük
tür. Hükümetimiz bu anlayış içindedir, sosyal barış içinde meseleleri çözmek gayreti içindedir 
ve yeni ekonomik model getirmek suretiyle, meseleleri çözmek gayreti içindedir. 

Sayın Ahmet Derin, muhtevalı bir konuşmayla, maden sektörünün içinde bulunduğu du
rumu geniş bir şekilde özetledi. Birçok konuda kendisine katılmaktayız. Zaten, toplamış oldu
ğumuz İkinci Madencilik Şûrasında da benzer kararlar alınmıştır. Madenciliğimizin daha geli
şebilmesi için makro planlama seviyesinde, özellikle hazırlanmakta olan yedinci planda, daha 
fazla yatırım payı ayrılması, daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu konudaki çalışma
larımız da süratle devam etmektedir. 

Havza-i fahmiyede kömür dışı madenlere izin yerecek düzenleme arzumuz vardır. Bakan
lık olarak bunu sevk ettik, bir Bakanlar Kurulu kararıyla, öncelikle kömür istihsali yapılan 
bölgelerle sınırlandırıyoruz havza-i fahmiyeyi, Dolayısıyla, kanunî bir düzenleme yapmadan 
da bu temenniniz yerine getirilebilecektir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili temennilerinde, araştırma laboratuvarı kurulması 
vardı. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi; endüstri-üniversite işbir
liği içinde tamamen ticarî ve emsalleriyle rekabet edebilecek kapasitede petrol araştırma labo
ratuvarı kurulmuş ve Eylül 1993 'te çalışmaya başlamıştır. 

Arşivler konusunda da, tamamen bilgisayara geçilmiş, bununla ilgili büyük bir bilgisayar 
sistemi kurulmuş, 600 adet kuyu bu bilgisayar sistemine aktarılmıştır. Arşivlerdeki bütün bil
giler mikro filme alınmış ve kullanıma arz edilmiştir. İlk defa da, 1994 yılı bütçesine, Genel 
Müdürlüğün idarî ve arşiv binası için 1,2 milyar Türk Liralık ödenek konmuştur. 

Petrokok ve yerli kömürleri sattırmama konusu : Bakanlık olarak bu konuda üzerimize 
düşeni yapıyoruz, özellikle birçok ilimizin "çevrecilik" adı altında, hiçbir çevre sorunu yok
ken, tamamen ithal kömüre yönelmeleri karşısında buna müdahale ettik ve yayınladığımız ge
nelgeyle, yerli kömürlerin öncelikle satılması imkânını sağladık. Tabiî, petrokok kullanımıyla 
ilgili kuruluşlar Sanayi Bakanlığımızla ilgili olmaktadır. Sanayi Bakanlığımızla da bu konuyu 
karşılıklı işbirliği halinde çözeceğimizi ümit ediyorum. 

"Kömür ithali, birkaç aileyi zengin etmek amacındadır" görüşü var. Buna katılmak müm
kün değil. Geçmişte de bu konuda verilen Meclis araştırması önergesinde de konu gündeme 
getirildi. İthal edilen kömürün büyük bir bölümü çelik endüstrisinde kullanılmaktadır. An
cak, şehir ısıtmasında ifrata kaçılmasını önlemek için Bakanlık olarak gerekli tedbirleri almak
tayız, almaya da devam edeceğiz. 

Karabük'ün kapatılıp İskenderun'un satılması konusuna gelince : Hükümetimizin Prog
ramında özelleştirme vardır. İskenderun Demir-Çelik Tesislerini özelleştirmeyi düşünüyoruz; 
ancak, Karabüklün kapatılması söz konusu değildir. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bölgenin 
altyapısının gelişmesiyle Karabük'ün imkânları daha da gelişecek, Erdemir'Ie işbirliği yapabil
diğimiz takdirde üretimin 700 bin ton kadar artması söz konusu olacaktır. Diğer verimsiz üni
telerinin kapanması ve diğer tasarruf tedbirleriyle de, inşallah Karabük'ü de verimli hale geti
rebileceğimizi ümit etmekteyiz. 

Beypazarı Soda Projesi büyük bir projemizdir; ihalesi tamamlanmak üzeredir. 
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Sayın Arıcı, "Özelleştirme konusunda değişik uygulama getirilmektedir, Hükümet 
kararsızdır" ifadesinde bulunmuştur. Ancak, yaptığı açıklamalarda da, uygulamak istediği
miz modeli ifade etmiştir; yani Hükümet, özelleştirme konusunda kararsız değil. 3096 sayılı 
Kanunun uygulanmasında meydana gelen rahatsızlıklarından dolayı yeniden bir yapılanmaya 
gidilmiş, farklı bir özelleştirme anlayışına gidilmiştir; ama, kendisi de konuşmasının devamın
da, "Buradaki hisselerin altyapı tesisleriyle birlikte değeri biçildikten sonra hisselerin satılması" 
ifadesinde bulunmuştur ki, yapmak istediğimiz de aynı şeydir. 

Yine, gerek Sayın Arıcı ve ondan önce konuşan CHP Grubu adına konuşan Sayın Musta
fa Doğan, İstanbul'un meselesini gündeme getirdiler. "İstanbul meselesinde kasıt vardır" fa
lan demedim. İstanbul'un meselesi gayet açıktır. Sayın Benazir Butto'ya verilen yemekte kesi
len elektriğin gerekçesi şudur : "Enerji nakil hattının yakınında bir kavak devrilmiştir. Bun
dan önce, Topkapı Sarayının açılışında yine karga konmuştur; bu tür mazeretleri kabul 
etmiyorum" dedim. "New York'ta nasıl elektrik kesilmiyorsa, Türkiye'de de aynı şey olmalıdır" 
dedim. 

Değerli arkadaşım Sayın Arıcı tenkit ederken şu ifadelerde bulundu : "Şebekelerin eskili
ği, enerji kaybı ve arızalan meydana getiriyor" dedi. Kendisi, benden önce Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı yapan arkadaşımdır. Türkiye genelindeki şebekelerin eskiliği enerji kayıpları
nı ve arızaları meydana getiriyor. 

Yine "Ankara şebekesinde çok önemli problemler olduğunu ve şebekelerin eski olduğunu" 
söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı beşdakika uzatmıştım, bundan sonra, takdir sizin... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) — Şimdi Sayın 
Ancı'ya ben soruyorum : :tletim hatlarının, özellikle dağıtım hatlarının yenilenmesini; özel
likle, öncelikle, bugün Ege Bölgesinde de büyük sıkıntı vardır- yaz mevsiminde Bodrum yöre
sinde bu projelerle ilgili şebekelerin eskiliğini itiraf ediyor. Bu konuda ne kadar yatırım yaptı
lar? Demek ki, İstanbul problemi, ne bizden önceki koalisyonun problemi, ne de beş aylık ikinci 
Koalisyon Hükümetinin problemi. İstanbul problemini böylece Sayın Arıcı net bir şekilde or
taya koymuştur. Hatlar eskidir, şebekeler eskidir ve gerekli yatırım da yapılmamıştır. Bunu, 
ben değil, o dönemde sorumlu olan arkadaşımız söylüyor. O halde, burada hepimize düşen, 
enerji nakil hatlarını, iletim hatlarının bir an evvel yenilenmesi ve kayıpların da en aza indiril
mesidir. Bunun için de yeterli miktarda ödenek ayrılmıştır. 

Bir diğer önemli hususa burada temas ettiler: "Kayseri'nin problemlerini çözdünüz, yatı
rımlar yapılıyor ve Kayseri'de herhangi bir aksama yok. Neden aktaş için yapılmıyor? " dediler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aktaş için bir yargı kararı söz konusudur, Aktaş olayı 
hâlâ mahkemededir. Ancak, Danıştay, Aktaş'Ia Bakanlık arasında olan sözleşmeyi ve Aktaş'a 
imtiyaz veren Bakanlar Kurulu kararını değil, TEK'le olan elektrik anlaşmasını iptal etmiştir. 
O halde, bunun çözüm yolu, Danıştayın da görüşü alınarak bu anlaşmanın yenilenmesidir. Başka, 
ikinci bir çözüm yolu da söz konusu değildir. Şu anda hukuken ortada bir anlaşma yokken, 
bizim, Aktaş'ın yatırımlarında külfet almamızın söz konusu olmaması gerekir. Biz, bir an ev
vel sorunun hukukî yönden çözülmesini bekliyoruz. Çünkü, bu sorun çözülecek ki, bir an ev
vel İstanbul'un bu defa Kadıköy yakasının sorunlarının da çözülmesi lazım. 
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Sayın İlhan Kaya, petrol üretimindeki azalmadan bahsetti. Tabiî, yeni kaynaklar bulun
madığı müddetçe azalma söz konusu oluyor. Petrolü çıkarmadığınız zaman üretimde düşüş 
oluyor. Ancak, şunu da ifade edeyim ki, bölgedeki teröre rağmen, Türkiye Petrolleri elemanla
rı canını dişine takarak, hayatını hiçe sayarak, kahramanca petrol üretimine devam etmekte
dirler. Kendilerine burada, huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

HASAN DİKtCt (Kahramanmaraş) — Haraç veriliyor mu? PKK'ya belli bir para verili
yor mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) — Hayır efen
dim. O olay, kesinlikle doğru değildir; böyle bir şey yoktur; ne bizden önce ne de ondan önce 
olmamıştır. Bir dergide çıkan iddia doğru değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir, devlet 
haraç vermez. Devletin görevi, devletin otoritesini de muhafaza etmektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başbakan söylüyor Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanı rahat bırakın. 
ENERJİ VE TABİt KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla) — Türkiye 

Petrollerinin Kazakistan projesindeki üretim sözleşme anlayışı, Petoil'e yüzde 9'luk hisse veril
mesi, deklare edilen rezervle gerçek rezevr arasındaki farkın ne olduğu konusuna gelince: Üre
tim sözleşmesi için müşterek bir arama anlaşması yapılmış -yani söylenen sakınca doğrudur-
üretim anlaşması yapılmamıştır. Ancak, üretim sözleşmesi için çalışmalarımız devam etmekte
dir. Petoil Holding hissesinin yüzde 9'u Kazakistan tarafından alınmıştır. Ancak, şartlarını ye
rine getiremediği için, bunun yüzde 7'si, Kazakistan Hükümetinin de izniyle, Türkiye Petrolle
rine iade etmiştir. 

Sayın Timurçin Savaş da "doğalgazda tek yönlü, Rusya'ya bağlı kalmamalıdır" demiştir; 
haklı bir temennidir. Konuşmamda da ifade ettim; Cezayir'le anlaşmamız vardır, Katar'la da 
anlaşma yapmak için görüşülmektedir. Ayrıca, boru hattıyla da gelmesi için Türkmenistan'la 
yeni anlaşma imzaladık. 

Böylece, bütçe üzerindeki konuşmamı tamamlamış oluyorum. Tenkitlere de -eğer atladıy-
sam özür dilerim- cevap vermiş oluyorum. Bu vesileyle, Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına, lehinde, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı; buyurun. 
Sayın Erarıcı, süreniz 10 dakikadır. 

MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı merkez üniteleri, bağlı kuruluşları, ilgili kuruluşları, bu kuruluşlara bağlı ortak
lıklarıyla, ülkemizin en mühim bakanlıklarından birisidir. 

Biliyorsunuz ki, ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın en önemli unsuru enerjidir. Fakat, 
önümüzdeki yıllarda mevcut enerji kaynaklarımızın ihtiyacımızı karşılayamayacak hale gele
ceği bir gerçektir. Bu nedenle, nükleer enerjiye önem verilmelidir. Santralların yapımı hızlan
dırılmalı, bir an önce devreye sokulmalıdır. ^ 

Bu genel değerlendirmeden sonra, ilgili kuruluşlar hakkındaki görüşümü kısa kısa belirt
mek istiyorum. 
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Maden Tetkik Arama ile ilgili görüşlerimi arz etmek istiyorum : Ülkemiz madenciliğinin 
millî ekonomi içindeki yeri, giderek düşmektedir. İhracatımız, yıllara göre azalmakta, özellik
le de özel sektör madencilik konusunda teşvik edilmemektedir. 

Ülkemiz, jeolojik yapısı itibariyle büyük rezervler sunan maden yataklarına maalesef sa
hip değildir. Zira, 55-60 yıldır yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konan maden varlığımız 
bunun en önemli göstergesidir. Ancak, bu noktada şu soruyu sormakta fayda görmekteyim: 
Devletimiz ve özel sektör son 20 yılda maden aramacılığına gerekli önemi vermiş midir? Batı 
ülkelerindeki modern teknik ve bilimsel çalışmalar dikkate alınarak ne gibi iyileştirmeler ve 
madenciliği güçlendirici ne gibi atılımlar yapılmıştır? Eski teknolojilerle ve bilimsel yaklaşım
larla bulunan maden varlığımızın, yeni çalışmalarla, modern organizasyonlarla ve sektörün 
yeniden yapılandırılmasıyla daha da artırılacağı kanaatindeyim. 

Devletin, maden aramacılığında altyapıyı hazırlayan bir hüviyette güçlendirilmesi, işlet
melerin de zaman içinde özel sektöre devredilmesi, yıllardır bir kaosa dönüşen bu sektördeki 
sistemi daha iyi işler hale getirecektir. 

Enerji ve tabiî kaynaklar Bakanlığı, madencilikle ilgili olmayan kuruluşların bu sektörü 
engelleyici tutum ve davranışlarına kesinlikle karşı çıkmalı, özellikle yeniden düzenlenmesi dü
şünülen Maden İşleri Genel Müdürlüğüyle, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü bu sektö
rün lokomatifi haline getirilmelidir. Günümüzde artık mostra madenciliği yerini, gömülü ya
takların aranmasına terk etmiştir. Yüksek teknoloji ve uzun vadeli bilimsel çalışmalar yapa
rak, yeni yatakların bulunması, bilimsel bir gerçektir. Acaba, yeni maden arama sistemleri ve 
yüksek teknoloji Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğüne kazandırılmış mıdır veya kazandı
rılacak mıdır? 

Bir diğer önemli konu da, denizlerimizde bilimsel çalışmalar yapılması ve maden aranma
sıdır. Denizlerimizde yapılan bilimsel çalışmaların yetersiz olduğu bilinmektedir. Çeşitli kuru
luşların gemileri bugüne dek ne yapmıştır, ne gibi ciddî sonuçlar alınmıştır? Yunanistan ile 
her Ege krizinde MTA Sismik-1 Ege'ye çıkmaktadır. Bir yerde haklı gururumuz olan MTA 
Sismik-1 Gemisinin son yıllarda kaderine terk edilidğini ve hatta satılmak istendiğini biliyo
ruz. MTA Sismik-1 Gemisi şu anda ne durumdadır? 

Netice itibariyle, karalarda ve denizlerde madenciliğimize özel bir önem verelim, onları 
-devlet veya özel sektörü- koruyalım, güçlendirelim, onların, Türk cumhuriyetlerine ve geliş
mekte olan ülkelere ve Doğu bloku ülkelerine açılmalarını teşvik edelim. 

Etibank, Ülkemize önemli ölçüde döviz kazandıran, maden ocakları ve sanayi tesisleriyle 
hizmet veren bu kuruluşumuzdur, bunu destekleyerek geliştirip büyütmeliyiz. Mesela, Konya-
mızda bulunan Seydişehir Alüminyum Tesislerini süratle modernize etmeliyiz. Yıllık alümin
yum tüketimi 120 bin ton olan ülkemizin bu ihtiyacının 60 bin tonu Seydişehir İlçemizdeki Eti
bank Alüminyum Tesislerinden karşılanmaktadır. Geriye kalan 60 bin ton ise ithal edilmekte
dir. İthal bedeli ise, yaklaşık 100 milyon dolardır. Eğer bu tesislerde gerekli olan iyileştirme 
ve modernizasyona gidilirse, yıllık üretim kapasitesi 100 bin tona ulaşır. Tesislerin ıslahının ma
liyeti ise 185 milyon dolardır. Bu da, Türkiye'nin alüminyum ithaline ayırdığı paranın iki yıllık 
döviz miktarıdır. Yatırımın geri ödeme süresi de dört yıldır. Ayrıca, bu ıslah çalışmalarıyla böl
gede 2 500 - 3 bin kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacaktır. 

Türkiye Elektrik Kurumu, ülkemizin her yerinde elektrik enerjisini götüren, dağıtan ve 
pazarlayan bir genel müdürlüğümüzdür- ve köylerimizin elektrik ihtiyacını hemen hemen 
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bitirmek üzeredir; buna çok memnunuz, teşekkür ediyorum. Kurumun, yeni başladığı tarım
sal sulama elektrifikasyonunun geliştirilmesini canı gönülden istemekteyiz. 

Yaz mevsiminin kurak ve sıcak olduğu, kara ikliminin hâkim olduğu bölgemde sulama 
ön plana çıkmaktadır. Mazota göre yedi kat daha ucuz olan elektrik enerjisiyle sulama yapıla
bilmesi için, modern elektrik tesislerinin yaygınlaştırılması gerekir. Böylece, hem ürünümüz 
artacak, hem de köylümüz kalkınmış olacaktır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, ülkemizde linyit, turb, asfaltit, bitümlüşist gibi madenleri ara
mak, işletmek, bu madenlerden kok, briket imal edip, halkın hizmetine sunmaktadır. Bu ku
ruluşumuzun da geliştirilmesini istiyoruz. Yurdumuzda tahminî olarak 6.5 milyar ton linyit ol
duğu belirlenmiştir. Bunun yılda 60 milyon tonu üretilerek kullanılmakta ve yurdumuzda hava 
kirliliği giderek artmaktadır. Bu nedenle, kaliteli kömür üretiminin artırılması gerekir. 

Son olarak, Enerji Bakanlığımızın doğalgazla ilgili çalışmalarına değinmek istiyorum. Ma
lum olduğu üzere, ülkemizin doğalgaz kaynaklan yetersizdir. Yurt dışından getirilen doğalgaz
la Ankara'nın hava kirliliğinin önüne geçilmiştir. Bundan dolayı, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. 

Hava kirliliğinin yoğun olduğu illerimize doğalgazın götürülmesi en ulvî hizmet olacak
tır. özellikle, Ankara -Aksaray - Konya - Seydişehir hattının programa alınmasını istirham 
ediyorum. Son yıllarda tehlike sınırlarının çok üstünde olan hava kirliliğinin, ancak doğalgaz 
yoluyla önleneceği herkesin malumudur. 

Bakanlığımıza çalışmalarında başarılar diler, 1994 bütçesinin hayırlı olması dileğiyle, he
pinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Erarıcı. 
Aleyhinde, Elazığ Milletvekili Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun efendim. (RP sıraların

dan alkışlar) 
AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyor, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizin madenler, doğalgaz, enerji kaynaklarını 
işleten, dağıtan, pazarlayan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın dinamiği olan bir Bakanlıktır. 
Enerji ve maden, kalkınmanın itici gücüdür. Bu gücü değerlendiremeyen ülkeler, geri kalmış
lıktan, fakirlikten ve sömürülmekten kurtulamazlar, Türkiye de bu kaynakları yeterince de
ğerlendiremediği için, bir türlü geri kalmışlıktan kurtulamamaktadır. 

Son on yılda gördüğümüz şudur ki, bütün KİT'lerde olduğu gibi, madencilik sektöründe 
de büyük bir kriz yaşanmaktadır, özelleştirme sevdasıyla bu sektör, âdeta -tabiri caizse- bata
ğa sürüklenmiştir. Hükümetler, bu sürede, madencilik sektörünün düşürüldüğü bu durumdan 
kurtaracak hiçbir önlem almamışlardır. Bundan önceki ANAP hükümetleri ve DYP-SHP Ko
alisyon Hükümeti de, bu durumu sadece seyretmekle yetinmiştir. Halbuki bu sektör, çağdaş 
bir anlayışla yeniden yasal ve idarî yönden yapılanmalıydı, sermaye girişleri teşvik edilmeliydi, 
dünya pazarlarında düşen fiyatlarla rekabet edebilecek ekonomik işletme anlayışı, madencilik 
sektöründe hâkim kılınmalıydı; ancak, bütün KİT'lerde oludğu gibi, madencilik sektörü de 
kendi kaderine terk edildi. Gelinen noktada ne yapılacağına karar verilmiş de değildir. Büyük 
bir maden potansiyeline sahip olduğumuz halde, bunun ekonomiye katkı yapabilecek bir dü
zeyde olmaması, çok büyük bir ihmal ve sorumsuzluktur. 
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Seçim bölgem olan Elazığ'daki Şark Kromlarıyla, Ergani Bakır İşletmelerinin dünüyle 
bugününü karşılaştırdığım zaman, akıl almaz ihmali görmek benim için zor olmamıştır. 
Türkiye'deki bütün işletmeler de bunlardan çok farklı değildir. 

Madenciliğin ülke ekonomilerine katkısının önemli bir ölçüsü, gayri safi millî hasıla için
deki payıdır. Bu pay, ülkelerin maden potansiyeli ve ekonomik gelişmişliğine bağlı olarak deği
şir. Petrol ihracatı yapan ülkelerde yüzde 70'e kadar çıkan bu pay madencilikle uğraşan Güney 
Afrika ve Güney Amerika'da yüzde 25'e ulaşmaktadır. Yine, Amerika'da yüzde 4, Avustral
ya'da yüzde 6,5, Kanada'da yüzde 6'dır. Buna karşılık, ülkemiz madencilik sektörünün gayri 
safi millî hâsıla içindeki payı, 1950 yılından beri yüzde 1,5 civarında olmuştur. Demek ki, 1950 
yılında yüzde 1,5 olan bu pay, 43 yıl sonra aynı noktada saymaya devam etmektedir. 

Türkiye'nin gerçekten kalkınması, katma değer ve kaynak üretmesi için, madencilik sek
törünün çekici hale getirilmesi ve gayri safi millî hâsıla içindeki payının hızla artırılması, ma
denciliğin payının gayri safi millî hâsıla içinde yüzde 6-7 civarına çıkarılması gerekmektedir. 
Bu durumuyla, Türkiye'nin bu hedefe yaklaşması mümkün olmadığı gibi, Hükümetin de bu 
hususta bir çabasına rastlamak mümkün değildir. 

1992 yılında 14,7 milyar dolarlık toplam ihracatta, madencilik sektörünün payı 266 mil
yon dolardan, 1993*te 200 milyon dolara inmiştir. Bu rakam bile, bir maden zengini olan Türk
iye'nin, madenciliğinin geri kalmışlığını, ne kadar ihmal edildiğini göstermeye yeterlidir. 

MTA, geçmişte büyük hizmetleri olmuş bir kuruluşumuzdur, ancak bugün, MTA'nın, gö
revini yerine getirebilecek modern araç ve gereçlere sahip olmadığı kanaatindeyim. Kaldı ki, 
MTA Genel Müdürlüğünün, arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere ayrılan ödeneklerinin ve 
buna bağlı olarak da arama faaliyetlerinin azaldığı açıkça görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu enerji kaynakları bakımından en zengin olan bölgelerimizdir. Bu bölgelerde arama 
faaliyetlerinin tamamen durduğunu görüyoruz. Mevcutların işletilmesi dahi mümkün olma
yan, gerekli ilgiden uzak olan bu bölgelerimizdeki işletmelere, daha büyük ilgi, alaka ve destek 
bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir ülkede fert başına düşen elektrik enerjisi, o ülke
nin gelişmişlik düzeyini gösterir. Norveç'te, fert başına düşen enerji 25 bin, Amerika'da 20 bin, 
İngiltere'de 8 bin, İspanya'da 500 kilovat/saattir. Oysaki bizde, fert başına düşen enerji mikta
rı 1 286 kilovat/saattir. Bu halimizle, OECD ortalaması olan yaklaşık 10 bin kilovat/saatin 
çok gerisindeyiz. Ayrıca, dünya ortalaması olan 3 bin kilovat/saatin de gerisinde olduğumuzu 
görüyoruz. Demek ki, Türkiye, enerji üretimi ve kullanımı itibariyle iyi bir yerde değildir. Enerji 
üretimine şimdiki ve geçmişteki iktidarların gerekli azamî değeri ve desteği vermedikleri orta
dadır. Hal böyle iken, birilerinin bu sektörle övünmeleri -bana göre- doğru değildir. Bugüne 
kadar, birçok sektörde olduğu gibi, enerji sektöründe gerekli atılımı yapmak bir türlü müm
kün olmamıştır. 

Anadolu insanı, elektrik enerjisinden, çağdaşlarına göre en son istifade eden toplumlar
dan birisidir. Elektrik üreten Keban Barajı, Elazığ'da inşa edilmiş olmasına rağmen, Elazığ 
ve çevresi ancak üretime geçtikten üç dört sene sonra bundan istifade edebilmiştir. TEK'teki 
yanlış program, hatalı ve keyfî uygulamalar, israf ve savurganlık, insanımızı uzun zaman gaz 
lambasına mahkûm bırakmıştır. 

TEK'i, biri üretim, diğeri de dağıtım olmak üzere, kaba olarak ikiye ayırdığımızda, üre
timden önce dağıtımın özelleştirilmeye başlandığını görüyoruz. Dağıtımdan önce üretimin 
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özelleştirilmesi gerekirdi. Bu yöndeki özelleştirme gayretlerini ben de yürekten destekliyorum. 
Üretimdeki katma değeri artıracağına, ekonomiye rasyonel katkılar sağlayacağına inanıyorum; 
ancak, dağıtımdaki özelleştirme için, basma da çeşitli zamanlarda yansıdığı gibi, AKTAŞ, kö
tü bir örnek olmuştur. Gönül isterdi ki, özelleştirme önce üretimle başlasın, sonra sağlıklı yü
rüsün; başlangıç, sonrasına kötü örnek olmasın. 

Değerli arkadaşlarım, aslında TEK'teki özelleştirmeye, sosyal tesislerden başlanması ge
rektiğine inanıyorum. Üretime katkısı olmayan, TEK'in sırtında çok büyük ekonomik yük olan 
bu tesisler, öncelikle özelleştirilmelidir; çünkü, bu tesisler, çalışanıyla, yakıtıyla, diğer giderle
riyle TEK'e büyük maliyetler getiriyor. 

Uzun yıllar Türkiye'de, Türkiye'ye göre lüks sayılabilecek ölü yatırımlara gidilmiş ve TEK'in 
kaynakları buralara harcanmıştır. Bu tesisleri çalışanlarına çok görmüyorum; ancak, köyüne 
doğru dürüst elektrik götüremeyen bir ülkede, bu tür yatırımlar bana göre lükstür, israftır. Bu 
mantık ve anlayışın terk edilmesi gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, gazetelere de yansıdığı gibi, TEK'teki bir ihaleden bir 
iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Bu ihale, Atatürk Barajında üretilecek elektrik enerjisini 
taşıyacak yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattının, bir Fransız firması ön
derliğindeki ortaklığa pazarlıkla verilmesidir. Bu pazarlıkla ihale, komisyon üyeleri arasında 
görüş ayrılıklarına sebep olmuş, 6 kişi olan komisyon üyelerinden 3'ü, bu ihaleye muhalefet 
şerhi koymuşlardır. Üyelerden biri, uygulamanın ihale olmadığı kanaatini ifade ediyor; ihale 
sayılabilmesi için, en az iki firmanın ihaleye girmesi gerektiğini, söyleyerek muhalefet şerhi ko
yuyor. Bir başka komisyon üyesi, fiyatın daha da aşağıya çekilebileceğini, bazı malzemelerin 
bu ortaklığa verilebileceği, bazı malzemelerin de ihale kapsamından çıkartılmasını isteyerek, 
teklifin Paşaköy salt merkeziyle kıyaslanması halinde, yüzde 30 daha pahalı olduğunu söyleye
rek, muhalefet şerhini koyuyor. Bir başka komisyon üyesi de, Yeşilhisar ve Temelli merkezleri
nin, Paşaköy merkeziyle kıyaslanması durumunda, fiyatının 8 milyon 156 bin mark olması ge
rekirken, 14 milyon 370 bin mark olduğunu, dolayısıyla Fransız ortaklığının fiyatının, bu mer
kezler göz önüne alındığında, yüzde 76 daha yüksek olduğunu, dolayısıyla ihalenin rekabete 
açık yapılması gerektiğini söyleyerek muhalefet şerhini koyuyor. 

BAŞKAN — Sayın Tunç, vaktinizi kullandınız, lütfen bağlayınız. 

AHMET CEMtL TUNÇ (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bitiriyorum. 
İki hususun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum: Bir, bu ihaleye neden bu Fransız ortak

lığından başka firmalar alınmamış, rekabete açık yapılmamıştır? 
İkinci sualim de : Acaba bu işi yapabilecek yerli bir firma yok mudur?. 
Bu hususların açıklığa kavuşturulmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (RP ve ANAP 

sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeleri tamamladık. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN DtKtCt (Kahramanmaraş) •— Soru vardı Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Efendim, "görüşmeler tamamlanmıştır" dedim ve baktım, soru sormak is
teyen olmadı, şimdi hareket ettiniz. Lütfen, yazılı olarak sorun, Sayın Bakan size cevap verirler. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Ihmam Başkanım, yazılı olarak sorarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. —Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 51 147 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 2 467 453 000 000 
s BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 291 753 000 000 

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

999 Dış Proje Kredileri 5 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 2 816 053 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Enerji ve Thbiî Kaynaklar Bakanlığı 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

967 169 803 000 

Toplam 
harcama 

941 768 659 000 

İptal edilen 
ödenek 

25 401 144 000 

1050S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

1 369 181 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir. 
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a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 240 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 13 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 260 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 289 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 289 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 289 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek 
toplamı 

17 750 000 000 

A —CETVELİ 

Toplam 
harcama 

9 640 703 000 

iptal edilen 
ödenek 

8 109 297 000 

1050 S.K. 83. 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

6 774 570 000 TOPLAM 

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

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

TOPLAM 17150000000 9 865 830 000 

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

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü 1994 malî yılı bütçeleriyle 1992 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Değerli milletvekilleri, bugünkü programımız tamamlanmıştır. Yarınki programda yer alan 
kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 16 Aralık 1993 Perşembe günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Ankara - İstanbul Otoyolunun yapımına 

ve Jıakedişlerin ödenme şekline ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'nin yazılı cevabı (7/1767) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak yanıtlanması 

için gereğini dilerim. 
Saygılarımla. . 

UluçGürkan 
Ankara 
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1. 26 Nisan 1993 günlü Hürriyet gazetesinde, Antalya Beldibi'nde denize 20 metre uzak
lıkta havuzlu bir villayı 2 milyar Türk Lirası karşılığında aldığınız yazılmış ve villanın resimleri 
yayınlanmıştır. Ancak, 8 Haziran 1993 günü kamuoyuna "mal beyanınız" konusunda yaptığı
nız açıklamada bu villa gösterilmemiştir. 

Neden? Yanlış bir haber mi söz konusudur, yoksa sizin bir unutkanlığınız mı? "Mal 
beyanınızda" unutkanlığınıza yorulacak başkaca eksiklikler var mıdır? 

2. Ankara-lstanbul otoyolunun yapımını gerçekleştiren müteahhit firmalara hakedişleri 
hangi döviz cinsi esas alınarak yapılmaktadır? 

İlgili sözleşmelerde hükümete "istediği döviz cinsini seçmek" olanağı tanınmış mıdır? Bu 
olanak, döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar karşısında hükümete gereksiz ve yersiz yere fazla 
ödeme yapmamak korumasını getirmekte midir? 

Bu bilgilerin ışığında, önceki ANAP hükümeti döneminde ilgili otoyolun müteahhitlerin
den İtalyan Anstaldi firmasının hükümetin dolar esasıyla ödeme yapmak önerisini reddetme
sini ve başka bir döviz cinsi esasının uygulanması için talepte bulunmasını nasıl değerlendiri
yorsunuz? Sizin, Demirel Hükümetinde Devlet Bakanı olarak Hazinenin sorumluluğunu üst
lenir üstlenmez bu konuda İtalyan Ansaldi firmasının talebini haklı bulmanız ve ödemeyi bu
na uygun olarak yaptırmaktaki gerekçeniz nedir? 

Anılan olayda İtalyan Ansaldi firmasına hakediş ödenmesi hangi tarihte ve hangi döviz 
cinsi üzerinde yapıldı? Bu yüzden devlet ne kadarlık bir zarara uğradı? önceki hükümetin göze 
almadığı bu zararı siz hangi gerekçeyle üstlendiniz? 

3. Kısaca VDMK olarak bilinen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç izni, Türkiye'de 
ilk kez hangi bankaya ve hangi tarihte verildi? Faiz oranı neydi? 

Yüksek faizle bu izin verilirken diğer bankaların mevduat toplamada uyguladıkları faiz 
oranı yüzde kaçtı? 

Bizim hesaplarımıza göre, bir bankaya öteki bankalara göre piyasadan yaklaşık 14 puan
lık bir farkla mevduat toplama ayrıcalığı yaratan bu uygulama ne kadar sürdü? Açık anlatı
mıyla, VDMK olanağın ne kadarlık bir süre için tek bir bankanın tekelinde kaldı? Diğer ban
kaların bu konudaki taleplerine olumlu yanıt verilmesi Hazinede neden geciktirildi? 

Gecikmenin gerekçesi ne olursa olsun, sizce bu durum bankalar arasında tek bir banka 
lehine haksız rekabet olanağı yaratmamış mıdır? Anılan banka bu haksız rekabet olanağından 
yararlanarak piyasadan ne kadarlık bir mevduat toplamıştır? 

İlgili ve sorumlu bakan olarak bu haksız rekabet ortamına nasıl göz yumdunuz? 

4. 4.10.1992 günlü Resmî Gazetede yayımlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu teb
liği ile 20.8.1991 tarihinden önce gayrikabili rücü akreditifi açılmış ve 4.10.1992'de geçerli "temdit 
edilmemiş" akredifler için özel bir teşvik kıyağına öncülük ettiğiniz biliniyor. Nitekim basında 
da bu kıyağın bir tek Raks Şirketine 350 milyar liralık bir kaynak aktarımı olanağı yarattığı 
açık biçimde yazılmıştı. 

Konu, bir soru önergesi ile sorgulandığında, 10.12.1992 günü itibariyle verdiğiniz yanıtta, 
teşvik uygulamasının münhasıran bir firmaya imtiyaz sağlamak amacıyla çıkarılmadığını, ya
rarlanacak başka firmaların tespiti için bankalardan listeler istendiğini belirtmiş ve bu listeler 
gelmeden herhangi bir ödeme yapılmaması için Merkez Bankasının uyarıldığını vurgulamış
tınız? 
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Sonraki günlerde Merkez Bankasına ödeme talimatı verdiğinize göre, bankalar istediğiniz . 
listeleri Hazineye göndermiş olmalılar. Buna göre, gerek Raks Şirketi, gerekse başka hangi fir
malar, hangi işlemleri sonucu ne kadarlık bir ödüle layık görülmüş durumdalar? 

Bu konuyla ilgili olarak sizin ödeme talimatınıza rağmen Merkez Bankası bu Ödemeyi ni
çin yapmadı? ödemenin haklılığı, hukukiliği ve gerçekliği konusunda hangi itirazları dile ge
tirdi? Başbakanlığa, ne içerikte bir şikâyetname, ya da yakınma yazısı gönderdi? 

Merkez Bankasının anılan ödemeyi aylardan beri askıda tutan yakınmaları sizce de geçer
li mi? Geçerliyse, bu yakınma konularını daha önceden düşünmeden Para-Kredi ve Koordi
nasyon Kurulunun aldığı karardan ve Merkez Bankasına ödeme talimatı verilmesinden kendini
ze ne gibi bir sorumluluk payı çıkartıyorsunuz? Eksik bilgilenme mi, yoksa yetersiz algılama mı? 

Merkez Bankasının yakınmasını geçerli bulmuyor, ya da saymıyorsanız; şimdi Başbakan 
olarak bu ödemelerin yapılmasını sağlayacak mısınız? Gerçekleşmeyen bu ihracat akreditifleri 
için, işçiden ve memurdan esirgediğiniz ne kadarlık bir kaynak ayırdınız? Bu kaynağı nereden 
bulmayı düşünüyorsunuz? Merkez Bankası bünyesindeki DFİF'de yeterli kaynak olmadığı bi
lindiğine göre, acaba banknot matbaasına mı güveniyorsunuz? 

5. İhracatı desteklemek için hazırlıklarını sürdürdüğünün teşvik politikası kapsamında 
"uzun yol navlunu" olarak bilinen uygulamaya ağırlık vereceğiniz anlaşılıyor. Normalinde be
lirli mallara ve gerçekten de Japonya ve ABD gibi uzak ülkelere yapılan ihracata tanınan bu 
teşviğin kapsamı, alınan bilgiye göre hemen her mala ve her yere anlayışıyla sınırsız biçimde 
genişletilmektedir. 

Bu yaklaşım, hayalî ihracata kaynaklık, eden "vergi iadesi" uygulamasının şimdi "uzak 
yol navlunu" adıyla yenilenmesi anlamına gelmiyor mu? Bu uygulama için Hazinenin sık sık 
olmadığını söylediğiniz hangi kaynağını kullanacaksınız? 

6. özel bir banka olan İstanbul Bankasının malî güçlüklerini aşamayacağı gerekçesiyle 
kapatılarak Ziraat Bankası bünyesi içine alınması sırasında anılan bankanın Genel Müdürü
nün eşiniz Sayın özer Çiller olduğu biliniyor. Bu sırada siz, üniversitedeki görevinizin yanı sıra 
anılan bankada eşinizin danışmanlığını resmen yapıyor muydunuz? 

Katıldığınız bir açık oturumda, bu nedenle "banka hatırdınız" diye suçlandığınızda, anı
lan banka konusunda, "biz batırmadık, kurtardık. O bankanın hayatta olması gerekirdi" ya
nıtını verdiniz. Eğer gerçekten geçmişte bir haksızlık yapıldıysa bunu düzeltmeyi düşünüyor 
musunuz? 

özelleştirme programınız kapsamında, anılan bankanın iştirakleri olan Fruko-Tamek, Pepsi, 
Meksa Dağıtım Şirketi, Niğde Meyve Suyu ve Pereja gibi şirketler hakkında alınan özelleştir
me uygulaması konusunda da' 'ihtiyatî tedbir" kararı alınmıştır. Haklılığını kabul etmediğiniz 
ve kişisel sorumluluğunun bulunan bir olayın en iddialı olduğunuz özelleştirme programınıza 
"ihtiyatî tedbir" gölgesi düşürmesini nasıl karşılıyorsunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.12.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00948 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1767-5649/25291 

sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Sayın H. Uluç Gürkan'ın Sayın Başbakana tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip edilen; 7/1767 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar ekte 
sunulmaktadır. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın Sayın Başbakana Yönelttiği 
Yazılı Soru önergesine İlişkin Cevaplar 

Cevap 1. "Kızılı soru önergesinde konu edilen Antalya'daki villa Sayın Başbakana veya 
aile fertlerinden birisine ait bulunmamaktadır. 

Bu villa Sayın Başbakanın bir arkadaşının da hissedarı olduğu bir şirkete aittir. 
Sayın Başbakana ve eşine ait tüm mal varlığı TBMM Başkanlığına verilen mal bildirimin

de eksiksiz olarak bildirilmiş bulunmaktadır. 

Cevap 2. Bakanlar Kurulunun 20.4.1986 tarih ve 10611 Sayılı Kararı gereğince; % 55 + 
% 45 modeli veya dış kredi imkânı ile ya da iki modelin kombinasyonu bir modelle gerçekleşti
rilmesi öngörülen otoyol, baraj vb büyük projelerin finansmanının karşılanması hususunda 
Kamu Ortaklığı İdaresi, ihale ve teknik yönden kontrolörlüğü ile Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğı yetkili kılınmıştır. 

Otoyol ihaleleri sırasında, Kınalı, Sakarya Otoyolu İhalesi teklif verme şartnamesinde, mü
teahhitlere kendilerine ödenmesini istedikleri para birimlerine göre teklif verme olanağı tanın
mış bulunmaktadır. 

Gümüşova-Gerede Otoyolu ve Bolu Doğu Geçişi Astaldi S. P. A. Firmasına verilmiştir. Söz
leşmenin 3 üncü maddesinde % 45, % 55 modeline göre ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Bu
nun yanında, Bakanlar Kurulu Kararı esas alınarak Yüksek Planlama Kurulunun 11.12.1990 
tarihli ve 90/T-106 sayılı Kararına göre 3.4.1992 tarihinde bir ek sözleşme yapmak zorunluğu 
doğmuş ve bu sözleşmede bütün ödemelerin ABD doları cinsinden yapılacağı düzenlemesi ge
tirilmiştir. Ayrıca, bu sözleşmede Astaldi Firmasının baz yılını 1985 kabul etme önerisi redde
dilmiş ve baz yılı 1987 olarak kabul ettirilmiş; böylece kamuya 25 milyon ABD doları kadar 
tasarruf yapma olanağı sağlanmıştır. 

Cevap 3. Türkiye'de ilk kez Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Pamukbank T.A.Ş. ve Inter-
bank A.Ş.'nin ihraç ettiği varlığa dayalı menkul kıymetler 20.8.1992 tarihinde Sermaye Piyasa
sı Kurulunca kayda alınmıştır. Söz konusu varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihraç tutarları 
ve faiz oranları şöyledir : 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

İhraç tutarı Yıllık brüt basit 
Vade (Bin TL.) faiz oranı (%) 

1 Ay 155 000 000 67.1 
2 Ay 149 000 000 72.4 
3 Ay 143 000 000 74.8 
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Vade 

4 Ay 
5 Ay 
6 Ay 
7 Ay 
8 Ay 
9 Ay 

10 Ay 
11 Ay 
12 Ay 

İhraç tutarı 
(Bin TL.) 

136 000 000 
128 000 000 
120 000 000 
93 000 000 
42 000 000 
35 000 000 
27 000 000 
19 000 000 
14 000 000 

1 061 000 000 

Yıllık brüt basit 
faiz oranı (%) 

76.2 
77.0 
78.9 
80.2 
80.4 
82.3 
83.2 
84.6 
84.5 

Pamukbank T.A.Ş. 
îhraç tutarı Yıllık brüt basit 

Vade (Bin TL.) faiz oranı (%) 

3 Ay 100 000 000 74.8 

Interbank A.Ş. 

Vade 

1 Ay 
2 Ay 
3 Ay 
4 Ay 
5 Ay 
6 Ay 
7 Ay 
8 Ay 
9 Ay 

10 Ay 

thraç tutarı 
(Bin TL.) 

425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 
425 000 

4 250 000 

Yıllık brüt basit 
faiz oranı (%) 

67.0 
67.0 
70.2 
69.2 
71.6 
73.5 
74.1 
76.3 
77.9 
80.4 

Aynı tarihte mevduatı en büyük 5 bankanın ortalama tasarruf mevduatı faiz oranları ise 
şöyledir : 

Yıllık Brüt 
Basit Faiz Oranı (%) 

1 ay vadeli mevduat 58 
3 ay vadeli mevduat 68 
6 ay vadeli mevduat 70 

12 ay vadeli mevduat 73 
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Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: III, No : 14 sayılı "Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin 
Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet tikelerine Dair 
Esaslar Tebliği'*nin 24 üncü maddesine göre varlığa dayalı menkul kıymetlerin faiz oranı ih-
raççı tarafından serbestçe belirlenebilmektedir. Bugüne kadar 27 banka ve 2 finansal kiralama 
şirketinin toplam 57.8 trilyon TL. tutarındaki 126 başvurusu sonuçlandırılmıştır. 31.10.1993 
tarihi itibariyle tedavülde olan varlığa dayalı menkul kıymetlerin toplam tutarı ise 27.1 trilyon 
TL.'dır. Ihraçlardaki ortalama faiz oranları aşağıdaki gibidir : 

Vade 

l Ay 
2 Ay 
3 Ay 
4 Ay 
5 Ay 
6 Ay 
7 Ay 
8 Ay 
9 Ay 

10 Ay 
11 Ay 
12 Ay 

Yıllık Brüt Basit 
Faiz Oranı (%) 

63.0 
66.2 
70.1 
71.6 
72.2 
73.1 
74.1 
75.1 
75.9 
76.1 
77.0 

. 78.0 

Görüldüğü üzere üç ayrı bankanın başvurusu aynı tarihte kayda alınmıştır. Bundan son
raki ilk başvuru ise 7.9.1992 tarihinde T. İş Bankası A.Ş, tarafından yapılmış ve söz konusu 
Bankanın varlığa dayalı menkul kıymetleri 21.9.1992 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kaydı
na alınmıştır. Takip eden başvurular da yasal inceleme süresi içinde sonuçlandırılmıştır. Baş
vuruların sonuçlandırılmasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının herhangi bir izin veya 
onay zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Cevap 4. 4.10.1992 günlü Resmî Gazetede yayınlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Ku
rulunun Tebliği ile; 20.8.1991 tarihinde önce açılarak, banka kayıtlarına girmiş ve bu kararın 
yürürlüğe girdiği tarihte halen geçerliliği olan akreditifler (temdit edilmemiş olmak şartıyla) 
kapsamında yapılan ihracata, 90/20 sıra nolu Tebliğ ile öngörülen ödeme miktarlarının tama
mı, söz konusu akreditif bitimine kadar (temdit edilmemek şartıyla) uygulanır. 

20.8.1991 tarihi ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen yapılmış ihracata, söz 
konusu gayrikabili rücu akreditiflerden yapılmış gibi mahsup edilerek ödeme yapılır" şeklinde 
bir düzenleme yapılmıştır. 

Tebliğin uygulanması aşamasında, uygulamayı yapacak olan T.C. Merkez Bankası ile Teb
liği hazırlayan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında, Tebliğin yorumu ile ilgili bazı te
reddütler ortaya çıkmıştır. Bu tereddütler, söz konusu Tebliğin 1 inci maddesinin 2 nci paragra
fının ne şekilde uygulanacağı ve 1 inci paragrafta sözü edilen "akreditifler" ibaresinin "gayri-
kabilirücu akreditifler veya devlet bağlantısı" olarak mı mütalaa edileceği noktalarında top
lanmaktadır. Merkez Bankasının bu tereddütleri üzerine, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca; 
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"akreditifler" ibaresinin "gayrikabilirücu akreditifler" olarak anlaşılması ve yabancı devlet 
bağlantılarının bu kapsama alınmaması, geçerliliğini koruyan akreditifler kapsamında yapılan 
ihracata, öngörülen ödeme araçlarının tamamının, söz konusu akreditif bitimine kadar uygu
lanması, bu nitelikte bir akreditifin mevcudiyeti şartıyla, 20.8.1991 ile 4.10.1992 tarihleri ara
sında fiilen gerçekleştirilen ihracatlara, hangi akreditife veya bağlantıya dayanırsa dayansın, 
söz konusu akreditiften yapılmış gibi mahsup edilerek, prim ödemesi yapılması, eğer bu ihra
catçılara Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu primi ödemesi yapılmışsa, aradaki farkın öden
mesi, şeklinde Tebliğin uygulanmasına açıklık getirilmiştir. 

Bununla birlikte, Merkez Bankasınca "müktesep hak sağlayan gayrikabili rücu akreditif 
amiri dışındaki ithalatçılara gerçekleştirilen ihracat ile akreditifte öngörülmeyen malların ihra
catının da ilgili Tebliğ hükümlerinden yararlandırılıp, yararlandırılmayacağı" hususunun Para-
Kredi ve Koordinasyon Kurulunda bir kere daha mütalaa ve müzakere edilmesi talep edilmiştir. 

Bu açıklamalardan görüleceği üzere, konu ilgili Tebliğin teknik olarak yorumlanmasın
dan kaynaklanmaktadır. Nitekim, Merkez Bankasının, Başbakanlığa muhatap yazısı herhangi 
bir yakınma içermemekte, yalnızca teknik olarak bazı açıklamaların getirilmesi istenilmektedir. 

Cevap 5. Ödemeler dengesinin uzun vadede sağlıklı bir yapıda gelişmesi için mal ve hiz
met ihracının sürekli ve yeterli bir biçimde artması gerekmektedir. Türkiye'nin hedefi, dünya 
pazarlarında her ürünün, her yerde sürekli olarak yer almasını sağlamaktır. Bu itibarla, ihra
cat gelirlerimizi artırabilmek ve ihracatımızı olumsuz yönde etkileyen unsurların etkisini en aza 
indirmek amacıyla esasen 1983 yılından itibaren navlun desteği verilmektedir. Ayrıca, son yıl
larda gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanan resesyon ve eski doğu bloku ülkelerinin piyasaya 
çok düşük fiyatlarla girmeleri nedeniyle ihracatçılarımızın yaşadığı rekabet sorunu verilen navlun 
desteği ile giderilmeye çalışılmaktadır. 

Yukarıda belirtilenler neticesinde faydası inkâr edilemeyecek navlun desteği, her mala ve 
her yere verilmeyip, yüksek ihraç potansiyeline sahip ürünlere ve ülkelere verilmektedir. Söz 
konusu desteğe ilişkin uygulama vergi iadesinden farklı olup, bu konudaki uygulayıcı birim 
olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devamlı izlenerek gerek uygulamanın et
kinliği, gerekse istismarın engellenmesi amacıyla ihtiyaç olduğunda uygulama usul ve esasla
rında değişiklik yapılmaktadır. Bununla birlikte, Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlü
lüklerimiz karşısında, yazılı bir metin kurum ve kuruluşlara verilememektedir. Navlun desteği 
kapsamında yapılan ödemelerin kaynağı ise yine bazı malların ihracat ve ithalatındaki kesinti
lerden oluşan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonudur. 

Cevap 6. Malî güçlük içerisine düşmüş diğer kamu ve özel bankalara yapıldığı şekilde, 
İstanbul Bankası da mevduat sahiplerini ve Banka ile ticarî ilişkide bulunan kişi ve kuruluşları 
zarara uğratmama, bu operasyonun ekonomiyi en az etkilemesi politikalarına uygun olarak 
Ziraat Bankası bünyesi içerisine alınmıştır. Dolayısıyla, tamamlanmış bir işlemle ilgili olarak, 
yeni bir uygulamaya girilmesi söz konusu olamaz. 

öte yandan, İstanbul Bankası iştiraklerinden Fruko-Tamek Meyva Suyu Sanayi A.Ş., Ta-
mek Gıda Sanayi A.Ş., Mekta Ticaret A.Ş., Metal Kapak Sanayi A.Ş. ve Nimsa Niğde Meyva 
Suları Sanayi A.Ş., Yüksek Planlama Kurulunun 20.3.1990 tarih ve özelleştirme 90/6 sayılı 
Kararı ile özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına devredilmiş olup, İdarece 
özelleştirme süreci başlatılarak satış için ilana çıkılmıştır. Bu aşamada İstanbul Bankası hisse
darlarından Has Holding A.Ş.'nce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davada, 
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T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne devredilen tstanbul Bankasına ait söz konusu iştiraklerin, bu ban
ka veya Kamu Ortaklığı tdaresi yahut bir başka kişi veya kuruluş aracılığı ile satışların dava 
sonuna kadar ihtiyatî tedbir yolu ile durdurulması kararı verilmiştir. 

Kamu Ortaklığı idaresince ve diğer davalı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce davaya karşı veri
len cevaplarda söz konusu ihtiyatî tedbir kararının kaldırılması yönünde itirazlarda bulunul
muştur. Bu itirazlarda kısaca, Kamu Ortaklığı tdaresi hakkında bir müddeabih belirtilmediği, 
dolayısıyla aleyhe bir dava açılmış sayılmayacağı, satışı durdurulan iştiraklerle ilgili paylarda 
davacıdan başka davaya dahil edilmemiş olan şahısların da hakları olduğundan, onların zara
rını mucip ihtiyatî tedbir itirazının usûle aykırı bulunduğu, ihtiyatî tedbir kararının teminatsız 
verilemeyeceği gibi sebepler belirtilmiş; ancak bu itirazlar mahkemece reddedilmiştir. Tedbirin 
kaldırılması istemi yargılama aşamalarında yinelenmiş, ancak mahkemece kabul görmemiştir. 
Yargılama sonunda dava görevsizlik nedeniyle reddedilmiş ve yapılan temyiz istemi sonucu Yar-
gıtayca, usûl yönünden istemin reddine karar verilmiştir. Bu durum karşısında anılan davanın 
yargılaması -görevsizlik kararı nedeniyle- Asliye Ticaret Mahkemesinde görülecektir. 

2.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Beypazarı-Kırbaşı Bucağına Ziraat Ban
kası Şubesi açılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin ya
zılı cevabı (7/2096) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüce Devletimizin devamlılığı ilkesine bütün Cumhuriyet Hükümetleri, bütün kamu ku

rum ve kuruluşları ve hatta özel kuruluş ve kişiler bile sahip çıkıp saygı duyduğuna göre Ba
kanlığım döneminde başlatılan aşağıdaki işler ile ilgili sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını delaletinize ve tensibinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Vehbi Dinçerler 

Ankara 

1991 Yılı Ekim ayında uhdemde bulunan Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp ilgili ba
kanlıklara, genel müdürlüklere, çeşitli başkanlıklara, Ankara Valiliğine, Ayaş, Beypazarı, Çam-
ltdere, Etimesgut, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Sincan ve Yeni
mahalle kaymakamlıklarına, bu ilçelerin köy ve mahalle muhtarlıklarına birer sureti gönderi
len "Ankara 3 üncü Bölge İlçeleri Çözüm Bekleyen İşler" adlı kitapçıkta yer alan işlerden aşa
ğıda belirtilen konuda/projede/düşüncede/yatırımda bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıl içinde; 

a) Ne gibi gelişme ve gerçekleşme olmuştur? 
b) Söz konusu iş kısmen veya tamamen bitirilmiş midir? 
c) Söz konusu işin verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurumları 

arasında herhangi bir koordinasyon ve görüş alışverişi yapılmış mıdır? 
d) Söz konusu işin bitirilmesi ne kadar zaman alacak ve kaç milyon TL. ek harcamaya 

ihtiyaç olacaktır? 
e) Söz konusu işin bitirilmesi için Bakanlık emri, genelge, yönetmelik, tüzük ve kanun 

değişikliklerine ihtiyaç var mıdır? 

Sorulan İş/Konu/Proje/Yatırım 
Beypazarı-Kırbaşı Nahiyesine Ziraat Bankası Şubesi açılması. (Etütleri tamamlanmıştır.) 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.12.1993 

Sayı : B.02.0.006.0/00834 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 14.10.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2096-6156/27967 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Vehbi Dinçerler'in Sayın Başbakana tevcih ettiği ve ta
rafımdan cevaplandırılması tensip edilen; Beypazarı-Kırbaşı Nahiyesine Ziraat Bankası Şubesi 
açılmasına ilişkin 7/2096 esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmaktadır. 

3644, 3647 ve 3806 sayılı kanunlarla bir çok yerleşim yerinde ilçe teşkilatı kurulmuştur. 
Yeni ilçe olan yerlerden 77'sinde Ziraat Bankası Şubesi bulunmamaktadır. Beypazarı-Kırbaşı 
Kasabası dahil 850 yerde daha Ziraat Bankası Şubesi açılması istenilmektedir. Böylece, yeni 
ilçe olan yerlerle birlikte toplam 927 yerde şube açılması talep edilmektedir. 

Bununla birlikte, personel alımı ve yeni açılacak şubeler için hizmet binası temini konu
sunda uygulanan tasarruf tedbirleri gereği güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca yoğun iş yü
kü ve verilen ilave görevler nedeniyle, Bankada halen personel açığı da bulunmaktadır. 

Bu nedenlerle, Ziraat Bankasınca yeni şube açılması için T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına başvuruda bulunulmamıştır. 

Ancak, Ankara tli Beypazarı İlçesine bağlı Kırbası Kasabasında söz konusu Bankaca bir 
şube açılması hususu ileride değerlendirilmek üzere kayda alınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Bekir Sami Daçe 

Devlet Bakanı 
5. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, bir özel TV tarafından Bosna-Hersek için top

lanan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nurhan TekineVin yazılı ceva
bı (7/2648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular : 
1. Bosna-Hersek Müslümanlarına yardım için Inter Star TV.'si tarafından toplanan yar

dımın miktarı nedir? 
2. Bu paranın tamamı Bosna'ya gönderilmiş midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.12.1993 

Sayı : B.02.0.014/2.01-0754 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 6.12.1993 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.7/2648-

6756/28799 sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlığın 10.12.1993 tarihli ve B.02.0.KKG/106-4514/6815 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 

önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Nurhan Tekinel 
Devlet Bakanı 

Cevap : 1. Inter Star Televizyonunun Bosna-Hersek'li müslümanlara açtığı yardım 
kampanyasından toplanan para 32 559 416 000 TL.'dır. 

Bunun 22 300 000 000 TL.'sı Inter Star tarafından 10 259 416 000 TL.'sı PTT tarafından, 
4 Şubat 1993 tarihinde Kızılay'a teslim edilmiştir. 

2. Toplanan paranın 31 809 416 000 TL.'sı 11 Şubat 1993 tarihinde, 750 000 000 TL.'sı 
ise 9 Nisan 1993 tarihinde Kızılay tarafından Bosna-Hersek Hükümetinin yurt dışında açtır
mış olduğu insanî yardımlar hesabına transfer edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
45 İNCİ BİRLEŞİM 

1 5 . 1 2 . 1 9 9 3 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/628) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 2. — 1992 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/584,3/1112) (S. Sayısı: 397) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 3 . — Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/629) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

X 4. — 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/582, 3/1113) (S. 
Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.12.1993) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




