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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10,00'da açılarak üç
oturum yaptı.
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdare
ler Bütçe Kanun tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun tasarılarının (1/608, 1/6Ö9, 1/558, 3/595)
(S. Sayısı : 149, 150, 220) görüşmelerine devam edi
lerek :
Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı,
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü,
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü,
Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı
Bütçeleri ile>
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1983
Malî Yılı Kesinhesapları;
Kabul edildi.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
(3/581, 1/597) (S. Sayısı : 203) 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanun Tasarısının ise maddeleri • kabul edil
di, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216)
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı (3/590,
1/560) (S. Sayısı : 217) ve
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (3/587,
1/585) (S. Sayısı : 206);
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun taşanlarının
da maddeleri kabul edildi, tünlerinin gelecek birle
şimde açık oya sunulacağı açıklandı.
1985 Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının Genel Kurul Gö
rüşme Programında 19.12.1984 tarihinden itibaren
yapılması istenilen değişikliklere dair ANAP Grup
Başkanvekilliğinin önergesi okunarak gelecek birle
şimde görüşüleceği Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
19 Aralık 1984 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 23.5ö*d'e son verildi.
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II. — GELEP [KAĞITLAR
19.12.1984 Çarşamba

Tasan
I , 7. — Bilecik Milletvekili Y ı t a z Demir'in, Ma1. -—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik I den Dâiresinde görevli hazı memurlara kömür ruh
Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında 9 Ağustos 1984
satı verMiği iddiasına ilişkin "Enerji ve Talbiî Kay
Tarihinde İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onaylan*
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) (Baş
masının Uygun Bulunduğuna Da'ir Kanun Tasarısı
kanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
(1/641) (Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarına)
•8. -r- Erzurum Milletvekili HiÜmi Na'lhantoğlu'nun,
(Başkanlığa geliş tariM : 19.12.1984)
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Erzurum
Valiliğine çekildiği iddia edilen mesaja ilişkin Dev
Rapor
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) (Başkan
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya
lığa geliş tarihi: T8.12.1984)
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 13 Ey
lül 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Söz I
Yazılı Soru önergeleri
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri
in, T.B.M.M. Genel Kurulunda düzenlenen Türk ka
Komisyonları Raporları (1/617) (S. Sayısı : 23'2) (Da
dın hakları ile ilgili özel gündem nedeniyle söz alan
ğıtma tarihi : 18.12.1984) (GÜNDEME)
I kadın milletvekillerinin konuşmalarinın televizvondan
kamuoyuna duyuruilmamasma ilişkin Devlet Bakanın-,
Sözlü Soru önergeleri
dan yazılı soru önergesi (7/296) (Başkanlığa geliş
1. — Zonguldak 'Milletvekili Muhteşem Vasıf Yütarihi : 18.12.1984)
cel'in, Zonguldak ili Kapuz semtinde Hazine arazisi
2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
üzerinde 'inşa edilen konutların durumuna ilişkin Ba
Balıkesir
Manyas ve 'Balya ilçelerinde tarım ve veyındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
nuna,
ilişkin
Tanm Orman ve Köv İşleri Balkanın
(6/230) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
dan yazılı soru önergesi (7/297) (Başkanlığa geliş
I-,
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
tarihi : 18.12.1984)
Yücelen, Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü
3. — Balıkesir Milletvekili Davut A'bacııgil'in,
nün Bolu'ya nakledilme nedenine ilişkin Tarım Or
Balıkesir - Manyas İlçesinde sanayi sitesi kurulma
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi,
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru
('6/231) (Başkanlığa geliş tarihi.: 18.12.1984)
önergesi (7/298) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
' 3. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
ceTin, Zonguldak - Yenice ile Bolu - Mengen arasın
Balıkesir Manyas ve Bolya ilçelerinde tarım ve ve
daki orman sınır ihtilafına 'ilişkin Tarım Orman ve
teriner teknisyeni yetiştirecek okullar açılmasına iliş
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)
kin Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı
(Başkanlığa (geliş tarihi : 18.12.1984)
soru Önergesi (7/299) (Başkanlığa geliş tarihi :
4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ban
18.12.1984)
dırma - İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) I Balıkesir Maden Tetkik Arama Müdürlüğündeki işin
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
den çıkarıldığı iddia edilen bir işçi hakkında yapı
lan işileme ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Sos
nından yazılı soru önergesi (7/300) (Başkanlığa geliş
yal 'Sigortalar Kurumuna tabi işçilerin yurt dışındaki
tarihi : 18.12.1984)
hizmetlerini borçlanmaları içlin çalışma yapılıp yapıl
6. — Balıkesir Milletvekili Davut A'bacııgil'in,
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
spor-toto bayilerinden istenen teminata ilişkin Baş
nından «özlü soru önergesi (6/234) (Başkanlığa geliş
bakandan yazılı soru önergesi (7/301) (Başkanlığa •
tarihi : 18.12.1984)
geliş tarihi': 18.12.1984)
6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, iyi
7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu*
cins patates tdhumu ithaline ilişkin Tarım Orman ve
nun, cezalı sporcular için genel af düşünülüp düşüKöy İğleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/235)
I nülmediğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba(Başkanlığa-^gdişitarM : 18.12.1984)
— 439 —
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kanından yazılı soru önergesi (7/302) (Başkanlığa
geliş tarihi : 18.12.1984)
'8. — Erzurum Milletvekilli Hilmi 'Nalbanitoğlu'
nun, A.BJD. Büyükellçiliğimizdeki 'bir görevliye iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/303)
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Nizip (Ülfet Zeytinyağı, SaJbun, Gliserin, Un)
Entegre Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/304) (Başkanlığa geliş tarihi : 1'8.12.1984)
10.. — Erzurum Milletvekili Hlmi Nalbantoğlu'
nun, Manisa Sağlık Müdürüne ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi (7/305)
(Başkanlığa geliş tarhii : 18.12.1984)
11. — 'Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak İlinin kültürel ve turistik yönden
desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
yazılı soru önergesi (7/306) (Başkanlığa geliş tarihli :
18.12.1984)
12. •— Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak Hine -'bağlı belediyelere yapılan
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maddî yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/307) '(Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
13. — Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf
Yüceltin, bir siyasî parti il yöneticilerinin kamu hiz
metleri yapma yetkisi istediği iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/308) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.12.1984)
14.. •— Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, Zonguldak ilindeki sağlık kurumlarının per
sonel ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/309) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 18.12.1984)
15. -T- Balıkesir. Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir İli Burhaniye ve Balya ilçelerinin okul ve
öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/310) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)
1'6. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf
Yücel'in, bir avukatın mesleğinden men edildiği iddia
sına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi
(7/311) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.12.1984)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal
KÂTİP ÜYELER ; Süleyman Yağcıoğ"u (Samsun), Cttneyt Canver (Adana)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

DANIŞMA KURULU

ÖNERİLERİ

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri
1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları üe
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının Ge
nel Kurul Görüşme Programında 19.12.1984 tarthinden Uibaren değişiklik yapılmasına dair Anavatan
Partisi Grup Baskanvekilliği önerisi.
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma
Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1983 Malî Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere geç

meden önce, Anavatan Partisi Grubu Başkanlığının,
İçtüzüğünün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir
önergesi vardır; okutup onayınıza sunacağım. Bu
önerge dünkü birleşimde de yüce heyetinizin bilgi
lerine sunulmuştu.
önergeyi okutuyorum':
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danışma Kurulunun 18.12.1984 tarihinde yaptığı
toplantıda parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtü-
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züğünün 19 uncu maddesinin son fıkrası uyarınca
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim,
Pertev Aşçıoğlu
Anavatan Partisi Grubu
Başkanvekili
öneri :
1985 Malî Yılı Bütçesi ve 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarılarının, kararlaştırılan ve basılıp
dağıtılan görüşme programına (göre, 19.12.1984 Çar
şamba günü görüşülecek olan 28 inci sıradaki Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üe 29
uncu sıradaki Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Bütçesine, 23.12.1984 Perşembe günkü programında
30 uncu sırada yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bütçesinin eklenmesi ve görüşmelerinin yapılması;
Buna göre diğer bütçelerin görüşme sıraları tesel
sül ettirilmek suretiyle 20.12.1984 Perşembe günü
31 inci sıradaki Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçesi
ile 32 nci sıradaki Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve
Bütçe Kanunu Tasarısının oylanmamış maddelerinin
okunup oylamasının yapılması;
21.12.1984 Cuma günü ise, basılıp dağıtılan prog
ramdaki 22.12*1984 Cumartesi gündem maddelerinin
görüşülerek 1985 Bütçe ve 1983 Kesinhesap Kânun
Tasarılarının görüşmelerinin tamamlanması;
önerilmiştir.
ONURAL ŞEREF BOZKÜRT (Çanakkale) —
Aleyhte söz istiyorum.
BAŞKAN — Evet efendim.
Sayın Milletvekilleri, bu önerge üzerinde iki lehte,
iki aleyhte söz verebilirim.
MUSTAFA
ÇORAPÇIOĞLU {Balıkesir) —
Aleyhte.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Lehte.
BAŞKAN — Lehte buyurun Sayın Aşçıoğlu. ^
PBRTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; esbabı mucibesi za
man kazanmak olan Önerimizin görüşülmesi esna
sında Yüce Meclisin fazla zamanını almak istemi
yorum. Yalnız, hu esbabı mucibeyi bir - iki cüm
leyle izah etmek için huzurlarınızdayım.
Yüce Meclisimiz (Bugün 12 nci gün) gayet rahat
ve güzel bir çalışma neticesi bütçeyi bugüne getirmiş
ve programı aynen tatbik etmiş bulunmaktadır. Bizim
'bugün bu öneriyi getirmemizin sebebi şudur efendim:
önümüzde 4 günlük program var. Bu 4 günlük
programı tetkik edersek; bugün 2 bütçe yarın 2 bütçe,
21 Aralık 1984 Cuma günü yalnız Gelirler Bütçesi,
Cumartesi günü de gene bütçenin tümü üzerinde

O: 1

müzakereler var. Yani son 2 günde tek tek olmak
üzere 2 bütçe var.
Meclisimiz, cumartesi ve pazar günleri de dahil,
iki hafta tatilini de içine almak suretiyle çalışmış bu
lunmaktadır. Biz, son gün olan cumartesiyi kazan
mak bakımından bu önerimizi getirdik. (HP sıra
larından «Neden?» sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Esbabı mucibeniz ne? Esas maksadınızı söyleyin.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim,
açık konuşuyorum... (HP ve MDP sıralarından gü
rültüler)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Millet sizden gece de çalışma bekliyor.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Açık ko
nuşuyorum. Son gün olan cumartesiyi (HP ve MDP
sıralarından gürültüler) Kazanmak için dedim. (HP
ve MDP sıralarından gürültüler)
»BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Aşçıoğ
lu...
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Burada da,
efendim burada da,..
BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, bir dakika efendim.
Sayın milletvekilleri. (HP ve MDP sıralarından
gürültüler) sayın milletvekilleri; Sayın Aşçıoğlu kendi
görüşünü bildiriyor.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Parti adına açıklıyor.
BAŞKAN — Kendi görüşünü bildiriyorlar. Biraz
sonra diğer milletvekilleri de kendi görüşlerini bil
direceklerdir. (HP ve MDP sıralarından gürültüler)
Lütfen dinleyelim efendim.
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar,
çalışmadan bahsediliyor. Biz de aynı şeyi getiriyoruz
ve yaptığımız da bu. Nedir anlamıyoruz. Çalışmak
istiyoruz, kanun getiriyoruz; «Kanunları sıkıştırıyor
sunuz, çok çalışıyorsunuz» diyorsunuz. Bir gün öne
alalım diyoruz, çalışmaktan bahsediyorsunuz. Çalışa
lım desek tenkit ediyorsunuz, çalışmayalım desek ten
kit ediyorsunuz. (HP sıralarından gürültüler)
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Hiç
tenkit etmedik «çalışalım» dediğiniz zaman. (ANAP
sıralarından alkışlar)
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi bir
sıkışıklık varit değil. Yalnız bugünkü programa bir
bakanlığı ilave ediyoruz. Burada da, belki biraz son
ra arkadaşlarımızın aleyhte konuşurken «hazırlana
madık» şeklinde bir itirazı olursa; bütçenin son günündeyiz, bütün gruplar bütçedeki sözcülerini görüş-
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meler başlamadan çok önce seçmiş bulunuyorlar. Hat
ta muhalefete mensup arkadaşlarımız bütçe sözcüleri
nin çok önceden hazırlandığını, hatta konuşma me
tinlerinin dahi hazır olduğunu ifade etmiş bulunu
yorlar idi. Bu itibarla bir sıkışıklık söz konusu de
ğildir,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesini bugün gö
rüşülecek olan bütçelerin sonuna aldığımız 'takdirde,
belki bu akşam, dün akşam olduğu gibi bir - iki saat
fazla çalışırız. Yarın ise bir bütünlük hâsıl oluyor;
hem Maliye ve Gümrük 'Bakanlığı Bütçesi, onun da
sonunda Gelirler Bütçesinin görüşülmesi suretiyle ge
ne rahat bir çalışma yapacağız. Son gün İse; bütçe
nin tümü 'üzerindeki görüşmeler esasen bir güne tahsis
edilmiş idi, bir gün öne alınmak suretiyle 'bütçenin
tümü üzerindeki görüşmelere yine bir bütün gün ay
rılmış oluyor. Bu bakımdan önerimiz, bu akşam bir iki saat fazla çalışmaktan başka bir şey getirmiyor.
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Esas maksadı
nızı açıklayın.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Esas maksadınız ne?
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu bakım
dan, Meclisin sıkışması mevzubahis değildir. Arka
daşlarımız Meclisin sıkışacağını ifade ediyorlarsa, bu
na da cevabımız; çalışma tempomuzun bu olduğu
şeklindedir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)
j
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Biz cumartesi günü
de çalışmaya hazırız; cumartesi de çalışırız, pazar
da çalışırız,
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
15 gün önce aklınız neredeydi Sayın Aşçıoğlu?
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim,
önerimizin esbabı mucibesi budur. Ben kısaca arz
ettim, takdir Yüce Meclisindir.
Hepinizi saygılarla selamlıyorum efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan...
BAŞKAN — Bir dakika efendim, söz vereceğim.
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, grup adına...
BAŞKAN — Bir dakika efendim; bir noktayı
tavzih etmek istiyorum. Bu önerge üzerindeki konuş
malar, Tüzüğümüze göre şahıslar adınadır, gruplar
adına değildir.
Şimdi söz isteme sırasına göre..,
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şâhsım adına sözistiyorum Sayın Başkan.
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum.
BAŞKAN— Daha önce kayıt yaptık Sayın Kes
kin. Şimdi söz sırası Sayın Bozkurt'ta efendim. Sonra
aleyhte Sayın Çorapçıoğlu'na söz vereceğim,
Buyurun Sayın Bozkurt. (HP sıralarından alkışlar)
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Malisinin de
ğerli üyeleri; aşağı yukarı bir yıllık yasama dönemini
geride bıraktık ve ikinci yasama döneminin de belli
bir noktasına ulaştık. Yaklaşık bu birbuçuk yıllık
yasama dönemi içerisinde özellikle iktidar partisinin
ve Hükümetin istemleri doğrultusunda Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu ilginç bir çalışma tarzını
istemese de kabullenmek durumunda kaldı. Bir ace
lecilik, bir sürat nedense bizim Meclis çalışmaları
mızda aşağı yukarı, arzu edilse de... (HP sıralarından
«Telaş var» sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim.
Siz devam edin efendim.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Arzu
edilse de, edilmese de bu Meclisin takip edeceği feir
usul olarak sürekli ortaya konulmaya çalışıldı.
Değerli arkadaşlarım, elbette bu memleketin çö
züm bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulması için
daha çok çalışmak, hatta mümkün olabilen süratte ça
lışmak gerekmektedir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Ne var ki, daha henüz 10 - 15 gün evvel Yüce Mec
listen çıkan bir yasa yürürlüğe girmeden (Örneğin:
Katma Değer Vergisinde olduğu gibi) ve çıkalı 10 15 gün olmuş iken birtakım değişiklikler ve birtakım
eklemeler yapılmak üzere ikinci bir düzenlemeye tabi
tutulmak mecburiyeti hâsıl oldu.
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — önerge
ONURAL ŞEREE BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, acelecilik kadar, işi bir an evvel
'bitirmek kadar iyi bitirmek, nitelikli1 bitirmek de asıl
olmalıdır. (HP sıralarından alkışlar) Eğer acelecilik
uğruna, eğer işleri bir an evvel bitirelim uğruna noksan
bitirirsek, yanlış bitirirsek herhalde o acelecilik ya da
o sürat fazla bir anlam ifade etmez,
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Acele yok, çok
çalışma var.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.,.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, çıkan kanunlardan aşağı yukarı
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bugüne kadar 7 - 8 tanesi vetoya uğradı, 4 - 5 tanesi
şu anda Anayasa Mahkemesinin huzurunda, Anayaya aykırılık iddiasıyla hailen derdest bulunmakta. De
mek ki...
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın
Başkan, önerge üzerinde konuşsun.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
' ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — De
mek ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faa
liyetlerini aceleciliğin ötesinde, niteliği itibariyle o
müzakerelerin olabildiğince geniş 'bir ortamda devam
etmesinin sağlanması, yapılması ve o suretle en yi
bir biçimde müzakerelerin sonuçlanması da, lütfen
gelin, hepimizin birlikte kabul etmemiz gereken bir
gerçektir.
Değerli arkadaşlarım, bütçe müzakereleri, hatır
lanacağı üzere Danışma Kurulu tarafından tavsiye
edildiği veçhile, uygun bir program tahtında görüşül
mek istenmiştir. Şimdi Anavatan Partisi Grubunun
önerisiyle sadece bir gün kazanılmak istenmektedir.
O bir günün kazanılması uğruna, şimdiye kadar hem
parti gruplarının, hem milletvekili arkadaşlarımızın
şahıslan adına yapmış oldukları hazırlıklar, inanınız,
dört - beş bakanlık kalmış olsa dahi, bundan sonraki1
safhada son derece güç bir duruma sokulmaktadır.
Oysa Meclisin daha salim bir müzakere sistemini ka
bul etmesi asıl olmak mevkiindedir. Hem o bir günü
kazansak, ne önemi var ki?.. Yoksa Köyceğiz'e se
yahat mı yapacağız? >(HP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bu öneriyi lütfen kabul et
meyiniz. Bu öneriyi kabul ederseniz, yarın bütçe de,
tıpkı Katma Değer Vergisi Kanununun maruz kal
dığı sonuca maruz kalabilecektir.
O itibarla ben, bu önergenin aleyhinde oy kul
lanılması gerektiğini Yüce Meclise saygıyla arz eder,
teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt.
Sayın milletvekilleri, bu konuşmalar, demin be
lirttiğim gibi, İçtüzüğümüzün 64 üncü maddesi ge
reğince şahısları adına yapılmaktadır.
Şimdi, kaydettiğimiz sıraya göre aleyhte konuşmak
üzere Sayın Çorapçıoğlu, buyurun efendim. (MDP
sıralarından alkışlar)
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunuza ge
tirilmiş bulunan ve 6.12.1984 tarihinde aşağı yukarı
ittifakla kabul etmiş bulunduğumuz bu program,
aslında 6.12.1984 tarihinde hazırlanmış değildir. Hu
zurunuza getirilen ve muhterem reylerinizle kabul

19 . 12 « 1984

O: 1

edilmiş bulunan bu programın Danışma Kurulunda
hazırlanması aşağı yukarı bir hafta sürmüştür.
Bütçenin Meclisteki müzakeresinin önemini kavra
yan bütün parti grupları temsilcileri bu süreler hak
kında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulundaki müzakere müddetleri hakkında ariz amik
görüşlerini açıklamışlardır. Hatta o kadar müzakere
yapılmıştır ki, huzurunuza getirilen bu Danışma Ku
rulu önerisi taslağı, parti gruplarımn ilave edebilecek
leri görüşlerinin olabileceği düşüncesiyle Yüce Mec
lis Başkanlığında dört - beş gün süreyle bekletilmiştir.
Bunun sebebi, bütçeye Yüce Meclisin, daha ev
velki Meclislerde de olduğu gibi, vermiş olduğu önemi
göstermek ve bilhassa parti grup sözcüleriyle şahıs
ları adına konuşacak arkadaşların, aşağı yukarı dev
letin en mühim belgelerinden olan ve bir yıl zarfında
altında veya üstünde hareket etmeye imkân bulama
yacağımız resmî bir belgeyi kemaliyle hazırlamak;
daha doğrusu, Türk Milletine layık olarak hazırla
mak fikrinden doğmuştur.
Bu kadar etraflıca münakaşa ve müzakere edildik
ten sonra (huzurunuza getirilen ve 6.12.1984 tarihin
de yüce heyetinizce ittifaka yakın bir çoğunlukla ka
bul edildikten sonra, o günden bugüne kadar; yani
8 Aralıktan bugüne kadar tatbik edilegelmekte olan
ve ayın 22'sinde bütçe müzakerelerinin bitirilmesini
öngören bu Danışma Kurulu kararının bugün için,
bir gün evvele alınmak suretiyle müzakerelerin so
nucunun alınmasına gayret etmenin hakiki sebebini
anlamak mümkün değildir.
Eğer, sayın iktidar partisince verilmiş bulunan
önerinin gerçek sahibi açıklanmış olsaydı, o takdirde
belki Yüce Meclisinizde bir düşünce tarzı hâsıl olabi
lirdi. Ancak gösterilen sebepler, hepinizce de mü
şahede edildiği-gibi, gerçek sebebi izah etmekten
uzaktır. Yüce Meclisinizin de gerçek sebebi açıkla
namayan hususlarda bir karara varmasını beklemek
kanaatimce beyhude olur.
Bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Belki sa
yın iktidar partisinin mensupları, hükümetin teklif
ettiği bütçe tasarısının muhtelif bakanlıkları veya tü
mü hakkında daha evvelden bilgi sahibi olabilirler.
Ancak, burada konuşulmakta olan bütçe tasarısı hak
kında her muhalefet partisine mensup grup sözcüleri
veya şahıslar ayrı ayrı, yegân yegân ve etraflı hazır
lanmak mecburiyetindedirler. Siz bu imkânı almış
olmakla... {ANAP sıralarından gürültüler)
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Bu
imkânı almış olmakla Türk Milletine layık olan bir
bütçenin hazırlanmasına muhalefetin katkısını önle
miş bulunmaktasınız. (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, bir dakika efen
dim,
Sayın milletvekilleri, özellikle muhalefet partilerine
mensup sayın milletvekillerinin sizden farklı düşün
meleri, farklı şeyler söylemeleri, aykırı şeyler söy
lemeleri, yalnız tabiî değil, vazifeleri de. Onun için
lütfen tahammülle dinleyelim efendim. {HP ve MDP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Buyurun efendim,
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan.
Muhterem milletvekilleri, şurada kısaca izah edi
len gerekçesiyle ve verilen önergede yazılı bulunan
şekliyle biz bu teklifi (Kusura •bakmayınız) iyi niyetle
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kalbili telif görmüyoruz. Görmediğimiz için ve aynı
zamanda Danışma Kurulunun arizamik görüştüğü,
bir hafta müzakere ettiği bir hususu bir dakikada
değiştirmek gibi Meclis fonksiyonunu da evvelden
beri Anavatan Partisinin takip ettiği bir tarzda azalt
mak ve hatta yok etmek yoluna gittiği için de menfi
rey vereceğimizi bilginize sunarım. (ANAP sıraların
dan, «Grup adına mı konuşuyor?» sesleri)
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Doğru, MecHse kar
şı saygısızlıktır.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Say
gılarımla efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu.
Önerge üzerinde şahısları adına söz istemiş olan
sayın milletvekillerine söz verdim efendim.
Şimdi bu önergeyi oylarınıza sunacağım. Biraz
evvel okutmuş olduğum önergeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar)

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yık
Kesinhesabı (3/ 588, 1/584) (S. Sayısı : 216)
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983
Malî Yılı Kesinhesabı (3/ 590, 1/560) (S. Sayısı :• 217)
3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/587, 1/585) (S. Sa
yısı: 206) (1)

BAŞKAN — Efendim, dün görüşmeleri tamam
lanan üç tasarının açık oylaması vardır.
Açık oylamanın, kupaların kürsü önüne konmak
suretiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kupalar konsun.
(Oyların toplanmasına başlandı)

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMIYONLARDAN GELEN DİĞER İSLER
1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli
İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarısı' (1/608, 1/609, 1/558,
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220) (2)

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 1985 Malî
Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerin
deki görüşmelere devam edeceğiz.

A) ÇALIŞMA
KANLIĞI

Programımıza göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesiyle, 1983 yılı
Kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz,

VE SOSYAL GÜVENLİK

BA

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi

Komisyon ve 'hükümet yerlerini aldılar.

2. — Çalışma Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
3. — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinde
grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin
adlarını sırasıyla okuyorum :

(1) 216, 217 ve 206 S. Sayılı basmayanlar
18.12.1984 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir.
(2) 149, 150 ve 220 S. Sayılı basmayanlar
8.12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir.

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Talât Sar
gın, Sayın Alpaslan Pehlivanlı; Milliyetçi Demokrasi
Partisi Gru'bu adına Sayın İmren Aykut, Sayın Işılay
Saygın; Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sururi Baykal, Sayın Bilâl Şişman.
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Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin
isimlerini okutuyorum :
Sayın Abdurrahman Kara'a, Sayın Rafet İbrahimoğlu, Sayın Abdullah Çakırefe, Sayın Sırrı Özbek,
Sayın Kadri Altay, Sayın Mustafa Balcılar, Sayın
Yavuz Köymen, Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın
Ziya- Ercan, Sayın Jtsmail Sarühan, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın Lutfulla'h Kayalar ve Sayın Aziz Kay
gısız.
Anaj/atan Partisi Grubu adına Sayın Sargın; bu
yurun efendim.
iSayın Sargın, partinizin konuşma süresi bir saat
tir; sizin yarım saat konuşacağınızı varsayıyorum.
ANAP GRUBU ADINA TALÂT İÎARGÎN (To
kat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; hepinizi saygılarımla selamlarım.
Çaİışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1985
Malî Yılı Bütçesi hakkında Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz edeceğim.
Özetle, ülkemizde çalışma hayatının düzenlenmesi
ve sosyal güvenlik imkânlarının sağlanmasıyla görev
li bu bakanlığın; çalışanların yaşama seviyelerinin
yükseltilmesi, çalışan ile çalıştıranlar arasındaki mü
nasebetlerin memleket yararına ahenkleştirilmesi, ça
lışma gücünün genel refahı artıracak biçimde verimli
kılınması, tam istihdama yaklaşılması, yurt dışında
çalışan işçilerim'izin hak ve menfaltlarının korunma
sı, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve tatmin edi
ci bir düzeye yükseltilmesi için çaba sarf edilmesi ve
başarılı olunması müşterek temennimizdir.
Çalışma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının birleştirilmesi eleştirilere neden olmaktadır.
önemli bir görevin kapsamlı bir biçimde halka ulaş
tırılması için bakanlık teşkilatının kurulması yetme
mektedir. Nitekim, 1974 tarihinde Sosyal Güvenlik
Bakanlığı kurulduğu 'halde henüz tam çalışanlar dahi
sosyal güvenliğe kavuşturulamamıştır. Sosyal güvenlik
kuruluşları bir çatı altında toplanamamıştır.
Sayın milletvekilleri, esasen kanaatimiz odur ki,
idarî ve malî yönden özerk olan bu sosyal güven
lik kuruluşlarının bir çatı altında toplanması mev
cut problemi çözümlemez ve nitekim, birleştirilenler
için dahi bu sofun çözümlenememiştir.
Esas olan ve beklenen kanaatimizce şudur : Sos
yal güvenlik 'kurum ve kuruluşları arasında hak ve
vecibeler bakımından paralellik ile nimet-külfet den
gesi dikkate alınarak, alınan primlerle yapılan yar
dımlara ilişkin normlarda benzerlik ve yakınlık sağ
lanmalıdır. Bu hususu elzem olarak görmekte, sos
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yal güvenliğin çalışmayı teşvik edici olmasına özen
gösterilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Bir sosyal güvenlik kurumu kapsamına giren iş
ten, diğer sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işe gi
ren hakkında uygulanan büyük farklılıkların en as
garî düzeye indirilmesini, keza aktuaryal dengesi bo
zulmuş, güvenirliği kalmamış sosyal güvenlik kuru
mu niteliğindeki sandıkların ıslah edilerek güçlendi
rilmesi veya birleştirilmesini temenni etmekteyiz. Zira,
Anayasamız herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip
olduğunu belirterek, devletin bu güvenliği sağlayacak
tedbirleri almasını ve teşkilatı kurmasını öngörmüştür.
Geçmişte 40 memurdan ibaret olan Sosyal Güven
lik Bakanlığının son zamanda istihdam ettiği memur
sayısı 234'e yükselmiştir. Sosyal güvenlik politikası
nın tespiti, inceleme, araştırma ve denetleme konula
rında da önemli hizmetler ifa etmiştir.
Bu bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarından Sos
yal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Amele Birliği esa
sen özerk kuruluşlar olup, birleştirilmede aynen mu
hafaza edilmişlerdir. Keza anabirim olan Sosyal Gü
venlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü de muhafaza
edilmiştir.
Görülmektedir ki, sosyal güvenlik halkımızca be
nimsenmiş ve istenmektedir. O kadar ki, 5 dalda
sosyal güvenliğe kavuşmuş olanlar 6 ncı ve 7 nci
dalda (işsizlik gibi) sigorta istemekte, buna karşın
hastalık ve yaşlılık gibi esas dallarda dahi sosyal
güvenlik haklarından mahrum pek çok sayıda va
tandaşımız bulunmaktadır.
Hükümetimizin (Programı gereğince) sosyal gü
venliği tüm vatandaşlarımıza öncelikle ve ivedilikle
yaygınlaştıracağına inanmaktayız. Bugün sosyal gü
venliğe kavuşmuş var sayılan esnaf, sanatkâr ve di
ğer bağımsız çalışanlar, kısaca Bağ - Kur üyeleri
hastalık sigortası gibi en zarurî sosyal güvenlik des
teğinden mahrumdurlar. Bunlar da dahil olmak üze
re toplam 23 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik
şemsiyesi altında bulunmaktadır. Elbette ki, yeterin
ce yaygınlaşmasını müteakip geliştirilmesi de sağlan
malıdır. Zira, çağımızda sosyal güvenlik konusunun
ihmali mümkün değildir.
Nitekim Hükümetimizin programı icabı Sosyal
Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kurda uygulama sonu
cu görülen aksaklıkların giderici tedbirlerin alındı
ğını ve yasal düzenlemeler için tasarıların Büyük Mil
let Meclisine sunulduğunu memnuniyet görmekteyiz.
Bazı çevrelerce erken emekliliğin istihdam soru
nuna çözüm getireceği savunulmaktadır. Bu görüş-
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ten hareketle yapılan uygulamaların bugün büyük
ölçüde zararlarını görmekteyiz. Zira, genç emekliler
yine bir iş sahasında çalışmaya haklı olarak devam
etmişlerdir ve tecrübeleriyle işgücü arzında gençlere
rakip olmuşlardır. Emekli aylıkları yan gelire dönüşmüştür. Bunun sonucu yaşlı emekliler mağdur olmuşlardır. Genç emeklilerin çoğalması sigorta küramlarının aktuaryâl dengesini bozmuştur. Bu huşusun hakkı müktesepleri koruyacak biçimde ve ileriye muzaf bir an önce ele alınmasında yarar görmek
teyiz,
Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleriyle ilgili ikili anlaşmaların geliştirilmesine. çalışıldığınr memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Ekonomimizin 'gelişmesine paralel olarak sosyal refah ve
sosyal güvenliğin yaygınlaştırılıp geliştirileceğine
inanmaktayız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mütevazi bütçesi toplamı 8 941340 000 liradır. Tetkik
buyuruiduğunda herhangi bir hizmet genel müdür
lüğünün bütçesi kadar olduğu görülecektir. Geçen
yıla göre var o-an artışın büyük çoğunluğu ise cari
hareamalardaki zorunlu artışlardan ileri gelmektedir.
Bu bütçeyle yapılan destek ve mevzuatında yapılacâk değişiklikle, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsünün faaliyete geçirileceğini memnuniyetle duymaktayız. Keza Gazi Üniversitesiyle işbirliği yapıla
rak îşçi Sağlığı ve îş Güven^ği Enstitüsünün de geliştirilmesi umudu doğmuştur. Gerek «YÖTCE» ve
gerekse «ÎSGÜM» her iki kuruluş faaliyetlerinden
büyük beklentilerimiz vardır.
Sayın milletvekilleri, çalışma hayatının denetlenmesi işleminin özellikle işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında daha sık periyotlarla daha etkin biçimde
yapılması için tedbirlerin geliştirildiğini görmekteyiz.
Keza, işçi - işveren ilişkilerinin en önemli problemi
yetkili sendikanın süratle ve doğru olarak tespiti
meselesidir. Geçmişte türlü şaibelere neden olmuş,
itirazlara ve devamlı dava açılması sonucunu doğurmuştur. 2821 ve 2822 sayılı yasaların kabulünü müteakipen güvenilir ve teknik biçimde bilgi işlem merkezince çözümlenmesi
öngörülmüştür. Başlangıçta
kaçınılmayacak hataların düzeltilerek geliştirileceğine inanmaktayız. Bu devamlı görevin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığında kurulacak bilgi işlem
merkezince yapılacağım memnuniyetle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Uzun süredir problem olarak devam eden kıdem
tazminatı fonu konusunun da çözüm yoluna girmekte
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olduğu görülmektedir. Bu suretle kısa zamanda iş
çilerimizin haklarının güvenceye kavuşacağı umudundayız. Yine biz inanmaktayız ki, çalışma haya
tının Anayasamız doğrultusunda adil ve istikrarlı bir
biçimde düzenlenmesi, üretimin azalmasına ve sosyal
barışın bozulmasına neden olacak engellerin kaldı
rılması konusunda Hükümetimizce önemle duru
lacaktır,
Çalışma hayatıyla'ilgili yasalarda değişiklik ge
rektiği bazı çevrelerce ileri sürülmektedir. Şüphesiz
çalışma hayatı sosyal, psikolojik ve bilhassa ekono
mik faktörlerden etkilenmektedir ve de çok dinamik
tir. Bu nedenle mevzuatta değişiklik istenmesi nor
maldir.
Bilindiği üzere 1963 yılında iş yasaları uygula
maya konulmuştur. Bu yasalar tatbikatı başarılı bir
ülkeden veya ülkemize özgü geleneklerimizden kay
naklandığından, uygulamada büyük problemler ya
ratmış, Devlet otoritesinin zaafa uğraması nedenle
rinden biri olmuş, dolayısıyla kamu yararı gereği ka
dar korunamamıştır. Yasalardaki boşluklar yetki so
runları yaratmış, sendikalararası rekabet had safha
ya ulaşmış, ekonomik enflasyon yanısıra sendika enf
lasyonu görülmüş, sendika 1 rekabetin sonucu uyuş
mazlıklar artmış, uzlaşma müessesesi çalışmamış ve
giderek çalışma barışı bozulmuştur.
'12 Eylül 1980 tarihinden önceki 17 yıllık dene
yimler dikkate alınarak yeni iş yasaları hazırlana
rak yürürlüğe konulmuştur. Bu yasaların da uygu
lama sonucunda aksak ve noksanlıkları görülecek ve
gerekirse aksayan yönlerinin düzeMlmesi mümkün
olacaktır^ Nitekim, 2821 sayılı Yasanın tatbikatta
güçlükler doğuracağı anlaşılan bazı hükümleri
28 Ağustos 1983 tarihinde 2882 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiştir.
Yasaların iyi niyetle, temkinli ve hassasiyetle uy
gulanmasının iyi sonuçlar verebileceğinin unutulma
ması gerekmektedir. Esasen kazuistük metotla her
şeyin yasada var olması ya da yasadan beklenmesi
düşüncesini bugün için benimsemek mümkün de
ğildir.
Hiç şüphesiz çalışma hayatının sorunlarım en iyi
çözümleyecek merci hükümet - işçi - işveren temsil
cilerinden oluşan üçlü müessesedir. Tarafların iyi ni
yetle yaklaşımı ve hükümetin ise taraflara karşın
tarafsız ve fakat kamu yararını gözetir tutumu ile çö
zümlenemeyecek problemimizin kalmayacağına inan
maktayız. Artık ülkemizre çalışma ahenginin sür
dürülmesini ve geliştirilmesini arzulamaktayız. Çok
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bunalımlı devirler geçirildi. Bu acıları tekrar yaşamak 'istemiyoruz. Zira, çalışma barışının «ağlamması
ve bu bansın devamlılığının sonucu üretimin artacağı, yatırımların gerçekleşeceği, ekonomik ve sosyal
refaha kavuşulacağına ve işsizliğin azalacağına inanıyoruz.
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j artık dünya küçülmüştür ve iner ülkenin sanayisinin
kalifiye işgücüne ihtiyacı vardır^
I
İleri teknolojinin ihtiyaç duyduğu nitelikte bir ki
I şinin çalışmaya arzulu olup da işsiz (kalabileceğimi
I düşünemiyoruz. İşgücü arzında mevcut olan rekabet
I te kazanmanın tek çıkar yolu, kanaatimizce eğitim
dir. Bu eğitimin hedefi, teknolojinin ihtiyaç duydu=I
ğu meslek ve branşların tespitiyle bu işler için kali
I
fiye işgücünün yetiştirilmesi olmalıdır. Dünyanın her
yerimde henüz bu (işgücüne ihtiyaç vardır ve işgü
j
cü açığı mevcuttur.
I
Bizde işsizliğin Ibu seviyeye yükselmesinin bir se
I
bebi de meslek ve branş sahibi olmayan vasıfsız iş
I
gücü miktarının çoğunluğu teşkil etmesindendir. Şu
I
halde öncelikle, kısa sürede ve süratle eğitim düzen
I
lenerek (kalifiye işçi yetiştirilmesinin lüzumu açıktır.
I
Geçmişte 1960'h yıllarda bunun başarılı örneğimi
I
görmüştük. Millî (Eğitim Bakanlığınca 6 ilde motor
I sanat enstitüleri açılmış, burada döner sermaye teş
I kil edilmiş ve hatta dış yardımdan da yararlanıla
I rak, askerlik çağına geldikleri halde bir meslek edi
I nememiş gençler bir yıl içinde d'izelci, motorcu,
I elektrikçi, kaportacı ve bobinajcı yetiştirilmişti ve
I bunların hemen hepsinin iyi koşullarla iş bulduklarımı
I görmüştük.;

İstihdam konusuna gelince:.
Kısa vadede çözümü zor olan,, ülkemizin en önemli problemidir. IMühtelif istatistiklere (göre değişik
miktarlar belirtilmekteyse de bütçe raporuna göre 3
milyon işgücü fazlası, bir başka deyimle aktif nüfüsun yüzde 1'6,5'i işsizdir, Ibir başfka istaltistiğe göre
bu miktar yüzde 18,5'tir. Ayrıca nüfus artışı nedenüyle her yıl 200 - 250 ıbin kişi işsizler ordusuna İkatılmaıktadır. Bu mıilktarın başka ülkeler için sosyal
patlamaya neden olacak seviyede olduğu belirgindir. Ancak, Türk toplumunun ananevi yapısı içinde. masedilmektedir., Bu, yine bir başka deyimle, iş
siz kalan oğulun bir kaşıkla baba sofrasına oturduğunun ifadesidir.
Bu önemli sorunun çözümü için geçmişte kamu
kesiminde kadrolar şişirilerek istihdam artırılma cibetine gidildiğini ve bu suretle verimlilik prensibinin uygulanamadığım ve her yıl artan carı harcamalarla üretime katkısı olmayan büyük bir yük teşkil ettiğini görmüştük, ©iz inanıyoruz ki, istihdam
sorununu yüksek ve devama bir kalkınma hızının
gerçekleştirilmesi çözecektir. Hükümetimizin 1 yıllık
icraatı sonucunda kalkınma bızmın 5,7'ye çıktığını
memnuniyetle gördük. Kalkınma hızı, bu şekilde
her yıl artarak sürdürüldüğünde problem köklü olarak çözümlenmiş olacaktır. Kaldılki, ülkemizde ekomomik istikrar ve çalışma barışı sağlandıkça hiç şüphesiz yatırımlar artacak, kapasite kullanma oram yükselecek ve dolayısıyla istihdam da artacaktır.
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Yine Mülî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak
endüstri meslek liselerinin boş zaman ve kapasite
lerinden yararlanmak suretiyle mesleksiz işçiler mes
leğe yönlendirilmelidir.

İstihdam sorununun köklü çözüm yollarından birisi ve en önemlisi de 'hiç şüphesiz eğitimdir. Ülkemizde ekonomik tercihlerde istikrar ve bu tercihlere
uygun olarak öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirligi gerekmektedir. Bu suretle sektörlerin ihtiyacı
olan nitelikte ve miktarda (işçi yetiştirilmesi sağlanaçaktır. Keza, kişinin gördüğü eğitim ve öğrenimine
uygun işte kullanılması suretiyle verimlilik artacak
ve kaymak israfı önlenebilecektir.
Elbetteki biz tüm çalışanlarımızi mutlaka ülkemiz içinde istihdam etmekle bu sorunu çözeceğimizi
umuyoruz. Kendi ülkemizde çalışmayı arzu etmekle
birlikte elverişli koşullarla, nerede olursa olsun çalışmak mubahtır ve teşvik edilmelidir. Esasen bugün
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Çırak, kalfa, usta eğitimi konrtol altında ve ve
rimli bir biçimde sürdürülmelidir. Keza iş başına
eğitime ve ayrıca rehber işçi yetiştirilmesine önem
verilmelidir.
Yıllarca programlarda yer alan işgücü yetiştirme
ve meslekî rehabilitasyon çalışmaları meyanında An
kara Sincan ve Kayseri'de işçi eğitim merkezi açıl
ması konusu' 1983 yılında Devlet Planlama Teşkila
tının önerisiyle Çalışma Bakanlığından alınarak, iş
gücü yetiştirme konusunu Millî Eğitim Bakanlığına,
rehabilitasyon konusu Yükseköğretim
Kurumunun
sorumluluğuna
verilmiştir. Dış yardım temimi de
mümkün olan bu projelerin canlandırılmaşımdan ya
rar ummalktayıZi

Uzum süredir devam öden çalışmalar artık sonuç
landırılmalı, liş analizi ve meslekî sınıflandırma yapı
larak «Türk Meslekler Sözlüğü»
hazırlanmalıdır.
İşgücü piyasası araştırması sonuçları yayınlanmalı,
işçi yetiştirilmesi, eğitimi ve öğrenimi buna göre yönlendirilmelidıir.
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İstihdamı arfciricı tedbirler olarak mutlaka ve ön
celikle ekonomik tercihlerde ve temel kararlarda is
tikrar istiyoruz. Keza yatırımların teşvik ve destek
lenmesini, yabancı sermayeden yararlanılmasını ve
ihracatın artırılmasını (bekliyoruz. ,
Ayrıca, uluslararası rekabette geri kalınmayacak
düzeyde emek - yoğun teknolojilerin tercihlerinde
yarar görüyoruz. Bütün bu temennilerim'izi içeren
hükümetimiz programının
uygulandığı ölçüde is
tihdam sorununun çözümleneceğine de inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, bir diğer önemi konu da
yurt dışındaki işçilerimizle ilgili sorunlardır. Bu so
runlar 1961 yılında başlamış, 1965 yılında belirgin
leşmiş ve 1973 yılında gelişmiş ülkelerin petrol kri
zinden etkilenmeleri sonucu • daha da ağırlaşmıştır.
Bu sorunları her birimiz muhtelif yönleriyle bilmek
teyiz. Yine de yurt dışına elverişli koşullarda işçi gön
derilmesi imkânlarının aranmasını ve bu imkânların
artınlmasmı temenni etmekteyiz. Yurt dışındaki iş
çilerimiz ve aileleriyle ilgili işgücü-ve sosyal güven
lik anlaşmalarının iyileştirilmesine çaba sarf edilme
sini arzu etmekteyiz.
Yurt dışında büyüyen çocuklarımızın iyi ahlâklı,
örf ve âdetlerimize bağlı olarak yetiştirilmelerini, va
tanımıza ve milletimize baglılıklarımn korunmasını ve
geliştirilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını keza
arzu etmekteyiz.
Yurt dışındaki işçi çocuklarının katî dönüşlerin
de uygulanan uyum kurslarının geliştirilerek sürdü
rülmesinde yarar görmekteyiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliği ile yurt
dışında çalışan işçilerimizin çocuklarının ülkelerini
tanımaları ve sevmelerini sağlayacak şekilde tatille
rini değerlendirmek üzere, demiz sahillerindeki yatılı
okulların tatil zamanlarından yararlanarak kamplar
düzenlenmesinde yarar görmekteyiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu
umut ve temennilerimizle birlikte hükümet progra
mım en iyi şekilde uygulanacağına ve bu ıbütçe ile
öngörülen hizmetlerin yapılacağına inanmaktayız.
Bütçenin ülkemize ve bakanlığa hayırlı olmasını
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pehlivanlı;
buyurun efendim. (Alkışlar)
,
ANAP GRUBU ADINA ALPASLAN PEHLİ
VANLI (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meçisin
sayın üyeleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakaınhğı
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Bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini izninizle arza devam edeceğim.
Sayın milletvekilleri, çalışma hayatının problem
lerini daha sağlıklı bir tahlile tabi tutabilmek için
öncelikle geçmişi bilebilmek ve bugünle sağlıklı bir
kıyaslama yapabilmek için geçmişi gözden geçirmek
gerekir.
Yurdumuzun bir yangın yerine döndüğü, mille
tin topyekûn yok edilmek istendiği 12 Eylül öncesi
Türkiye'sinde aksiyoner olan özellikle iki grup var
dı; birisi öğrenciler, diğeri çalışanlar. Ben burada
konumuz itibariyle çalışanlarla ilgili duruma değine
ceğim.
$uba)t 1977'de Türkiye'de bir işçi sendikası ge
nel kuruluna sunulan çalışma raporunda; «Sömürü
nereden olursa olsun, bir gün sona ermeye mahkûmmuş. Kapitalizmden önce başka sömürü şekilleri ol
muş tarihte; geçmiş hepsi, sona ermiş Kapitalizmin
alın yazısı bu. Nitekim içinde yaşadığımız, dünyâda
kapitalist sömürüden kurtulmuş toplumlar var. Sov
yet Rusya'sı ile Çin'i, Yugoslavya'sı, Bulgaristan'ı,
Macaristan'ı, Polonya'sı, Çekoslovakya'sı, Arnavutluk'u, Küba'sıyla sosyalist toplumlar. İnsanlar ora
da ne dışarıdan, ne de içeriden sömürülüyorlar ar
tık» denilmektedir; kendilerine has o devrik üslupla.
Rusya, Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan gibi
ülkeleri «İnsanın insanı sömürmedİği toplum» diye
öven işçi sendikacılığının meydana getirdiği/sanayi
ilişkilerindeki çarpıklığı görmeyen gözler, bugün ya
pılmak istenen iyileştirmeyi tabiî ki, değerlendirmek
te zorluk çekeceklerdir. (ANAP sıralarından alkış
lar)
15-16 Haziran olayları ile başlayan, 1975 yılında
«Demokratik Hukuk, özgürlükler» adı altında yapı
lan mitingler, 16 Eylül 1976 tarihinde gerçekleştiri
len ve bir Anayasa emri olan «Devlet Güvenlik Mah
kemesine hayın>. isimli genel grev denemesi, 20 Mart
1978 tarihli «Faşizme ihtar eylemi» ve. 1976, 1977,
1978 yıllarında yapılan 1 Mayıs gösterileri, maksatlı
grevler, işgaller dizisi; ayrıca bunlara özenip, «Biz
de varız» deyip şalter indirmeleri çok iyi bilmek, öğ
renmek ve değerlendirmek zorundayız.
Çalışma hayatındaki çarpık yapının tek taraflı gü
nahı tabiî ki, işçiler ve onların sendikalarında değildir.
Kaldıki, eylemlere ve kanunsuzluklara iltifat etme
yen işçilerin ve onları temsil eden sendikaların ge
nel toplam içindeki yüzdesi maceracılarla kıyaslan
mayacak kadar fazladır. Kötülerin meydana getirdiği
sıkıntıları kınarken, iyileri de takdir ettiğimizi ayrıca
ifade etmek istiyorum.^
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Burada, 12 Eylül öncesinde işyerlerine sahip ola
mayan işverenlerin de sanayi anarşisine yardımcı ol
duklarını açıkça belirtmek isterim. Bazı işverenler
sözleşme ile kabul ettikleri eğitim fonlarının nereye
gittiğini, kimlerin ne için eğitiminde kullanıldığını ta
kip dahi etmemişlerdir. Ayrıca, o zamanki Çalışma
Bakanlığındaki bir grup iş müfettişinin meydana ge
tirdiği «Der»li bir derneğin başkan ve yöneticilerinin
çalışma huzurunun bozulmasındaki gayretlerini unut
mak, yenli hataları işlememize vesile olur. Yine geç
mişte, sendikaların yetki tespitlerinin siyasî partilerin
büyük kongrelerinin gündeminde yer aldığı ve tartı
şıldığı ve hatta bu maksatla bakanların istifaya zor
landığı ve yuhalandığı hepimizin hafızalarındadır.
Sendikalarımızın işçilerin hak ve menfaatlarını koru
yan ve kollayan birer meslekî kuruluş olması gerekir
ken bu fonksiyonları unutmasından, yapmaması gere
kenleri yapmasından dolayı topyekûn milletin, dev
letin çalışanın ve çalıştıranın uğradığı kayıptan mem
nun olan varsa, mevcut tedbirlerden tabiî ki, rahat
sız olacaktır. Onların rahatsızlığı çalışanların hakları
nın kaybından ileri gelmemekte, kendi alışkanlıklarını
devam ettirememenin buhranını ve krizini yaşamakta
dırlar.
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Bu intibak döneminde Türk - İş yönetiminin tavrını
anlamak imkânsızdır. Yüzbinlerce kamu işçisinin hak
larını maceraya götürmek için üstün ve sürekli gay
retleri, Türk Devletini milletlerarası kuruluşlar nezdinde kötüleme gayretleri muhterem heyetinizin de
malumlarıdır. Bu sayın kişiler Anavatan Partisine
karşı olabilir, seçimlerde bir başka partiyi de destek
leyebilir ve hatta seçim sonrası Anavatan milletve
killerini, içerisinde kendisine bağlı kuruluşlarda çalı
şanlar da olduğunu bile bile ayrım yapmadan şirket
lerin, holdinglerin adamı diye itham edebilir; ancak,
gözlerini bürüyen hırs ve kinin işçilere zarar verdiği
ni, kendileri değilse de tüm çalışanlar bilmelidir.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)

1978 yılında o zamanki siyasî iktidarla toplumsal
anlaşma yapan ve geleneğine toplumsal anlaşmayı yer
leştiren Türk - Iş'in bugünkü yönetimi neden şimdi ay
nı yolu denemiyor? Neden bir taraftan kendi bünye
sinde bir türlü toplayıp çalıştırmadığı toplusözleşme
koordinasyon kurulunu kurup, diğer taraftan sendi
kaları tek başına bırakıp, dağınıklıktan çıkacak başa
rısızlıktan medet umuyor? Neden diyalogdan kaçı
yor? Bunu anlamak ve anlatmak mümkün değildir.
1978 yılında bütün kamu işyerlerini kapsayan bir top
Nitekim geçmişte bazı siyasî partilerle birlik ve
lumsal anlaşma metnine imza atanlar, bugün masa
beraberlik içerisinde olan, bazılarının da kuruluş saf
da alınacak hakların kendilerini tatmin etmediğini ifa
hasında yardımcı olan' sendikacıların işçi haklarının "
de ediyorlar.
kaybına rağmen bu gelişmeden ders almayıp, bugün
İnanıyoruz ki, bu sıkıntılar da mutlaka bitecek ve
de aynı ilişkiler içinde mevcut iktidara karşı kinleri
Anavatan iktidarı ile işçileri karşı karşıya-getirme
ni devam ettirmelerini hayret ve üzüntü ile izliyoruz.
planları suya düşecektir, Burada bir hususu açık kalp
Bugün ülkemizde en fazla işçiyi bünyesinde bu
lilikle dile getirmek gerekir : Türk - İş özellikle ka-.
lunduran bîr işçi konfederasyonunun yönetimi buna
mu
sektöründe teşkilatlanmıştır. Dolayısıyla tüm te
lım geçiriyor. Biz bu federasyonun, bazı istisnalar ha
şebbüslerinde, problemlerinde ve toplusözleşme mü
riç, genellikle müspet icraatlarını, devlete ve demok
zakerelerinde karşılarında kamu görevlileri bulunmak
ratik rejime bağlılığını her zaman takdir ettik ve et
tadır. Geçmişte bu durum Türk-İş yönetimine ciddî
mekteyiz. Ancak, kendilerinin de anlayamadığı anlam
avantajlar sağlamıştır. Bugün ise yepyeni kadrolar,
sız bir geçimsizlik yaratma çabalarının altında yatan
yepyeni
bir ekonomik programı uygulamaktadır. Eski
maksat, geçmiş alışkanlığın bir devamı niteliğindedir.
alışkanlıklarıyla hareket edenler, önce dengeli, özel Geçmişte, Çalışma Bakanlığındaki «Den»li derneğin
kamu ayrımı yapmayan, millî çıkarları önde tutan,
mensupları bu büyük konfederasyonu yok etmek için
kalite ve üretime öncelik veren çalışma ve çalıştırma
acımasızca mücadele verdiğinde sessizliği tercih eder
anlayışından rahatsız olmamalıdırlar. Hâlâ en ko
ken, bugün hiçbir ayrım yapmadan, devletin koyduğu
prensiplerle gece - gündüz, pazar - bayram demeden,
lay yol tercih edilerek, sadece aşırı ücret talepleriy
tek kuruş mesai dahi almayıp, işçileri bir an önce
lekamu görevlilerinin şartsız desteği istenmemelidin
toplusözleşmeye kavuşturmak için çalışan ve «Der»li
Türk - Iş'in karşısındaki sendikalarla mücadele yolu
derneklere üye olmayan devlet memurlarını en yük
da unutulmamalı, özel sektör işyerleri, güçsüz, çalı
sek makamlara kadar şikâyet eden muhbirleri hayret
şanların haklarını koruyamayacak sendikalara terk
le izliyoruz.
edilmemelidir. Hulâsa Türk-Iş'in sendikacılık stra
tejisini yeniden gözden geçirmesinde hem memleket,
Değerli arkadaşlar, içinde yaşadığımız günler ön
celikle kamu kuruluşları için toplusözleşme aylarıdır.
hem de çalışanlar açısından sayısız faydaları vardır.
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Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, parti
programının 23 üncü maddesinde çalışma hayatıyla
ilgili düşüncelerini bütün açıklığı ile ifade etmiştir.
Parti programımızda da belirtildiği gibi, çalışma ha
yatında taraf değil, uzlaştırıcı rol oynayan kadrola
rız ve düşünceyiz. Bugün kâr ortaklığı diye ortaya atı
lan ve Boğaz Köprüsü ile de uygulamaya konulan
yeni modelin savunuculuğunu ülkemizde öncelikle sen
dikalar ye işçiler yapmalıdırlar. Batının endüstriyel
mülkiyet kavramının ülkemizde başlangıcı olarak de
ğerlendirilmesi gereken kâr ortaklığı, gelecekte bütün
sektörlerde dikkate alınıp mutlaka uygulanmalıdır.
Servetin yaygınlaştırılması, demokrasinin güçlü bir
sosyal zemine oturmasını sağlar. Bir taraftan toplu
sözleşme yoluyla gelir bölüşümü sağlanırken, diğer
taraftan da işçiler kâr ortaklığı ile yeni modelden
paylarını alacaklardır. Yaygın mülkiyet, yıkılmayan
hürriyet demektir.
Endüstriyel ilişkiler, yalnız işçilerin veya işvere
nin çıkarlarım düzenleyen bir sistem değildir, tşçi^
nin ve işverenin menfaati yanında, kamunun da men
faati vardır. Kamu menfaati önde tutularak kurula
cak bir endüstriyel ilişki, tabiî ki çalışma huzurunu
kurar ve sarsılmaz bir sosyal yapıya kavuşturur. He
defimiz ve gayretimiz bu yoldadır.
Değerli milletvekilleri, 6 Kasım 1983 seçimleri so
nucunda kurulan Anavatan Hükümeti göreve başladı
ğında; yeni dönemin çalışma hayatını tanzim eden
yeni kanunların uygulanılmasma başlanmış ve hatta
sonuna gelinmişti. İşverenler, işçi bildirim listelerini
bakanlığa bildirmiş, sendikalar ise üye bildirimlerinin
son noktasına gelmişlerdi. Bakanlıkta, zamanın karar
organı 2821 sayılı Sendikalar Kanununda belirtilen
bilgi işlem merkezini kurmamış ve Devlet istatistik
Enstitüsüyle yaptığı bir anlaşma ile bu kuruluşun bil
gi işlem merkezinden istifadeyi tercih etmiştir, önce
likle işverenlerle, işçi sendikalarının bildirimlerindeki
bilgilerin birbirlerni tutmaması, sistemi daha işin
başında aksatmıştır. Normal süresi içerisinde bildirim
lerini veremeyen sendikaların bildirim süreleri Türk tş^in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaptı
ğı yazılı müracaatla uzatılmış ve 1984 istatistikleri
bu nedenle zamanında yayınlanamamıştır. Ne gariptir
ki, bu sürenin uzatılmasını isteyenler gecikmeden en
çok şikâyet edenler olmuştur. Sendikaların birbirleri
nin yetkilerine yaptıkları itirazlar toplusözleşmenin
zamanında yapılmasına engel olmuştur. Bazı sendi
kaların yüzde 10 barajını yargı yoluyla nasıl aştık
larını da anlamak mümkün değildir. Bir örnek ver
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mek gerekirse; bir sendika, Temmuz 1984 istatistiğin
de yüzde 10 barajını aşamıyor sayın arkadaşlarım ve
konu mahkemeye intikal ediyor. Bakanlık bu sendi
kanın bildirdiği üyelerin 18 bin adedinin mükerrer ol
duğunu bildiriyor ve ispat ediyor, ancak mahkeme bu
sendikanın yüzde 10 barajını aştığına karar veriyor.Bu örnekleri çoğaltmak mümkün; bu tip uygulama
lara da mutlaka bir son verilmelidir.
Bakanlık, her türlü zorluk ve imkânsızlıklara rağ
men, 13.12.1984 tarihi itibariyle 972 784 işçiyi kapsa
yan 3 322 işyeri düzeyinde, 676 adet de işletme düze
yinde yetki tespit belgesi vermiştir. 535 614 işçiyi
kapsayan 2 515 işyeri düzeyinde, 523'te işletme düze
yinde yetki belgesini sendikalara vermiştir. Yine aynı
tarih itibariyle 335 560 işçiyi kapsayan, 771 adet iş
yeri düzeyinde, 361 adet de işletme düzeyinde toplu
sözleşme imzalanmıştır.
Bakanlık, bütün imkânsızlıklar karşısında ve geç
miş kadroların, yanlış adımlarının ortaya koyduğu
sıkıntılara rağmen, meseleyi kısa zamanda halletmiş
tir, Kendi bilgi işlem merkezini kurmaya başlayan
bakanlığın, yeni yılda yetki problemlerini tamamen
halletmesini bekliyor ve temenni ediyoruz. Bu temen-.
nimizin dayandığı en önemli gerçek, kanunlarla olu
şan yeni sistemin her 6 ayda bir kendisini düzeltir ol
masıdır. Bilindiği gibi, bakanhk yılda iki defa, yüzde
10 barajını aşan yetkili sendikaları ilan etmektedir.
Sendikalara üyelik ve istifa noter tasdikini gerektir
mektedir. Geçmişte hata yapılsa bile, bir süre sonra
istatistikler yüzde 100'e yakın gerçeği aksettirmeye
başlayacak ve iş barışının en önemli unsuru olan yet
ki meselesi temelden çözümlenecektir.
Sayın milletvekilleri, çalışma hayatını tanzim eden
2821 ve 2822 sayılı kanunların getirdiği sistem, esas
itibariyle yerinde ve eskinin çarpıklığını kaldıran bir
sistemdir. Ancak, her şey yerine oturduktan sonra
sistemin aksayan noktaları süratle ve mutlaka değiş
tirilmelidir. Bu kanunlarda yapılacak değişiklikler, hiç
bir zaman bir grup yöneticiye yeni haklar sağlayan
değişiklik olmamalıdır. Prosedürleri kısaltan, haksız
lıkları önleyen ve ortadan kaldıran, maksatlı kişilerin
maksatlarına malzeme vermeyen ve çalışma huzuru
nu kuran ve devam ettiren kanun değişiklikleri ol
malıdır.
Kanunları yapmanın ya da değiştirmenin her şeyi
halletmediği malumdur. Tarafların, uygulayıcıların iyiniyetli ve basiretli olması gerekir. Bu kanunların uy
gulanmasında işverenin gayesi, işçisine uzun süreli ve
istikrarlı iş temin etmek ve onların insan haysiyetine
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« yaraşır bir yaşama imkânına ve güvenliğine kavuşma
larını sağlamak olmalıdır. Sendikaların da, işyerinin
ülke ekonomisindeki verimli durumu daha ileri gö
türmesi için işverenle karşılıklı sevgi ve saygıya da
yanan ahenkli bir işbirliğini devam ettirmek arzusun
da olmaları gerektiğine inanıyoruz. Hükümet olarak
da, Anavatan iktidarının çalışma hayatının geleceği
ne güven veren tedbirleri gün geçirmeden almaya de
vam etmek zorunda olduğunu, hatırlatıyoruz. Alına
cak bu tedbirlere ayak uyduramayan bürokratlar çı
karsa iş bitirici kadroyu görev başına getirmekten de
çek'inİlmemelidir. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri. alkışlar)
Muhterem milletvekilleri, ülkemizde düzensiz sa
nayileşme, kendisiyle beraber büyük problemleri de
beraberinde getirmektedir. Sanayileşme, yaşamak için
şarttır, millet olarak ayakta kalmak için elzemdir;
fakat iyi tedbir alınmazsa telafisi imkânsız yaralar
açmaktadır/Bugün tabiatın en büyük düşmanı, alın
mayan sanayi tedbirleridir. Sahillerimizi elden çıka
ran sanayi artıkları, her geçen gün zarar alanlarını
artırmaktadırlar. Hindistan'da binlerce insanın ölü
müne sebebiyet veren sanayi tedbirsizliği, yarın ül
kemizde de yaşanacak bir acı hatıra olabilir.
Çalışma mevzuatının uygulanmasının denetimi faa
liyeti bakanlığın önemli görevleri arasında yer almak
la beraber, istenilen sonucun alındığını iddia etmek
mümkün değildir.
Bugün, bakanlığın mevcut eleman, araç ve gereç
leriyle yeterince iş teftişi yapacağını düşünmek de im
kânsızdır. Halen bakanlık, iş teftişlerini toplam 529
denetim elemanıyla yürütmektedir. Sosyal Sigortalar
Kurumu kayıtlarına göre, 281 627 işyerinin bulundu
ğu nilkemizde iş güvenliği ve iş sağlığı açısından 14 805
genel teftişin yapılabildiğini bilgilerinize sunuyor ve
yapılan hizmetin yeterli olmadığını da takdirlerinize
arz ediyorum. Sözkonusu denetim elemanlarının sa
yısı mutlaka artırılmalıdır. Bakanlığın, iş müfettişle
rinin yaptığı incelemeleri klasik teftiş dışında ve ba
kanlığın aslî fonksiyonu olarak değerlendirmesini ve
kadro noksanlığı için yeni bir imtihan açılmış olma
sını takdirle karşılıyor ve tasvip ediyoruz. Ancak,
boş kalacak veya boşalacak kadrolar için, yeniden
ve süratle imtihan açılması gereğini de sayın bakanın
bilgisine sunuyorum,
Ayrıca, işyerlerinde alınmayan işçi sağlığı ve iş
güvenliği tedbirlerinin sonucunda meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalığından dolayı kaybedilen iş
gücü, itiraf etmek gerekir ki, geçmiş yıllarda yapılan
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grevlerde kaybedilen işgücünden fazladır. İşçi sağlı
ğı, iş güvenliği, işçiler için en azından ekonomik hak
ları kadar önemli olmalıdır. Zira ekonomik haklar,
işçinin ve ailesinin refahını ilgilendirirken, bu mesele
sağlığını ve hatta hayatını alakadar etmektedir. Hiç
bir şey insan hayatından, insan sağlığından daha de
ğerli olamaz. Konunun büyük önemine rağmen, ülke
mizde maalesef işçi sağlığı, iş güvenliği son derece
üzücü bir tablo sergilemektedir. Sanayi hayatına inti
bakta bir geçiş sürecinde olmamız, işyerinde yeterli
güvenlik ve-sağlık tedbirlerinin alınmaması, denetim
lerin yetersizliği, eğitim noksanlığı gibi sebepler yü
zünden iş kazaları, meslek hastalıkları ve hatta ölüm
ler ülkemizde yüksek bir oranda seyretmektedir, Ko
nunun insanî değerler açısından büyük önemine, hatta
ekonomik verimlilikteki büyük rolüne rağmen, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ilgili kuruluşlarca ihmal edil
mektedir; hatta ücret meseleleriyle yakından alaka
dar olan kamuoyu bile işçi sağlığı ve iş güvenliği ko
nusunda yeterince aydınlatılmış değildir. Nitekim, ül
kemizde |iş kazalarının tekrarlanma oranı, Federal
Almanya ve Fransa'ya kıyasla 6, Birleşik Amerika
Devletlerine kıyasla, 8, Çekoslovakya'ya kıyasla 12
misli dahi yüksektir. Gelecek dönemler için yapılan
ihtimaliyejt hesaplarına göre, tedbir alınmadığı tak
dirde, 19^3 -1987 yıllarını kapsayan 5 yıllık devre
de Türkiye'de ortalama 1 324 275 iş kazası olacağı
tahmin edilmektedir. Bu 5 yıllık dönemde, ortalama
5 800 işçimiz meslek hastalığına yakalanacak, 24 635
işçimiz hastalık veya kaza sonucu daimî iş göremez
hale gelecektir. Keza, aynı dönemde ortalama olarak
9 212 işçimiz iş kazalarında hayatını kaybedecektir;
tedbir alınmadığı takdirde, işgününü 280 gün ola
rak kabul ettiğimizde, öyle anlaşılıyor ki, bu devrede
her bir işgününde 6 işçimiz hayatını kaybedecektir.
Halbuki bu rakam, geride bıraktığımız dönemde or
talama 4 civarında idi. Sanayileştikçe işçilerimizin
kazaya uğrama, meslek hastalığına yakalanma ve ha
yatını kaybetme oranı da yükselmektedir. Bu demek
tir ki, şimdi güçlü kollarıyla üretim çarklarını çevi
rerek Türkiye'nin kalkınmasını yürüten, ailesinin ge
çimini sağlayan birçok işçi, ileride artan oranda iş ka
zası, meslek hastalığı ve ölüme mahkûm bulunmak
tadır. Bu fevkalade vahim manzara gözlerimizin
önünde gerçekleşmektedir. Hal böyle iken, devletin
de, işverenlerin de, sendikaların da gerekli tedbirleri
ni almadıklarını; kârlılığın, enflasyonun, alınan ücret
zamlarının en küçük paylarına kadar hesabı yapılır*
ken, işçinin sağlık ve hayatına gereken önemin ve
rilmediğini görmekteyiz. Halbuki, sırf ekonomik ola-
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rak düşünülse bile, verimlilik, ancak sağlıklı, güven
ve refah içindeki bir işçi kesimi tarafından gerçek
leştirilebilir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki
ihmaller, kısa vadeli kâr hırsı işçinin sağlığını ve
hayatını artan oranda tehlikeye attığı için bir nevi
endüstriyel kıyım haline gelmiştir. Bütün ilgililerin
kısa zamanda etkili tedbir almasını ve bu arada Sos
yal Sigortalar Kurumunun Ankara ve İstanbul'da kur
duğu meslek hastalıkları hastanelerinin sayılarının ar
tırılmasını bekliyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benden önce
söz alan değerli arkadaşım Sosyal Sigortalar Kuru
mu hakkındaki grubumun görüşlerini dile getirdi.
Bu nedenle, ben sadece bir iki konuya değineceğim.
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Sosyal Si
gortalar Kurumumuzun geçmişten bu yana inşaat ve
yapı bölümünden kaynaklanan suiistimal iddiaları,
'bazı yapı kooperatiflerine yapılan ayrıcalıklı hizmet
ler, halen kurum üzerindeki şüpheleri ortadan ıkaldırımamıştır. 12 Eylülden sonra bazı bakanlar, 'bürok
ratlar, müteahhitler bu kurumdaki yolsuzluklar nede
niyle cezalandırılmışlardır. Sosyal Sigortalar Kurumu
genel kurullarına ait zabıtlar, basında çıkan haber
lere, geçmiş bazı üst düzey yöneticilerinin daha önce
teftiş kurulu başkanı iken ortaya koyduğu iddialar
birlikte değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı takdirde,
bu millî müessese üzerindeki bulutlar ortadan kalkar
ve.. toplumun güvenini tam olarak sağlayan bir ku
rum niteliğini alır. Aksi halde, her sigortalının kafa
sındaki soru işaretlerinin sayısı çoğalacaktır.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde bazı kuruluşları
Sosyal Sigortalar Kurumunun dışında tutarak ayrıca
lıklı sosyal güvenlik hakkı sağlanırken, 1 Ağustos
1968 yılında kuruma devredilen Askerî Fabrikalar
Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları
Emekli Sandığı mensuplarının mağdur edilmelerini
anlamakta zorluk çekmekteyiz. Bu iki sandığa men
sup ve aynı şartları haiiz işçiler bugün sosyal güven
lik bakımından farklı işlemlere tabi tutulmuşlardır.
Bu adaletsizlik mutlaka - emsallerinde olduğu gibi giderilmelidir.
Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlikle ilgili diğer
önemli bir konu da, erken emeklilik meselesidir. Ül
kemizde 40 yaş civarında emekli olmak mümkündür.
Emekli -maaşı ise, sadece emdkli kişilere değil, dul ve
yetimlerine de uzun yıllar ödenmekte, bu durum da
sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryal dengesini men
fî yönde etkilemektedir. Hükümetimiz, emeklilik ya
şı konusunu siyasî mülahaza gütmeden, teknik bir
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konu olarak ve cesaretle ele almıştır. Bu konudaki
ikazımız; müktesep hakların mutlaka korunmasıdır.
Devlet, bir vatandaşına 20 yıl süreyle belli bir tarih
te emekli olmasına imkân tanımışken, hangi mülaha
za ile olursa olsun, «Fikrimi değiştirdim, sen 5-10
yıl daha çalışacaksın» dememelidir. Belli bir kıdeme
sahip olanların hakları ile yapılan işin ağırlığının gö
zetileceği bir değişiklik toplumun da tasvibini kazana
caktır.
Ülkemizde bütün vatandaşların sosyal güvenlik
şemsiyesi altında toplanması bir Anayasa emri ve in
sanlık görevidir. Her dönemde devletin en büyük yü
künü omuzlarında taşıyan ve bugün nüfusumuzun
yarısını teşkil eden Türk köylüsünü sosyal güvenliğe
kavuşturmak en başta gelen görevimiz olmalıdır.
Çok garip bir mantık içerisine kendimizi yıllar
dır hapsetmiş ve sürekli olarak mevcut sosyal gü
venlik kuruluşlarının problemleriyle zaman kaybetmişizdir. Tabiî ki, gelişen çağa paralel olarak mevcut
sosyal güvenlik kuruluşlarının problemlerine çare
aranacaktır; ancak yıllardır askerlik zamanı vergi
zamanı ve oy zamanı hatırlanan Türk köylüsü sos
yal güvenlikte ilk defa 1983 yılında hatırlanmıştır.
Sosyal güvenlik, hiçbir ayrım gözetilmeksizin,
herkesin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını da kapsa
yacak bir şekilde hal ve geleceklerinin güvence altı
na alınmasıdır. Anayasamızın 60 inci maddesi sosyal
güvenliği herkes için bir hak ve devlet için bir görev
olarak belirlemiştir. 1961 Anayasasında da aynı şe
kilde yer alan bu hükme rağmen, son yıllara kadar
tarım kesiminde sosyal güvenlik uygulamasına geçi
lememiştir. Nihayet, 1983 yılı içerisinde çıkarılan iki
kanunla tarım işçileri ve tarımda kendi adına ve he
sabına çalışanlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alın
mışlardır. Tarımda kendi adına ve hesabına çalışan
lar için ayrı bir teşkilat kurulmamış, Bağ-Kur'un
uygulaması uygun görülmüştür. 2926 sayılı Kanuna
göre, sigortalılarına malullük, yaşlılık ve ölüm halle
rinde sigorta yardımları sağlayan bu uygulamanın,
en geç 10 yıl içerisinde bütün illeri kapsaması kanun
gereğidir. Halen iki ilimizdeki uygulamanın, 10 yıllık
sürenin sonucu beklenmeden daha kısa bir süre içe' rîsinde tamamlanmasını istiyor ve bekilyoruz.
Tarım işçileri ise, 2925 sayıh Kanunla sosyal gü
venliğe kavuşturulmuşlardır. Bu kanuna göre, tarım
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,
kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yar
dımlardan istifade etmektedirler. Ancak, bugüne kadarki uygulamalar henüz başlangıç safhasında olduğu
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için etkinlik arz etmemekle beraber, alınacak tedbir
ler ve ciddî bir çalışma sonucu kısa zamanda etkinleştirilmesini ye bütün yurda yaygınlaştırılmasını bek
lemekteyiz,
"
Sayın milletvekilleri, konu buraya gelmişken, kı
saca Bağ - Kur'dan da bahsetmek istiyorum. Ülke
mizdeki en genç sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ
- Kur, kısa mazisine rağmen, çok önemli bir hizmet
vermektedir/Halen 1 milyon 624 bin 50 sigortalısı
ve 235 bîn 923 emekli dul ve yetime hizmet veren
Bağ - Kur, bu yıl içerisinde sigorta yardımları ve
malî durumu açısından gerçekten önemli bir ge
lişme göstermiştir. Kanunun yanlış yorumlanması ve
20.4.1982 tarihine kadar kuruma tescil edilmiş bulu
nan sigortalılardan ayrıca vergi kaydı aranması so
nucu, 250 bin civarındaki Bağ - Kur üyesinin sigorta
lılıklarının iptal edilmesi ve emeklilik işlemlerinin
durdurulması gibi çok önemli bir problemin, çıkarı
lan bir genelgeyle süratle çözümlenmesini son derece
olumlu bulmaktayız. Bununla da iktifa edilmeyerek,
bakanlıkça çok geniş kapsamlı ve 1479 sayılı Kanunun
bugüne kadarki uygulamaları sonucu ortaya çıkan ak
saklıkları gidermek amacıyla hazırlanan kanun tasarı
sının bir an önce kanunlaşmasının sağlanması gerek
mektedir.
Bilindiği üzere, Bağ - Kur'ca yaşlılık, maluliyet ve
ölüm sigortaları uygulanmaktadır. Sigortalıların haki:
şikâyetleri ve diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının
normlarıyla paralellik sağlamak üzere sağlık sigor
tası uygulamasına ihtiyaç olduğu aşikârdır.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, bugün çok yo
ğun bir programımız var, 5 dakika içinde toparlama
nızı rica ediyorum.
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manını götürebilme hususundaki bürokrasi dışı uygu
lamaların devamım tavsiye ediyoruz. Ancak, bakan
lığın da, kurumun da, yurt dışındaki işçilerimize sa
hip çıkmak zorunda olduklarını unutmaması gerekir.
özellikle, işçileri yabancı ülkelerde çaresiz ve sıkıntı
içinde bırakan firmaların yeni iş talepleri reddedilme
lidir. Dış ülkelerde işçilerimize karşı genel tutumlar
dikkatle takip edilmeli, Türk Devletinin, ne kadar
uzakta olursa olsun, işçisine, insanına sahip çıkacak
güçte olduğu bu vesileyle de ispat edilmelidir. (ANAP
sıralarından alkışlar)
Daha önce ihdas edilen ve yakın zamanda kaldı
rılan yurt dışında görevli işçi - sendika uzmanları
kadrolarının yeniden ihdas edilmesinde fayda görmek'
teyiz. Geçmişte bu kadrolara zaman zaman hatır gönül adamları tayin edilmiş olabilir; bunlar yetersiz
de kalabilmişlerdir. Bazı kötü istisnalar: dikkate alı
narak, iyi hizmet vermesi gereken bu,müesseseyi, kö
künden kaldırmak kanaatimizce, yanlış olmuştur. Bu
müessese yeniden ihdas edilmeli, fakat layık insanla
rın buralara gönderilmesi sağlanmalıdır. Meslekten
gelen, lisan bilir, vasıflı elemanları seçip gönderirler
se, yurt dışında kaderleriyle başbaşa kalmış vatandaş
larımızın dertlerine çare bulacaklarına inanıyoruz.

ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Bakan
lığın bu konudaki tespit ettiğimiz hazırlıklarını tak
dirle karşılıyor ve taleplerinin devamını diliyoruz.

Sayın milletvekilleri, tş ve İşçi Bulma Kurumu,
devlet bütçesinden finanse edilmektedir. Yıllardan beri kurum, yaptığı hizmetlerin masraf karşılığı olarak,
miktarı çok önemsiz olan bir ücreti ilgililerden almak
taydı. Bu kere kurum daha etkili hizmet sunabilmek,
bazı işçi eğitim ve yetiştirme üniteleri açmak için
yaptığı masrafların bir kısmını işverenden almaya baş
lamıştır. Zaten işsiz kişiden para alınması anlamsız
dır; Ancak, bu konuda yaygın bir şikâyet ve suçlama
kampanyası açılmıştır. Bu konudaki tahriklerin ku
rum içinden geldiği malumdur. Sayın bakanın ve ku
rum yönetiminin personel yapısını süratle ye dikkat
le gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz.

>-Değerli arkadaşlar, tş ve İşçi Bulma Kurumu iş
sizliğin arttığı dönemlerde, bir taraftan fonksiyon
kaybederken, bir taraftan da iş arayanlar açısından
önem kazanmıştır. Kurum, zaman zaman çok deği
şik fikirlerin tahakkümüne girmiş, yaygın şikâyetler
duyulmuştur. Bu nedenle, kurumda kadrolaşmaya gi
dilirken çok dikkatli olunmalıdır. Genel Müdürlüğe
bir hukukçunun, bir hâkimin getirilmesinin yerinde
olduğu yolundaki kanaatimi de burada belirtmek is
terim.
Dış istihdamı artırmak için bakanlığın gayretleri
ni biliyor ve takdirle karşılıyoruz. Bu konuda dışarı
da iş yapan müteahhitlerin işçi seçme ve kendi ele

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Par
tisi, az önce ifade ettiğim parti ve hükümet progra
mında da yerini bulan çalışma hayatının meselelerini
çözmek için bütün kadrolarıyla konuyu göğüslemiştir. Gerek Çalışma Genel Müdürlüğü ve gerekse ba
kanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile işverenler ve
sendikalar, kendilerine düşen görevi tam manasıyla
yerine getirirlerse, inanıyoruz ki önümüzdeki bütçe
çalışmalarında, şu anda tespit ettiğimiz problemlerin
çok önemli bir bölümünün halledilmiş şekliyle geliriz.
Bu inançla Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.^
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı.
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Değerli milletvekilleri, şimdi de Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Aykut'a ve Sayın
Saygın'a sırasıyla söz vereceğim.
Buyurun Sayın İmren Aykut. (MDP sıralarından
alkışlar)
MDP GRUBU ADINA İMREN AYKUT (istan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 Ma
lî Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Büt
çesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bulunu
yorum. Sizleri partim ve şahsım adına saygılarla se
lamlarım. (Alkışlar)
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, çalışma
hayatının sağlıklı bir biçimde gelişmesiyle ilgili en
önemli bakanlık, takdir buyurulur ki Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığıdır. Bu bakanlığın çalışanlar
la, çalıştıranlar arasındaki münasebetleri düzenlemek,
çalışma barışını korumak, istihdamı sağlamak ve yurt
dışında çalışmakta olan Türk işçilerinin sorunlarını
çözmek gibi son derece önemli fonksiyonları vardır.
Çalışma hayatımızın sorunlarını genelde ele ala
rak bir değerlendirmeye tabi tutarsak, bu bakanlığın
yeterince başarılı olup olmadığı sonucuna varabiliriz.
Bakanlığın çalışmalarıyla ilgili objektif eleştirilere geç
meden önce, bir önemli hususa dikkatlerinizi çekmek
istiyorum. Gelişmiş ülkelerde çalışma ve sosyal gü
venlik hizmetleri, yapılan hizmet oranında değerlen
dirilmekte, bu bakanlığa bütçe imkânları bakımından
da cömert davranılmaktadır. Oysa, ülkemizde çalış
ma hayatının gerektirdiği fonksiyonlarını yerine getir
mesi icap eden bakanlığa, yaklaşık 5,5 trilyonluk büt
çeden ayrılan pay, maalesef 9 milyar lira civarında
dır. Bakanlığın bu bütçe ile çalışma barışını nasıl
tesis edeceği ve geliştireceği, 4 milyon işsize nasıl iş
bulacağı, sosyal güvenliği nasıl yayacağı, yurt dışın
daki işçilere nasıl ulaşacağı, doğrusu merak konusu
dur. Böyle olunca, meselelerin çözümü daha da zor
laşmakta ve gelecek için iyimser tahminlerin giderek
karamsar hale dönüşmesiyle karşılaşmaktayız. Bunun
yanı sıra, bakanlıktan kaynaklanan bazı tasarruflar,
demokrasimizin en önemli müesseselerinden, birisi olan
hür sendikacılık hareketini tedirgin etmekte ve bu te
dirgin hava da giderek yaygınlaşmaktadır.
Bir geçiş döneminin bazı şartlarını henüz yaşayan
ülkemizin bu şartların yerine, normal dönemin şart
larını getirebilmesi, bunu yerleştirebilmesi, b'ir taraf
tan parlamentomuza önemli görevler yüklerken, diğer
taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını ağır
sorumluluklarla, buna karşılık yapılabildiği takdirde
onurlu hizmetlerle karşı karşıya bırakmaktadır,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkemizin
en önemli sorunu olan işsizlik sorununu kendisi üst
leneceği yerde, bir başka bakanlığın .görev alanına
terk etmiş, böylelikle kendisini çelişkiler içerisine sü
rüklemiştir,
1946 yılında kurulmuş olan bu bakanlığın teşki
lat kanununun 2 nci maddesinde, bakanlığın görevleri
sıralanırken; istihdamı sağlamak, yani işsizliğe çözüm
getirme ve çalışanların hayat seviyesini yükseltme bu
bakanlığın en başta gelen görevleri arasında sayıl
maktadır. Çalışma bakanları bu görevleri acaba na
sıl yapmışlardır? Nasıl bir talihsizliktir ki, hemen he
men bütün çalışma bakanları işsizliğin çözümünü
kendi bakanlıklarını aşan, genel ekonomi politikası
nı ve teknoloji seçimini ilgilendiren bir konu' olduğu
iddiasıyla, başka taraflara kaydırarak kendilerini bu
sorumluluktan sıyırmaya çalışmışlar ve olayı ciddiye
almamışlardır. Acaba çalışma bakanları, ekonomi ve
maliye politikalarını oluşturan sektör tercihlerini, tek
noloji seçimlerini yapan ve uygulayan Cumhuriyet hü
kümetlerinin bir üyesi değil midirler?
Değerli arkadaşlarım, işsizlik böyle hafife alına
cak bir konu değildir, işsizliğin toplum için sosyal ve
ekonomik maliyeti çok yüksektir, işsizlik, değil ana
yasalar, rejimleri, devletleri yıkacak güçte bir olay
dır; onun ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlarına
dayanabilecek bir toplum düşünemiyorum, çünkü bu
bir açlık sorunudur.
Anayasamızın 49 uncu maddesinde, çalışmanın
herkesin hakkı olduğu vurgulanarak, devlete, «Çalı
şanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma haya
tını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı
desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik
bir ortam yaratmak» görevi verilmiştir. Devletin Ana
yasadan kaynaklanan bu görevi ise, teşkilat kanunun
da açıkça belirtildiği ü^zere, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca yerine getirilecektir.
Bu bakanlığa bağlı iş ve işçi Bulma Kurumu bu
amaçla kurulmuş olup; görevi, emek piyasasını berraklaştırmak, emek arz ve talebini karşı karşıya ge
tirmek, emeği istihdam öncesi ve sonrası eğiterek ta
lebe uygun nitelikler kazandırmaktır. Halbuki, ista
tistiklere baktığımızda, kurumun görevini yapmadı
ğını veya yapamadığını görmekteyiz. Kurumda yak
laşık 2 400 kişi çalışmaktadır. Demek oluyor ki, oda
cı, sekreter vesair personel dahil bu 2 400 kişi, yak
laşık 4 milyon işsize iş bulacak, onları eğitecek, yurt
dışına işgücü gönderecek; yani 166 bin işsize 1 perso
nel bu hizmetleri verecek. Bu durumda kurumun hiç-
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bir hizmet göremediği, tartışılamayacak kadar açıktır.
O halde ya bu kurum tam fonksiyonel hale getiril
meli; aksi takdirde devlete bir maliyet olmaktan çıka
rılmalıdır. Bakanlığın aslî görevi olan tam istihdamı
sağlamada neler düşündüğünü ve neler yapacağını
açıklamasını istiyoruz.
Diğer taraftan, en önemli aslî görevlerinden biri
de çalışanların hayat seviyesini yükseltmek olan ba
kanlığın, evvela asgarî ücret hakkında ne düşündü
ğünü öğrenmek istiyoruz. Asgarî Ücret Komisyonu
ne zaman toplanacak ve asgarî ücreti 1985 yılı için
Tıaogi seviyede tespit edecektir? Şu anda, ayda net 16
bin Türk lirası asgarî ücrete, vitrinlerde bir çift nor
mal ayakkabı fiyatı olarak raslanmaktadır. Kanaa
timizce, 1985 bütçesinin en dikkati çeken yönü, bu
tehlikeli boyutlara ulaşan gelir dağılımındaki bozuk
luğa hiçbir önlem getirmemiş olmasıdır. Bir yandan
bütçenin gayri safî millî hâsıla içindeki payı düşer
ken, diğer taraftan da konsolide bütçe içerisinde per
sonel ödenekleri azalmıştır; 1983te bu oran yüzde 27
İdi, 1985 bütçesinde yüzde 21,3'e düşürülmüştür.
Transfer Ödemelerinde de gelir dağılımı dikkate alın
mamıştır. Transfer harcamaları içinde sosyal amaçlı
harcamalar 1/3 oranına bile ulaşamamaktadır. Fonk
siyonel ayrım dikkate alındığında ise, 1985 bütçesi
içinde sosyal hizmetlerin payı yüzde 15'e düşürül
müştür. Sosyal hizmet harcamalarının payındaki bu
düşme de, gelir dağılımını olumsuz etkileyecektir.
Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlanırken, sayın bakan bu
hususları görememiş veya o esnada görevini hatırlayamamif mıdır? Bu gerçekler karşısında, aslî görevi
olan çalışanların ve ilaveten emeklilerin hayat sevi
yesini yükseltmek için ne gibi önlemler almayı düşün
mektedir?. Bu sorularımıza somut cevaplar bekliyo
ruz.
Çalışma hayatı ve toplu pazarlık düzeninin işle
yişine gelince; bu konuda ciddî huzursuzluklar oldu
ğu hissedilmektedir. Bir yandan, sendikalar hâlâ top
lusözleşme yetkisi almakta gecikmelere maruz kal
makta ve bu gecikmeler bir an önce toplusözleşme
bekleyen işçide büyük huzursuzluklar meydana getir
mektedir. Bakanlığın hâlâ kompütür sistemini kura
mamış olması ve yetki işlemlerini hâlâ Devlet İsta
tistik Enstitüsü vasıtasıyla yürütmesi, büyük karışık
lıklara ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Bu ka
rışıklıklar ve gecikmeler, geniş işçi kitlelerini direkt
olarak etkilediğinden, bakanlık yine aslî görevi olan
çalışma hayatım düzenlemek, çalışma barışım sağla
mak yerine, çalışma hayatım tamamen düzensiz hale
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getirmek ve çalışma barışını bozmakta oldukça babaşan sağlamaktadır.
Hür sendikacılık hareketinin gerektirdiği serbest
toplu pazarlığın normal şartlarda işlenmediğine dair
şikâyetler bir hayli fazladır, özellikle kamu kesimi
toplu iş sözleşmelerine müdahaleler olduğu ve serbest
toplu pazarlık yapılamadığı sürekli ifade edilmek
tedir. Sendikaların, geçim srkınıtısmıntazyiki altında,
sözîeşmeler'i kerhen imzaladıkları doğru ise, sayın ba
kan bu şekilde çalışma barışını sağlaya'b'ileceğlne
inanmakta mıdır? Kamu Koordinasyon Kurulunun
toplusözleşmelerle ilgili olarak belirlediği ilkelerin
ağır kısıtlamalar getirdiği doğru mudur? Değilse,
sendika başkanları niçin bu kadar fazla rahatsızlık
içindedirler? Toplusözleşmelerle ilgili en önemli as
lî görevini bir sayın devlet bakanının başkanlığın
da oluşan Koordinasyon Kuruluna bırakmayı Sayın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı "normal karşı
lamakta ve kurulda etkin olabildiğine inanmakta mı
dır? Bu konularda yanlış bilgilerimiz varsa, sayın ba
kanın açiklamalarıyla düzeltmek istiyoruz.
Sayın Balkan, değerli arkadaşlarım; 1984 ve 1985
yılları, ülkemizde işçiler için toplu iş sözleşmelerinin
yenileneceği yıllardır. 2364 sayılı Zorunlu Sebeplerle
Toplu İş 1 Sözleşmelerinin Yenilenmesiyle İlgili Kanun
yürürlükten kalkmıştır. Yüksek Hakem Kurulunun
kanunla kendisine verilen görevleri aştığı, sözleşme
leri tanınmayacak hale getirdiği sık sık söylendiğine,
yazıldığına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik. Bakan
lığı bu konuda ne düşünmektedir? Gerçekten, toplu
iş sözleşmelerinden ayıklanması gereken kanunlara
ve mevzuata aykırı hükümlerin dışında, sözleşmelerin
muhtevasıyla ilgili hükümler de sözleşme metinle
rinden çıkartılmış mıdır? Bunlar cevap bekleyen so
rulardır ve çalışma hayatımızı düzenlemekle görevli
bakanlık bu konuda biraz suskun kalmaktadır.
Değerli milletvekilleri, günümüzün eh önemli olay
larından birisi de, işten çıkarma yasağının kaldırılma
sından sonra ortaya çıkan durumdur; Bir taraftan
çatışanları da tedirgin edecek işçi çıkarmaları sürer
ken, diğer taraftan hileli iflasların arttığı, işyeri kapan
malarının eödişe verecek durumlara geldiği, bu yüz
den de çalışanlarda yarın endişesinin hüküm sürdüğü
işçi sendikaları tarafından ısrarla ileri sürülmektedir.
Bu durumda, daha önceki hükümet tarafından ha
zırlanan, o zaman gerçekleşemeyen, işçi çıkarmalarda
yargı organına başvurma ve hâkim kararıyla, haksız
fesihlerde, işçinin işine iadesi konusunda bakanlık
ne düşünmektedir? Bugüne kadar bu konularda so-
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mut herhangi bir açıklama yapılmadığına göre, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı böyle bir tedbiri
düşünmekte midir? Meselenin en önemli yanı, çalışan
işçilerimizi tedirgin etmemek ve haksız yere işçileri
mizin işten çıkartılmasını önlemek olmalıdır. Nite
kim, ünlü petrol krizinin başladığı yıllarda Kara Avrupası ülkeleri; Fransa, Almanya, İtalya ve Benelüx
devletleri, işten çıkarma halinin hâkim teminatına bağ
lanmasında zorunluk görmüşler ve bunu gerçekleştir
mişlerdir.
Değerli milletvekilleri, işsizliğin yaygın olduğu ül
kemizde, bazı işverenlerin gazetelere paralı ilan ver
mek ya da haber yazdırmak suretiyle, sigortasız çalı
şacak eleman aradıkları üzüntü ile görülmektedir. Bu
durum, hem haksız rekabete yol açacak, hem de İşçi
lerin sosyal güvenlik hakkını elinden alacak bir so
nuç yaratmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının bu konuda ne düşündüğünü açıklamasını:
istiyoruz. Çeşitli sebeplerle maaşım, tazminatını ve
ya ikramiyesini alamamış işçilerin sayılarının hızla
arttığı günümüzün önemli sorunlarından biri ola
rak yine karşımızdadır. Yaklaşık 8 aydır maaşlarını
alamayan Nizip'te Ülfet, Elazığ'da Eğin, izmir'de Ku
la işçilerinin durumları bu konuda sadece birkaç ör
nek olarak gösterilebilir. Sosyal hukuk devleti anla
yışına ters düşen böyle bir durumda, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı hangi etkin önlemi almıştır;
bunu cidden merak etmekteyim.
Burada, bakanlığın memnuniyetle karşıladığımız
'bir çaba ve çalışmasını da belirtmek istiyorum, bu
konu. Kıdem Tazminatı Fonu konusudur. Bakanlık
bu sorunu çözmek için oldukça aktif ve olumlu gay
retler içinde olmuştur. Aslında kıdem tazminatı ko
nusu, Türk çalışma hayatında kökleşmiş ve ekonomik
boyutlarından çok, sosyal boyutları ağırlık kazanmış
bir konudur. Bu nedenle de, en zor çözüm getirilecek
konulardan birisidir. İstikrarlı bir ekonomiye sahip
olamadığımızdan, gerçek veya hileli iflasların çok art
tığı çalışma hayatımızda, işçilerin âdeta bir hayat gü
vencesi haline gelmiş olan kıdem tazminatlarının gü
vence altına alınması zarureti vardır. Bu temel yak
laşımla yapılan çalışmalar, işittiklerimiz doğru ise,
memnuniyet vericidir.
Bakanlıkça tek gündem maddeli olarak düzenle
nen Yedinci Çalışma Meclisinde ele alman kıdem
Tazminatı Fonu konusunda işçi ve işveren kesimleri
nin görüşleri alınmıştır. Tasarı, mutlaka bu görüşlere
uygun olmalı, tarafların ortak mutabakatı sağlanma
dıkça bir yasal düzenlemeye gidilmemeli ve işçiler,
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bu çok hassas oldukları konuda tedirgin edilmemeli
dir.
'Değerli milletvekilleri, ülkemizin ihtiyaçlarından
doğan ve 1969 yılında kabul edilen emeklilik şartla
rında değişiklik yapılacağı ve emeklilikte yaş sınırı ge
tirileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın
çeşitli demeçlerinde yer almaktadır. Böyle bir düzen
leme nasıl yapılacaktır, işçilerin müktesep hakları ko
runacak mıdır, işsizliğin yaygın olduğu ülkemizde
böyle bir düzenlemeye gidilirken ne amaçlanmaktadır?
Bunların anlaşılması son derece güçtür. Konuyla ilgili
olarak Beşinci Beş Yıllık Planda kabul edilen bir ilke
kararının mevcudiyetinden söz edilebilir; bunu
biliyorum. Hukukun üstünlüğüne inananlar, planın ge
tirdiği bu ilke kararını planın kabul edildiği tarihten
sonra işe girenler için, yasal olarak pekâlâ düzenleyebi
lirler. Halen işbaşında bulunanları tedirgin etmeye ve
onları bir an önce emeklilik imkânlarını aramaya
zorlamaya kimsenin hakkı yoktur. Bu konunun, özel
likte kadınlarımız için kabul edilmesi imkânsızdır
ve çalışan kadınlara yapılacak en büyük kötülük de
budur. Sanayide, özellikle tekstil, gıda, müskirat gibi
.sektörlerde- kız işçiler 16 yaşında işe başlarlar. Eğer
hizmet süresi esası kaldırılıp yaş esasını getirirseniz,
onları 34 yıl çalışmaya mahkûm edersiniz. Kadın
lar için 50 yaşında emeklilik esası getirmek büyük
haksızlık ve insafsızlıktır. Sayın hükümetin, kadınla
rın emekliliği konusuna Türkiye gerçekleri yönün
den yaklaşmasını rica ediyoruz.
Yeni Sendikalar Kanununun getirdiği denetim
hakkının, idarî ve malî denetimin, işçi sendikaları
üzerinde bir nevi siyasî baskı aracı olarak kullanrlmmak istendiği yolunda belirtiler olduğu söylenmekte
dir. Sendikalar, siyaset yapamayacağına göre, siyasî
lerin baskılarına da maruz bırakılamazlar, idarenin
tarafsızlığı fevkalade önemlidir.
Bu kanunlar çıkmadan önce hastasına çiçek,
cenazelere çelenk Ve işçi cenazelerini kendi memle
ketlerine gönderme gibi bazı harcamaların, iş müfet
tişleri denetiminde, sendikacılar için zimmet çıkartıl
dığı yazılmakta ve de söylenmektedir. Geçmişte,
kongrelerinde ibra edilen ve devletin katkısı bulun
madan kendi tahmini bütçeleri ile tespit edilen gelir
lerini tasarruf eden yöneticiler, mahkeme kapılarında
zaman israf ederlerse, bundan kim kazançlı çıkacak
tır?
Hükümet - Türk - îş Zirve Toplantısında, dene
timlerin yol. gösterici olmasında mutabık kalındığı
ve fakat daha sonra istikamet değiştirdiği, sendika
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liderlerince ifade olunmaktadır. Bu davranışı bakan
lık nasıl yorumlayacaktır?
Yurdumuzun en büyük kuruluşu Türk-îş dışındaki
ıbazı kuruluşların akıl almaz harcamalar yaptıkları ve
bu harcamaların dikkati çekecek bir boyuta ulaştığı
da söylenmektedir. Bunlar hakkında herhangi bir
denetim söz konusu olmuş mudur?
(Denetimin her altı ayda bir yapılması da gerçekçi
bir uygulama değildir. Çünkü, özellikle büyük sendikalartfa denetim süresi 6 aydan fazla sürmekte, bir
denetim bitmeden, ikincisi başlamaktadır. Sendikaları
'böyle çalışma düzenine sokmak son derece huzurlu
'bir ortam hazırlar. Her kongre döneminde iki defa
denetlemeleri amacı gerçekleştirmeye yeterlidir. Bu
konudaki yasal düzenlemelerin yapılmasında yarar
görmekteyiz.
BAŞKAN — Sayın Aykut 10 dakika süreniz
kaldı efendim, lütfen konuşmanızı toparlayınız.
İMREN AYKUT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, çalışma hayatımızın doğrudan doğruya ilgi
li bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın kadro durumuna kısaca göz attığımızda, 1.1.1985
tarihinden itibaren bölge çalışma müdürlükleri sayı
sının 3'6Man 22'ye indirileceği ve grup müfettişleri,
nin kaldırılacağı anlaşılmaktadır.
Sorunlar giderek büyüyüp ağırlaşırken, böyle bir
tutumun, sorunları çözmeye değil, daha da ağırlaştır
maya vesile olacağına dikkatlerinizi çekmek isterim.
İşçilerin sağlığı ve iş güvenliği açısından iş müfettiş
lerinin yapacakları denetimlerin eksiksiz ve yetersiz
kalması, telafisi güç zararlar doğurabilir ve böyle bir
zarardan yalnız işçiler değil, ülke de yara alır.
Her yıl binlerce kişinin ölmesine ya da sakat kal
masına neden olan; aynı zamanda işgücü kayıpları
dolayısıyla ülke ekonomisinde milyonlarca lira ile
Ölçülebilen zararlara yol açan iş kazalarının önemi
ortadadır. Sosyal Sigortalar Kurumuna göre 1983 yı
lında ülkemizde 145 296 iş kazası olmuş; 2 760 işçi
sakat kalmış ve 1 324 işçi de hayatını kaybetmiştir.
Sosyal Sigortalar Kurumu verilerinin yalnız kuruma
intikal edenler olduğu düşünülürse, gerçek rakamla
rın belirtilenlerin çok üstünde olduğu anlaşılacaktır.
Batı ülkelerinde yüzde 3 civarında olan yıllık iş ka
zası oranının, ülkemizde yüzde 8 olması, durumun
Ciddiyetini.açıkça göstermektedir. Ayrıca, manevi ka
yıplarımızın yanı sıra, iş kazası ve meslek hastalıkları
nın ulusal ekonomiye olan maliyeti de yüksektir. 1983
yıltâda iş kazası ve meslek hastalıklarının, Sosyal Si
gortalar Kurumuna maliyeti yaklaşık 15 milyar lira
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ya yaklaşmıştır. Sosyal Sigortalara olan doğrudan ma
liyetin, ulusal ekonomiye dolaylı yansıması ise, bu
rakamın çok üzerindedir. Bu demektir ki, zamanında
tedbir alınsaydı, boşa giden milyarlarca lira tasarruf
edilerek, yeni yatırımlara harcanabilir ve yeni İş alan
ları açılabilirdi. İnsanımızı iş kazalarında kaybetme
menin yolu, önleyici tedbir almaktan geçmektedir.
önleyici tedbir almak için, muhakkak bir iş kazası
nın olhrasını beklememeliyiz. Çahşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bu konuda önemli görevler düşmmekteduv işyerlerini denetlemekle görevli olan mü
fettişlerin, çeşitli vesilelerle kısıtlanmış olan yetkileri
genişletilerek, anında ceza verilrnesine imkân tanına-.
bilir. Bu suretle işyerlerinde ihmal edilmiş birçok ted
bir, kısa sürede tamamlanacaktır.
. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşen
görevlerden bir diğeri de, iş kazalarını önlemek için
yapılması gereken eğitimlerdir. Bakanlığın bu konu
daki faaliyetlerinin yetersiz olduğu görülmektedir. İş
çi kuruluşlarının ve hatta Millî Prodüktivite Merkezi
nin bu konudaki çalışmalarıyla mukayese edilecek
olursa, bakanlığın eğitim programlarına yeterince
önem vermediği anlaşılabilir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Si
gortalar Kurumu, Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakan
lığına bağlı en büyük sosyal güvenlik kuruluşlarımız
dan birisidir. Sosyal Sigortalar Kurumu, bilindiği
üzere, işçilerimizin, onların eş ve. çocuklarıyla ana ve
babalarının, yaşlı, dul ve yetimlerinin en büyük sosyal
güvence kaynağı olmaya devam etmektedir. Sosyal
Sigortalar Kurumu hastanelerinin sigortalının Öz ma
lı olduğu ve bu hususun herkes tarafından saygı ile
karşılanması gerektiği bilinmeli ve hastaneler üzerin
de yeni tartışma kapıları açılmamâhdır. Hastane, dis
panser ve sağlık istasyonu olmak üzere, 310 sağlık te
sisinde günde ortalama 70 bin kişi muayene olma: ya, tedaVi edilmeye; açıkçası şifa aramaya gelmek
tedir, Kurumda mütehassıs hekimlerin yeteri kadar
bulunmaması, hizmet aksamalarına sebebiyet vermek
te ve yataklı tesislerin özlenen kapasitede hizmet ver
mesine engel olmaktadır. Hastanelerin otel veya huzur
evine dönüştürülmesi gibi istekler hiçbir haklı ge
rekçeye dayanmamaktadır. Sosyal Sigortalar Kuru
mu sağlık tesislerinde, sigortalıların yaşlı, dul ve ye
timlerinin; sigortalı eş ve çocuklarının, ana ve babala
rının muayene ve tedavilerinden başka hizmet bek
lemek; hizmetin aksamasına sebebiyet verebilir, Si
gortalılarda oldukça tedirginlik yaratabilir. Böyle bir
tedirginliğin üretime ve verimlilik artışına olumsuz et
kisi de hiçbir zaman akıldan çikarılmamalıcür.
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aylıklarındaki büyük farkların yanı sıra, sosyal hiz
Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
met yardımlarımın giderek farklılaşması işçi emeklilenun 22 yıldan beri uyguladığı mesken kredileri uy
gulamasının kaldırılmaya çalışıldığını işitiyoruz Sos i rini, Bağ-Kur emeklilerini tümüyle küskün hale getir
miştir, İktidarın bu konuda ciddî arayışlar içinde bu
yal Sigortalar Kurumu mesken kredileriyle, bugüne
lunması ve sosyal hizmet yardımlarının devletçe
kadar yaklaşık 250 bin kişi mesken sahibi olmuş ve
ödenmesini sağlaması kaçınılmaz bir zaruret halinde
'bir yuvaya kavuşmuştur. Toplu Konut Fonu henüz
dir. Bu gülünç denecek rakamlarla yaşamasını iste
yaygın bir işlerliğe kavuşturulamadığından, Sosyal Si
diğimiz veya beklediğimiz, bir zaman üretken olan
gortalar Kurumu mesken kredilerinin geçerliliği, bu
bu insanlarımız bunalım içindedirler. Sadece Eskişe
gün üe dün gibi devam etmekktedir. Mesken kredileri
hir'de geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiğini tespit
ni kaldırmak yerine, başarılı ve yararlı olan bu uy
ettiğimiz 11 emekli yurttaşımız vardır. Bu feci duru
gulamaya devam edilmesi; en azından belli bir süre
mu düzeltmek için İktidarca getirilecek bütün ted
daha uygun olacaktır.
birlere destek olacağımızı içtenlikle arz ediyorum ve
Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
acil olarak harekete geçmelerini rica ediyorum. Yıl
nun kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan prim
larca bu memlekete ve bu ekonomiye hizmet ettikten
alacaklarının 80 milyarı bulduğu bilinmektedir. Prim
sonra emekli olan bu insanlar, ömürlerinin geri ka
alacaklarının bu boyuta ulaşmasının bir nedeni, ku:
lan kısmını rahat ve huzur içinde geçirmeleri gere
rumun alacaklarını tahsilde, hangi nedenle olursa
kirken, ya hayatlarına son vermekte veyahut sürün
olsun, başarısız olması, ancak asıl önemli nedeni ise,
mektedirler. Hangi ülkede emeklilik ölüme eşit hale
Sosyal Sigortalar prim oranlarının son derece yüksek
gelmiştir? Bu sosyal felakete ve bu sosyal ayıba
olmasıdır. Türkiye, dünyada sosyal sigortalara en
lütfen bir son veriniz. ANAP, İktidara çok ilginç bir
yüksek prim ödeyen ikinci ülkedir. Bu durum, bir
sîaganla geldi. Becerikli, iş bilir, iş bitirir olmak. İti
yandan sigortadan kaçışı hızlandırırken, diğer yan
raf edeyim ki, bu slogandan ben de bir hayli etkilen
dan işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırma uygulama
dim ve onlardan bugüne kadar hiçbir iktidarın başa
sını da yaygınlaştırmaktadır. Şöyle ki: Bazı Hallerde,
ramadığı işleri başarmalarını bekler oldum. Bunlar
örneğin 100 işçi çalışıyorsa, sadece 40 tanesi sigortalı
dan bir tanesi, sosyal güvenlik kurumlarının aynı ba
yapılmakta veya işçiler ayda sadece 15-20 gün çalış
kanlık çatısı altında toplanması idi. Sayın bakan bir
mış gibi gösterilmekte yahut da işçi, örneğin ayda 80
süre önce bu konuda kesin kararlı olduklarını açık
bin lira alıyorsa, bordroda asgeri ücretle çalışıyor
layınca, iyice ümitlendim. Şimdi hükümet, becerikli
muş gibi işlem yapılmaktadır. İşyerlerini, böyle ya
liğini gösterip bu işi ahtapotun kollarından kurtara
sa dışı yollar aramaya, prim oranlarının olması gere
bilir ve bu kurumları bir çatı altına toplayabillrse,
kenin çok üstünde olması itmektedir. Sonuçta; prim,
kendilerini huzurlarınızda bu kürsüden alkışlayaca
hem prim ödeyen işçi sayısı azaldığı, hem ödenen
ğım.
prim miktarı düştüğü için Sosyal Sigortaların prim
gelirleri artamamakta, ayrıca da sigortaya kayıtlı iş
Bu arada, yakından izlemekte olduğumuz Bağyerlerinden bildirge veren işyeri sayısı, maalesef yüz
Kürdaki son gelişmeler de memnuniyet ve ümit veri
de 30'İarı dahi aşamamaktadır. Böylece, sosyal güven
cidir. Bağ-Kur mensuplarının sağlık hizmetlerinden
liğin yaygınlaşması amacından uzaklaşmak yanında,
yararlanması ve esnafımıza daha başarılı hizmetler
insanlarımızı da yeterli bir sosyal güvenlikten mah
vermesi en içten dileğimizdir.
rum hale getirmekteyiz. Ağır cezaî müeyyideler dahi
Yurt dışında çalışan işçilerimize gelince; sayıları
bu durumu değiştiremez. Onun için, prim oranlarını
eş ve çocuklarıyla birlikte 2,5 milyona yaklaşan bu in
azaltma yönünde bazı çalışmaların bakanlıkça yapıl
sanlarımıza yıllar yılı kopmaz bağlarımız olan vatandaş
masında büyük yarar görüyoruz.
larımız olarak bakamamış, onları, kendilerine iş bulma
sorumluluğundan kurtulduğumuz kişiler ve döviz ma
Değerli milletvekilleri, basınımızda geniş ölçüde
kineleri
olarak görme alışkanlığını da hâlâ sürdür
yer alan ve kamuoyunun yakından bildiği bir yara
mekteyiz. Bundan dolayıdır ki, onlara, ne çalıştıkları
ya da izninizle değinmek istiyorum. Bu yara, emekliler
ülkelere bir hizmet götürüp yardımcı olabilmiş, ne
arası dengesizliğin ve adaletsizliğin ortaya çıkardığı
yaradır. Emekliler arasında memur emeklilerinin du de sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına sahip çıka
bilmişiz. Halen ne ana dilini, ne de başka bir dili
rumu bugün biraz daha iyidir, işçi emeklileri ile Bağgerektiği
kadar konuşabilen, ne bir meslek sahibi
Kur emeklilerinin durumları ise bir dramdır. Yaşlılık
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olabilen bu çocuklardan vazgeçmeyi mi düşünüyo
ruz? Bu konuda Hiçbir hükümet bir karar oluşturma
yı becerememiştir. İki kültür arasında yozlaşan bu ço
cukların dramını, televizyon ekranlarında ayrıntıla
rıyla hepimiz izledik. Hal böyle iken, yılda 5 mil
yar dolara yakın tasarruf potansiyeli olan bu insan
larımız için hizmet vermek üzere Bakanlık, yurt
dışı teşkilatına sadece 114 kadro tahsis etmiş olup,
onun da sadece 39'unu doldurmuştur. 75 kadro halen
boş durmaktadır. Hepsi doldurulsa ne olacak? Şu anda
62 500 insanımıza sadece 1 kişi hizmet veriyorken,
kadrolar tamamen doldurulduğunda 22 bîn kişiye
1 kişi hizmet verecektir. Bu da, bu işçilere hizmet
verilmediğini açıkça ifade eder. Avrupada en sahip
siz işçiler Türk işçileridir. Eğer onlara gereken hizmet
götürülse ve sahip çıkilsaydı, bugün canlarına kastet
meye kadar varan düşmanlık duyguları tırmanamazdı, onur kırıcı karar ve davranışlarla itilip, kakılarak
kapı dışarı edilmeye çalışılmazdı. Sayın bakan, bü
tün bunları 39 kişiyle nasıl halledeceğini düşünüyor;
elindeki mucizevî formülü açıklarsa, minnettar ve
müsterih olurduk.
Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; dünya
milletlerinin pek azına nasip olan genç ve aktif bir
nüfusa sahibiz. Bu genç nüfus iş beklemekte, işsizlik
çığ gibi büyümekte, yatırımlar ihmal edilmekte ve ça- lışma hayatımızla ilgili sorunlar giderek büyümekte
dir. Bakanlığın, bir taraftan işsize iş bulma, diğer ta
raftan sosyal güvenlik haklarını eksiksiz uygulama ve
geliştirme gibi tarihî sorumluluğu vardır.' Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal hukuk devleti an
layışı içerisinde emeği daha fazla koruyup, gözetme
ye mecburdur. Çalışma hayatımızla ilgili bütün sorun
lara ciddî çözüm arayıcı yaklaşımlarla eğilmek duru
mundadır. Bu bakanlığın taşıdığı önem, bugün anlaşılmasa bile, çok yakın bir gelecekte bütün boyutla
rıyla-anlaşılacaktır. Temenni ederiz ki, bu anlaşıldığı
zaman iş içten geçmemiş olsun. Türk çalışma hayati
nin işçisi, işvereni ve hükümetiyle .sağlıklı bir çalış
ma barışına kavuşturulması, bugün her zamankinden
daha fazla gerekli olup, genç demokrasimizin işlerliği
açısından taşıdığı önem de herkesçe kabul edilmekte
dir.
Değerli milletvekilleri, sınırlı zaman içinde Çalış
ma hayatımızın sadece bazı önemli konularını dile ge
tirerek yüksek takdirlerinize sunmuş bulunuyorum.
1985 yılının çalışma barışı bakımından, işçilerimizin
ekonomik ve sosyal imkânları bakımından önemli ge
lişmelere vesile olması dileğiyle, bütçenin yüce ulu
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sumuza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi derin saygı
larla selamlıyorum. (Alkışlar)
.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut.
Bu arada, daha önceki tasarılara ait oyunu kul
lanmayan var mı? Yok.
Oylama işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın.
(Oyların ayrımına başlandı)
Sayın. Işılay Saygın, buyurun. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar)
Sayın Saygın, süreniz 25 dakikadır.
MDP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İzmir)
— Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bilindiği
üzere, 1946 yılında kurulan Çalışma Bakanlığı, 1974
yılında Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla
sosyal güvenlik hizmetlerini bu bakanlığa devretmiş
tir.
'
6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra iktidara gelen
özal Hükümeti, devletin genel organizasyonu yanın
da, çalışma mevzuatıyla, sosyal güvenlik mevzuatla
rını aynı sayıp, kanun hükmündür bir kararname ile
iki bakanlığı birleştirmiştir. Bu birleşmeden amaç, iş
lerin daha rasyonel gitmesini sağlamaktır; ayrıca, de
ğişik bakanlıklar tarafından yürütülen benzeri işleri
bir çatı altına toplamayı sağlamaktır. Bu böyle olmuş
mudur? Tabiî ki, hayır. Bu bakanlığın bünyesinde
olması gereken sosyal güvenlik kurum ve kuruluşları
hâlâ diğer bakanlıklar marifetiyle yürütülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında, Maliye ve
Gümrük Bakanlığında, Sosyal Yardım ve Çocuk Esir
geme Kurumunda ve Sağlık ve Sosyal Yardim Ba
kanlığında bu hususu böyle vurguladıktan sonra, ba
kanlığın çalışmaları hakkında görüşlerimi açıklaya
cağım.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemiz
de çalışma hayatım düzenleyen, çalışma .barışım sağ
layan, mevzuatı hazırlayan ve geliştiren bu bakanlık'tır. Bu barışın sağlanmasında hükümetin de işçi
ve işverenler kadar kanunların uygulanmasında ge
reken 'hassasiyet ve dikkati göstermesi gerekmektedir,
2821 ve 2822 sayılı kanunların uygulanmasında, özel
likle yetki meselesinde bakanlık, sürekli eleştirilmiş
tir. Yetki meselesindeki aksaklık, toplusözleşmelerin
gecikmesine ve işçilerin mağdur olmasına neden ol
muştur. Bu aksaklıklar neden kaynaklanmıştır? Ba
kanlığın yeteri kadar hazırlıklı olamamasından mı,
yoksa iki bakanlığın birleşmesinden dolayı iş hac
minin genişlemesinden mi kaynaklanmaktadır, ya da
bitgisayarsızlıklardan mı?
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ortaya çıkmıştır. Enflasyonun kontrol altına alıoaBilgisayar için 1985 yılı yatırım program bütçe
sine yeterli ödeneğin konmasını memnuniyetle kar- ! bilmesi için uygulanan para politikası, para hacmilışıyoruz ve bu konudaki aksaklığın da ortadan ta . nin daralmasına ve satın alma gücünün azalmasına;
kredi faizlerinin ve finansman maliyetinin yükselme
mamen kalkacağını ümit ediyoruz.
si yatırımların yavaşlamasına sebep olmuştur. Bunun
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; işçi ve
sonucu işsizlik oranı, faal nüfusun yüzde 20'si üze
işverenler açısından diğer önemli bir konu da, kıdem
rine çıkmıştır. Böylece, Türkiye'deki yapısal çizgi
tazminatı meselesidir. Bu hak, işçilerimiz için vazge
işsizlik, gittikçe artan, hem yapısal, hem de konjonk
çilmez bir haktır; bu haktan vazgeçilmesi söz konusu
türe! işsizliğe dönüşmüştür. Kuşkusuz, herkes gibi di
dahi olamaz, geriye götürülmesi, zedelenmesi dahi
leğimiz
odur ki, işsizliğin önüne geçilerek bunun sos
düşünülemez; iş barışının anahtar haklarından birisi
yal 'bir sefalete yol açmasına mani olunsun. Sayın ba
ni oluşturmaktadır. Hükümetin, bir taraftan işçinin
kanın
bu konuda alman ciddî önlem ve tedbirleri ifa
müktesep hakkını koruması, diğer taraftan işverenin
de
etmesi
bizi sevindirecektir.
ekonomik gücünü zorlamaması gibi zor bir görevi
vardır. İş bitiren hükümetin, işçinin ve işverenin işini
bitirmemesi en büyük temennimizdir. Hükümetin,
konunun hassasiyeti ve önemi sebebiyle çok dikkat
li bir çalışma yapması gerekmektedir. Eğer çalışma
hayatı, Kıdem Tazminatı Kanununda yapılacak bir
hata sebebiyle kargaşaya itilirse, bunun telafisi zor
olur.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev
lerinin çokluğu ve yoğunluğu bizce de malumdur. Sa
yın bakanın ve bakanlık müsteşarının ve personeli
nin bir saniye dahi boş vakitleri olmadığı tarafımız
dan izlenmektedir. Ek bir külfeti karşılayamayacak
kadar yoğun çalışmaktadırlar; kutlarız. Ancak, başta
Anayasamız olmak üzere, hükümet plan ve programla
rında yer alan bir husus da, hükümetin çalışmaları
hakkında bilgi sahibi olabilmek için şu soruyu sor
mak farz oldu ; Acaba hükümet, sosyal güvenliğin
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi hususunda ne
gibi hazırlıklar yapmaktadır? Bu hususu sayın bakan
açıklığa kavuşturursa memnun oluruz.
Yaygınlaştırma hususunda Danışma Meclisi ve
Konsey döneminde çıkarılan 2925 ve 2926 sayılı ya
salar, ne kadar tarım işçisini ve tarımda kendi namı
hesabına çalışan ne kadar çiftçimizi kapsamına alma
işlevini tamamlamıştır?
Söz buraya gelmişken; sayın bakan, Tarım tş Ka
nunundan bir haber var mı? Bu Kanunun çıkarılması
döneminize rastlar ise, hükümetinize nasip olursa,
sizi candan alkışlarız.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün
Türkiye'de sanayi zor 'bir dönemden geçmektedir.
Sorunların en önemlisi, en çetini ve en birincisi iş
sizliktir. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre,
işgücü fazlası oranı 1984 yılında yüzde 20'leri bul
muştur. Bir tarafta işsizliğe çare bulmak, öte yanda
yüksek düzeydeki enflasyonu düşürmek zorunluluğu

Ya kaçak işçi sorunu; dev gibi bir sorun, içinde
yılların birikimi, ihmali var. 700 bini aşkın sosyal
güvenlikten mahrum sanayi işçisi, 600 bini aşkın ta
rım işçisi de sosyal güvenlikten mahrum. Bu işçiler
bugün kömürünü mü düşünsün, sosyal güvenlikten
yoksun olduklarını mı?. Yani, yarınlarına hangi açı
dan baksınlar? Anayasamızın sosyal güvenlik ilke
lerini hatırlayalım.
Türkiye'de sigortasız kaçak işçi çalıştırmak âdet
haline gelmiştir. Bir tarafta Sosyal Sigortalar Kurumu
nun gelir kaybı söz konusu İken, çok daha önemlisi,
çalışan insanın güvencesiz bırakılması üzüntü verici
dir. Bu, işçi sağlığı ile ilgili yönetmelik ve tüzüklerin
uygulanmadığı memleketimizde işinin başında kazaya
uğrayan, hastalanan, gelecekle ilgili en ufak bir gü
vencesi olmayan işçinin uğradığı en büyük haksızlık
tır. Bunlar çağın gereğine uygun olarak tespit ve ta
kip edilmelidir. Bu, Sosyal Güvenlik Bakanlığının en
büyük görevidir.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sosyal
Sigortalar Kurumunun 100 milyarı aşan prim alacak
ları hususunda hükümetin düşüncesini almadan geçe
meyeceğiz. Hükümet bu primlerin tahsili hususunda
ne gibi tedbirler düşünmektedir? En büyük sosyal
güvenlik müessesesi bu darboğazdan nasıl kurtarıla
caktır? Bu alacağın yüzde 50'den fazlası kamu kesi
mine ait prim borçlarıdır. Bu husus düşündürücüdür.
«Gelir senedi» adı altında tahvil sat, iç borçlanmaya
gir; sigorta primini ödeme, iç borçlanmaya gir; Ha
zine bonosu sat, iç borçlanmaya gir... Sonucunu Ce
nabı Allah hayırlı kılsın. (MDP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Bağ Kura bağlı, sosyal güvencesi yarıim olan esnaf ve sa
natkârlarımızdan da söz etmek istiyoruz. Bağ - Kur
sigortalısı olan bu grup yalnızca emeklilik ve malul
lük sigorta haklarından istifade eder. Primin tama460 — •
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mim kendisi öder. Aldıkları emeklilik ücreti diğer
İki sosyal güvenlik müesseseleriyle mukayese edile
meyecek kadar azdır. Ya sosyal yardım konusu?.. Bir
faciadır. Adı üstünde : Sosyal yardım. Bu yardım
için sigortalıların tümünden prim kesilmediğine göre,
bu ayrıcalık nedendir?
Emekli esnafımızın sorunu büyüktür. Sağlık si
gortası gibi çok önemli bir sigorta kolundan mah
rumdurlar. Hükümetin ivedilikle esnafımıza daha
yaygın ve etkin sosyal güvence getirmesi arzu ve is
teğimizdir.
Bilindiği gibi, yabancı ülkelerde çalışan, eş ve ço
cuklarıyla sayıları 2,5 milyona ulaşan, diğer bir de
yişle ülke nüfusunun yüzde 5,4'ünü teşkil eden işçi
lerimizin, bulundukları ü'kelerde olduğu gibi, dö
nüşlerinde de ülkemize sosyal ve ekonomik yönden
uyumlarının sağlanması fevkalade önemlidir. Yakla
şık 25 yıldan beri bu vatandaşlarımıza muhtelif ba
kanlıklarca çeşitli hizmetler götürülmüş ise de, alı
nan bilgiler ve özellikle televizyonda seyrettiğimiz
çocuklara ilişkin tablo meselelerin vahametini gös
termektedir.
1968 yılından beri yurt dışındaki işçilerimizin is
tihdam ve sosyal güvenlik alanında olduğu kadar
ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının gideril
mesine de yardımcı olmakla görevli bulunan bakan
lığın çalışmalarının yeteri' olmadığı bir gerçektir.
Sorunların çözümüne ilişkin, sayın Bakanın düşün
celerini öğrenmek istiyorum ve Hükümetten keşin çö
züm bekliyoruz.
Yurt içine dönmeden önce yurt dışındaki işçile
rimize ilişkin ciğer önemli bir konudan da bahset
meden geçemeyeceğim. 1964'ten bu yana 20 milyar
doların üzerinde döviz gönderen işçilerimizin tasar
rufları da gereği gibi derrerlendirilemem iştir. Ailele
rinin parçalanmasına ve benzeri pek çok maddî ve
manevî kayıplara rağmen işçilerimizin yabancı ülke
lere gitmelerinin başlıca amacı kendilerinin ve aile
lerinin geleceklerini güvenceye almaktır. Bu gerçek
karşısında işçilerimizin özellikle istekleri, ülkede bir
konut sahibi olmak ve yaşlılıklarında bir gelir gü
vencesine kavuşmaktır. Ayrıca, tasarruflarının ülke
ve kendi yararlarına istihdam yaratıcı kârlı yatırım
lara yönelmesi, kurdukları şirketlerin kendi başlarına
birakılmayarak ve teknik ve kredi gibi kolaylıklarla
desteklenmesi de sürekli talepleri arasındadır. Uma
rız bu konular da gelecek yıllarda ele alınır ve işçi
lerimizin dövizleri gereksiz yönlere akmaz>
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt
dışı teşkilatı dışarıda çalışan vatandaşlarımızın ihti
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yaçlarım karşılamaktan uzaktır. Hükümetin çıkara
cağı yurt dışı teşkilatlarıyla ilgili tüzük ve kuruluş
kararnamesinin 1984'ün Aralık ayının ilk yarısında
çıkarılamamış olması büyük eksikliktir. Bunu ciddî
bir sorun olarak kaydetmek isteriz.
Bilindiği gibi yabancı ülkelerde, 1970'li yıllardan
sonra bir yabancı düşmanlığı başlamış olup bu espri
içerisinde hükümetler yabancı işçileri dönüşe zorla
ma konusunda tedbirler almaktadırlar. Özellikle 550
bin işçimizin çalıştığı Federal Almanya'daki işçileri
miz, dönüşe ilişkin bazı teşvik tedbirlerinden yarar
lanmak ve sigorta primlerini de alarak dönmek eği
limindedirler. Bunların hak ve çıkarlarının gereği gi
bi korunmadığı yolunda basınımızda haberler çık
maktadır. Elbele ki biz işçilerimizi yabancı ülkelere
temelli göndermedik. Nitekim planda bu geçici bir
tedbir olarak öngörülmüştür. Bu sebeple dönüşlerini
de her bakımdan garantiye almak Hükümetin göre
vidir.
Ülkemizdeki diğer önemli bir sorun da bazı mes
leklerde yetişmiş olan eleman eksikliğidir. Bu neden
le işgücünün ülke ihtiyaçlarına göre eğitilmesi, üze
rinde durulması gereken önemli bir husustur. Ya
bancı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de bu konu
ya ilişkin bazı çalışmaların îş ve tşçi Bulma Kuru
munca yapılması gerekmektedir, öğrendiğimize gö
re, Bakanlık bu konuya eğilmiş, bu kurumun teşki
lat kanununu değiştirerek gelişen şartlara uydurul
ması yolunda çalışmalara başlamıştır. Bu, Bakanlı
ğın attığı olumlu ve memnuniyet verici bir adımdır.
iki bakanlığın birleşmesinden sonra yeniden orga
nize olma zorunda bulunan Bakanlık, 1985 Bütçesin
de bir sıçrama yaparak, 1984 Bütçesine göre, yüzde
50 civarında bir artış sağlamıştır. Ancak, bu yeterli
olmayıp henüz bütün birimlerini bir araya toplaya
cak bir binası dahi bulunmayan Bakanlığın, daha et
kili hizmet götürebilmesi için, daha geniş imkânlara
kavuşturulması gerekmektedir.
1984 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında is- '
tihdamdan sosyal güvenliğe, işçi sağlığı ve iş güven
liğinden eğitim faaliyetlerine kadar, hemen her alan
da başarılı çalışmalar başlatan, başta Sayın Bakan
olmak üzere, Bakanlık değerli personelinin başlan
gıçtaki çalışma azmini, kararlılıklarını 1985 yılında
da devam ettirecekleri inancındayız. Umarız ki, ça
lışma hayatında yıllar yılı biriken kayıplarımız ve ek
siklerimiz bu şekilde aşılmış olur.
1985 Yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu olması dile
ğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işılay Say
gın.
Şimdi de Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sururi Baykal, buyurun efendim. (HP sıralarından alkış
lar)
Grubun her iki konuşmacısının süreleriıni yarım
şar saat olarak kabul ediyorum.
HP GRUBU ADINA SURURÎ BAYKAL (AnIkara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi ile ilgili
grubumuzun görüşlerini sunmaya başlarken, hepini
zi şahsım ve Halkçı Parti Grubu adına saygıyla se
lamlarım. (HP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik 'Bakanlığı çalışma hayatını, insan gücü ve
işletmecilik ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve
sosyal güvenlik imkânı sağlamak; hu imkânı yaygın
laştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçi
lerimizin çalışma hayatından doğan hak ve men
faatlerini korumak ve geliştirmekle görevlendirilmişıtir.
Bakanlığa yüklenen, kısaca arz ettiğimiz ibu gö
revler yerine getirilmeden, demokratik ve sosyal hu
kuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Bugün
görüşmekte olduğumuz bu 'bütçenin önemi 'bakanlığa
verilen bu ödevlerden (kaynaklanmaktadır.
Bugün toplu iş sözleşmesi yetkileri zamanında
verilmemekte, işçiler görevli, toplu pazarlıklı haklarını
özgürce kullanamamakta, hak ve çıkarlarını koru
yamamaktadır. Yüksek Hakem Kurulunun, Toplu
Sözleşme Koordinasyon Kurulunun ve hükümetin
yersiz müdahaleleriyle serbest toplu pazarlık ve hak
arama düzeyi gereği giibi işlememektedir. Bugün si
gortasız çalışan yüz binlerce tfşçi, koruyucu önlem
lerden yoksun işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan ka
dın, erkek, küçük çocuk işçiler varken sosyal gü
venlikten ve onu yaygınlaştırmaktan söz etmek mün>
Iklün değildir. İşçilerin kıdem tazminatlarına el uzat
maya, emeklilik yaşını artırmaya yeltenen, Beşinci
Beş Yılllik Planda âdeta emeklilerin çok yaşamasın
dan yakınan, hemen emeklilik maaşı bağlanmasın
dan şikâyet eden bu hükümet, sosyal güvenliğin ge
liştirilmesinden söz edemez. '(HP sıralarından alkış
lar)
Yurt dışında çalışan işçilerimizin sadece dövizleriyle ilgilenen antisosyal huylu hülkümet, yurt dışında
çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak
ve menfaatlarını korumak ve geliştirmek ödevlerini
de yerine getirmemiştir. Genellikle yeterli sosyal
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güvenlik haklarından yoksun olarak ıkaderleriyle baş
başa bırakılmışlardır. «Yeter ki dövizler gelsin» an
layışı içinde işçilere, döviz yumurtalayan tavuk
gözüyle bakılmıştır. Sayıları 2,5 milyonu bulan hu
işçilerle alile fertlerinin sosyal güvenlik haklarıyla ve
büyük boyutlara ulaşan çeşitli sorunlarıyla ilgilenilmediği gibi, bunlar yabancı kültürlerin ve yabancı
moral değerlerin emperyalizmine terk edilmişlerdir.
Avrupa Ekonomik Topluluğuyla serbest dolaşım
'konusunda alman kararda öngörülen çalışmaların
neden yapılmadığını, Ortak Pazara iletilen teklifleri
mizin ne olduğunu ve nasıl karşılandığını 'bilmek is
teriz. Bakanlığa, Kanun Hükmünde Kararname ile
verilmiş ödevleri yerine getirmemekle ve bu ödev
leri savsaklamakla hükümet, kanunu çiğnemeye de
vam etmektedir.
özgür, toplu pazarlık düzenine sadece görünür
le (kâğıt üzerinde dönülmüş, gerçekte hükümet, Yük
sek Hakem Kurulu, Toplu iş Sözleşmeleri Koordi
nasyon Kurulu ve işverenlerin ortak hareket ve mü
dahaleleriyle serbest toplu pazarlık düzeni bozul
muştur.; Çalışanlar kesiminin ayrılmaz bir bölümünü
oluşturan memurlar da emeklilik, ekonomik, sosyal
sefaletin kucağına itilmişlerdir. Aldıkları ücretler, ki
ralarını bile karşılamazken, katsayının 46, yakacak
yardımının 12 500 Türk Lirası olarak saptanması, en
hafif deyimiyle memura zulmetmek, eziyet etmek, ha
linden anlamamaktır. (HP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, 'tarihin en büyük soygu
nu tren, banka soymak falan değil, tarihin en bü
yük soygunu enflasyonist politika izlemektir. Tarihin
en büyük soygunu emeği soymak, emeği sömürmek
tir arkadaşlarım. (HP sıralarından alkışlar)
Yanlışlıklar işin başında yapılmıştır. Yüzde 25
enflasyonu hedef olarak seçmek son derece yanlış
tır, enflasyona teslim olmaktır. Hedef enflasyona
prim verme olunca onu yüzde 25'lerde tutmak müm
kün değildir. Enflasyonu tümden kovmayı amaçla
yıp, planlamadan ve uygun önlemleri almadan onu
yüzde 25'lerde tutmak mümkün olmamıştır, müm
kün de olmayacaktır. İktidar enflasyona yüz yer
miştir, enflasyon astar istemiştir, şimdi, terzi ücreti
ne de, dikiş ücretine de enflasyon talip olmaktadır
arkadaşlarım. Bu nedenle hükümetin,
enflasyonla
mücadele etmeyi amaçladığını hile zannetmiyoruz.
İşçi ücretlerinin alım gücünde son 3 yılın kümülatif aşınması yüzde 42'ye ulaşmış bulunmaktadır.
Hükümetin tespit ve inançlarının aksine fiyat artış462 —
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larmnı sebebi, işçi ücretlerine yapılan zamlar değil
dir. Ülkede talep enflasyonu değil, maliyet enflas
yonu yaşanmaktadır, işçi ücretlerinin;, maliyet için
deki payı, kredli faizleri, hammadde, enerji gibi gir
dilerin, 'gerisinde kalmakla ve yüzde 10 - ll'lerde
seyretmektedir., işçiler toplu pazarlık
düzeninden
yoksun olarak doğru dürüst zam almadılkları halde,
ülkede enflasyan tırmanmıştır, öyleyse enflasyonun
sebebi, işçi ücretleri değildir.!
Değerli milletvekilleri, çalışma hayatımı düzen
leyen mevzuatın uygulanmasıyla güçlükler ve zaaf
lar artık anlaşılmıştır, işçi - işveren ilişkilerini işler
liği olan esaslara (bağlamak ve geliştirmek, çalışma
barışını kurmak ve korumak için ivedilikle yeni dü
zenlemelere başvurmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu
nun için grev hakkının kullanılmasını sınırlayan 2822
sayılı Yasa hükümleri değiştirilmelidir. Grev uygulaması sırasında mamul, yarı mamul ve hammadde
giriş çıkışına olanak tanıyan, idareye ve yargıya grev
erteleme ve durdurma imkânı veren, grev uygula
ma tarihinin önceden bildirilmesi ve grev süresine
ilişkin hükümler ve grev oylaması yasadan çıkarıl
malı, serbest toplu pazarlık düzenini yok eden hü
kümler değiştirilmelidir.
Sendika Özgürlüğüne, sendikal hakların kullanıl
masına ve korunmasına aykırı düşen hükümler göz
den geçirilmelidir. İşçi sendikalarının temel görevi
işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını sa
vunmak ve iyileştirmek için çaba harcamaktır. Sen
dikaların görevlerini yerine getirirken, parlamento ve
siyasî partileri bir 'baskı grubu olarak etkilemeleri do
ğaldır. Sendikaların. işçi haklarıyla ilgili olarak görüş
lerini açıklaması, hükümetin bu konudaki icraatı
hakkında görüş, düşünce ve tutumlarını belirtmeleri
tabiî hukukun ye hürriyetçi sosyal hukuk devletinin
gereğidir. Unutulmamalıdır ki, işçileri bu anlamda
politika dışında tutmak da bir siyasettir ve bunu ka
bul etmek asla mümkün değildir. (HP sıralarından
alkışlar)
Anayasanın sendikalarla ilgili kayıtlayıcı hüküm
lerinin, toplum hayatının gerçeklerine göre yorum
lanması gerekir. Bu hükümlerin, anayasal hakların
kullanılmasını imkânsız kılacak bîr biçimde yorum
lanması, işçi hareketi ve demokrasimiz için ciddî bir
tehdit oluşturur. Mevcut yasal düzenleme ve uy
gulamalar, anayasal amacı aşan bir niteliğe bürün
müştür. Bu alanda gerekli düzeltme ye düzenleme
ler yapılmalıdır. İktidarın, .sendikaları yalın bir der
nek statüsüne indirgeyen anlayış ye uygulamalarına
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karşıyız. Sendikacılığı ulusal özelliklere uygun çağ
daş ve uluslararası standartlara kavuşturmak şarttır.
Değerli milletvekilleri, işverenler ve send'ikalarca
bakanlığa verilen 'bildirimlerin değerlendirilmesinde
taraflı davranıldığı,. Resmî Gazetede yayınlanan ista
tistiklerin ' gerçeği yansıtmadığı hususunda ciddî ya
kınmalar vardır. Yetk'i ve dolayısıyla toplu iş söz
leşmesi yetki gecikmeleri, bakanlığın tutumu yanında,
yasal düzenlemenin eksikliğinden de kaynaklanmak
tadır. Bize göre yetki sorununun gecikmeden, işçi
lerin mağduriyetine neden olmadan çözümü için en
etkin yol, referanduma, yani işçilerin iradesine baş
vurmaktır.
Değerli milletvekilleri, kamu kesiminde imzadan
geçen bir toplu iş sözleşmesinin iptal edildiğini, im
zanın pişman olan işverence geri alındığını basından
hayretle öğrendik, imzalanan bir toplu iş sözleşme
sinin iptal edilmesi hususu, idarenin görev ve sala
hiyetleri içerisinde olmadığı gibi, tarafların, hatta her
iki tarafın 'bile iradesi, yetkisi ve salahiyeti içinde de
değildir. Toplu iş sözleşmesinin iptali veya geçersiz
liğinin tespiti kazaî foir işlemdir ve sadece yargının
yetki ve görevi içindedir, imzanın geriye alınması ise,
hukuk düzenine yabancı, hukukî değeri olmayan ve
teamüllere aykırı t>ir durumdur. Taraflar, sözleşme
nin yürürlük süresi içerisinde yalnız işçi lehine ol
mak kaydıyla değişiklik yapabilirler.
IMulhterem milletvekilleri, Uluslararası Çalışma Teş
kilatının hazırladığı Türkiye'ye ilişkin raporda, sen
dikalarla ilgili yürürlükteki yasa maddelerinin ILO'
nun sendika özgürlüğüne ilişkin sözleşme ilkeleriyle
bağdaşmadığı belirtilmiş ve hükümete yeni bir dü
zenleme için parlamentoya yasa tasarısı getirmesi tav
siye edilmiştir. Üyesi 'bulunduğumuz ILÖ'nun bu ra
poru ve hükümetin bu konudaki düşüncelerini öğ
renmek isteriz, özellikle toplusözleşme görüşmeleri
ne taraf olmak için, yetkinin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca, yani siyasal iktidar tarafından
verilmesini doğru görmüyoruz. Yetkinin siyasal olma
yan bir organca, örneğin yargı organınca verilmesi
gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası sözleşmeleri, iş
çilerin haklı şikâyetlerini, uygulamada görülen aksak
lıkları, geçmişin deneyimlerini, ulusal özellikleri, iş
barışını dikkate alarak, çalışma hayatını düzenle
yen yasaları çağdaş standartlara kavuşturmak şarttır.
(Değerli milletvekilleri, kıdem tazminatı fonunu
kurmak için bir dizi önlem aılmak şartta". Kıdem taz
minatı fonu kurulmadan önce işsizlik sigortası ku
rulmalıdır. HP milletvekillerince Yüce Meclise sevk
463 —
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edilmiş bulunan işsizlik sigortası yasasının iktidarın
oylarıyla reddedildiğini üzüntüyle hepimiz 'biliyoruz.
İşçi çıkarmayı idarenin iznine ve yargının denetimine tabi tutmaya olanak tanıyan yasal değişikliği yap
mak gerekir. Bu konuda da Halkçı Parti milletve
killerinin Meclise sevk ettiği bir kanun teklifi bulun
maktadır. İvedilikle kanunlaşması yerinde bir önlem
olacaktır.
Üçüncüsü, kıdem tazminatının kazanılmış hak ola
rak düzenlenmesini öngören, istife dahil hizmet aktinin hangi nedenlerle olursa olsun feshedilmesinde,
kıdem tazminatı ödenmesine imkân veren ve HP mil
letvekillerince Yüce Meclise sunulmuş bulunan yasa
teklifini müzakere ederek kanunlaştırmak şarttır. Bili
yorsunuz kıdem tazminatı geçmişe ait kazanılmış bir
kıdem meselesidir. Geçmişle ilgili kıdemi ilgilendiren
'bir mesele kazanılmış bir haktır. Bugün mevcut, ya
rın meydana gelecek olayların geçmişle ilgili kazanıl
mış bu hakları etkilememesi lazımdır. Onun için, is
tifa halinde de olsa, hangi nedenle olursa olsun iş
akdi feshedilen işçiye mutlaka geçmişteki müktesebatının karşılığı olarak hayatının çok büyük bir bölü
münü, en verimli bölümünü işverenin hizmetine sun
masının karşılğı olarak o ücreti hiçbir kıstasa bak
madan ödemeye imkân vereoek bir yasal düzenlemeyi
yapmak lazımdır.
Sosyal Sigortalar Kurumuna prim borcunu 'bile
ödemeyen 'bir çok işverenin kıdem tazminatı fonuna
prim ödemesini kesin güvence altına alacak yasal
önlemleri almak şarttır. Sosyal Sigortalar Kurumu
nun özel sektörden var olan alacaklarının çeşitli ba
hanelerle ve {bugüne kadar 'tahsil edilmemesi ve birikime meydan verilmesi SSK aleyhine özel kesime
verilen primden 'başka 'bir şey değildir. (HP sıraların
dan alkışlar)
Yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının ağır
laştırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli
likte hemen emeklilik aylığı bağlanmaması yolunda
yapılan çalışmalar kazanılmış haklara, emeğe karşı
hasmane tavır takınmaktır, saldırı demektir.
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ıi yakınları için uğraş verip geleceklerini güvence altı
na almak isterler. Ayrıca ülkede işsizlik 4 milyona
II gelmiş dayanmıştır. Kaldı ki, ortalama ömür işçiler
için yükselmemiştir. 'Bu nedenlerle emeklilik koşulI larını ağırlaştırmak yerine -bu nedenle saydım bunI lan- hafifletmek şarttır.
Sayın Milletvekilleri, hükümet çalışma barışını
I koruyacak tedbirleri almak şöyle dursun, taraflı ola
rak emekçi yığınları aleyhine -geliştirdiği antisosyal
politikalarıyla çalışma barışını yok etmiştir. Hiçbir
I dönemde çalışanlar bugün olduğu kadar hükümet
lerden şikâyetçi olmamışlardır. (BP sıralarından al
kışlar)
I
Anayasamızın 49 uncu maddesinin buyruğu • olan,
çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma ha
yatını geliştirmek, çalışanları korumak» işsizliği ön
lemek, çalışma barışını kurmak ve korumak şöyle
I dursun, hükümet çalışanların hayat seviyesini düşür
mek, çalışma hayatını daraltmak, işverenleri koru
mak, işsizliğe seyirci kalmak, çalışma barışını tahrip
etmek, işçi-işveren ilişkilerinde keşmekeşliği egemen
kılmak yolunu seçmiştir. 4 milyon işsiz varken, ya
tırımların azalması, işçi çıkarma yasağının kaldırıl
ması, KİT'lerin devri, emeklilik yaşının uzatılması
İşsizliği artıracaktır. Esasen hükümetin işsizliği azalt
mayı amaçladığını söylemek bile mümkün değildir.
Anayasanın hükümetlere buyruğu, işsizliğin ortadan
kaldırılmasıdır. Sayın özal Hükümeti yalnız 1985
Malî Yılı Bütçesinde değil, Beşinci Beş Yıllık Plan
hedef ve politikalarında bile işsizliği gidermeyi amaçlamamıştır. İşsizliği gidermek bir yana işsizliği azalt
mayı (bile planlamamıştır. Sadece bugünkü düzeyde
I
tutacağını belirtmiştir. Hükümet işin daha başında
tıpkı enflasyonda olduğu gibi işsizliğe yenik düşe
ceğini kabul eden bir teslimiyet politikasını benim
semiştir. İşsizliği önlemek 'için; önce bütçenin millî
gelir içindeki payını büyütmek, yatırımların bütçe
içindeki miktarını artırmak, mevcut kapasiteyi yük
seltmek, tasarrufa yönelmek, kaynakları harekete
geçirmek, rantabl kullanmak, bazı alanlarda devlet
çiliğe ağırlık kazandırmak gerekir. İşsizliği giderme
nin en etkin yolu yatırımdır. Bütçenin tümü üzerin
de yapılan müzakerelerden de gördük ki, 5,5 tril
yonluk bütçe içinde yatırımların payı 1,1 trilyon ile
yüzde 18'dir. En az ödenek yatırımlara ayrılmak
suretiyle yatırımlar ve işsizlikle mücadeleden vaz
geçilmiştir. Gendi bütçede yatırımlara ayrılan payın
küçülmüş olması işsizlik sorununu büyütecektir.
Değerli .'milletvekilleri, Anayasamızın 50 inci mad-

Türkiye'de çalışma koşulları ağır ve yıpratıcıdır.
İşçi sağlığı, iş güvenliği için etkin önlemler alınma
mıştır. İşçiler 'boğaz tokluğuna çalışmaktadır. İş, gü
vensizliğinin hâkim olması nedeniyle sürekli iş 'bul
mak ve çalışmak her zaman mümkün değildir. Çileli
'bir uğraş sonunda emeklilik ipini göğüsleme şansını
elde edenler, ellerinin bomboş, ceplerinin delik, emek
li aylıklarının 'bir hiç olduğunu, kiraya bile yetme
diğini görürler ve birkaç yıl da, geride bırakacakları j des'iyle, kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uy— 464 —
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mayan işlerde çalıştırılamayacağı, küçükler ve kadın
lar ile bedenî, ruhî yetersizliği olanların çalışma ko
şulları bakımından özel olarak korunacağı 'belirtil
miş olmasına rağmen hükümet, küçük yaşta okul
larından, ana (kucağından koparılarak çocukluklarını
"bile yaşamadan, yeterince beslenmeyen, eğitim 'gör
meyen, çok elverişsiz koşullar altında her türlü sos
yal güvenceden uzak olarak ve oynama imkân ve
fırsatım 'bile tatmadan yaşamlarını yitiren çocukla
rın dramına seyirci kalmaktadır. Sayıları 5 milyonu
bulan 15-19 yaşları arasındaki küçük işçiler için ba
kanlık 'bünyesinde bağımsız bir 'birimin kurulmamış
olması büyük bir eksikliktir. Kâğıt üzerinde, nutuk
larda, sempozyumlarda, kutlama törenlerinde birçok
'haklara layık gördüğümüz kadınları özel olarak ko
rumak şöyle dursun; hükümet, dayanılmaz koşullar
altında işte ve evde çalışırken dinlenmeye, çocukla
rına sevgi ve şefkat sunmaya zaman bulamayan 'ka
dınların çaresizliğine seyirci kalmaktadır. (HP sıra
larından alkışlar) Ruhî yetersizliği olan çalışanları
mız ise, çalışma olanağı bulamamakta ve gözden çı
karılmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 54 üncü
maddesinin başlığı «Grev hakkı ve lokavt» olarak
düzenlenmiştir. Anayasamız, grevi bir anayasal hak
olarak görmesine karşın, lokavtı bir hak olarak 'gör
memiştir. Batı demokrasilerinde ve öğretide; lokavt
insanlık suçudur, işçiler ve işverenler eşit değildir,
emek biriktirilemeyen 'bir metadır, kullanılamayan
emek yok olur. Bu gerçek karşısında ekonomik ve
sosyal çıkarlarını korumak için işçilerin grev hakkı
na sahip olmaları ne kadar doğalsa, güçlü işvereni
lokavt silahıyla kuşandırmak o derece yersiz ve ge
reksizdir. SEKA'daki lokavt kararı, Türk 'basınına
ve okuruna yöneltilmiş bir tehditten 'başka bir şey
değildir. Lokavt kararını, sendikalar haklı olarak hü
kümetin sözleşmeleri çıkmaza sokmasıyla ilgili tu
tumunun bir göstergesi olarak göstermekte ve lo
kavtın insanlık suçu olduğunu vurgulamaktadırlar.
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Anayasayı in
kâr ediyorsun kardeşim.
•BAŞKAN — Siz devam edin efendim. (HP sıra
larından ««(Dinleyelim» sesleri)
SURURI BAYKAL (Devamla) — Saldırı lokavt
larını Anayasa da, hiçbir kanun da uygun görme
mektedir.
MUSTAFA 'ŞAHİN (Kayseri) — Anayasa inkâr
edilmez.
'BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin.
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ISURURÎ BAYKAL (Devamla) — İşsizliğin dey
boyutlara, ulaştığı ülkemizde serbest toplu pazarlık
düzeninin kesildiği bir dönemin hemen ardından hiç
duraksamadan kamu kesiminin lokavta öncülük et
mesi, hükümetin çalışanlara bakış açısını sergilemek
tedir. Bu koşullar altında alınan lokavt kararı, lo
kavtta iyi niyet kurallarını, 'toplum yararını öngören
Anayasamızın 54 üncü maddesinin gerekçesine de
aykırı düşmektedir.
Sayın mi'lletveikilleri, Anayasamızın 5'5 inci mad
desi hükmüne rağmen hükümetin uyguladığı ücretin
âdil olduğunu, işe uygun bulunduğunu, asgarî ücre
tin tespitinde ekonomik, sosyal durumun göz önüne
alındığını söylemek asla mümkün değildir. Bize göre
âdil ücret, işçinin ailesiyle birlikte İnsan onuruna
yaraşır bir yaşam sağlamaya elverişli ve işçinin bu
lunduğu sosyal katmandan daha yüksek bir düzeye
ulaşması için fırsat tanıyan, sosyal refah payını da
içeren bir düzeyde olmalıdır. Asgarî ücret, Sayın
Başbakanın kabul ve ilan ettiği gibi bekâr ücreti de
ğil, Robirnson Crusoe ücreti değil, sefalet ücreti de
değildir; asgarî ücretin adı, sosyal ücrettir, kutsal
ücrettir ve vergi dışı kalmalıdır. (HP sıralarından al
kışlar)
" Sosyal devlet anlayışı, gelirin 'insan onuruna ya
raşır bir yaşam düzeyini sağlamaya yeterli düzeyde
olmasını ve bunun vergi dışı bırakılmasını gerektirir.
Adil ve sosyal devlet anlayışı, az kazanandan az, çok
kazanandan çok vergi alınmasını öngörür. Her za
man olduğu gibi, fedakârlığı bordro mahkûmların
dan 'bekliyorsunuz: her zaman emek, mutlu bir ge
leceğin özlemiyle kemerleri sıkıyor, durumu bir tür
lü değişmiyor. Emek, sefaletle karşı karşıya kalırken,
herkesin yaptığı yanına kâr kalıyor. Her sene, çalı
şanların sorunları, daha büyük, daha adil bütçelerin
'gerçekleşmesine erteleniyor. Boğaz tokluğuna emek,
adaletsiz ve çarpık vergi düzeniyle, Türkiye, yüksek
gelir 'grupları için bir cennet olmaya devam etmekte
dir arkadaşlarım.
'
Güçsüzü korumakla, sosyal dengeyi ve işbarışmı
kurmakla ödevli sosyal devlet, ANAP , iktidarınca,
müreffeh küçük bir azınlığın çıkarlarını kollayan bir
konuma sokulmuştur.
Değerli milletvekilleri, mevzuatımızda, işçinin iş
iten çıkarılması durumunda, bilindiği gibi, onu işe
geri çevirmeyi öngörecek yasal bir düzenleme yoktur.
Memurun hukukundan farklı olarak, işçi, hangi ne
denle olursa Olsun, gözünün üstünde kaşı'var diye de
olsun, işten çıkarıldığı zaman onu işe iade edebilecek
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ydtJki ile donanmış bir güç yoktur. Bu farklılık nede
niyle, Millî Güvenlik Konseyince, bir önlem nite
liğinde, işten çıkarma yasağı 'konmuştu. Bu yasağın
kalkmasıyla birlikte, fırsat beklereesine, sanki tetifcteymiş gibi, bazı işverenlerimizin, yurt çapında
yaygın vaziyette, işçileri çıkartmaya başladıklarına
üzüntü ile şahit olduk. Zannederim. İşçi hareketinin
ıbaşı, Türk-Iş'in Genöl Başkanı Sayın Şevket Yılmaz
tarafından dün ifade edildiğine göre, ayda çıkarılan
işçi sayısı 1 500 - 2 000 dolaylarında imiş.
İşsizlik bu kadar yaygınken ve işsizlik sigortası
ülkemizde gerçekleşmemişken, bu yasağın kalkma
sıyla 'beraber, kanunda da bu (boşluğu dolduracak bir
hüküm 'bulunmadığına göre, işiten çıkarmalar artacak,
çalışanlarımız sefaletin eşiğine sürükleneceklerdir. İş
ten çıkarma yasağı uygulamasının konulduğu gün
den beri, geçen 4 yıllık zaman içinde, işçi çıkarma
yasağının kaldırılmasını gerektirecek, 'haklı hiçbir ne
den ortaya çıkmamıştır. İş güvenliğini sağlayıcı, ça
lışma barışını koruyucu gelişmeler asla olmamıştır.
Geleceğinden güvenli işçinin, üretkenliği, işe bağlılığı
artar.
İşten çıkarma, bir özgürlük meselesi olarak da
ele alınamaz. Yani, «Efendim, bu bizim hakkımız
dır; parayı biz vermiyor muyuz; istersek çalıştırırız,
istersek çıkarırız» gibi bir gözlükle bu meseleye ba
kılamaz.
BAŞKAN — Sayın Baykal sizden sonraki ko
nuşmacıyı da nazarı itibare alırsak 5 dakikalık bir
süreniz var efendim.
SURURÎ BAYKAL (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkan.
Çünkü, bir hak olsa bile, her hakkın bir sınırı
vardır ve 'hakkın kötüye kullanılmasını kanunun hi
maye etmeyeceği açıktır, öyle ise, işçi çıkarma ko
nusuna, Hükümetin ya da Çalışma Bakanının baktı
ğı gibi, salt bir özgürlük meselesi gibi ya da demok
ratik sistemin işlerliğinin gereği gibi bakamayız. De
mokrasinin ve hürriyetin, işçi çıkarma, çalışanları se
faletin kucağına atma olarak anlaşılmasını hayretle
ve üzüntüyle karşılıyoruz. İşçi çıkarılmasının olağan
bulunmasını yadırgıyoruz.
Diğer yandan, işçi çıkarmanın, keyfî ya da mak
satlı ve kötü niyete bırakılamayacağı gerçeği, günü
müzde uluslararası hukukun da ortak görüşü haline
gelmiştir. İşten çıkarmanın keyfiliğe terk edilemeye
ceği, yargı denetimine tabi 'tutulması gerektiği, Bir
leşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkilatı söz
leşme ve tavsiye kararlarıyla tespit edilmiş ve hükü
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metimiz, bu kararları alırken olumlu oy vermiştir. Bu
durum karşısında bizim millî mevzuatımızda deği
şiklik yapmamız lazımdır. 'Bu ihtiyacı karşılamak
için, işçi çıkarma yasağını kapatacak, o boşluğu dol
duracak önlem, idare ve yargının denetimi olur. Bu
konu 'hakkında, bu durum hakkında da Halkçı Parti
milletvekillerinin, Yüce 'Meclisimize sundukları bir
kanun -teklifi bulunmaktadır.
Efendim, basından ve sayın bakanın 'Plan ve
'Bütçe Komisyonunda yaptıkları açıklamalardan, İş
ve İşçi 'Bulma Kurumunun, yurt dışına giden her işçi
için 5-10 bin lira para almak suretiyle, işi ticarete
döktüğünü öğreniyoruz. Bize göre, bu paranın alın
ması kanuna aykırıdır. Çünkü, (lş Yasasının 83 üncü
maddesi, İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevlerini
kamu görevi olarak tanımlamıştır, bu bir. İkincisi, İş
Yasasının 8' *4 üncü maddesine göre, İş ve tşci Bulma
Kurumu, görevlerini 'bir ücret karşılığı olmaksızın
yapmakla yükümlüdür, iki. Üçüncüsü, Anayasanın
83 üncü maddesine göre, bu işlere karşılık, hangi
isim altında olursa olsun, menfaat sağlanması yasak
tır. Ama, bu konuda bir anlaşmazlık var; sayn ik
tidar, tahmin ederim sayın genel müdür, bu konu
işverenlerle ilgilidir, derler, ama ben orada «Sağla
ması» ve «Sağlanması» ibarelerine dikkatlerini çeki
yorum : «'Sağlanması» ibaresi kullanılmıştır. Sağlan
ması ibaresi, çok geniş kapsamlı bir ibaredir ve bu
yasak, hem kurumu, hem diğerlerini kapsamaktadır
efendim.
BAŞKAN — Sayın Baykal lütfen toparlayın efen
dim.
SURURÎ BAYKAL '(Devamla) — Toparlıyorum
Sayın Başkanım.
Yerleşmiş uygulama da böyledir. Bu paralar iş
verenlerden bile alınsa sonuçta bu paralar işçilerin
ücretinden kesilmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu
Kuruluş Kanununda böyle bir gelire de yer verilme
miştir. Ayrıca, 88 sayılı "Uluslararası Sözleşme, «Ku
rumun görevini bir amme hizmeti olarak yapacağını
ve bu görevin ücretsiz olduğunu» hükme bağlan
mıştır.
Hükümetin iradesi çeşitli nedenlerle para alın
ması yolunda ise, yapılacak şey, bir kanun değişik
liği teklifi ile Yüce 'Meclise başvurmaktır. Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun öz kaynak ya
ratmak Ihususunda'ki önerileri yasal düzenleme yap
mak suretiyle gerçekleştirilebilir; yasal düzenleme
olmadan asla mümkün değildir. Bunu 1985 yılı büt
çesine yerleştirmek suretiyle kılıf aramak yasal ge
çerlilik açısından boşunadır.
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Sayın milletvekilleri, eskiden 4ş ve İşçi Bulma
Kurumunda, iş 'bulma konusunda sıra esası uygulan
maktaydı ve 'bu durum bir ölçüde kayırma yapıl
masını önlemekteydi. Şimdi 'bu sıra esasının, iktida
rın istediği kişileri işe almak için değiştirildiğini hay
retle öğrenmiş bulunuyoruz,
Efendim, iş güvenliğimizden yoksun elverişsiz ko
şullar altında meydana gelen iş kazalarında günde
3-4 kişinin öldüğünü söylemek mümkündür. Bu iş
kazalarında sakat kalan, yaralanan binlerce inşân bu
lunmaktadır. Yıllık iş kazası oranı Batı ülkelerinde
yüzde 3 dolaylarında iken, bizde yüzde 8 dolayla
rında seyretmektedir. Meydana gelen bu iş kazala
rının Myük bir bölümünün özellikle maden-iş ko
lundaki ve çocuk işçilerle ilgili kazaların yönetim ku
surundan, idaresizlikten, tedbirsizlikten kaynaklandı
ğına dair ciddî iddia ve yakınmalar olmuştur, idarî
İhmal ve tedbirsizlikten meydana gelen ölümlerin adı
na kaza demek âdet olmuş ise de, bunlar resmen
birer cinayettir.
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Çalışma hayatının gündeminde bulunan işçi-memur ayrımı konusunda, vaktin darlığı nedeniyle faz
la bir şey söyleyemeyeceğim; ancak diyebilirim ki,
bedenen çalışan ve bedenî çalışmaları fikrî çalışma
larına galip gelenleri işçi sayan bir düzenlemeyi ge
tirmek lazımdır. Asılında bizim için işçi de, memur
da emek sarf etmek suretiyle çalışan ve «çalışanlar»
tabiri içerisinde yer alması gereken bir durumdadır.
Kalkınma, 'toplumu oluşturan tüm kesimleri kav
ramıyorsa; emek, milî gelirden hakça bir pay almı
yorsa; refah, en yüce değer olan emeğin sefaleti üze
rine kuru'luyorsa, gelişmeden, kalkınmadan söz etmek
mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken, ge
niş halk yığınları aleyhine kurumlaşan iktidar zul
münün kırılmasını diller, hepinizi halkçı parti Grubu
ve şahsım adına saygıyla selamlarım. (HP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saykal.

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam)
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1983-Malî Yılı
Kesinhesabı (3/588, 1/584) (S. Sayısı : 216) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bundan önce
yapıan açık oylamanın sonuçlarını bildiriyorum.
Orman Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap
Kanunu Tasarısının açık oylaması sonuçlarını arz edi
yorum :
Oy sayısı 331; kabul 326, ret 3, çekimser 1, geçersiz
oyl.
Böylece tasarı kanunlaşmıştır.
2. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983
Malî Yılı Kesinhesabı (3/590, 1/560) (S. Sayısı : 217)
(Devam)

BAŞKAN — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık
oylaması sonuçlarını arz ediyorum :
Oy sayısı 330, kabul 326, ret 3, çekimser 1.
Böylece tasarı kanunlaşmıştır.
3. —r- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1983 Malî Yılı Kesinhesabı (3/587, 1 /S85) (S. Sayısı .'
206) (Devam)
BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri* Genel Mü
dürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının
açık oylaması sonuçlarını arz ediyorum.
Oy sayısı : 329, kabul 324, ret 3, çekimser 2.
Böylece bu tasarı da kanunlaşmıştır.

V. — KANUN TASARI VE TEKLtELERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam)
1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595)
(S. Sayısı: 149, 150, 220) (Devam)
A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
KANLIĞI (Devam)

BA

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi
2.— Çalışma Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhe
sabı

3. — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı
BAŞKAN 'T- Halkçı Parti
Şişman, buyurun efendim.

Grubu adına

Sayın

HP GRUBU ADINA BİLAL ŞİŞMAN (İstanbul)
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; 1985 Mail Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
gereğince görüşülmekte olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde Halkçı Parti Gru
bu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda
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bulunuyorum. Yüce Meclisi Halkçı Parti Grubu adı
na sevgiyle selamlarım. (Alkışlar)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütün me
denî dünyada olduğu gibi yurdumuz bakımından da
yüklendiği görevler nedeniyle çok ciddî hizmetlerin
yapılmasını sağlayacak ağır sorumluluk taşıyan ba
kanlıklarımızdan biridir. Bilindiği üzere bakanlığın
hizmet alanına giren işlerin önemi bakanlığın önemi
ni bir kat daha artırmaktadır, örneğin, iş hayatını
tanzim eden iş yasalarının uygulanışı, meydana gele
cek ihtiyaçlara göre değişimi, çalışan ve çalıştıran
lar arasında iş barışının temini, toplu iş sözleşmesi
yapımı, uygulanması grev hakkının kulanılması, işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin âdil, uygulanır hale getiril
mesi, sosyal güvenliklerin uyguladıkları işlemlerin mu
hataplara yararlı olması gibi ağır sorumluluğa ortak
olan bakanlıklarımızdan biridir. Dileğimiz, bu görev
lerin uygulanışında - bakanlığın hukuk kurallarına uvgun, adil uygulama yapmasıdır. Ne var ki, aşağıda
değineceğimiz konularda bakanlığın yeterli hizmet
ürettiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Bakanlığın
ciddî görevleri arasında bulunan iş hayatının teftiş ve
denetimi, ilgili mevzuatın emrettiği ölçüde işyerlerinin
denetlenmediği, periyodik teftişlerin yapılmadığı, bu
nedenlerle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye gir
diği, en basit tedbirlerin alınmayışı sebebiyle iş kaza
ları ve meslek hastalıklarının giderek arttığı gözlen
mektedir. Nitekim, Sosyal Sigortalar Kurumu verile
rine göre 1972 - 1983 yılları arasında 12 yılda mevdana gelenJş kazalarında 13 301 işçi arkadaşımız öl
müş, en az bunun iki misli arkadaşımız ise malul ve
ya sakat kalmıştır.
Manevî kayıplarımızın yanı sıra iş kazaları ve mes
lek hastalıklarının ulusal ekpnomive olan malivpt;
çok yüksektir. Yalnız 1983 yılında iş kazası ve mes
lek: hastalıklarının SSK'ya maliyeti 15 milyar Türk
Uirasına yaklaşmıştır. Diğer taraftan büyük bir top
lum yarası halini alan sanayide ağır ve tehlikeli iş
lerde kaçak çalıştırılan binlerce çocuk yaştaki yarı
nın büyüklerinin durumu ise içler acısıdır. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bu konuda önemli
görevler düşmektedir. İşyerlerini denetlemekle gö
revli olan müfettişlere çeşitli vesilelerle kısıtlanmış
olan yetkilerini genişleterek anında ceza verilmesine
olanak sağlanmalıdır. Teftişin parasal müeyyidesi et
kili işletilirse, müfettişlere hemen işyerinde ceza uy
gulama imkânı verilirse ihmal edilmiş birçok tedbir
Ikısa sürede tamamlanacaktır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına düşen
görevlerden bir diğeri de, iş kazalarını önlemek için
yapılan girişimlerdik. İş kazaları ve. meslek hasta
lıklarının sık olmasındaki en önemli faktörlerden biri
eğitim eksikliğidir. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı yaygın eğitim ve etkin denetimi
sağlarsa iş kazalarında ve meslek hastalıklarında bü
yük azalma olacağı muhakkaktır.
Değerli milletvekilleri, 1 Nisan 1984 tarihinde
brüt 24 525 Türk Lirası aylık olarak saptanan asga
rî ücretten işçinin eline ancak 16 200 Türk Lirası ay
lık geçmektedir. O günkü geçim şartlarına göre bile
yetersiz olan bu ücretten, aradan geçen 9 aylık za
man içinde. enflasyon bu paranın asgarî ayda 6 bin
Türk Lirasını alıp götürmüştür. Buna göre asgarî
ücretin yeniden ve günün koşullarına göre tespit edil
mesi şarttır. Ayrıca enflasyonun her gün hızlı art
ması karşısında eriyen ücretin, enflasyon oranının
bu ücrete yansıtılması yolu ile asgarî ücrete muha
tap işçilerin mağduriyetleri mutlak surette önlenmeli
dir. Aksi takdirde kutsal ücret olması gereken as
garî ücret bu özelliğini kaybettiği için ülkemizde
sefalet ücreti olarak adlandırılmaya devam edilecek
tir.
Yasal ve yönetmelik hükümlerine göre hesapla
nan asgarî ücret hesabında, mesken, giyim ve oku
ma gibi zarurî ihtiyaçlara yer verilmemiş olması ise
çok düşündürücüdür. Bir insan kabul edin ki; yaşa
mını emeği sayesinde kazanacağı parayla sürdüre
cek. Ne var ki bu insan, insan olmasına rağmen,
bu kişi meskende yatmayacak. Peki nerede yatacak?
Herhalde parklarda. Bu kişi giyinmeyecek. «Nasıl
olur?» demeyin; çünkü kazancın hesabında böyle bir
para söz konusu değildir.
Yine, bu insanımızı yaşadığımız dünyadan soyut
lamak durumundayız. Zira, gıda, giyim gibi ihtiyaç
ları arasında, olması gereken okuma olanağı da yok
tur. Çünkü, okuma ihtiyacı için de ücretine bir ila
ve söz konusu değildir.
Bütün bu eksiklikler yanında, devletin asgarî
ücretten vergi almasının ise, devlet büyüklüğü ile
bağdaştırılması olanak dışıdır. Kısa söylemek gere
kirse, asgarî ücrete şu ismi vermek yanlış olmaya
caktır: Çalışanla alay ve sefalete terk ücreti. İfade
belki biraz kötümser bulunulabilir; ama dünyanın
hiçbir medenî ülkesinde bizdeki şartlarla saptanan bir
asgarî ücret göstermek mümkün değildir. Asgarî üc
ret yönetmeliğinin, günün şartları ve insanlık onu
runa uygun bir ücret tespiti Kalen getirilmesini sağ-
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layacak yönetmelik değişiklikleri yapılmasını istemek
en tabiî hakkımızdır.
Zaman, zaman gazetelerde, asgarî ücret, ile ilgili
olarak çıkan yazılardan şu beyanı konuşmamın sonu
na almak gereğini duyuyorum: Uzmanlar, asgarî üc
retliyi (kronik aç kesim olarak tanımlıyor. Bütün bu
hususlar göz önünde bulundurularak, asgarî ücrete
muhatap işçileri, hakça ve insanca şartlarla tespit edi
lecek bir ücrete kavuşturmak kaçınılmaz olmuştur.
Sayın milletvekilleri, emeklilik haklarına geçme
den önoe, çocukluğumdaki bir anımı söyleyeceğim.
Evlenecek kızı olan aileler kızlarına talip çıktığın
da «Damat adayı ne iş yapar?» diye sorarlardı. Me
mur, asker veya subay olması birinci tercihti. Zira,
«Memur ve asker damadın ölüsü de, dirisi de para»
derlerdi.
Görüldüğü üzere, yarınını garanti altına almış her
kese itibar vardır. Buradan şuna gelmek istiyorum:
Bütün medenî ve demokratik ülkelerde tüm vatandaş
ların yarınının garantisi olan sosyal güvenlik kuruluş
ları tek çatı altında toplanmış olup, çeşitli kesim
çalışanları, bulundukları kademelerde ve gösterge
tablolarındaki eşit durumlarına göre hem eşit aylık,
hem eşit sosyal yardımlar alırlar. Ülkemizdeki sos
yal güvenlik kuruluşları ise, değişik bakanlıklar ve
genel müdürlükler emri altında
toplanmışlardır.
Halkçı Parti Grubu olarak, öncelikle bütün vatan
daşlarımızı, eşit sosyal şartlarla, sosyal güvenliğe ve
sosyal yardımlara kavuşturacak olan sosyal güven
lik yasasının çıkarılmasından yanayız.
Ülkemizde, 657 sayılı Memurin Kanununa tabi
Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına bağlı SSK, Bağ - Kur ve hâlâ çözüme kavuş
turulamamış özel sandıklar sorununun yukarıda sö
zünü ettiğimiz kurumlara tabi memur, işçi ve esnaf
ların emeklilik hakları hiç de iç açıcı değildir.
Anayasamızın başlangıç maddesinde; topluca,
Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, mil
lî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve
ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatı
nın her türlü tecellisinde ortak olduğu hükmü yer al
mıştır. Bu deyimden hareket edecek olursak, uygulan
makta olan değişik sosyal güvenliklerin haksızlığı ve
adaletsizliği bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ana
yasalar, ne kadar mükemel yazılırsa yazılsın, eşitsizlik
yaratan uygulamalar çağımızın hataları olarak sergilen
meye devam etmektedir.
İşçinin hukukî tarifi, geçimini emeğiyle temin eden
dir. Buna göre, memurlar da beyaz yakalı işçidirler.
Memur emeklilerinin ekonomik durumlarının ne denli
— 4*9
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kötü olduğu ve artan enflasyon karşısında iyileştiril
mesi gerektiği herkesçe bilinmektedir. Öte yandan, çok
ağır çalışma şartlarıyla çalışıp, emekliliğe hak kaza
nan emekli işçilerle, emekli memurlar arasında maaş
ve sosyal yardım uygulanması bakımından büyük ada
letsizlikler mevcuttur. Anayasadaki mevcut eşitlik il
kesine ters düşen bu uygulamaların, Devlet tarafın
dan sosyal adalet ilkelerine uygun hale getirilmesi ka
çınılmaz olmuştur.
İşçiyle memur emeklileri arasında mevcut emekli
maaşlarının adaletsizliği yanında, uygulanmakta olan
yakacak yardımları bakımından da farklılık olması,
emekli vatandaşlar arasında üzüntülere, kırgınlıklara
ve bu kişilerin bifbirlerine yabancılaşmasına sebep ol
maktadır. Ayrıca, bu insanlarımızın onuru zedelen
mekte, haklı olarak Devlete karşı olan güvenleri dahi
sarsılabilmektedir. Emekli vatandaşlarımızı birbirine
karşı zor duruma sokan ayrıcalıklı uygulamaların or
tadan kaldırılarak, sosyal adaletin sağlanmasını ba
kanlıktan istemek tabiî hakkımızdır.
Değerli milletvekilleri, SSK'dan emekli, kurumun
1 inci derecesinden maaş alan işçilerin tüm emekli
işçilere oranı yüzde 5,53 olup almakta oldukları ay
lık maaşları ise (yakıt dahil) yeni bütçeyle 47 043 li
radır. Buna karşı, Emekli Sandığından emekli ve bu
sandığın tavanından maaş alan emeklüerin emekli
memura oranı yüzde 40,3 olup aldıkları aylık maaş tu
tarı ise 124 640 liradır,
Yine, 'SSK'dan emekli ve tabandan maaş alan iş
çilerin tüm işçi emeklilerine oranı yüzde 60 olup (415
bin kişi) ve aylık maaşları ise 29 093 liradır. Buna
karşı Emekli Sandığından emekli ve tabandan maaş
alan memurların tüm emekli memurlara oram ise yüz
de 2 civarında ve aylıkları ise 30 400 lira kadardır.
Görülen tablodan da anlaşılacağı üzere, emekliler
arasında haksızlığa varan büyük bir eşitsizlik söz ko
nusudur. Halkçı Parti Grubu olarak, çalışanlar arasın
da adaletsizliğe varan bir ayrım gözetmeyi düşünmü
yoruz. Anayasamızda ifadesini bulan külfet ve nimet
eşitliğinden hareket ettiğimizde çalışanların; yeraltı
maden ocaklarında, metal işkolunda, inşaat işkolun
da, deniz taşımacılığında, tekstil işyerlerinde çalışan
ların çalışma şartlarının ağırılğına rağmen, meydana
gelen iş kazaları da göz önüne alınırsa, işçiler için
uygulanan sosyal haklardaki adaletsizlik bariz hal al
mıştır.
Vatandaşlarımızın yarın garantisi olan bir kurum
çatısı altında toplanmasını öngörecek bir yasa çıkarıl
ması tüm insanlarımızı memnun edecektir. Bu halde
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ise, Anadolu insanımız bundan böyle hem mezar hem
de defin parası biriktirmek gibi iptidaî bir gelenekten
kurtarılmış olacaktır.
Sayın milletvekilleri, 23 Haziranda yayımlanan
Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre,
belirlenen faiz oranları ve ödenecek taksitler çok yük
sektir. Toplu konut 'kredisi faizleri ile pazar ekono
misinin gereğini, bugünkü yüksek faiz ilişkisini ve enf
lasyon hesaplarını birbirine karıştırmak çok yanlış
tır.
Toplu Konut Fonunda biriken paraların devlete
ve hükümete maliyeti sıfırdır. Bütün kaynaklar hal
kın fedakârlıklarından oluşturulmaktadır. O halde, bu
kaynakları yüksek faizle işletmeye kalkışarak halkı
konut kredisi istemekten caydırmaya hükümetin hakkı
yoktur. 3 milyon. 250 'bin lira toplu konut kredisi alan
bir yurttaşın 15 yılda ödeyeceği faiz, 7 milyon 280
bin liradır. Bu faizin oranı yüzde 24'tür. Diğer bir an
latımla bugün 3 milyon 250 bin lira kredi alan bir
yurttaşımız, 15 yıl içinde 10 milyon 530 bin lira öde
yecektir, her ay 63 bin liralık taksitler halinde. Tespit
edilen anataksit ise 23 800 lira olup asgarî ücretin
üzerindedir,.
Böyle bir zihniyetle halkın konut sorunu çözümle
nemez. Halkın konut ihtiyacını karşılamak Anayasa
gereği devletin ödevidir. Yurttaşın ödeyemeyeceği yük
sek faiz ve taksitler öngörülerek devlet ödevinden kaçmılamaz. Eğer özal Hükümeti, Türkiye'de insanlar
sokakta yatmadıkları için konut açığını yok sayıyorsa
yanılıyor. Ülkemiz koşullarında konutsuzluktan yurt
taşlar sokağa dökülürse felaket olur. Bu memleket her
bakımdan Hindistan'a, Pakistan'a da benzemez, iklim
ve Türk ailesinin ahlâk anlayışı sokakta yaşamaya el
verişli değildir. SSK Yasası gereğince kooperatifler
aracılığıyla veya doğrudan işçilere kullandırılan konut
kredileri sayesinde 300 bine yakın işçi konut sahibi
olmuştur. Ne var ki, konut kredilerinin kaldırılacağına
ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının demeci
üzüntü yaratmıştır.
Sosyal Sigortalar Kurumunun bazı sıkıntılara düş
müş olmasında, sigortalıların hiçbir sorumluluğu yok
tur. Beceriksiz yöneticiler ve geçmişteki ihmallerin
meydana getirdiği kötü sonuçların faturası sigortalı
lara ödetilemez. Sosyal Sigortalar Kurumunun sigor
talılara-konut kredisi açmaya devam etmesini ve kre
di miktarını artırmasını istiyoruz. Zira toplu konut
kredisinden işçilerin ev sahibi olması olanaksız görül
mektedir. Yukarıda görüldüğü gibi 3 250 000 TL'ye
15 yılda 7 280 000 TL. faizi işçinin ödemesi düşünü
lemez.
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BAŞKAN — Sayın Şişman, bir dakikanızı rica
edeceğim.
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına
pek az zaman kaldı. Konuşmacının konuşmasının bi
timine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
10 dakikanız var Sayın Şişman; buyurun efen
dim.
BtLAL ŞtŞMAN '(Devamla) — Değerli millet
vekilleri, konuşmamın bu kısmına geçmeden, ANAP
milletvekillerinden bir sayın arkadaşımızın, konuş
ması sırasında, yıllarca hizmet verdiği Türk - iş ça
tısı altındaki arkadaşlarına, bu kürsüden, onların
hiçbir müdafaa imkânı yokken hücum etmesini ya
dırgadığımı bu vesileyle bir kere daha ifade etmek
istiyorum.
Değerli milletvekilleri, demokratik ülkelerde sen
dikalar, çalışanların halk ve menfaatlarının korun
masında, iş hayatının ve çalışma barışının sağlanma
sında ağır sorumluluk yüklenen demokratik kuruluş
lardır. Sendikalar nasıl demokrasinin
vazgeçilmez
kuruluşları ise, sendikal hürriyetlerin esasını da top
lu pazarlık ve grev hakları oluşturmaktadır.
Günümüzde serbest pazarlık ve grev halklarının
gereği gibi kullanılabildiğini söylemek fazla iyim
serlik olur. 12 Eylül döneminin meydana getirdiği
geçiş dönemi içinde, sendikal halkların gereği gibi
kullanılamayacağını düşünen Miüî Güvenlik Konse
yi, işçilerin işveren tarafından kolayca işlerinden atıl
masını önlemek için aldığı bir kararla, işçi çıkarma
larını yasaklamışta.
Kısa bir süre önce kaldırılan bu yasaktan sonra,
bilhassa özel sektörde giderek çoğalan işçi çıkar
maları, mevcut işsizlik karşısında tedirginlik yarat
mıştır. Bu gerçeğe rağmen Sayın Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Balkanı, işçi çıkarmalarını «işte demokrasi
budur» şeklinde değeriendirebilmıiştir. Sayın bakan
sayesinde, demokrasinin ne demek olduğunu yeni
bir terimle öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bundan böy
le demokrasinin ne olduğu sorulduğunda, demokrasi,
işverenin, işçisinli hiçbir gerekçe göstermeden, istedi
ği an kapının önüne koyması rejimidir denilecektir.
Oysa demokrasilerde hak ve hukuk kuralları, karşı
lıklı işleyen mekanizmalardır.
Görüldüğü gibi işveren istediği an, beğenmediği
işçisini kıdem ve ihtar tazminatlarını ödeyerek işin
den atabilmektedir. Ne var ki, karşılıklı hak eşitli
ğine dayanarak işçilerin de beğenmedikleri işveren470 —
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den, yasa gereğince hak ettikleri kıdem tazminatla
rını alarak işten ayrılmaları mümkün değildir.
Yine sayın balkan tarafından şöyle bir beyanda
bulunulmuştur: «İsteyen için grev yolu açık, lokavt
da mevcuttur.» Evet, görünüşte grev hakikinin mev
cut olduğu ifadesi bir bakıma yerindedir. Ne var ki,
bugün mevcut olan grevin sendikalar tarafından, iş
çiler lehine etkin şekilde kullanılması çok zorlaşfarılmıştır. Örneğin; grev ertelemesi halinde yüksek
hakeme gitme zorunluğu, hakem tarafından verile
cek karara uyma mecburiyeti, bu hakkın kullanıl
masını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, menfaat grevleri
de uygulanamamaktadır.
Bunları ifadedeki amacımız, demokrasilerde mev
cut işçi haklarının itam işlerliğinin esas olduğudur.
Ülkemizde, geçiş dönemi sebebiyle demokratik hafclarfli bazı kesintilere uğramış olduğunu bilenlerde
niz. Ne var ki, işverenlerimizin elinde hem lokavt
hem de bir nevti lokavt niteliğinde kullanılan, para
vererek işten çıkarma hali düşündürücü hal almış
bulunmaktadır. Burada (işçilere de, beğenmedikleri
işverenden yasalar gereğince hak ettikleri kıdem taz
minatını alarak işten çıkma hakkının verilmesi en ba
sit hukuk kuralı ve halkkıdır. Bu hususta grubumuz
tarafından verilen yasa tasarısının kabul edilmesinde
Yüce Meclisin (ilgisini beklemek hakkimizdir.'
Sayın üyeler, günümüzde pazardan alman mal
lar için bile pazarlık yapılabilirken, emeğin değerlen
dirilmesinde pazarlık hakkının gereği gibi kullanıla
bildiğini söylemek mümkün değildir, örneğin, bazı
işverenlerin Yüksek Hakem Kurul1 tarafından alın
mış 'kararlar nedeniyle katı davranışları, önceden
alınmış işçi halklarının yeni sözleşme metinlerinden
çıkarılma gayretleri, yasallığı olmayan Koordinas
yon Kurulunun kamu kesimindeki toplu iş sözleş
mesi müzakerelerine olumsuz müdahaleleri, yine
bazı kamu kesimi işverenlerinin sözleşmelerdeki tu
tumu ve Koordinasyon Kurulunun bu işverenler üze
rindeki etkinlikleri sözleşme müzakerelerini sarsmak
ta ve bu nedenle işçilerin karamsar ve küskün olma
larına neden olmaktadır.
Toplu iş sözleşmelerinin taraflar arasında pazar
lık sistemline göre müzakeresine önem verilmelidir.
Henüz görmediğimiz, umutla uygulamaya geçmesini
beklediğimiz bakanlığın demokratik tavrı ve tutumu
bu konularda yardımcı hale gelirse, memnuniyet du
yacağımızı ifade edebilirim.
Bazı kamu ye özel sektör işverenlerinin toplu söz
leşmelerde hak verilmesinde hasis davranmalarına
karşın, bazı işverenlerimiz ise, günün yaşam şartla-
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rını dikkate alarak çalıştırdıkları işçileri için bu üc
retlerle geçimin mümkün olmayacağı, ücretin artırıl
ması gerektiğini söyleyebilmektedirler.
Zaman zaman gazetelere yansıyan bir kısım iş
verenlerimizin şikâyetleri- üzerinde de durmak gere
ğini hissediyorum. Şöyle diyorlar : «İşçi ücretleri
enflasyonu körüklüyor* Herkesin gözü işçi ücretle
rine çevrilir ve suçlu, yani enflasyonun sorumlusu
olarak gösterilirler. Oysa işçi ücretleri hiçbir zaman
enflasyonun artışına neden olmamış, bundan sonra
da olmayacaktır. En çarpıcı örnek, 12 Eylül sonra
sı uygulanan işçi ücret ve tazminat kısıtlamalarına
karşın, enflasyonun eteğinden bile tutulamadığıdır.
Yaptığımız tetkiklere göre, işçi ücretlerinin mali
yetlere etkisi yüzde 9 - 10 civarında seyretmektedir.
Oysa ki, faizli paranın ise, maliyetlere etkisi yüzde
20 civarında olan faizin başlıca etken olduğunu kim
se söylemek istememektedir. Gerçeği bu şekilde or
taya koyduktan sonra temenni ederiz, bundan sonra
işçi ücretlerini enflasyon sebebi gösterenler herhalde
biraz düşüneceklerdir.
Demokrasi, günümüzün en çok itibar edilen re
jimidir. Bu rejimde haklarda ve hukukta saygı esas
tır. Saygınlığımızı iyi işletebildığimizde hatalarımız
az olacak, az hata ise çok mutlu insanlar yetirecektir.
Sayın üyeler, Yüksek Hakem Kurulu ile Kamu
Toplu îş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulunun ye
tersiz müdahalelerinden ve yanlı tutumlarından işçi
hareketinin yakınmaları süregelmektedir. Yüksek Ha
kem Kurulunun basında yer alan «Biz ilke kararla
rımızın altında da ücret zammı veriyoruz» yolunda
ki demeci işçibre gözdağı, işverenlere yeşil ışık gös
termektedir. Bu demeciyle işçilere anlaşın, aksi hal
de uyuşmazlık bana gelirse, ilke kararlarının altında
bir ücret zammı ile sözleşmeyi bağıtlarım demeye ge
tiren Yüksek Hakem Kumlu, işverenlere de direnin,
işçiler şartlarınızı kabul etmez de uyuşmazlık bana
gelirse, işin icabına bakarım sinyalini veriyordu.
Bu yetmiyormuş gibi, hemen o günlerde Sayın
Başbakanın, «Toplu iş sözleşmeleriyle zam verirken
herkes hesabını, kitabını iyi yapsın ona göre versin,
sonra bana kimse gelmesin» yolunda beyanda bu
lunması, işverenlerin pazarlık gücünü kamçılarken,
işçilerin toplu pazarlık gücünü kırmayı amaçlıyordu.
Sayın üyeler, işsizliğin giderek çoğaldığı, çalışa
nın da ancak işsize gıpta etmediği sosyal bir ortam
da, demokrasinin nasıl uygulanacağı ve demokratik
kurumlardan hangisinin güvence olacağını Hükümet
ciddî olarak düşünmek zorundadır.
471 —''
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hastanelerin gene çalışan ve emekli işçilerin tedavisi
amacına yönelik kullandırılması esas olmalıdır. Daha
ziyade onu inşa etmiş olan başta işçi ve emeklilerin
tedavileri amacına yönelik kullanılmalıdır.
Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının gi
derek kolay yolu seçip işçilerin hastanesine el atma
ya kalkması, göz koyması düşündürücü olup çalışan
ları üzüntüye seVk etmiştir. Bu tavırla sayın bakan
büyük hata yapmaktadır, işçinin el emeği, göz nu
runa el atanların iflah olduğunu söylemek mümkün
. değildir.
Bizim bakana önerimiz; işçiler tarafından bu
günkü hale getirilen tesisler yerine, Sağlık Bakan
lığına bağlı çok kez işlemez halde olan hastanelerin
ıslahı ve genişletilmesi cihetine gidilerek halkın isti
fadesine sunulmasını sağlamak olmalıdır.

İşçi çıkarma yasağının kalkması ile hızlanan hi
leli iflaslar, işyeri kapamaları ve işçi çıkarma olayları
kaygı verici hızla artmakta, örnekler her gün çoğal
maktadır. Bugüne kadar çeşitli işkollarında çıkarılan
işçi sayısı yaklaşık 2 500'ü aşmış bulunmaktadır. Bu
gerçekler hemen her gün gazetelere yansırken, Sa
yın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının, «Bize
intikal eden bir olay yok» demesi hayret vericidir.
'Diğer taraftan, bazı işyerlerinde işçilerin toplusöz
leşmeleri yapmalarını önlemek, sendikalı olmalarına
mani olmak amacıyla işten çıkarmalara en kısa za
manda mutlak el konulmalıdır.
Hileli iflaslar yoluyla işlerinden çıkarılanların: iş
siz kaldıkları yetmiyormuş gibi, yıllarca emek vere
rek hak ettikleri kıdem tazminatlarını alamayan iş
çi arkadaşlarımızın içler acısı tablosu, sık sık Türk
kamuoyunda sergilenmektedir; ama buna rağmen,
iflas eden işverenlerin ne kendilerinin, ne de aile
mensuplarının iş aradığına tanık olunmamıştır. Bu
na rağmen, iflas eden işverenlerden çoğunun, yeni
fabrika olarak patronluklarını sürdürdüklerini açık
lamaya gerek görmüyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen
tcra ve iflas Kanunu Tasarısı bir an evvel çıkarılarak
işçilerin kıdem tazminatlarına göz koyan kötü niyetli
işverenlerin tutumuna engel olunmalı, işçilerin mağ
duriyetleri mutlak surette önlenmelidir.
BAŞKAN — Sayrı Şişman lütfen toparlayınız
.efendim.
BlLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Toparlıyorum
efendim.
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı bugüne kadaı işçiler lehine Meclisimize
bir yasa teklifi sevk etmediği yetmiyormuş gibi, par
timiz milletvekilleri tarafından Yüce Meclise sunu
lan sosyal içerikli yasa tasarıları iktidar partisi mil
letvekilleri tarafından ilgili komisyonlarda reddedil'
mektedir. Bütün bu gerçeklere rağmen, son gün
lerde sayın bakanın yeni bir düşünce ile karşımıza
çıktığını görüyoruz. Bu da, bakanın halka hoş gö
rünmek için va sadece politik olduğuna inandığımız
bir tavrıdır.
işçilerin prımleriyle 35 yılda meydana getirdik
leri ve analarının ak sütü gibi helal malı olan SSK
hastanelerini halka açacağını söyleyen sayın baka
nın bu beyanını büyük hayret ve şaşkınlıkla karşılı
yoruz.
Halkçı Parti halktan yana bir partidir. Ne var ki,
işçilerin emek ve paralarıyla bugünkü hale gelmiş olan [

Dünyada en kutsal kazanç alın teriyle elde edi
lendir. işçilerin işyerinin yönetimine katılımı ile işlet
menin kazancına belli ölçüde kârdan pay almayı sağ
lama, kalitenin ve verimin artması sonucunu do
ğuracaktır. Bu katılımın ülkemiz ekonomisine de ge
nelde yapacağı katkının önemi tartışma dışıdır.
Hükümet insanı ıteşvifc edici Ibir çalışma yerine
daha çok parası olanlara emeksiz, hava'dan para ka
zandırma yolunu seçrriiştir. Köprü gelir ortaklığı sene
di ile devletin gelirini, parası olanlara daha çok para
'kazandırmaya ayırmıştır. Oysa yukarı'da söylediğimiz
gib'i, çalışanların yönetime katılımı yoluyla kazanç
sağlama yolu seçilse, bundan ülke ekonomisi de bü
yük yarar sağlayacak; kazananlar ürettiklerinin kar
şılığını alacakları için paralıya değil, emeğe ve üre
time pay verilecektir. Bu uygulama ülke gelenekleri
ne en uygun ve adil para kazanma yoludur.
BAŞKAN — Lütfen efendim tamamlayın.
BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — Bitti efendim.
Değerli -milletvekilleri, bilindiği gibi, altının ayarı
mihenk taşı ile ölçülür. Milletlerin mutluluklarının
tespitini 'mihenk taşıyla ölçmek mümkün değildir.
Milletin mutlu olmasını sağlamak her yöneticinin ana
hedefidir. Ne var ki bu hususun anlaşılmasının yolu,
ekonomik olanakların adil dağılımı, demokratik hür
riyetlerin, herkesin kendi hürriyet hududu içinde kul
lanılır olması, sosyal güvenliğin vatandaşlar arasında
adil kullanımının sağlanmasıyla gerçekleşir.
Halkın mutlu olup olmadığını anlamak için so
kağa çıkın. Eğer sokakta gezen insanlar başları dik,
yüzleri güleç, birlikteki arkadaşlarıyla neşeli görünü
yorlarsa o ülke insanları mutludurlar; ülke sokaklarında gezen insanların başları önlerine eğik, düşünceli,
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arkadaşlarıyla konuşmaları tedirginlik içinde görünümündeyse o insanların ülkesinin mutlu olması
mümkün değildir.
Yüce Mecliste bulunan bütün miUetvek'illerinin,
Milletimizin mutlu olabilmesi için gayret içinde ola
caklarından kuşku duymuyoruz. Ne var ki, herke
sin yoğurt yeyi'ş misali hizmet şekli değişiktir; ancak
lafla hizmet aynı şeyler değildir. İşçilerimiz sessiz
dir, konuşmaz, laf üretmez, iş üretirler. Onun içindir
k'i, laf üretenlerden değil, iş üretenlerden yanadır. Yapılan hizmetler vatandaşlar arasında yukarıda söyle
diğimiz koşullarda adil dağıtılmış, sosyal sınıflar
arasında uçurum kalmamış, herkes yarınından emin,
devlet yöneticilerinin adil uygulamaları sevindirici
görünümdeyse insanlar mutlu olacaklardır. Asil mil-
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[f letim'ize bu yolda hizmet vereceklerin başarı sağla
ması en içten arzumuzdur.
Bu düşüncemizi teyiden bir kere daha şunu söy
I
lemek istiyorum: Ülke sokaklarının güler yüzlü,
mutlu insanlarla dolu olması temennimi içtenlikle bil
dirir, bakanlık bütçesinin milletimize, çalışanlarımıza,
bakanlık mensuplarına hayırlı olması dileğiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerini Halk
çı Parti Grubu adına içten saygılarımla selamlarım.
| (Alkışlar)
BAŞKAN"•'— Teşekkür ederittı Sayın Şişman.
Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz kararınız
II gereğince dolmuştur. Saat 14.15*te toplanmak üzere,
oturumu kapatıyorum efendim.
Kapanına Saati : 13,12
\J

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.15
BAŞKAN : Başkanvekiü Halli İbrahim KARAL
KÂTİP ÜYELER : Cemâl ÖZBİLEN (Ktfklareli), Cüneyt CANVER (Adana)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KC «TONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
/., — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608,
1/609,1/558,
3/595) (S. Sayışı : 149, 150, 220) (Devam)

Komisyon ve Hükümet yerindeler.
IBu bütçe üzerindeki görüşmelerde grupları adı
na konuşan milletvekilleri konuşmalarını tamamladı
lar,

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
KANLIĞI (Devam)

Şimdi şahısları adına konuşacak milletvekillerine
sırayla önce lehte, sonra aleyhte söz vereceğim. Eğer
«Son söz mMetvekilinindir» hakkı doğarsa, üze
rinde konuşacak milletvekilini de o zaman davet
edeceğim. Demin sırasına göre listeyi okumuştum.
Sayın Abdurrahman Kara'a?..

/

BA

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi.
2. — Çalışma Bakkantığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabi.
3. — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabu
'BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz.

•

•

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kü
tahya) — Ben üzerinde söz almak istiyorum efen
dim.
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RAFET IBRAHİMOĞLU (Bitlis) — Aleyhte
efendim.
BAŞKAN — Sayın Abdullah Çakırefe?..
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Aleyhte
efendim.
BAŞKAN — Sayın Sırrı Özbek?..
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Ben
vazgeçtim efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Sayın Kadri Altay?.. Yoklar.
Sayın Mustafa Balcılar?..
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Lehte
efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Bir noktayı bütün arkadaşlarıma hatırlatmak isti
yorum; bugünkü programımız çok
yüklü, bütün
milletvekilleri lütfen konuşma süresine harfiyen ria
yet etsinler.
Buyurun Sayın Balcılar; süreniz 10 dakika .
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın
Başkan, Yüce Meclis'in saygıdeğer üyeleri; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1985 Yılı Bütçesi
üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım.
Sayın üyeler, bir ülkenin ikti'saiden gelişmişliğiyle
o ülkenin çalışma hayatı ve sosyal güvenliği ve sağ
lık hizmetleri birbirleriyle iç içe bağlantılı konulardır.
Bir ülke iktisadî yönden yeterli seviyede gelişmemişse, o ülkede yeterli seviyede yatırım yapılamamasın
dan dolayı istihdam menfi yönde etkilenir. Keza
vine gayri safî millî hâsıla yeterli seviyede artış kay
dedemedi/tinden, o ülkedeki vatandaşların alım gücü
de menfi yönde etkilenir. Şayet bir ülkede istihdam
menfi yönde ve vatandaşın alım gücü de menfi yön
de etk'ilenmişse, o ülkedeki sosyal güvenlik kuruluş
larının aktif sigortalılarının artışı da menfi yönde
etkilenir.
Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşları sağlık hiz
metleri vermektedir. Bunların bir kısmı, hizmeti sa
tın almak suretiyle bir kısmı sağlık hizmeti vermek
suretiyle bir kısmı da şu anda sağlık hizmeti verme
hazırlıkları içerisindedir. Sosyal güvenlik açısından
gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri büyük ölçüde sos
yal güvenlik kuruluşlarının sağlık hizmetlerin'i satın
alması yoluyla sağlanmaktadır. Şayet ülkede, sosyal
güvenlik şemsiyesinin kapsamı altına aldığınız kesimi
büyütebilirsiniz, aynı büyüklükteki kesime sağlık hiz
metini de verme imkanına sahip olursunuz.
Sosyal güvenlik şemsij^esinin genişlemesi, ekono
mik politikaların başarılı olmasıyla mümkündür. Ana-
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vatan iktidarının ekonomik politikasının başarılı oluş
süreci içerisinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına büyük görevler düşmektedir. Bunların en önem
lisi, isıihdajnı artırıcı şekilde Bakanlar Kuruluna ve
hükümete öneriler götürmektir. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının bu konudaki görevini yeterli
şekilde yaptığını, hükümetin icraatından takip etmek
ve görmek mümkündür.
Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının, Bakanlar Kurulunda bu önerilerini izlemesi ve
savunmasıyla emek - yoğun işletmeler konusunda
hükümetin bazı uygulamaları olmuştur. İstihdamı ar
tırıcı emek - yoğun işletmeler teşvik edilirken, esnaf,
küçük esnaf ve sanatkârlara ucuz kredi temini ve kü
çük sanayi sitelerinin teşvikiyle birlikte, üzerinde özel
likle durmak istediğim, bir emek - yoğun işletme sek
törü olan inşaat sektörünün canlandırılması konusun
da çalışmalar yapılmıştır. Geçmiş dönemde bir «Ko
nut Fonu» müessesesi olmasına rağmen, bu konut fo
nunun işlerlik kazanmamasından dolayı konut sanayii
yeterince canlanamamış; fakat Anavatan iktidarı dö
neminde bütçeye dayalı olmayan kaynaklar bulunmak
suretiyle bu fona işlerlik, kazandırılmış ve Sayın Baş
bakanımızın bütçenin tümü üzerinde yaptığı konuş
mada ifade ettiği gibi, yıllık ICO bin civarında konut
yapılabilecek duruma gelinmiştir. Bu durumda, bu
seviyede istihdamı müspet yönde etkileyeceğini gös
termiştir.
Bu arada, kırsal gelirin artırılması konusunda da
çalışmalar yapılmıştır. Kırsal kesimde uzun vadede
etkisini gösterecek olan sulama projelerinin teşvikini
1984 yılı içerisinde hepimiz müşahade etmişizdir. Kı
sa vadede etkili olacak, kırsal kesimin gelir kaynakla
rının başında olan, tarım ürünlerinin taban fiyatları
dünya borsa fiyatları seviyesinde verilmiş ve bu şekil
de kırsal gelirin artırılması konusunda çalışmalar ya
pılmıştır.
Benden evvelki konuşmacı arkadaşlarımın da bir
miktar ifade ettikleri gibi, bizden önce çıkarılmış bu
lunan 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Ka
nunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesa
bına Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu
ile kırsal kesimin on yıl içerisinde bütün yurtta sigorta
kapsamına alınması yükümlülüğü, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına verilmiştir.
Bu yükümlülük muvacehesinde, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Bağ - Kur,
geçtiğimiz yıl, yani 1984'de Konya ve Kırşehir'de pi
lot bölge uygulaması yapmış ve başarılı olmuş; bu
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sene de bütün tç Anadoluyu kapsamı içerisine alacak
şekilde programını yapmıştır. Bağ - Kur bu şekilde
çalışmasıyla, on yıldan çok daha evvel, 1988*de bütün
67 vilayetin kırsal kesimini sigorta kapsamı altına ala
bileceğini ispatlayarak bir başarı örneği göstermiştir.
Kendilerine burada takdirlerimi sunmak isterim.
Saygıdeğer milletvekilleri, sosyal güvenlik kuru
luşlarımızdan Bağ-Kurun kendi sigortalılarına sağlık
hizmeti verememesi bir eksiklik olarak gösterilmektey
di. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı kendi üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve bir
tasarı hazırlayarak bakanlıkların görüşlerine sunmuş
tur. İnşallah önümüzdeki yıl Yüce Meclisin takdirine
arz edilecektir. Bu konuda da Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Bağ - Kurlu üyeler adına teşek
kürlerimi sunarım.
BAŞKAN — Sayın Balcılar, üç dakikanız kalmış
tır. Lütfen toparlayınız.
• MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Saygıde
ğer üyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sos
yal güvenlik kuruluşlarının, pasif sigortalılarının, yani
emeklilerin aylık almasındaki problemleri hepimiz geç
tiğimiz yıllarda müşahede etmekte idik. Bu konuda
yaptığı uygulamayla yüzde 90 şikâyetleri kaldıracak
' şekilde bir uygulama başlatmıştır." inşallah bu yıl
geriye kalan yüzde 10'un da giderileceği kanısında
yım.
Sayin milletvekilleri, özelikle değinmek istediğim
bir konu var. Sosyal Güvenlik bir nimet külfet dengesidir. Sosyal güvenliği bir kazan olarak mütalaa
edersek, kazana primlerin kaşık kaşık dolması ve bu
rada piştikten sonra kaşık kaşık dağıtılması keyfiye
tidir. Şayet dağıttıklarınız topladıklarınızdan fazla
olur ise, bir gün dağıtacak bir şey bulamazsınız. Bu
gün ülkemizde ortalama ömür 63 ve ortalama emekli
aylığı alma süresi 20 yıl olmasına karşın; sosyal gü
venlik açısından gelişmiş ülkelerde bu İsviçre'de 9,
Almanya'da 12, İngiltere'de 13 yıldır. Yani bazı ted
birler alınmaz ise, ileride kazanda dağıtacak bir şey
bulunamayacaktır ve devletin sübvansiyonu gereke
cektir. Kaldıki, Yüce Meclisin takdirleriyle hükümet
politikası olmaktan çıkıp, devlet politikası haline gel
miş olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, dev
letin sosyal güvenlik kuruluşlarına sübvansiyon yap
maması hükmü getirilmiş ve erken yaşta emeklilikle,
sosyal güvenlik kuruluşlarının aktuaryal dengesini boz
mayacak şekilde kararlar alınması ve emeklilik yaşı
nın bütün sosyal güvenlik kuruluşlarında erkeklerde
55, kadınlarda 50 olarak kabul edilmesi şeklinde bir
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i yükümlülük getirilmiştir. Her iktidarın bunu uygula
ması yükümlülüğü vardır, Anavatan iktidarı da bunu
j uygulamakla yükümlüdür. Yalnız burada vatandaşı
\ mutazarrır etmeyecek, sayın bakanın da daha evvelden
ifade ettiği gibi bir yumuşak geçiş yapılması gerekI inektedir ve hiç kimseyi endişeye bırakmayacak şe
kilde bir yumuşak geçiş yapılacaktır. Örneğin, geçtiğiI miz yıllarda 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda
yapılmış olan bir emeklilik yaşı yükseltilmesinde uyI gulanan sistem burada uygulanabilir veya yüce Mecliteki saygıdeğer üyelerimizin, daha olumlu önerileri
nin komisyonlarda ve yüce Mecliste her zaman değerI lendirmeye hazır olduğunu Hükümet adına ifade et
mek isterim.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Balcılar, siz şahsı
nız adına konuşuyorsunuz (sık sık yapılıyor bu) siz ne
grup adına, ne de Hükümet adına konuşmuyorsunuz.
Buyurun.
MUSTAFA BALCILAR Pevamla) — Efendim,
özür dilerim. Hükümetin bu konuda açıklaması vardı,
onu hatırlatmak istedim.
BAŞKAN — İşte onu bu şekilde ifade etmeyin de,
başka bir şekilde ifade edin.
I
Buyurun.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Bizden ev
vel 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe giren asgarî ücret,
1.1.1985 tarihine kadar geçerli olmasına rağmen, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ücretlilerin, sigortalıların enflasyondan menfî yönde etkilendiğini tespit
etmiş ve bu konuda hiçbir kesimden talep gelmemesi
ne rağmen, Asgarî Ücret Tespit Komisyonunu yıl içe
risinde toplayarak; 1.4.1984 tarihinden geçerli olmak
üzere asgarî ücreti yüzde 50'nin üzerinde artırmıştır.
Bir üyenin konuşmalarında ifade ettiği asgarî ücret
konusundaki endişelerine karşı «Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının yaptıkları yapacaklarının teminatıdır» prensibinden hareketle, kimsenin endişe «etmemesi gerektiğini ve ücretlilerin, mağdur bırakılma
yacağı kanımı burada ifade etmek istiyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının sürekli kurullarındanv olan Çalışma Meclisi, geçtiğimiz dönemlerde maalesef politik
veya başka nedenlerle toplanamıyordu. 7 senedir toplanamayan Çalışma Meclisi, bu devre gündeminde bir
madde ve Türkiye için çok önemli bir madde olan,
Kıdem Tazminatı Fonunu kapsayacak şekilde,
16.7.1984 tarihinde toplanmış ve hükümetin hazırladığı fon taslağı bütün işçi, işveren ve üniversite kesim-
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lerine sunulmuş; 10 günlük aradan sonra tekrar top
lanılmış ve 3 günlük toplantılarda Hükümet, işçi, iş
veren ve üniversite temsilcilerinin görüşleri ortaya ko
nulmuş ve netice itibariyle hiçbir Çalışma Meclisinin
sonunda yapılmamış olan ortak bir deklerasyon ya
yınlanmıştır.
BAŞKAN — Sayın Balcılar; vaktiniz yok efen
dim, süreniz doldu, lütfen toparlayınız.
MUSTAFA BALCILAR (Devamla) — Hemen
bağlıyorum efendim.
Bu deklarasyonda, «Kıdem Tazminatı Fonu»nun
kurulması gerektiği, işçilerin müktesep haklarına dokunulmaması gerektiği, işverenlerin yeni yükümlülük
lerle yeni külfetlere sokulmaması gerektiği vurgulan
mıştır. Dolayısıyla kıdem tazminatı ile ilgili daha ev
velden çıkmış olan yasalara kesinlikle bir dokunma,
ilave ve çıkarma söz konusu değildir, müktesep hak
lar kalacaktır.
İlave olarak işçilerimize ekstradan yeni haklar
sağlanmaktadır. İşçilerin, işverenlerin işlerinin bozuk
olmasından dolayı kıdem tazminatını alamama endi
şeleri fon sayesinde giderilmekte ve devlet güvencesi
altına alınmaktadır. Bu da eksradan bir haktır. Bu
konuda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,
çalışmalarından dolayı huzurlarınızda takdirlerimi
sunmak isterim.
Konuşmama burada son verirken, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçesinin
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar.
Sayın Kara'a, bütçenin üzerinde mi konuşmak is
tiyorsunuz?
-.
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütahya)
Evet efendim. .
BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üzere Sayın 1brahimoğlu, buyurun.
Süreniz 10 dakikadır.
RAFET İBRAHtMOĞLU (Bitlis) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin sayın üyeleri; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşlerimi
şahsım âdına Yüce Meclise ifade etmekten büyük
memnuniyet duyuyor ve. vesile ile derin saygılarımı
sunuyorum.
Yüksek malumlarınız olduğu üzere, 1946 yılında
kurulan Çalışma Bakanlığının görev ve fonksiyonları
her geçen yıl genişleyerek bugünkü duruma ulaşılmış
tır. Bu bakanlığımız geçen yıl Sosyal Güvenlik Bakan
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lığı ile birleşince ayrıca yeni bir ağırlık ve önem ka
zanmış bulunmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başta
gelen fonksiyonu, çalışma hayatındaki ahengi kura
rak, ülkemizde çalışma barışının korunmasını sağla
maktır. Ekonomik kalkınmamızın devam etmesi, mal
ve hizmet üretiminin kesintisiz sürdürülmesi, ihracat
hamlemizdeki gelişmelerin ileriye götürülmesi için ger
çekten iş hayatımıza çalışma barışının hâkim olması
şarttır. Ekonomik ve sosyal alanda hayatî önem taşı
yan bu temel faaliyeti yanında, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının büyük ağırlık taşıyan başka
görevleri de mevcuttur. Bunların bellibaşlı olanlarını
bu vesile ile hatırlatmak isterim :
Bakanlık, çalışma hayatına ait konuları yürütmek
üzere hükümet, işveren, işçi ve üniversite temsilcile
rinden meydana gelen Çalışma Meclisini toplamak.
Asgarî Ücret Tespit Komisyonu marifetiyle sana
yi hizmetler, basın, deniz işkolu, tarım ve ormancılık
işkolunda devrevî olarak asgarî ücretleri tespit et
mek.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli eği
tim ve denetlemeleri yapmak.
Yurt dışı işçi sorunlarını çözüme kavuşturmak ve
bu alanda yabancı ülkelerle ikili anlaşmalar akdet
mek;
Bölge çalışma müdürlüklerini, Yakın ve Ortadoğu
Çalışma ve Eğitim Merkezi, İş ve İşçi Bulma Genel
Müdürlüğü ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi
gibi bağlı kuruluştan fonksiyonel hale getirmek,
Toplu sözleşme müzakerelerinde yetkili sendikayı
tayin etmek için gerekli istatistikleri her yıl iki defa
yayınlamak.
Sendika ve Konfederasyonları her yıl denetlemek.
Türk Hükümetini, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı
nezdinde temsil etmek.
Sosyal güvenlik alanında Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve Bağ - Kuru mevzuat ve uygulama açısından
ülke gerçek ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve yö
netmek gibi çalışma hayatına ait önemli görevleri yap
maktadır.
Hemen belirtmek isterim ki, bu kadar çeşitli ve
önemli, görev ve sorumlulukları yüklenmiş bulunan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bununla
mütenasip ölçülerde bütçe ve kadro imkânlarına sa
hip olması pek tabiîdir. Halbuki 1985 yılı için hazır
lanan bakanlık bütçesinin bu görevleri tam manasıyla
yerine getirecek imkânlara sahip olduğunu söylemek
gerçekten çok güçtür.
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Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımız tarafından yerine getirilen çalışma ha
yatının baza konularına biraz daha yakından temas
etmek istiyorum. Bu konuların başında ülkemizde is
tihdam imkânlarının genişletilmesi ve mevcut olanla
rın en iyi şekilde değerlendirilmesi gelmektedir. Kanaatime göre istihdam seviyesinin yükseltilmesi her
şeyden önce ekonomik bir meseledir. Şöyleki, yurt
içinden ve yurt dışından gerekli finansman kaynak
ları- bulmak suretiyle yeni yatırımlar yapılabildiği tak
dirde yeni iş imkânları yaratılır. Sorunun temel çözü
mü burada yatmaktadır; ancak bununla beraber, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bazı kuruluşları
daha rasyonel çalıştırmak ve onlarla verimli bir işbir
liği kurmak suretiyle teknik alanda işsizliğin azaltıl
masına büyük miktarda katkıda bulunabilir. Bunlar
dan birincisi, İş ve İşçi Bulma Kurumunun iş arayan
ile işçi arayanı zaman, mahal ve kalifikasyon bakımın
dan en mükemmel şekilde bir araya getirmesidir.
İkincisi, ülkemizde bir yandan işsizlerin mevcut olduğu, diğer yandan kalifiye elemanlar için büyük sayı
da iş münhallerinin bulunduğu gerçeği dikkate alınır
sa, bakanlığımızın teknik ve meslekî eğitimin gelişti
rilmesi yolunda Millî Eğitim Bakanlığıyla etkin bir
işbirliğine girmesi ve münhallerin doldurulmasında
son derece faydalı olur. Üçüncüsü ise, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ülkemizdeki aile plan
laması ajanında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
çalışmalarım destekiemesidir.

ıi modem modelin benimsenerek konunun ayrı bir mev
zuatla tedvinini daha isabetli görmekteyim.
Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı birçok önemli fonksiyonu yanında, zen
gin ve doğru bir bilgi kaynağı.da ohnak durumundaiJ dır. ilgililer, bu bakanlığımızda mevcut- işveren ve işçi
j sendikaları hakkında her türlü bilgi ve rakamları bu
labilmelidir. Ayrıca bakanlıkta, cari toplusözleşme
lerin mukayeseli bir dökümü yapılmalıdır. Bakanlıkta
aynı zamanda ücret ve ülkemizde onun kadar ağır
lığı olan sosyal yardımlar ve diğer çalışma konuların
da resen veya Devlet istatistik Enstitüsü kanalıyla
sıhhatli çalışma istatistikleri tutulmalıdır. Bu şekilde
Türkiye'de sık sık çeşitli kesimler tarafından iddia ve
tartışma konusu yapılan bu çeşit sorunlar devlet ra
kamlarıyla çözüme kavuşmuş olur.

lik Bakanlığından iş hayatının icapları olarak bekle
nilen başka hizmetler de vardır. Bunlardan bir tanesi,
sakat işçi istihdamıdır. Bildiğiniz gibi, İş Kanununun
ilgili hükmüne göre işverenler 50/ veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları işyerlerinde yüzde 2 oranında sakat is
tihdam etme zorundadırlar. Bu hüküm uygulamada
hem kamu hem özel sektörde büyük aksaklık ve güçKiklere yol açmaktadır. Bu alanda diğer ülkelerde daha
gelişmiş metotlar uygulanmaktadır. Batı dünyasında
sakatlar devlet tarafından önce tıbbî sonra meslekî
rehabilitasyona tabi tutulmakta ve bu safhaları taki
ben sakatlıkların özellikleri göz önünde tutularak kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilmektedir.
Ülkemizde ihtiyaca daha iyi cevap verecek olan bu

RAFET İBRAÖÎMOĞLU (Devamlı) — TeşekII kür ederim Sayın Başkan.
Gerçekten ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu,
jI Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve özel sandıklar, kapj samına aldıkları kişilere değişik haklar tanımakta ve
j farklı hizmetler sunmaktadır. Kurumların genellikle
i uyguladıkları yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarınjJ da dahi mensuplarına sağlanan haklar ve bunların
kazanılma şartları arasında farklılık görülmektedir.
Farklı olan bir diğer uygulama da, kurumların bazı
sigorta dalları açısından mensuplarının eş ve çocukii larına, dul ve yetimlerine yaptıkları yardımın kapsa
mıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalının eş ve
JI çocuklarına bakmayı kabul etmekte, Bağ-Kur böyle

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatının konularına
eğilmiş iken, geçen yıl mayıs ayında yürürlüğe giren
yeni Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Grev
I| ve Lokavt Kanunu üzerinde bir nebze durmak istiyo
rum. Yakınen vakıf olduğunuz üzere, bu kanunlar
1982 Anayasasında yer alan temel ilke ve hükümlere
göre ve aynı zamanda 1963 yılından bu yana geçirilen
tecrübelere dayanılarak düzenlenmiştir. Böylelikle ül
ke şart ve İhtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış olan
bu yasaların fevkalade haklı gerekçeler ortaya çıkma
dan ve yeterli bir süre uygulamadaki sonuçları görü
lüp değerlendirilmeden tartışılması herhalde tutarlı
bir davranış olamaz.
Değerli milletvekilleri, bugün sosyal güvenlik sis
önemle belirtmek isterim ki, Türkiye'de işsizlik
temimizde karşılaştığımız en önemli sorunlardan bi
meselesi her şeyden önce yapılacak ekonomik atılım
rini sosyal güvenlik kurumlarının birbirinden çok fark
lar ve yeni yatırımlar ile çözülecektir. Ancak, yüksek
lı normlara sahip olması teşkil etmektedir.
dikkatlerinize sunduğum bu tedbirlerle de işsizliğin
BAŞKAN — Sayın Ibrahimoğlu, süreniz doldu
azaltılmasına yardımcı olunacaktır.
efendim,
lütfen toparlayınız.
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güven
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bir uygulamayı benimsememektedir. Emekli Sandığı
işçileri ise bu imkândan 657 sayılı Kanuna göre ya
rarlanmaktadır. Bütün bu ölçüler sosyal güvenlik ku
rumlarının değişik anlayış ve uygulamalar içinde bu
lunduğunu, başka bir deyimle standart bir uygulama
içinde olmadığını açıkça göstermektedir.
Kanaatime göre bu alanda yapılacak çalışmala
rın ve yasal düzenlemelerin başlıca esasları şunlar ol
malıdır : Her şeyden önce ülkemizin şartları ve ger
çekleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli millî sos
yal güvenlik normlarımız tespit edilmelidir. 506 sayılı
Sosyal Sigortalar, 5434 sayılı Emekli Sandığı ve 1479
sayılı Bağ - Kur kânunları temas ettiğim millî sos
yal güvenlik normları gereğince bir yandan sosyal
güvenlik kurumlan arasındaki farklılıkları gidermek,
diğer yandan kurumların kendi bünyelerinde sorun
yaratacak uygulamaları düzeltmek amacıyla tadil edil
melidir. Sosyal güvenlik sistemimiz Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplanmalıdır.
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Muhterem milletvekilleri, sosyal güvenlik alanın
da söyleyeceğim diğer hususları ifade etmek fırsatını
bulamıyor ve bu itibarla sözlerime son vermek istiyo
rum. Ancak, şunu da ifade edeyim; Sosyal Sigortalar
Kurumunun bugünkü teşkilat yapısı ihtiyaca cevap
vermekten çok uzaktır. Yeniden ele alınıp düzenlen
mesinde de sayısız yarar bulunmaktadır.
Konuşmama son verirken, fevkalade önemli görev
ve sorumlulukları üstlenmiş bulunan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bütçe ve kadro yönün
den güçlendirilmesi ihtiyacını tekrar vurgulamak ve
bu şekilde bakanlığa bir yandan iş hayatında çalış
ma barışını daha sağlam temeller üzerinde kurması,
diğer yönden sosyal güvenlik faaliyetlerinin daha et
kin seviyeye çıkartılması fırsatının verilmesindeki öne
mi bir kere daha tebarüz ettirmek istiyorum.
Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ibrahimoğlu.

İÜ. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — 6-26 Haziran 1984 tarihleri arasında Ce
nevre'de yapılan 70 inci Uluslararası Çalışma Kon
feransında kabul edilen İstihdam Politikasına dair
169 Sayılı Tavsiye Kararı ile ilgili olarak Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından Türkiye Büyük
Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (5/19)
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan söz
istiyorlar.
Ancak, Sayın Bakana söz vermeden evvel, Baş
bakanlığın bir tezkeresi vardır, onu okutacağım.
Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslar
arası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 uncu mad
desinin 6/b fıkrası gereğince hükümetlerin uluslararası
çalışma konferanslarında kabul edilen tavsiye karar
ları hakkında yasama organına bilgi sunulmasına da
irdir. Bu bilgiyi Sayın Bakan konuşmalarının sonunda
vereceklerdir.

Başbakanlığın tezkeresini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
6 - 26 Haziran 1984 tarihleri arasında Cenevre'
de yapılan 70 inci Uluslararası Çalışma Konferan
sında kabul edilen İstihdam Politikasına dair 169 sa
yılı Tavsiye ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı tarafından, bütçe müzakereleri sırasın
da, Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulması
hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
dan alınan 8.10.1984 tarihli ve 10.807-2/1851-45 969
sayılı yazı ve ekinin fotokopileri ilişikte gönderilmiş
tir,
Gereğini arz ederim.
Turgut özal
Başbakan
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Sayın Ba
kan, konu ile ilgili bilgiyi, bütçesi münasebetiyle ya
pacağı konuşmanın sonunda verecektir.

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595)
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam)

A) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI (Devam)
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi
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2. — Çalışma Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
3. — Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri; sözlerimin başında, ba
kanlığımın 'bütçesinin bugün yüce Mecliste görüşülme
si nedeniyle şahsım ve bakanlığımın bütün mensupları
adına yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Benden önce gerek grupları adına, gerek şahısları
adına bütçemiz hakkında değerli görüşlerini bildiren
sayın milletvekillerine de ayrıca teşekkürlerimi sun
mak istiyorum.
Bütün milletvekillerinin konuşmalarında vurgula
dıkları gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bugün yurdumuzda üzerine önemli görevler yüklen
miş ve Türk çalışma hayatının barış ve güven içeri
sinde devam edebilmesi için büyük sorumluluklar al
mış bir bakanlıktır.
Görevlerinin bu ağırlığıyla mütenasip olmak üze
re, bütçesinin yetersiz olduğu pek çok arkadaşlarımca
burada vurgulandı. Bunlara konuşmamın içerisinde
zaman zaman yer vereceğim. Yalnız, hemen başlangıç
ta ifade etmek isterim ki, 'bu kadar ağır sorumluluk
ları ve yükümlülükleri olan bakanlığımın bütçesi hak
kında yüce Meclise bilgi sunarken zaman fukara
lığı içerisinde olduğumu da belirtmek isterim.
Zamanın elverdiği ölçüde bakanlığımın faaliyetle
riyle ilgili başlıca anakonuları, bazılarında satırbaşı yaparak, bazılarında da detaya inerek arz etmek
istiyorum. O nedenle, konuşmamın başında, önce 2821
ve 2822 sayılı yasalardan bahsederek yetki meselesi
ni yüce Meclisin huzurunda bir açıklığa kavuştur
mak istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumları
olduğu üzere, 12 Eylül 1980 öncesi geçirdiğimiz sı
kıntılı ve tahripkâr dönem, çalışma hayatını da olum
suz yönde etkilemiş ve özellikle sendikal faaliyetlerde
geçici bir duraklama olmuştur.
Yine malumları olduğu gibi, acı tecrübeler de dik
kate alınarak geniş 'bir çevre ve çerçevede, uzun ve
dikkatli çalışmalar sonucunda, işçi, işveren ve üniver
site kesiminin de görüşleri alınarak hazırlanan 2821
sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi,
Grev ve Lokavt kanunları 7.5.1983 tarihinde yürür
lüğe girmişlerdir.
Sendikaların yeniden teşkilatlanması, işçi ve işve
ren ilişkilerinin^ başlatılması ve diğer bir deyişle ça-
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lışma hayatının tüm müesseseleriyle faaliyete geçmesi
anlamına gelen 2821 ve 2822 sayılı kanunların ilk de
fa uygulamaya konulmasıyla bakanlığımıza büyük so
rumluluklar yüklenmiştir. Bu sorumluluğun bilinci içe
risinde bakanlığımız, büyük bir titizlik, sürat ve ta
rafsızlıkla, anılan kanunların uygulanmasında kendine
düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme çabasına
girişmiştir. Bu konudaki gelişmeler ve çalışmalar hak
kında şu özet malumatı vermeme müsaade ediniz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kaynağını
Anayasamızdan alan yeni Sendikalar Kanunu ile ay
nı zamanda birden fazla sendikaya üye olmak yasak
lanmış, işyeri sendikacılığına son verilmiş, işkolu esa
sına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyet
te bulunma hükmü getirilerek ülkemizde kuvvetli sen
dikacılığın yerleştirilmesi ve böylece işçilerin menfaatlarının daha iyi korunması amaçlanmıştır. Bu ka
nunun geçici 1 linçi maddesine göre, sendikalar 1 Ocak
1984 tarihine kadar yeniden teşkilatlanarak ilk ola
ğan genel kurullarını yapmışlar ve zorunlu organlarını
teşkil etmişlerdir. Böylelikle, ülkemizde hür sendikal
faaliyet dönemine yeniden geçilmiş olup, 7.12.1984
tarihi itibariyle 110 işçi sendikası, 60 işveren sendika
sı ve 5 tane konfederasyon bulunmaktadır. Sendika
lı üye sayısı ise Temmuz 1984 istatistiklerine göre
1 457 271'dir. Faaliyete geçmelerine 1 Ocak 1984 ta
rihinde izin verilmeyen sendikalar hakkında anılan ka
nunun geçici 5 indi maddesine göre işlem yapılmak
tadır, Nitekim, MİSK ve MtSK'e bağlı sendikaların
faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığınca 11.5.1984 ta
rihinden itibaren serbest bırakılmış olup, adı anılan
bu sendika da genel kurul toplantısını yapmış ve tü
züğünü bakanlığımıza ve diğer ilgili kuruluşlara ver
miştir.
Sayın milletvekilleri, sendikaların en önemli fonk
siyonu üyelerinin hak ve menfaatlarının korunması ve
geliştirilmesi olup, bunun en büyük aracı bildiğiniz
gibi toplu iş sözleşmeleridir. Sendikalar Kanunumu
za göre bir işkolunda birden fazla sendika kurulabil
mektedir. tşte toplu iş sözleşmesini bu sendikalardan
hangisinin yapacağını çözümlemek amacıyla 275 sa
yılı eski Kanunda öngörülen işyerlerinde çoğunluk sis
temi, yani yüzde 5 0 + 1 , 2822 sayılı Kanunda da
muhafaza edilmiş olup, ayrıca güçlü sendikacılığı teş
vik etmek amacıyla sendikanın kurulu bulunduğu
işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 10'unu bünye
sinde toplaması şartı getirilmiştir.
Sayın milletvekilleri, Sendikalar Kanununun 60 inci
maddesi gereğince bakanlığım, ocak ve temmuz ayla
rında olmak üzere yılda iki defa her işkolunda çalışan
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ve sendikalara üye olan işçilerin sayılarını, bunların
sendikalara göre dağılımını ye işkollarında üye sayı
sı yüzde 10'u aşan sendikaları Resmî Gazetede ilan
etmekle yükümlü kılınmıştır.
2821 sayılı Kanun gereğince işverenler ve sendikalarca Bakanlığıma verilen bildirimler, işkolları ve
sendikalar itibariyle değerlendirildikten sonra Devlet
İstatistik Enstitüsünün Bilgi işlem Merkezine gönde
rilmektedir. Burada değerlendirilen sonuçlara göre
Ocak istatistikleri 17.2.1984 tarihli, Temmuz istatis
tikleri ise 17.7.1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlan
mıştır.
1985 yılı tebliğinin ise yine 17 Ocakta yayınlan
ması için hemen hemen bütün çalışmalarımız ikmal
edilmiş durumdadır. Yayınlanan bu istatistiklere 2822
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince yayımı tari
hinden itibaren 15 gün içinde Ankara İş Mahkeme
sinde itiraz edilebilmekte olup, bu şekilde yetki alan
sendikalar da mevcuttur. Gerekli değerlendirmeyi ya
pabilmeleri için bakanlığımda itiraz eden tarafa ait
mevcut bilgiler, iş mahkemelerince tayin edilen bilirki
şilerin istifadesine sunulmaktadır. Bugüne kadar da
hiçbir bilirkişi gelip tetkik etmedi,
Bu işin sürekliliği sebebiyle bakanlığımda bir bilgi
işlem merkezi kurulması zorunluğu ortaya çıkmış ve
bu konuda çalışmalara başlanılmıştır.
Sayın milletvekilleri, basına da zaman zaman yan
sıtıldığı üzere, bazı sendikalar yetki konusunda kar
şılıklı iddia ve itirazlarda bulunmakta ve bu konuda
bakanlığımı itham etmekte iseler de, mesele daha
çok sendikaların kendi aralarındaki rekabetten ve ay
rıca eksik ve yanlış bilgi vermelerinden ileri gelmek
tedir. Şöyle ki; 2822 sayılı Kanun yetki prosedürünü
usul ve esaslara bağlamıştır. Han edilecek istatistikle
rin hangi verilere istinat edeceği hususu da kanunla
düzenlenmiştir. Bakanlığımın 'bu usul ve esaslar dı
şında bir istatistik tespiti imkânı olmadığı gibi, mese
leye herhangi bir ayrımcılık düşüncesiyle müdahalesi
de sözkonusu değildir. Bir tarafgirlik sözkonusu ise,
her zaman söylediğim gibi sadece devletten ve ka
nunlardan yana olmak vardır.
Bakanlığımdan yetki talep eden sendikalara süresi
içinde yetki verilememesine gelince : Üyelerini de
ğişik sicil numarası ile bildirip, sonra bir değişik si
cil numarasıyla yetki talep eden, teşklatlandığını id
dia edip yetki talebinde bulunduğu işyerinin açık adre
sini veya unvanını tam bilemeyen, üyelerini çeşitli
yollarla bildirerek kabarık göstermeye çalışan sendi
kalara birkaç gün içinde yetki verilmesinin mümkün
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ve gerçeğe uygun olmayacağını hepiniz takdir edersi
niz. Belgeleri ve bildirimleri düzenli olan sendikalara
süresi içinde yetki belgeleri verilmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu konuda gazetelerde pek
çok tenkit çıktı. Zaman zaman sizlere de bazı şikâ
yetlerin ulaştığını yakından biliyorum. Onun için bu
konuya biraz detaylı olarak temas etmek mecburiye
tindeyim, beni bağışlayın. Çünkü konunun detaylarını
bilmeyenlere kolaylıkla yanlış ve hatalı bilgiler ve
rilebilmektedir.
Millî Güvenlik Konseyi kanunları hazırlarken fev
kalade isabetli bir tercihle sendika üyeliğini noter tas
dikine bağlamıştır. Böylece geçmişte şişirilmiş üyelik
fişleriyle yıllar süren davalara konu olan yetki me
selesi kesin bir çözüme kavuşturulmak istenmiştir;
ancak ilk tespitin noter tasdikine bağlı olmaması, ak
si halde yüzbinlerce işçinin işyerlerini terk ederek no
tere gitmesinin lüzumsuz bir işgünü kaybına yol aça
cağı ve iki milyar lira civarında gereksiz bir harca
maya sebebiyet verebileceği ifade edilmiştir o zaman
sendikalarca. Bir çok sendika ve sendikacı geçmişin
yetki problemlerini bilmekle beraber, bu görüşü o
zaman hararetle savunmuşlardır. Neticede bu görüş
ler dikkate alınarak 1984 yılı başında yayınlanacak
listenin bir defaya mahsus olmak üzere sendikaların
beyanına dayandırılması kabul edilmiştir. Bakanlığa
bildirilen üye listelerinin işyerlerinde ilanıyla, sendika
ların işçilerin ve bakanlığımın bu listeleri kontrol et
mesi imkânı hazırlanmıştır. Listeler ayrıca işverenle
rin listeleriyle karşılaştırılarak böylece bir otokontrole
dayalı iki kontrol geliştirilmiş olacaktır. Bakanlıkta
kompütür sistemini kuracak sistemli bir kontrol me
kanizmasıyla da süratle neticeye ulaşabilmek düşünül
müştür. Maalesef beklenenle tahakkuk eden farklı
olmuştur. Bir kere kompütür kurulamamış, Devlet
İstatistik Enstitüsünün kompütürü kiralanmıştır. Böy
lece işi anında ve süratle yürütme imkânı elde tutulamamıştır. Halbuki Devlet Planlama Teşkilatı, ka
nunların mayıs ayında neşrinden önce, daha Mart
1983'te - henüz biz göreve gelmedik - zamanın Ça
lışma Bakanına yazı yazarak: yardım ve destek arzusu
izhar etmişti. Bu yazı elimizdedir. Bu yazıyla ve ko
nuyla zamanın müsteşar yardımcısı sayın arkadaşım
Talat Sargın beyefendi yakından ilgilenmesine rağ
men, sanıyorum kendisi Ağustos 1983'te görevden ay
rıldığı için, bu konuda ümit edilen gelişme kimse ta
rafından takip edilmemiştir. Esas büyük aksilik, sen
dikaların tutumundan ileri gelmiştir - yanlış anlaşılma
sın, yalnız işçi sendikaları demiyorum, işçi ve işve
ren sendikalarının tümünü kastediyorum - sendikala-
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nn bildirimlerini en son 7 Ocak 1984 tarihinde bakan
lığa iletmesi gerekirken ve bunun için aylarca süre
tanınmışken - 7 Mayıs 1983'ten itibaren - maalesef
en büyük konfederasyonumuz olan Türk - tş, 6 Ocak
1984 tarihinde 'bakanlığımıza yazı ile müracaat ede
rek ilave süre istemiştir. Hatta bakanlığımıza 17 Ocak
ta şifahen müracaat eden sayın Türk-t§ yetkilileri,
bir büyük sendikanın üye bildirim listelerinin kabulü
için ricacı olmuşlardır. Ocak ayı başından itibaren yüzbinlerce isim ihtiva eden listeler bakanlığa akmaya
başlamıştır. Bu gecikmenin tüm faturası, bir nokta
da şahsıma ve mesai arkadaşlarıma çıkarılmıştır. Gö
reve aralık ayı sonuna doğru başlayabilen hükümeti
miz için bunun haksızlık olduğunu göğsümü gere ge
re söylemek istiyorum. Bir başka eksiklik, bakanlığı
mın kadro teşkilatından gelmiştir. Bu işleri yürütmek
le görevli. Çalışma Genel Müdürlüğümüz gündelik ça
lışmalarına ilaveten, aniden doğan bu iş yükünü kal
dıracak şekilde daha önceden teçhiz edilmemişti. Ke
za bölge çalışma müdürlükleri de hazırlıklı değildi.
Neticede, bakanlıkta ocak ayının sonuna doğru biri
ken 2 500 çuval üye fişinin kontrol edilmesi, kodV
lanması, kompütüre üslenmek üzere Devlet İstatistik
Enstitüsüne teslimi ve DİE'nin personeli ile progra
ma girmesi ve neticelerin alınması ocak ayı, yani ka
nunî süre içerisinde mümkün olamamıştır. Bu ara
da sendikaların yaptığı onbinlerce mükerrer üyeliğin
tespiti ve listelerden ayıklanması da gerekmiştir.
Ocak ayında Çalışma Genel Müdürlüğünü, bakan
lığın her biriminden aldığımız elemanlarla bölge mü
dürlüklerini ise bağlı kuruluşumuzdan aldığımız per
sonel ile takviye ettik. Arkadaşlarım tat:l günleri da
hil, geceyarılarma kadar çalıştılar. Kendilerine huzu
runuzda teşekkür ediyorum. Büyük performans gös
termişlerdir. Böylece 1983 yılı Haziran ayından 1984
yılı Şubat ayına kadar yapılması gereken işleri; ocak
ayının 13'ünden şubat ayının 16'sına kadar, yani 33
günde tamamladık ve listemiz 17 Şubat tarihinde de
Resmî Gazetede ilan edildi. İşte bu başarıdır; bunu
iftiharla ilan ediyorum. 17 Şubat 1984 tarihinde neş
rettiğimiz tebliğin gerçeklere aykırı, fahiş hatalarla do :
lu olduğunu da şimdiye kadar kimse söyleyememiş
tir. Yalnız, çok sayıda mükerrer bildirimin elimine
edildiğini ifade etmeliyim. Nedense sendikaların aynı
kişiyi birkaç defa bildirmekten, aynı işçiyi müteaddit
sendikaların kendi üyesi gibi kaydetmekten kendileri
ni alamadıklarını da belirtmeliyim.
Sendikal rekabet vardır, bunu saygıyla karşılarım;
ama kimse bakanlığımı bu konuda alet edemez.
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Bu çalışmanın akabinde, sendikaların işkolunda
yüzde 10 barajlarını aşmaları, »işyerleri bazında yüzde
51 oranına erişip erişmedikleri, yani yetki belgeleri
konusu gündeme gelmiştir. Bakınız isim vermeden söy
lüyorum, elimde evrak var, isteyen olursa gösteririm;
sendikalardan biri (A) işyerinde 400, diğer bir sen
dika aynı işyerinde 300 ve bir diğer sendika aynı iş
yerinde 500 üyeyi bize bildirmişlerdir, işverene sor
duğumuzda, o işyerinde toplam 1 200 değil, sadece
800 işçisi olduğunu işveren bize bildirmiştir. İşyeri
ölçeğinde bu şekilde ortaya çıkmış pek çok problem
vardır, ki sadece bir tanesini sizlere arz etmiş oluyo
rum. 500 işçisi olduğunu iddia eden sendikaya bakı
yorsunuz, 150 işçiyi mükerreren bildirmiştir, üye sa
yısının 500 değil, 350 olduğunu ilan edince, bakanlığı
mın rakip sendikayı koruduğu iddiaları yayılmakta
dır veyahut da 500 üyeye rağmen, yetki belgesinin
400 üyeli sendikaya verildiği basın organlarında şikâ
yet halini almaktadır. Yüzlerce defa başımıza geldiği
için burada ifade etmeliyim, işçileri isim olarak doğru
bildiren sendikalar dahi, kompütürün listeyi tanzim
edebilmesi ve belirli bir işyerindeki yetkiyi belirleyebil
meleri için zarurî olan işyeri veya SSK sicil numara
sını ya hiç yazmamakta veya eksik yazmaktadırlar.
Neticede, kompütürden yetki belgesini almak tek
nik açıdan mümkün olmadığı veya hatalı olabileceği
tahmin edildiği için (örneği var Erdemir'de olduğu
gibi), binlerce işçinin adı tek tek karşılaştırılarak
anakütük tashih edilmekte ve yetki tespiti yapılmak
tadır. Bu durum 5 - 6 kişilik bir ekibin bir tek işyeri
için günlerce çalışmasını gerektirmektedir. Bu sebep
le şubat, mart, nisan, mayis ve haziran aylarında
yetki belgesi gecikerek verilmiştir, bu saydığım sebep
ler tahtında. Ancak, temmuz ayı ortalarında büyük
birikim eritilebilnıiş, bildirimlerde büyük hatalar yok
sa zamanında yetki belgesi verilebilir hale gelinmiştir
ve ben de bakan olarak Temmuz 1984 ayında «Yet
ki belgesi verme işlemi tamamlanmıştır» diye beyanat
vermişimdir.
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sa
yın bakan,, yalan beyanda bulunmaktan dolayı taki
bat yaptiramıyor musunuz?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Devamla)"••— Arz ede
ceğim efendim.
Bu arada sendikal çekişme had safhaya varmış,
aynı konfederasyona bağlı sendikalar birbirlerinin
yetkilerine karşılıklı itiraz edip, konuyu mahkemeye
intikal ettirerek aylar süren davalar ortaya çıkarmış481 —
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lardır. Bütün bu gecikmelerin faturası, 1983 yılının
ikinci yarısından itibaren yapılması gerekip de yapıl
mayan işlemlerin tamamının tenkidi benim ve bakan
lığımın üzerinde kalmıştır.
Sayın milletvekilleri, bir siyasî ekip olarak seçimi
kazandığımız, hükümeti kurup güvenoyu aldığımız
gün işimizin zor, geçeceğimiz yolun zahmetli olduğu
nu çok iyi biliyorduk. Haksız tenkitler ve gazetelere
gelişigüzel verilmiş beyanatların şevkimizi kırmadığını
ifade etmeliyim. Bunu eski alışkanlıkların devamı ola
rak kabul ediyorum. Bir süre sonra insaf sahiplerinin
gerçeği teslim edeceklerini de gayet iyi biliyorum. Sen
dikacılar arasında insaf sahiplerinin az olmadığını da
tespit ettim.
Sayın milletvekilleri, ocak.ayı başında yetki me
kanizmasının nerede zorlandığını tespit ettik ve sis
temi değiştirmeye değil, işletmeye gayret ettik. Çün
kü sistem doğruydu, ilk bildirimlerin beyana dayan
dırıldığını, aksamanın buradan ve bildirimlerdeki ge
cikmelerden ileri geldiğini ifade ettim. Ocak 1984'te
oluşan liste, Temmuz 1984'te kanun gereği ve değiş
melerle birlikte tekrar ilan edildi ,her ocak ve tem
muz ayında da bu tekrar edilecektir. 1984'ten itiba
ren işçilerin, sendikalardan istifası veya yeniden sen
dikalara üye oluşları noter tasdikine bağlandığı İçin,
maalesef bu konuda belki sorunuza cevap olur, sahte
noter fişleri de, boş noter fişleri de bakanlığım tara
fından ele geçirilmiş ve Adalet Bakanlığına suç du
yurusunda bulunulmuştur. (ANAP sıralarından, «Bra
vo» sesleri) Noter tasdikine bağlandığı için oluşan
kütük, her gün tashih edilmekte ve sistem sıhhatlenerek devam etmektedir. Kısa bir süre sonra yüzde
100 oranında doğruluk derecesine erişilince ülkemiz
de yetki meselesi temelinden çözülecektir.
Böylece, kanunun öngördüğü şekilde güçlü sendi
kalar yaşayacak, işçilerin rağbet etmediği sendikalar
tasfiye olacaktır. Gidiş de bu yöndedir. Sendikalar
dan, bakanlığımızın desteğiyle ayakta duracaklarını
ümit edenler, şimdiye kadarki tavrımızın değişmeye
ceğini ve hiçbir kişiye destek sağlamayacağımızı bi
lerek çalışmalarını yürütmelidirler. Siyasî bir ekip ola
rak demokrasiye ve halk iradesine saygılı olduğumuz
gibi, işçinin tercihine de saygı duyuyoruz. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Aynı saygıyı, işçi
nin bu tercihine bizim duyduğumuz saygıyı, sendika
cıların da duymasını temenni ediyorum.
Sayın milletvekilleri, yukarıda, toplusözleşme sis
teminin en önemli konusu yetki meselesindeki dar
boğazı aştığımızı söylemiştim. Nitekim sistem işleme-
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ye, toplusözleşmeler ve hatta grev hakkının kullanıl
ması ve lokavt uygulamaları başlamıştır. 17.12.1984
tarihine kadar 1 035 839 kişiyi kapsayacak şekilde
682 işletme, 3 360 işyeri düzeyinde olmak üzere 37 sen
dikaya tespit yazısı gönderilmiş; 538 306 işçiyi kap
sayan, 525'i işletme ve 2 539 işyeri düzeyinde olmak
üzere, 32 sendikaya yetki belgesi verilmiştir. Verilen
bu yetkilere istinaden, sendikalarca imzalanarak ba
kanlığıma intikal ettirilen 1 132 toplu iş sözleşmesi
bulunmaktadır. Bunlardan 351'i kamu, 781 'i özel
kesimde yapılmıştır, özel kesimde sırası gelen ve
geçmişte çok büyük hadiselerden, grev ve lokavtlar
dan sonra imzalanabilen sözleşmeler yürürlüğe gö
rüşmelerle konmuştur. Kamuda ise, Türkiye Çimen
to Sanayii, Türkiye Kömür işletmeleri, Taşkömürü
Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, yüzlerce bele
diye işyerlerinde çalışan ve çok sayıda işçiyi kapsa
yan sözleşmeler yine görüşmelerle ve barışçı yollar
dan yürürlüğe girmiştir. Barışçı yolları tercih eden iş
çilere ye işverenlere ve işçilerin ve işverenlerin yöne
ticilerine huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; toplusözleş
me düzeninin arkasından gelen prosedürler, uyuşmaz
lık, grev ve lokavt hakları gibi prosedürlerdir. Ülke
mizde hür demokratik sisteme geçtiğimiz günden
beri uyuşmazlıklar da oluşmuştur, grev ve lokavt da
oluşmuştur. Bunların misallerini hep birlikte her gün
görüyoruz, ama bütün uyuşmazlıklara rağmen, bütün
grev ve lokavtlara rağmen ülkemizde çalışma hayatı
yenli konulduğu çerçeve içerisinde aksaksız yürüme
ye devam etmektedir. Bundan, bakanlık olarak büyük
sevinç içindeyiz.
Konuşmacı arkadaşlarımın hemen hemen hepsi,
çalışma hayatını ilgilendiren konuların başlıcaları ara
sında asgarî ücrete değindiler.
Sayın milletvekilleri, asgarî ücretin ne şekilde ola
cağı, ne şekilde ilan edileceği; kanunun 33 üncü mad
desinde açık bir şekilde yazılmıştır. Şöyle diyor:
«Hizmet akdiyle çalışan ve bu kanunun kapsamına
giren her türlü işçi ile gemi adamı ve gazetecilerin
ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için
Çalışma Bakanlığınca Asgarî Ücret Tespit Komisyo
nu aracılığı ile ücretlerin asgarî hadleri en geç iki se
nede bir tespit edilir.» Kanun böyle diyor.
Anayasanın 55 inci maddesinin son fıkrasında da
«Asgarî ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sos
yal durumu göz önünde bulundurulur» ilkesi var.
Bu hükümler çerçevesinde göreve geldiğimizin he
men başlarında, hiçbir kesimden talep gelmemesine
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rağmen, bakanlığım 1.1.1985'e kadar geçerli olduğu
halde - asgarî ücret geçerli olduğu halde - Asgarî Üc
ret Tespit Komisyonunu süresinden 8 ay önce top
lantıya çağırmıştır. Eğer asgarî ücreti biz bir politik
malzeme olarak kullanmak hevesinde olsa idik bunu
yapmazdık ve Asgarî Ücret Komisyonu oy birliği
ile (tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum oy
birliği ile bugün gazetelerde asgarî ücret konusunda
çarşaf çarşaf beyanat verilen kesimlerinin de oy bir
liği ile) sanayi kesiminde yüzde 51,l'lik, tarım kesi
minde de yüzde 52,3'lük bir artışla asgarî ücreti yük
seltmiştir. O halde, asgarî ücret tespitini yahut da as
garî ücret konusunu - Plan ve Bütçe Komisyonunda
ki müzakereler sırasında da söyledim - politik bir
malzeme olmaktan çıkartalım. Burada fakirlik ede
biyatı ve fakirlik sömürüsü yapmayalım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Bir gerçeğe işaret etmek istiyorum sayın milletve
killeri; ülkemizde asgarî ücretle çalışan işçi sayısı,
genel çalışanlar içinde çok düşük bir sayıdadır.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — «Politik» sözcü
ğü ne demek?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Dinleyin efen
dim, öğrenirsiniz. Lütfen dinleyin, öğrenirsiniz, iki
kelime kaparsınız.
HASAN ALTAY (Samsun) — Önce sen öğren.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Asgarî ücretin
nasıl politik malzeme yapıldığını size burada söyleye
ceğim.
Hiçbir kesim ve hiçbir kimse asgarî ücretten ne
kadar kişi istifade ediyor, bunu bu ülkede tespit et
me imkânında değildir; o kadar azdır. Genelde söy
lemek gerekirse, İş Kanunu kapsamı dışında kalan
esnaf ve sanatkârların yanında çalışanların bir kısmı
ile kapıcılardır. Ancak, bilindiği üzere; kapıcıların
barınma, ısınma, aydınlanma giderleri işverenlerince
karşılandığı gibi, bunlar vergiden de muaf oldukları
için ellerine geçen paranın asgairî ücretin üzerinde
olduğu açıktır.
Ayrıca, küçük işyerlerinde asgarî ücretle çalışan
ların büyük bir çoğunluğunun sosyal sigorta primleri
de işverence ödenir. O halde, her ne kadar asgarî üc
retin düşük olduğu savunulmakta ve artış istenmek
te ise de bu huşusun genel ücret politikası ve dengesi
içerisinde mütalaa edilmesi gereği ve ayrıca istihdamı
daraltıcı, bir ölçüde enflasyonun etkileri de unutul
mamalıdır.
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Nitekim, Batılı bazı ülkelerde de bu hususlar dik
kate alınarak, belli bir süre için üçlü bir anlaşma ile
ücretler dahi dondurulmaktadır. Eğer asgarî ücret artırılacaksa hükümetimiz ve bakanlığımız bunun gere
ğini zaten yapar, kimse telaş içinde olmasın. (ANAP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, olaya
politik mesele yönünden değil, ekmek penceresinden
bakın.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
Buyurun Sayın Bakan, devam ediniz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, yine önemli bir konu olan, bir kıdem taz
minatı fon tasarısı meselemiz var. Bu kıdem tazmi
natı fonu meselesi eski 275 ve 1475 sayılı kanunları
mızdan gelen ve 3008 sayılı Kanuna da intikal eden
bir meseledir ve yıllardır tartışılmaktadır. Bu mese
leye bugüne kadar hiçbir iktidar, bizim sahip çıktığı
mız kadar sahip çıkmamıştır. Konunun ciddiyetini
bildiğimiz ve önemini müdrik olduğumuz için kıdem
tazminatı müessesesini çok ciddî platformda yüce
Meclisin huzuruna getirmeden önce tartışmayı yeğ
ledik. Bunun için ne yaptık? Yedi yıldır toplanama
yan Çalışma Meclisini tek gündemle topladık; tenkit
ediliyoruz: «Efendim, Çalışma Meclisi tek gündemle
toplanır mı? Tek gündem çok azdır, başka şeyler de
olmalıydı. Pekâlâ, tek gündeme az dediniz, yani Kı
dem Tazminatı Fon Tasarısını tek gündemde tartış
mayı fazla buldunuz da niçin altı aydır kıdem taz
minatını hâlâ tartışıyorsunuz? Hani tek gündem az
dı? Demek ki o kadar önemli bir konuymuş ki, Ça
lışma Meclisinde tartışma bitmemiş hâlâ tartışıyorsu
nuz; onu söylemek istiyorum.
Bu, Kıdem Tazminatı Fonu meselesine çözüm ge
tirmek amacıyla Çalışma Meclisini topladık ve aşağı
yukarı 2,5 gün tartıştık. Sonunda da Çalışma Mec
lisinden çıktığımızda, Çalışma Meclisi ve Türk çalış
ma hayatında ilk defa işçi, işveren ve hükümet ortak
bir deklerasyon yayınladık. Bu deklerasyonun altın
da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin imzaları
var; ama ertesi günü imzasını inkâr edenler oldu ve
«Biz imzalamadık» dediler.
BAŞKAN — Sayın Bakan, yarım saatlik sürenizi
kullandınız.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Evet efendim,
farkındayım.
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Buradan, orada aldığımız kararları okuyorum
efendim :
«Mecliste tartışılan sebepler dolayısıyla Kıdem
Tazminatı Fonu kurulmalıdır. Fonun kurulmasıyla
işçilerimizin kazanılmış haklarında bir kayba sebebi
yet verilmeyeceği gibi, işverenler de mükerrer ödeme
lerle yeni külfetlere sokulmamalıdır. Çalışma barışı
nın korunması, kanunların sağladığı imkânlarla işçi
nin iş ve işyeri güvenliğinin sağlanması tarafların te
mel hedefidir. Kurulacak olan kıdem tazminat fonu
nun en iyi ve rantabl şekilde işletilmesi tarafların
müşterek arzusudur.»
Bu deklerasyonun altını hepimiz imzalamışız.
NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Orada kimin im
zaları var Sayın Bakan?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Benim, Sayın
Şevket Yılmaz'ın ve Sayın Refik Baydur'un imzaları
var.
O günden bu yana biz bu ilkelerin dışında hiçbir
beyanat vermedik. Kesinlikle, bu yüce Meclisin kür
süsünden bir defa daha ifade etmek istiyorum, kaza
nılmış haklar teminat altındadır. Kazanılmış haklar
da en ufak bir zedelenme olmayacaktır. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
Bunun dışında bir beyanat vermedik. Fakat gün
lerce tefrika edildi ve şöyle oluyormuş, böyle oluyor
muş dendi. Kanunun hazırlanma prosedürü bellidir.
Bakanlığımca hazırlanan bu tasarı, bakanlıkların gö
rüşüne sunulmuştur. Bakanlıkların görüşü gelmiş, ve
kanun diliyle şu anda yazılması da tamamlanmıştır.
Önümüzdeki günlerde de Başbakanlığa arz edilecek
tir. Bu safhada, bu yazım işleri safhasında yine ba
kanlığımız gerekli görürse işçinin, işverenin ve üni
versite kesiminin bilgilerine, görüşlerine yine başvu
ruruz. Hiçbir konuyu, hiçbir şekilde gizli kapılar ar
kasında münakaşa etmedik ve bizim iktidar felsefe
mize de bu yakışmaz.
Bir şey daha ifade edeyim sayın milletvekilleri;
ben bakanlığımdan - çok önemli olmadıkça - «gizli»
damgalı yazıları da kaldırdım. Milletten gizleyecek
hiçbir şeyimiz yok. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar).
Tekrar ifade ediyorum, Kıdem Tazminatı Fon
Yasa Tasarısı ile getirmek istediğimiz nedir? Zabıt
lara geçmesinde herhalde fayda vardır. Şunu söylü
yorum : Her ne suretle olursa olsun hizmet akdinin
sona ermesi sonucu tazminat hakkı kaybolmamaktadır. işçilerin tazminatları ekonomik konjonktür sebe
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biyle işyerlerinin iflası vesaire gibi sebeplerle riziko
olmaktan kurtarılıp, devlet teminatı altına alınmak
tadır. işçinin hizmet süresi boyunca parça parça alıp,
pek işine yaramayan tazminatının veya birçoğunu
alamadığı bu tazminatın toplu ve kesintisiz olarak
eline geçmesi imkânı sağlanmaktadır. İşçinin işsiz
kalması halinde 6 ay süreyle işsizlik ücreti ödeme im
kânı getirilmektedir. Yapılan aktüerya hesapları so
nucu işçimizin bugünkü mevzuata göre alacağı taz
minat miktarı ile, yeni düzenleme sonucu alacağı mik
tar arasında işçi aleyhine bir fark görülmemektedir.
Genel esaslar bunlardır, gerisi ise teknik birtakım
kanun dilidir.
Sayın milletvekilleri, söz buraya gelmişken, yine
pek çok arkadaşımın üzerinde önemle durduğu «işçi
çıkarmaları» konusuna temas etmek istiyorum. Bilin
diği üzere, sıkıyönetim uygulamaları zamanında işçi
çıkarma konusu keyfî bir durum almasın şekliyle sıkıyönetim komutanlıklarının iznine bağlanmıştır. Bu
izne bağlanma işi zaman içinde birtakım aşamalar
geçirmiş ve belli bir prosedüre dönüştürülmüştür.
Sayın milletvekilleri, normal demokratik düzene
geçtiğimizi ifade ediyoruz, bunu göğsümüzü gererek
her yerde söylüyoruz. Normal demokratik düzene
geçtiysek, normal olmayan bir dönemin şartları nor
mal düzende devam etsin diyebilir miyiz; bunda bir
insaf ölçüsü var mıdır? Kesinlikle yoktur. Bakınız,
her gün gazetelerde, çıkarılan işçi sayısı hakkında de
ğişik rakamlar var. Sayın Türk - İş yetkilileri bir gün
çıkıp diyorlar ki: «Her ay 1 000 tane işçi çıkarılı
yor.» Diğer bir gün okuyoruz: «Her ay 2 400 kişi
işten çıkarılıyor» diyorlar. Bir mecmuaya bakıyorsu
nuz orada da: «Her ay 3 bin işçi işten çıkarılıyor»
diyorlar.
Demekki, sıhhatli bir rakam yok. O halde, biz
bakanlık olarak görevimizi müdrikiz; nerede ne ya
pacağımızı gayet iyi biliyoruz. En büyük konfederas
yonumuza ve Türkiye işverenler Sendikası Konfede
rasyonuna resmen bakan olarak müracaat ettim ve
dedim ki: «Basında günlerdir çok fazla sayıda ve se
bepsiz yere keyfî işçi çıkarmalarından bahsedilmek
tedir. Bu konuda elinizde herhangi bir resmî rakam
var ise, lütfen bakanlığıma intikal ettiriniz.» Aynı
emri bölge çalışma müdürlüklerine de verdim. İşçi
nin haklarını ve menfaatlerini korumakla görevli ku
rullar, maalesef sadece gazetelere beyanat vermekle
yetiniyorlar da, kaç tane işçi çıkarılmışsa bunların
sayısını tespit edip bugüne kadar bakanlığımıza ak
tarmadılar. Bölge çalışma müdürlüklerinde bir tane
bu konuda müracaat yok.
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Tabiî ben de bakan olarak diyorum ki: «Bu ko
nuda elimde bir tane resmî rakam yok.» Bunu söy
lemek suç mu? (ANAP sıralarından «Hayır» sesleri).
O zaman bu bilgilerin hepsi bana geldiğinde, otura
cağım, bakanlık olarak ne yapılması gerekli ise, işve
reni ve işçi temsilcilerini de çağırarak, birlikte bir
düşünce üreteceğiz, bir karara varmanın yollarını ara
yacağız. Elde hiçbir belge yokken, bir tezgâhtarın iş
ten çıkarılmasını dahi, ertesi gün bir gazete sekiz sü
tuna manşet yaparken, biz ciddî ve görevinin sorum
luluğu içinde olan bir bakanlık olarak, bu tür bilgi
lere iltifat etmeyiz. Resmî. belgeler gelir, kararımızı
ona göre veririz. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri).
Bir şey daha söyleyeceğim; toplu halde, kitle ha
linde işçi çıkarmalarından bahsediliyor. Bir taraftan
da istatistikler bize bazı rakamlar veriyor, diyoruz ki,
«Kapasite kullanımı yüzde 60'ların üzerinde.» Sana
yide kapasite kullanımı da yüzde 70'lere vardı. Hem
kapasite kullanımı artacak, hem işçi çıkarması ola
cak; kusura bakmayın arkadaşlar bu mantığın ala
cağı bir şey değil. Eğer işçi çıkarma varsa, bu kali
fiye olmayan, yahut da zararlıdan işçi çıkartılıyor
demektir. Eğer böyle bir çıkartmada keyfilik varsa,
kanunsuzluk varsa bakanlığımın bütün imkânlarıyla
bunun üstüne giderim. Bunu da bu meclisten söylü
yorum. Ama böyle bir şey yoksa, bunu birtakım uy
durma haberlerle, sansasyonel haberlerle resmî bil
giler haline getirmeye de uğraşmayalım.
EROL AĞAGÎL (Kırklareli) — Sayın Başkan,
burada cevap hakkı olmayanlara sataşma oluyor.
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Onu ba
sına söyleyin Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Ayrıca, biraz
önce Kıdem Tazminatı Fonundan bahsederken söy
lemem gerekliydi, ama unuttum, onu da ilave etmek
istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misiniz,
hatırlatmam gereken bir nokta var, daha önce konu
şan milletvekillerine de aynı şeyi söyledim. Esas, büt
çenin kendisi üzerinde konuşmaktır. Elbette, belki
bütçe her şeyden bahsetmeye imkân verebilir, ama
bütçenizin özelliklerini, bütçenizin mahiyetini, bütçe
nizin neden böyle olduğunu veya olmadığını, konuş
mak gerekir burada. O kısımlara biraz zaman ayı
rırsanız uygun olur sanıyorum. (ANAP sıralarından
«O yönde hücum ettiler» sesleri).
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ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başka
nım, önerinize teşekkür ediyorum. Ama bunlar bilin
mezse bütçe hakkında konuşmamın bir manası kal
maz. İkazınızı nazara alacağım efendim.
BAŞKAN — Lütfen devam ediniz efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bakınız* 1984
yılı içinde özel sektörde bir araştırma yapılmış - aynı
araştırmayı biz bakanlığımızca da yapıyoruz, onu he
men ifade edeyim; keşke aynı araştırmayı işçi sendi
kaları da yapsaydı; çok isterdik, inşallah yaparlar kıdem tazminatına hak kazanma süresi, ortalama kı
dem süresi olarak ifade ediyorum - 6 yılı biraz aşı
yor. Bu netice, 1984 yılı içinde yapılan bir araştırma
sonucu. Bu rakam yıllardan beri de değişmemiş, aynı
şey. ; • .

İşte bizim kıdem tazminatı fon tasarısında getir
diğimiz 15 yıllık espri böyle noktalardan kaynaklan
maktadır. Bu çalışmaları biz de yaptık, ama daha sıh
hatlisini bakanlığın elemanları yürütüyor. İnşallah iş
çi teşekküllerinden de bu çalışma gelecektir. Bu ve
riler özel sektörde. Kamuda da ortalama kıdem sü
resi 12 yık geçmiyor. Yani bir bardak suda fırtına'
kopartırken, rakamlara iyi sahip olmamız lazım, eli
mizdeki rakamları iyi konuşturmamız lazım, onu söy
lemek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, bir diğer şikâyet konusu ve
bakanlığımı itham eden bir diğer konu, sendikal de
netim konusudur. Çalışma mevzuatının uygulanma
sının denetimi faaliyeti bakanlığımızın önemli görev
leri arasında yer almaktadır. Bakınız bize bu görev
verildiği günden ve ilgili tüzük yayınlanıp, ilgili dü
zenlemeler yapıldıktan sonra bir çalışma takvimi yap
mışız ve bu çalışma takvimi içerisinde en büyük konferedasyonlarımızdan başlamak üzere, bütün sendi
kaları denetlemeye almışız ve bu denetleme yapılı
yor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu denetleme
den kastımız şudur: Müfettişlerimize şu emri ver
dik : • Küçük usul hataları üzerinde durmayınız. De
netlemelerinizi bir siyasî baskı unsuru olarak kullan
mayacaksınız. Denetlemelerinizde kanundan yana,
adil ye yol gösterici olacaksınız.
Sanki, biz böyle dememişiz gibi, biraz önce bazı
arkadaşlarım da buradan ifade ettiler, basında da
çıktı, «Efendim bir tek çiçek parası, işte bir tek am
bulans parası için sendika yöneticisi mahkemeye ve
rilmektedir.» Bir tek olay gösteremezsiniz, yoktur
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böyle bir şey; ama böyle usulsüz harcamalarda dik- j o kadar büyük bir rakam değildir. Çünkü ben üç ay
kati çekme vardır. Denilmiştir ki, bu tür harcamak- I dan üç aya Sosyal Sigortalar Kurumu olarak 75 mil
yar liraya yakın emekli maaşı ödüyorum; ama alacak
rmızı yönetim kurulu kararlarına istinat ettiriniz. Söy
vardır. Nedir durum? 1983 senesi sonu itibariyle 72
lediğimiz budur, hepsi budur. Ama, bir büyük konmilyar liralık bir alacak doğmuştur. Bunun faizleriy
feredasyonumuzda 14 aylık bir süre içerisinde 754
le beraber 55 milyar lirası kamu kesimindedir, 54
veya 784 milyon (rakam şu anda kesin hatırımda de
milyar küsur. Kamu kesimindeki bu alacaklar Hazi
ğil) liralık bir harcama yapılmışsa ve bu harcamala
nece üstlenilmiş ve tahvil verilmesi için gerekli işlem
rın hepsinin evrakı 35 bin adet tutuyorsa, bunu tetkik
ler bitirilmiştir. Bu ayın sonunda da Sosyal Sigorta
etmek de benim bakanlık müfettişlerimin görevidir,
ların bu tahvil alacakları Hazinece ödenecektir.
gayet tabiî tetkik edeceklerdir.
1984 yılı içinde, kamu sektöründe ve özel sektör
Ayrıca Erzurum deprem felaketzedeleri için ay- |
de olmak üzere, belediyeler dahil - 6 milyarı beledi
rılan 8 küsûf milyon lira oraya verilmeyip de, başka
yelere ait - 61 milyar liralık prim tahsil alacağımız
işlerde kullanılmışsa bunun üstüne gitmek de benim
vardır.
görevimdir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Faiziyle beraber
kışlar).
100
milyon lira yapar Sayın Bakan.
Sayın-milletvekilleri, bakanlığım yalnız çalışma
nayatı ile meşgul değil, bizim sosyal güvenliğimiz de
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
var. fek çok arkadaşım Sosyal Sigortalar * Kurumu ı
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Müsaade edin
ile ilgili birtakım şikâyetleri dile getirdiler, doğrudur.
efendim izah ediyorum.
Sosyal Sigortalar Kurumundan şikâyet etmeyen hiç
61 milyar liralık bir prim alacağımız vardır. Bu
Kimse yok; işveren şikâyet ediyor, benden prim pa- |
güne kadar bu prim tahsilinin zorluğundaki neden
rası istiyor diye; yermek istemiyor çünkü, işçi has
şudur: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda «Eğer
tanelerden şikâyet ediyor, iyi bakılmıyorum diyor.
Emekli Sandığına tabi bir memurun emekli keseneği
devlet şikâyet ediyor, sigorta prim alacaklarını iste
ni, muhasebeci kesip Emekli Sandığına yatırmazsa
yip durmasın diyor; herkes şikâyet ediyor. Ama bu
şahsen sorumlu olur» şeklinde bir hüküm vardır; hem
güne kadar Sosyal Sigortalar Kurumunun yaptığı ha
malî hem cezaî sorumluluğu vardır. Ama Sosyal Si
yırları ve faydalı işleri bir kenara atıp, şikâyet etmek
gortalar Kurumu primlerinin kesilip yatırılmasında
çok kolay; bunu hep birlikte el ele verir, şikâyet eder
böyle bir sorumluluk yoktur; 506 sayılı Kanunda
yerin dibine geçiririz, kolaydır bu.
böyle bir madde getirilmemiştir, işveren işçidert prim
Mademki bugüne kadar Sosyal Sigortalar Kuru
lerini kesiyor; ama yatırmıyor. İşte bakanlığımız 506
mundan herkes şikâyet etmiş, bu kurumun şikâyetle
s,ayılı Kanunun 80 inci maddesini tadil eden bir yasa
rine mucip olacak olayları düzeltmek için niye tedtasarısı hazırlamış ve Başbakanlığa sunmuştur.
bir almamış? Ben de bunu sormak hakkına sahibim.
Demin bir arkadaşımız ifade etti, «Çalışma ve
(HP sıralarından «Kime soruyorsun?» sesleri).
Sosyal Güvenlik Bakanlığı hiç kanun tasarısı hazır
Biz, bakanlık görevine geldiğimiz esnada kuru
lamadı» dedi; en azından üç tanesi komisyonlarda,
mun hesaplarını tetkik ettiğimizde Beşinci Beş Yıllık I üç - dört tanesi de Başbakanlıkta sıra bekliyor. O ka
Planın sonuna doğru 600 milyar liralık bir aktüaryal
dar çok kanun çıkarttı ki Meclis bir sene içerisinde,
açık tespit ettik ve bunu kapatmak lazım. Şikâyet
bizimkilere sıra gelmedi, ne yapalım, bu Meclisin ça
edilen hizmetleri en "iyi bir noktaya getirmek, çek
lışma sürati bu.
mek lazım. Nasıl yapacağız? O zaman Sosyal Sigor
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (istanbul) — Be
talar Kurumunun rehabilitasyon programı diyebile
nimki daha bir senedir komisyonda bekliyor Sayın
ceğimiz bir dizi önlemleri almak zorundayız. Onlar
Bakan.
gözümüzün önüne gelmiştir. Nedir bunlar :
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
1. Sigortanın prim alacakları var,
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) —. Evet, Sayın
2. Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık meselesi
öğünç de diyorlar ki; «Benim tasarılarım reddedili
var, konut kredisi meselesi var, emeklilik yaşı mese
lesi var.
i yor ve bekliyor.»
Sayın milletvekilleri, prim alacakları konusunu
Şöyle bir zehab var, onu da düzeltmek isterim;
demin bir arkadaşım 80 milyar lira, bir diğer arka
muhalefet milletvekili arkadaşlarımızdan gelen tasa
daşım 100 milyar lira olarak ifade ettiler. Esasında I rılar Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda reddedin'— 486 —
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yor da, iktidarınkiler kabul ediliyor. Hayır, Sayın
Bahriye Üçok'un teklifi de bu komisyonda kabul
. edildi, problem değil; yeter ki teklif akla uygun ol
sun, hepsini kabul ederiz.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Bakan, ka-"
nun da akla aykırı mı oluyor?.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Misalini ver
dim. efendim, misalini verdim.
Şimdi bakınız, 506 sayılı Kanunun 80 inci mad
desini tadil ettiğimizde, bu hükmü getirdiğimizde,
prim tahsil oranımız fazlalaşacak, prim tahsilimiz
kolaylaşacaktır; onun için hiçbir tereddüdünüz bu
lunmasın.
Ayrıca, yine bu rehabilitasyon programı içerisin
de saydığım, Sosyal Sigortalar Kurumunun büyük
bir hizmetini oluşturan sağlık hizmetlerimiz vardır,
hastanelerimiz vardır. Hemen ifade edeyim, son gün
lerde yine basında çarşaf, çarşaf çıkıyor; «Sosyal Si
gortalar Kurumu hastaneleri devlet hastanelerine ka
tılacak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devre
dilecek vesaire» şeklinde. Plan görüşmeleri sırasında
da burada sarahatle ifade ettim ve kendim bizzat bu
rada konuştum, bir önerge verdim; şöyle söyledim,
aynı ifadeyi tekrar ediyorum :
Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık tesisleri işçi
nin alınteriyle, yapılmış sağlık tesisleridir, hiçbir şe
kilde, hiçbir yere devredilecek değildir. Aynı şeyi yi
ne tekrar ediyorum. (ANAP şuralarından alkışlar).
BAŞKAN — Sayın Bakan, 10 dakika süreniz kal
dı efendim, lütfen toparlayınız.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Farkındayım
Sayın Başkanım.
Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık ünitelerinde,
eğer benim işçimi memnun edecek kalitede sağlık
hizmeti verilemiyorsa, eğer benim işçimi memnun
edecek düzeyde sağlık hizmeti üretilemiyorsa; ben
l bakan olarak bunun sebeplerini araştırmak ve üstü
ne gitmek zorundayım sayın milletvekilleri. İşte bu
çalışmanın içerisindeyiz; belki basına yanlış akseden,
yarım olarak akseden konular bunlardır. Sosyal Si
gortalar Kurumu sağlık tesislerinde idarî kademede
birtakım değişiklikler yapılacaktır; o sağlık tesisleri
gerek kalite, gerek kantite yönünden işçimize en iyi
hizmet veren sağlık kuruluşları haline getirilecektir.
(ANAP sıralarından alkışlar).
Arkadaşlarımız, konut meselesini dile getirdiler.
Sosyal Sigortalar Kurumu bugüne kadar devletin
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yüklenmek zorunda olduğu; fakat yapamadığı bir gö
revi, aşağı - yukarı 25 yıldır yapmış, 250 bin değil,
- rakamı düzelteyim - 220 bin konut üretmiştir ve
bunun için bugüne kadar biz 72 milyar liralık yatı
rım yapmışız. Bunun 12 milyar lirası 1984 yılı için
dir; fakat gerçekleşen program 6 milyar liralık bir
kısımdır, geriye kalan 6 milyar liralık kısım için mü
racaat olmamıştır.
Şimdi devlet Toplu Konut Yasasını getirdi ve bu
Toplu Konut Fonundan 3 milyon liraya yakyı kredi
veriyor. Bizim verdiğimiz kredi ise, 900 bin liradır
ve komik faiz şartlarıyladır; bir kısmı yüzde 8, geri
kalanı da yüzde 15; yani ortalama yüzde 10 faizle
kredi veriyoruz. Geriye dönüşü çok yavaştır, 20 mil
yar liralık bir paramız da, geriye dönmeyecek diye
hesap edilmektedir.
Bakınız, bir tarafta prim alacakları, bir tarafta
batağa gitmiş konut kredileri, bir tarafta emekli ya
şı, bir tarafta sağlık hizmetlerindeki israf; ondan
sonra da bana diyorsunuz ki, «Sosyal Sigortalar Ku
rumunu daha iyi hizmet verir hale getir.» Sosyal Si
gortalar Kurumu daha iyi hizmet verir hale gelmeye
iki şekilde muktedir olur; birincisi imkân meselesi
dir, ikincisi akıl meselesidir. İmkân parayla olur, eğer
bu kurum güçlü olursa, bu kurumun parasal kaynak
ları sağlam olursa o zaman ben işçime, emeklime da
ha iyi hizmet verir hale gelirim. İşte bunun çabası
içindeyiz.
Ben, şimdi sormak istiyorum; 3 milyon liralık kre
di mi almak iyi, 900 bin liralık kredi mi almak iyi?
Gayet tabiî, 3 milyon liralık kredi isterim, «ikisi bir
den olur» derseniz, bu olmaz. Bu memlekette eşitlik
var; nasıl benim milyonlarca çiftçi vatandaşım, me
mur vatandaşım bir tek yerden istifade ediyorsa, işçi
de aynı yerden istifade edecektir. Kimseye farklı
muamele yapmıyoruz; ama en iyisini, en düzgününü,
en doğrusunu yapıyoruz.
Arkadaşlarım, emeklilik yaşı konusunu gündeme
getirdiler, bu konuda da bir iki şey söylemek isterim.
Bakan olarak verdiğim demeçlerde hiçbir zaman mük
tesep hakların kaybedileceğini ifade etmedim, aksine
şunu söyledim; müktesep haklar korunacaktır ye çok
yumuşak bir geçiş sağlanacaktır dedim.- Bu konu da
kanunla düzenlenecektir. Ortaya çıkartılmış bir tasarı
bile yokken, birtakım polemiklere girişmek eğer bir
yerlere selam göndermek değilse, bence tamamen sa
mimiyetsizliktir.
Muhterem milletvekilleri; bizim yalnız yurt için
de değil yurt dışında da birçok işlerimiz var. Bir sa487 —
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yın arkadaşımız yurt dışında çalışan işçilerimiz için
«Sadece döviz yumurtlayan tavuk, gurbetçiler» falan,
ben ifadeyi tam zaptedemedim, ama bu memlekette
ilk defa «gurbetçi» edebiyatını yıkan benim.
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — «Almancılar» de
diniz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İlk defa «İşçi
mize döviz makinesi gözüyle bakılmayacaktır» diye
bakan* olarak beyanat veren yine benim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Bizim işçimiz
eğer yurt içi istihdamda kendisine bir yer bulamayıp
da gurbet ellerde, Avrupa'larda yahut da Arabistan'
da - o tabirle söylüyorum - kendisine istihdamı için
iş bulmuş ise, buna «gurbetçi» diye ben ayrım yapa
mam, bu benim va*tandaşımdır, her hakkına sahip
çıkarım. O arkadaşım orada çalışıyor demektir, ga
yet tabiî ki birikimde de bulunacaktır. Biz, ilk defa
iktidar olarak bu işçilerimize «gurbetçi» demedik ve
ilk defa biz iktidar olarak bu işçilerimize bir döviz
makinesi gözüyle bakmadık. Tasarrufunu ister gön
derir, ister göndermez; ama ben bu memlekette bir
iktidar. değişikliği sırasında, oraya giden çok büyük
bir yetkilinin «Dövizlerinizi göndermeyin, bu iktidar
sizin paralarınızı çarçur edecek» diye işçilerimizi kış
kırttığını da biliyorum. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar).
Biz, işçilerimize sahip çıkmayı şu prograrn içinde
gerçekleştirdik muhterem milletvekilleri,
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Nereden biliyorsu
nuz Sayın Bakan, belgeniz yar mı?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Dinleyin efen
dim, lütfen sabırla dinleyin.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Bakan, dedi' kodu oluyor.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yarası olan
gocunur, dinleyin lütfen.
BAŞKAN— Lütfen efendim, lütfen.
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) '-r Deminki sözü kim
Söyledi, açıklık getirin Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yarası olan
gocunur, dinleyin lütfen.
Ben, Almanya'ya gittiğimde işçilerimizin şu problemleriyle karşılaştım, bizim işçilerimiz dediler ki:
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«1. Ben, döndüğümde bir işyeri istiyorum.
2. Ben, evim hazır olsun istiyorum.
3. Ben, çocuğumun tahsilini en iyi şekilde yap-.
tırmak istiyorum.»
Biz, Alman yetkililerle şunu görüştük, şunu ko
nuştuk : «Bizim burada yıllar önce gelmiş çalışan iş
çimiz var; ama dönmekte olan işçimiz de var, biz
buna gözümüzü kapatamayız. Kendi arzusuyla dö
nen işçimizin de - zorlamayla değil - her türlü hak
kına sahip çıkarız» dedik. Bu espri içerisinde "otur
duk ve bu espri içerisinde pazarlıklarımızı yürüttük.
Bakınız ne oldu; yıllardır hiçbir iktidarın el atmadı
ğı, hiç kimsenin üzerine gitmediği işçilerimizin Al
manya'da yapı tasarruf sandıklarında birikmiş konut
kredi hesaplarını ülkemize aktarmak ve ülkemizde ev
sahibi olmalarını sağlamak için iktidar olarak her.
şeyi yaptık. Alman Hükümeti ve Federal Hükümeti
nezdinde konuşulur seviyeye getirdik. İnşallah ümit
ediyorum ki, önümüzdeki günlerde kesin sonuca bağ
layacağız/Büyük miktarda para vardır.
Bunlara ilaveten işçilerimizin dönüşlerinde yatı
rımlarını iyi bir yerde kullanmak veya kendi başla
rına müstakil işlerini kurabilmek için DESIYAB'la
olan ilişkilerini geliştirmek bakımından, her türlü gi
rişimde bulunduk ve yalnız bu seneye mahsus olmak
üzere 33 milyon dolarlık bir kredi sağladık. Bunun
yanında; işçilerimizin orada tahsile başlamış olan
çocuklarının tahsillerini ülkeye dönüşlerinde en iyi
şekilde devam ettirebilmeleri için Anadolu liselerine
bütün finansmanı Alman makamlarınca sağlanmak
üzere, öğretmen teminini,de gerçekleştirdik. Yani Ça
lışma Bakanlığı olarak bunlara da sahip çıktık.
Muhterem milletvekilleri, hakikaten yurt dışında
çalışan işçilerimiz, bu ülkeye çok büyük katkılarda
bulunmuşlardır. Bakınız, son yıllardaki büyük petrol
krizinden sonra-Avrupa'da iş bulamayan yahut da
Avrupa'nın belli bir politikası sonucunda orada iş
aramaya gidemeyen işçilerimiz Körfez ülkelerine,
Arap ülkelerine dönmüşlerdir. Bizden.önce yapılan
uygulamalar, işi bürokrasiye boğarak o hale getirmiş
ki, şu anda yurt dışına ayda 50 - 60 kişi gönderebi
lir hale gelmişiz.
Suudi Arabistan Çalışma Bakanı iki defa ziyare
time geldi, bir defa da ben oraya gittim. Gittiğimde
işçilerimizin durumlarına, işçi sevkıyatının niye ya
vaş olduğuna baktık ve oturduk, birlikte karar aldık.
Bütün engelleyici bürokratik işlemleri bir çırpıda kal- •
dırdık.
j
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmuştur
| efendim, konuşmanızı lütfen toparlayın efendim.
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ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ^BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ .(Devamla) — Dolmadı efen
dim, dört dakikam vardır daha; toparlıyorum Sayın
Başkan, saat tutuyorum efendim.
JBAŞKAN — Hayır efendim, saati siz değil, ben
tutuyorum. İki dakikanız vardır, konuşmanızı lüt, fen toparlayın efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bakınız efen
dim, dünkü rakamı söylüyorum, yaptığımız düzen
lemeler sonucunda en son olarak dün, Suudi Arabis
tan'a, 4 341 kişi yabancı işverenler tarafından, 3 872
kişi de Türk işverenler tarafından götürülmüştür; yani
yaptığımız düzenlemeler sonucunda günde 50 kişi gö^
türüle'birmektedir. İşte, İş ve İşçi Bulma Kurumu
içerisinde yapûğımız düzenlemeler bu espri içeri
sinden kaynaklanmıştır. Kanunsuz ve mesnetsiz hiç
bir iş yapmadık; yaptığımız iş, tamamen mevzuata
uygundur. Biraz sonra fırsat düşerse o konuda, da
ayrıntılı "bıtgi vereceğim.'
(Muhterem milletvekilleri, ayrıca sayın Başkanın
ikazı üzerine sözümü fazla uzatmadan ifade etmek
isterim ki, gerek O10D toplantılarında, gerek 1LO
toplantılarında 'bakanlığımızla ilgili her konuda ge
rekli girişimleri yürüttük ve memleketimizin 'her tür
lü müdafaasını yaptık.
Bu cümleden ollmak üzere Uluslararası Çalışma
Teşkilatı ile -biraz önce Sayın Başkanlık Divanının
da sunduğu gibi ülkemiz tarafından onaylanmış bulu
nan uluslararası anlaşmalarla ilgili bir ek bildiriyi,
eğer müsaade ederlerse biraz sonraki sorular bölü
münün sonunda, emir buyururlarsa şimdi Genel Ku
rula arz etmek istiyorum efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim, şimdi lütfen bilgi
verirseniz bu konuyu kapatmak istiyoruz. Ayrıca, bi
zim de okuyacağımız bir metni okuduktan sonra so
rulara geçeceğiz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
'MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Arz ediyorum
efendim Yüce Kurula.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Saate bakmayın Sa
yın Bakan, .devam edin.
.*". ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim,
Ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan Uluslar
arası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 19 uncu mad
desinin 6/b bendi gereğince, uluslararası çalışma kon
feranslarında kabul edilen tavsiye kararları hakkında^

19 . 12 * 1984

0:2

konuyla ilgili bakanların, yasaima organına bilgi sun
ması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerek
mektedir.
Aşağıdaki bilgileri kısaca vermeme müsaadelerinizi
rz ve rica ederim.
Uluslararası Çalışma Konferansının 6-26 Hazi
ran 1984 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 70 nci top
lantısında,- İstihdam Politikasına Dair 169 sayılı Tav
siye kabul edilmiştir. Tavsiyede yer alan hususlar
aşağıda açıklanmıştır.
169 sayılı Tavsiye esas itibariyle 10 bölümden
meydana gelmektedir :
Birinci Bolüm : «İstihdam Politikasının Genel
Prensipleri» başlığını taşımakta, tam verimli ve ser
best iradeyle seçilen istihdamın artırılmasının, .çalış
ma hakkının gerçekleşmesini pratikte başarmanın
araçları olarak kabul edilebileceğinden bahisle, buna
ekonomik ve sosyal politikalarda öncelik verilmesi ve
tamamlayıcı unsur olması gerektiği 'belirtilmekte ve
konuyla ilgili genel mahiyetteki tedbirlere yer veril
mektedir.
(İkinci Bölüm : Özetle kalkınma Ve istihdam po
litikalarının nüfus politika ve programlarını da ihti
va edebileceğini 'belirtmekte ve konuyla ilgili olarak
alınabilecek tedbirlere «Nüfus Politikası» başlığı al
tında yer vermektedir.
Üçüncü Bölüm : «Gençlerin ve Dezavantajlı Grup
ve Kişilerin istihdamı» başlığı altında kadınlar, genç
işsizler, sakatlar, yaşlılar, uzun süreli işsiz kalanlar
ve bir ülkede kanunî olarak ikamet eden göçmen iş
çilerin işsizliğini önlemek- üzere alınabilecek tedbir
leri belirlemektir,
Dördüncü Bölüm : Günümüzde üretim teknolo
jisinin sürekli değişme ve yenileşme göstermesinin
yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi ve işgücünün
niteliklerinin teknolojik gelişmenin ihtiyaçlarına uy
durulması için alınabilecek tedbirler «Teknoloji Po
litikaları» başlığı altında sıralanmaktadır.
Tavsiyenin beş, altı, yedi ve sekizinci bölümleri
gayrî resmî sektör, küçük işletmeler, özel kalkınma
politikaları ve kamu yatırımları ile alakalıdır. Bu cüm
leden olarak, Beşinci 'bölümde; kurumsal ekonomik
yapının dışında iktisadî faaliyet gösteren gayri resmî
sektör. Altıncı bölümde; iş temininde ve mahallî is
tihdam ve ekonomik büyümeye önemli katkıları bu
lunan küçük isletmeler. Yedinci bölümde; bölgeler
arasındaki istihdam, ekonomik 'büyüme..ve gelir da
ğılımı eşitsizliklerini gidermek ve dengeli bölgesel
kalkınmayı sağlamak üzere bölgesel kalkınma politik
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kalan. Sekizinci bölümde ise; yeni iş imkânları ya
ratmak, gelir seviyelerini artırmak, yoksulluğu azalt
mak ve işsizlik ve gizli işsizliğin yaygın olduğu böl
gelerdeki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ga
yesiyle uygulanacak kamu yatırım ve özel kamu iş
leri programları ile ilgili tedbirlere yer verilmektedir.
Dokuzuncu bölümde; «Ekonomik İşbirliği ve İstih
dam» başlığı'altında, bir ülkenin diğerinin istihdam
büyümesine yardım etmesi için üyeleri, uluslararası
ticaretin yaygınlaşmasını teşvik etmesi gerektiğinden
bahisle onların, uluslararası ticaret, teknik yardım ve
yatırımlarda ülkelerin karşılıklı menfaatlarının art
masına •yardım edici faaliyetlerde bulunan uluslararası
kuruluşlarla işbirliğine gitmesi lüzumu belirtilmekte
ve bu konuda benimsemeleri gereken hedefler sıra
lanmaktadır. Onuncu bölüm; tavsiyenin son bölü
münü teşkil etmekte ve «Uluslaraarsı Göç ve İstih
dam» başlığını taşımaktadır. 'Bu bölümde öncelikle,
ülkelerin, iç istihdamı artırarak uluslararası işgücü
göçü ihtiyacını azaltmaları ve uluslararası göçün, tam,
verimli ve serbest irade ile seçilen istihdamı artıracak
şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Yine
aynı bölümde, göçmen gönderen ülkelerin, kendileri
için yetersiz sayıda bulunan meslek sahibi vatandaşla
rının gönünllü olarak geriye dönüşleri ile ilgili ola
rak, alabilecekleri tedbirler sayılmakta ve işçi alan
ve işçi gönderen ülkelerin; giriş ve ikamet hakkı, is
tihdamdan.,.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
ediyorum. Bize verilen metnin aynısını mı okuyor
sunuz.
• , .
ÇALIKMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Evet efen
dim, aynını okuyorum.
BAŞKAN — O zaman bizim okumamıza gerek
kalmayabilir.
Buyurun.
,
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Evet efendim.
İstihdamdan doğan hakların korunması, eğitimin
teşviki, göçmen işçilerin yetiştirilmesi, sosyal güven
lik ve kendi arzularıyla ülkelerine dönmek isteyen iş
çiler ve onların ailelerine yardım yapılması gibi ko
nuları kapsayan iki ve çok taraflı anlaşmalar yap
maları lüzumu belirtilmektedir.
Saygı ile arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Siz metni okuduğunuza göre bizim ayrıca okuma
mıza gerek yok o zaman.
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Şimdi sorulara geçeceğiz. Şu sırada soru sormak
isteyen var mı efendim; daha önce yazılı olarak baş
vurmuş olanların dışında?
Sayın Ömer Kuşhan yerinden soracak, Sayın 'İm
ren Aykut, Sayın Musa Ateş.
Soru sormak isteyen üyeleri tekrar okutuyorum ;
Sayın Davut Abacrgil,' Sayın Kâzım İpek, Sayın
Abdurrahman Necati Kara'a, Sayın Muzaffer İlhan,
Sayın Kadir Narin, Sayın Salih Alcan, Sayın Sabit
Batumlu, Sayın Mehmet Sait Erol, Sayın Coşkun Bay
ram, Sayın Münir Sevinç, Sayın Abdullah Altıntaş,
Sayın Ömer Kuşhan, Sayın İmren Aykut, Sayın Musa
Ateş.
Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır,
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in so
rusunu okutuyorum :
1. Bağ-Kur üyeleri evvela isteğe bağlı, sonra ver
gi kayıtlarına göre resen tescil ile üye olmuşlardır.
Resen tescil sonu primleri işe başlanmadan itibaren
istenmiştir. Ayrıca primleri aşan gecikme zammı talep
ve icraya intikal etmiştir. Dar gelirli işbu üyelerin ge
cikme zam ve cezalarının bir defaya mahsus affı yö
nünde çalışma var mıdır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUTAFA KALEMLİ (Devamla) — Esnaf ve sanat
kârlardan faliyetleriyle ilgili çalışmalarda, Bağ-Kura
kanunen üye olma mecburiyeti vardır. Kuruma kay
dını yaptırmayanlar Kurumca vergi daireleri, meslek
kuruluşları kayıtları itibariyle resen tescil edilirler.
Kurum üyeleri seçtikleri basamaklardan yüzde 20 ora
nında prim ödemek mecburiyetindedirler. Primlerini
ödemeyenlerden ilk ay için yüzde 10, sonraki aylar
için de yüzde 3 gecikme zammı alınır; bunu hepi
miz biliyoruz. Sosyal güvenlik kuruluşlarında öden
meyen primlerin alffı düşünülmemektedir. Ancak ba
kanlığımızca hazırlanan, Bağ-Kur üyelerinin prim
borçlarını ödemek kaydıyla gecikme zamlarının iki
yıl süreyle dondurulmasına dair bir çalışma vardır
ve Başbakanlığın görüşüne sunulmuştur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Amasya Milletvekili Sayın Kâzım İpek'in soru
larını okutuyorum :
1. Ülkemizde çığ gibi büyüyen işsizliği önlemek
ve giderek açlığa dönüşmekte olan bu gidişin önlen
mesi için ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz?
2. Kısa sürede işsizlik sigortası uygulaması dü
şünüyor musunuz?
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — işsizlik ko
nusunu; gerek Sayın Barbakan ıgenel konuşmaları
•sırasında, gerekse diğer arkadaşlar konuşmalarında
bu Meclis kürsüsünden defaatle, tekrar tekrar arz
ettiler. Onun [içim ben bu konuya tekrar girmek is
temiyorum. Bunda bizim Hükümet olarak prensip
lerimiz ve yaptığımız işler bellidir; ama sayın ar
kadaşımıza arzu ederlerse bu konuda geniş bir ya
zılı cevabı da ayrıca göndereceğim.
tşsizEk sigortası konusunu kısa sürede düşün
müyoruz. Şöyle ki: 3 milyona yaiklaşan işsizimiz
varken herhangi bir nedenle işimi kaybetmiş kişiye
yeni 'bir ayrıcalık tanımak (istemiyoruz. Ayrıca, bu
devlet bütçesine 15 milyar liralık bir ek ödeme yü
kü getirmektedir; ama ilerideki yıllarda, şartların
olgunlaşması nazarı itibare alınarak bu konu tek
rar gündeme tarafımızdan da getirilecektir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Abdurrahmian Kara'a burada değil mi efen
dim? Burada.
3 üncü sıradaki Sayın Abdurrahımaın Necati Kara'a'nın sorularını okutuyorum:
1. Kimyasal ve sağlığa zararlı maddeler işleyen
ve üreten, tesislerde sigortalı olarak çalışanlara da
675 sayılı Kanuna tabi çalışanlara tanınan fiilî hiz
met zammı ve süre zammı hakkının tanınması için
•yapılan çalışmalar sonuçlanmış mıdır? Bu konuda
yasal düzenleme zorunlu lise, bir kanun teklifi gel
diği takdirde görüşünüz ne olacaktır?
2. Kütahya Yoncalı Kaplıcasında radyoaktivite
yönünden Türkiye'nin en zengin suyu ile termal te
davi merkezli ne zaman yapılacaktır açıklar mısı
nız?
BAŞKAN — Buyurum Sayın 'Bakan. „
' ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Kimsayal ve
sağlığa zarara madde işleyen ve üreten tesislerde
sigortalı olarak çalışanlara 657 sayılı Kanuna tabi
olarak çalışanlara tanınan hakkım aynısı, yani fiilî hiz
met zammı ve süre zammı hakkının tanınması için
yapılan çalışmalar bakanlığımca
sürdürülmektedir.
Henüz bu konu keşlim sonuca ulaşmış değildir. Bu ko
nudan bir yasal düzenleme zorunluluğu karşımıza
çıkarsa, kanun karşımıza geldiğinde o zaman tekli
fimizi, çalışmanın sonunda elde edeceğimiz bilgiye
göre ayrıca bildireceğiz^
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. îttkinci bir konu; kendi seçim bölgemle ilgili oldu
ğu için bu kürsüden cevap vermek istemiyorum. Sa
yın milletvekilline ayrıca cevap veririm.;
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan.
Sayın Muzaffer İlhan burada mı-efendim? Bu
rada.
Sayın Muzaffer İlhan'ın sorularını okutuyorum:
İş ve İşçi Bulma Kurumu müdürlükleri hangi
esaslar içimde müracaat kabul etmekte ve işçi talep
lerini karşılamaktadır?
Bazı yerlerde sadece o İlçede oturan ve oy ve
renlerin müracaatlarının ka'bul edildiği iddiası doğ
ru mudur? (Özellikle Tavşanlı'da) Değil ise, ob
jektif kıstasları varsa nelerdir lütfen açıklar mısı
nız?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Mu
zaffer 'llhan'in sorularını hemen cevaplayayım.
İş ve işçi Bulma Kurumu biz göreve geldiğimiz
de daha önceden kendilerince düzenlenen bir sıra
sistemini uygulamakla görevliydi. Bu sıra sisteminin
gerek iktidar, gerekse muhalefet milletvekilleri tara
fımdan şikâyetlere mucip olduğunu daha ilk göreve
geldiğimiz günlerde tespit ettik. Bu tespitimiz sonu
cunda da bu sıra sistemini kaldırdık. Çünkü, o ka
dar demode ve o kadar kolay suiistimale yol aça
bilecek bir sistemdi ki, bir kart sistemi vardı, o kart
sistemi içerisinden isıtediğiniz gibi bir kartı, çıkartıp,
diğer bir kartı koyabilme durumu vardı. Onun için
sizlerden gelen şikâyetleri de nazarı dikkate alarak
(Sorunuzda belirttiklerinizi 'bir talihsizlik olarak va
sıflandıracağım) iktidar partisi kendi adamlarını işe
girmek için imtihana gönderiyor demesinler diye
bütün vatandaşlara imtihan plan yerlerde eşit şart
lar sağlamak bakımından müracaat eden herkes
imtihana ginrebilir kaidesini getirdik, herkese de kar
tını veriyoruz:. 'Merak etmeyiniz, gidiyorlar, imtiha
na giriyorlar. Kendi seçim bölgemim ismini belirt
mişsiniz, bilhassa kendi seçim bölgemde hiçbir ayrım
yapmamız bahis konusu değildir. Bu zaten bize ya
kışmaz.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman)— İmti
hana girmek önemli değil Sayın Balkan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, im
tihana girmek önemlidir, İmtihanı değerlendirenler
de devlet memurlarıdır. Eğer devlet memurlarına iti
mat etmiyorsanız, onu da sizin devlet anlayışınızla >
bağdaştıraımam.
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BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakan.
Sayın Kadir Narin burada mı efendim? Bura
da. Sayın Kadir Narin'in sorularını okutuyorum:
1. Emekli memur ile emekli işçilere ödenen ya
kıt bedeli arasındaki ücret farklılığının arasındaki
kıstas nedir, açıklar mısınız?
2. Türkiye'deki işsiz sayısı nedir, buna herhan
gi bir tedbir alınmış mıdır?
3. Emekli yaş haddinin 55'e çıkarılacağım açık
ladınız, bu açıklamadan sonra emekliye ayrılan işçi
sayısı nedir?
4. Müsteşar Sayın Kutlu Savaş'ın TKÎ Yönetim
Kurulu Üyeliği işlerinin azlığı nedeniyle mi İkinci
görev olaralk verilmiştir? Bu doğru mudur, değilse
niçin ikinci görev verilmiştir; açıklar mısınız?
5. Emekliye ayrılan emekli işçilerin emekli ay
lıkları kaç ay içerisinlde bağlanabilmektedir?
6. Sigoritalı işçinin ölümü halinde ödenen cenaze
masrafı nedir? Bunu yeterli buluyor musunuz? Bul
muyorsanız ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsu
nuz?
7. SSK'nın işverenlerden prim alacağı nedir? Bu
primlerin alınması İçin, -herhangi 'bir tedbir düşünü
yor musunuz?
8. Son (günlerde işverence işten çıkarma olayı
haikkında alman bir tedbir var mıdır ve bugüne ka
dar işten çıkartılan işçi sayısı nedir?
9. SSK'nın sosyal güvencesi olan kooperatifle
rinin devamımı uygun görüyor musunuz ve sırada
bekleyen yapı kooperatifi sayısı nedir? Bunların
bitirilmesi ile ilgili çalışmalarınız hakkındalki görüş
lerinizi açıklar mısınız?
BAŞKAN — ©uyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ .(Devamla) — Sayın Na
rin, herhalde ibendm konuşmamı dinleme fırsatını
bulamadılar,;
KADİR NARİN {Diyarbakır) — Buldum. Bir
kısmına cevap verdiniz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ l(Devamla) — Müsaade eder
misiniz? Bu soruların pek çocuğuna (konuşmam içe
risinde cevap vermiştim, cevaplanamayan diğer soru
larıyla ilgili olaralk kendilerine yazılı cevap göndere
ceğim.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Salih Alcan?... Burada. Sorularım okututuyorum:
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1. İşverenin desteklediği sendikaya
girmeyen
işçilerin, işlerinden el çektirilerek, merkeze alınması
na ne zaman son verilecektir?
2. Yurt çapındalki işyerlerinde kaçak işçi çalış
tıranların sayıları pek çoktur. Bu işçilerin sayılarının
tespiti ve sosyal güvenlikleri yönünden tedbirleriniz
var midir? Varsa nelerdir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — İşverenin tazyikiyle işten el çektirilen işçiler konusunda, arkada
şımın elinde herhangi bir müspet, belge varsa, bunu
bakanlığıma tevdi etsinler; gerekli 'işlemi derhal yap
tıracağım.
Kaçak işçiler konusunda baikanlığımın müfettişle
ri, ellerindeki Ibütün imkânları kullanarak bu işçi
lerimizin sosyal güvenliklerinin sağlanması konusun
da çalışmalarını
yürütmektedirler. Yeni aldığımız
müfettiş sayısıyla da ıbu imkânı daha da artacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Sabit 'Batumlü?... Burada.;
Sayın Saıbit Batumlu, sorunuzu yerinizden sora
caksınız; buyurun.
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Bakan,
Ağustos ayı içerisinde Tekirdağ yöresindeki Türk
men Kadifemde çalışan 80 - 100 işçi, zorlanarak no
tere götürülmek suretiyle boş kâğıtlara imza ettirile
rek başka bir sendikaya geçişleri nedeniyle Marmara
Ereğli'de bana gelmişlerdi. Bununla ilgili olaralk zatıâlinize bir telgraf çekmiştim. Bugüne kadar bu işin
sonucu ne olmuştur?.
Bu konuda, Türkmen Kadife Fabrikasından çıka
rılan ve çıkarılmaya çalışılan işçilerin şu anda du
rumu ne olmuştur?.
İkinci soru olaralk; asgarî ücretle ilgili konuşma
larınızda kesin bir yere varılmadı, asgarî ücret ine
olacaktır? Asgarî ücretle çalıştırılan bu işçi kardeş
lerimize veya çdk az maaş alan işçi kardeşlerimize
bütçede bir yer verilmediğine göre, acaba bir bakan
olarak 'bu vatandaşlarımız haikkında ne düşünüyor
sunuz? Lütfen açıklar mısınız?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu.
'Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Batamlu'nun Türkmen Kadife Fabrikası konusunda gös
terdiği hassasiyete teşekkür ediyoruz. Gayet tabiî
işçi arkadaşlarımız, »bir milletvekili oiarafc dertlerini
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kendisine anlatmak durumunda kalmışlar. Ama, bu
işçi arkadaşlarımız müracaatlarında bir eksiklik bı
rakmışlar; bölge çalışma müdürlüğüne de müracaat
etmeleri gerökirdi. Bize bu konuda herhangi bir şey
intikal etmedi. Ama, tekrar baktıracağım ve yazılı
olarak size cevap vereceğim.
SABÎT BATUMLU (İstanbul) — Telgrafa cevap
almadım.
ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Baktıracağım
efendim.
İkincisi, asgarî ücret konusunda ben gayet açık
ve net konuştum, kanunlar bellidir, Asgarî Ücret
Tüzüğü de bellidir. Asgarî Ücret Tüzüğünün eğer
aksayan bir yönü varsa, bakanlıkça tekrar bakarız,
önemi değil Ama, asgarî ücret hakkındaki tutu
mumuzu gayet açık ve net olarak söyledik.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.j
Sayın Mehmet Sait Erol burada mi Burada. So
rusunu okutuyorum1:
L İşçi kesiminin çalışma şartları ve ağırlığı iti
bariyle bedenî gücün enerji oranını oldukça düşür
mektedir? Bu duruma göre emeklilik yaş haddi ola
rak belirlenen 55 yılı çok görmüyor musunuz?
22. 55 yaş, çalışan bir işçinin çalıştırılmasında
verimlilik derecesi yeterli midir? Ekonomiye katkısı
nın derecesi nedir?
3. 'Bu açılardan konulan değerlendirdiğimizde, so
nuç uygulamalarda bir yaraf görülür mü?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Muhterem
milletvekili arkadaşım; emeklilik yaşı konusuna za
manın müsaadesi nispetinde demin değinmiştim, yine
tekrar edeyim.
Emeklilik yaşı konusunda kimsenin mutazarrır
olmasına gerek yoktur. Hiç kimse rahatsız edilme
den gayet yumuşak bir inişle planın bu amir hük
mü, bakanlığımca hazırlanacak bir kanun tasarısıy
la huzurlarınıza getirilecektir. Aksayan yönleri olur
sa, Yüce Mecliste yine hep birlikte tartışırız.
Arz ederim,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Coşkun Bayram?... 'Burada.;
Sorulanını okutuyorum:
1. Serbest dolaşım konusunda Avrupa Ekono
mik Topluluğuna iletilen önerilerimiz nelerdir ve
bu öneriler AET tarafından nasıl karşılanmıştır?
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2. Bakanlığınızda sendikal faaliyetlerle ilgili ola
rak konulması düşünülen ve konuşmanızdan hemen
kurulması şart olduğu açıkça anlaşılan kompütür
hangi sebeple bugüne kadar kurulamamıştır da, Dev
let İstatistik Enstitüsünün kompütürü kullanılmaya
devam edilmektedir?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Hemen ikinci
sorudan başlayayım: Kompütürün bugüne kadar kurulamamasındaki neden ödenek yokluğudur. Ancak
bu seneki bütçeye konmuştur; oylarınızla kabul edi
lecek inşallah. Ondan sonra hemen bu işe başlana
caktır, bütün hazırlıklarımız tamamdır,,
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile serbest dolaşım
konusunda 1/80 sayılı Kararın 16/2'nci madde
si hükmüne göre 1 Haziran 1983 tarihinden itiba
ren yapılması öngörülen çalışmalar, malumunuz,
topluluğun ülkemizle olan 'ilişkilerinin çeşitli neden
lerle askıya alınmış olması sonucu gecikmiştir. An
cak, serbest dolaşımın sön kademesine ilişkin Tür
kiye'nin teklifleri Ortak Pazara üetilmiş olup, çalış
malar üst düzeyde sürdürülmektedir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Münir Sevinç?... Burada.
Sorularını okutuyorum:
1. Gerek Azot Sanayiinde, gerekse maden ve
kömür ocaklarında memurlara tanınan «fiilî hizmet»
ve «yıpranma indirimi» yapılması düşünülüyor mu?
2. Azot Sanayii işçilerinden kaç kişi ciğerlerin
den rahatsızlanıp ölmüştür?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ '(Devamla) — Fiilî hizmet
zammı konusunda, biraz önce Sayın Abdurrahman
Kara'a'ının sorusuna cevap verirken değinmiştim.
Bir aspestoz yahut da ıbaşka bir akciğer hastalığın
dan herhangi bir istatistik vermemi isterseniz, bunu
yazılı olarak size takdim edeyim; bizim ilgili sağlık
kuruluşumuzdan aldıktan sonra.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Abdullah Atıntaş?... Burada.
Sorularını okutuyorum!:
1. Haksız tasarrufları Yüksek Mahkemece tahak
kuk ve tebeyyün ederek karara bağlanan SSK Genel
Müdürü ve SSK Dışkapı Hastanesi Beşhekimii hak
kındaki uygulamanız ne olacaktır?
BAŞKAN — Buyurum efendim.
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bu konu bir
idarî konudur, «Haksız tasarruf» diye bir şey yok
tur; bir yanlışlık vardır, o düzeltilmiştir. Arkadaşı
mız 'bunu gayet iyii 'biliyor. Ayrıca yazılı malumatı
kendisine tekrar göndeririz. Herhangi bir haksız ta
sarruf bahis konusu değildin
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Ömer Kuşhan, siz yerinizden sormak is
tiyorsunuz. Yalnız soruvu lütfedin. Buyurun efen
dim.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yalnız soru sora
cağım Sayın Başkan.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ülkemizde:
1. Çalışma hayatını,
2. Sosyal güvenlik çalışması hizmetlerini bir çatı
altında toplamak ve daha etkin hizmet vermek ama
cıyla kurulmuş ve bakanlıktır. Buna göre, en bü
yük sosyal güvenlik kuruluşlarından birisi olan TC
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün hâlâ Maliye
ve Gümrük Bakanlığına 'bağlı olarak hizmet götür
mekte olduğunu ınasü karşılıyorsunuz veya nasıl
değerlendiriyorsunuz?. İlerideki çalışmalarda bu sa
yın genel müdürlüğü de bünyenize alıcı çalışmanız
olacak mı? Birinci sorum bu.
•ikinci sorum: Sosyal Sigortalar Kurumundan alt
sınırdan aylık alan bir emekliye bugün kaç Türk Li
rası para ödenmektedir?
İkinci şıkkı: Bu maaşla bir ailenin aile reisi, si
hirbaz olmaması kaydıyla geçinmesi mümkün müdür?
Eğer cevaibınız «değildir» şeklinde olacaksa, bu in
sanlara bu istirabı daha ne kadar süre çektirmeye
gönlünüz razı olacaktır? Bir hal çaresi düşünüyor
musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.;
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Kuş
han, teşekkür ederim.
Biz hükümet programımızda da, seçim beyanna
memizde de ilan etmişltük; nimet ve külfet dengesi
ni eşitlemek şartıyla 'bütün sosyal güvenlik kuruluş
larının bir çatı altında toplanması hedefimizdir, de
miştik.
Bizim bugün çatımız altında bulunan Bağ - Kur
ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi Türkiye'nin iki
büyük sosyal güvenlik kuruluşu prim esasına daya
narak çalışmaktadır. Emekli Sandığı ise böyle bir
sisteme bağlı değildir; fakat gerek bu biraz evvel arz
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ettiğim genel prensip içinde, gerekse bu bakış açı
sından hem Maliye Bakanlığında, hem de kendi ba
kanlığımda Emekli Sandığının da bir çatı altında
toplanıp toplanamayacağı hususunda çalışmalar sür
dürülmektedir, Önümüzdeki aylarda ıtahmin ediyo
rum ki, her iki bakanlık yetkilileri bir araya gelecek
ve sonucu müspet bir noktaya bağlamak için çalışa
caklardır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakan, bura
da bir şeyi açıklamama müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Lütfen efendim, hayır.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İfadede büyük bir
değişik anlam var Sayın Başkan, o bakımdan.
BAŞKAN — Aynı sorunun içinde?...
ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Evet.
Sosyal güvenlik kuruluşlarından Emekli Sandı
ğının prim esasına göre çalışmadığını ifade ettiniz.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ '(Devamla) — Bugünkü du
rumu söylüyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bende bugünkü du
rumu arz ediyorum. Emekli Sandığı kurulduğundan
beri iştirakçilerimden prim alır, karşılığını da devlet
öder.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Kuş
han, ben onu söylemek istiyorum. Siz biliyorsunuz
da, işi demagojiye dökmeyelim, O prim şekli başka,
bizim aldığımız prim şekli başka.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İfadenizden kendi
mi tenzih ederim Sayın Bakan. Hiçbir zaman dema
goji yapmadım, ben gerçeği ifade etmek için söyle
dim.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ .(Devamla) — Tamam efen
dim, anladım.
İkinci sorunuzda, alt basamaktan ücret alanın
eline geçen parasını sordunuz. Bu teknik bir konu,
onu ayrıca yazalı olarak bildiririm. Fakat şunu söy
lemek isterim; biz de emeklimize daha fazla hizmet
vermeyi düşünen bir bakanlığız. Elimizdeki imkânlar
muvacehesinde de emeklimizi rahat ettirmenin çaba
sı üçfcrisindeyiz, Gösterge tablosunun değiştirilebilip
değiştirilemeyeceği konusunda bakanlığımda bir ça
lışma yapılmaktadır; önümüzdeki aylarda sonuçlana
caktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür. ederim Sayın Bakan.
Sayın İmren Aykut?... Buradalar.
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Sorularını okutuyorum:
1. Bakanlığınızın, işsizliğin çözümü ile ilgili
aldığı ve almayı düşündüğü önlemler nelerdir?
2. Yurt dışında çalışan yaklaşık 2,5 milyon yurt
taşımıza sadece 39'u doldurulmuş İ H kişilik kadro
nun yeterli olduğu kanaatimde misiniz? Bugüne ka
dar bu işçilere 39 kişi ile hangi hizmetleri vermiş
bulunuyorsunuz?
3. Sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı bakanlı
ğınız bünyesinde toplanması hususundaki düşünceni
zi açıklar mısınız? Bu konudaki çalışmalar ne aşa
madadır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENIİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, işsiz
lik konusunu biraz önce de arz etmiştim. Bu kürsü
den çok söylendi;, işsizlik konusunda hükümetimizin
ne yapacağı, çok söylendi. Sayın Aykut konuşmala
rında da defaatle vurguladılar; «Acaba bakanlık ken
disinin bir görevini başka" bir yere mii devrediyor?»
diye de açıkça endişelerini ifade elttiler. Çok soru
da sordular konuşmalarında; ama hiç yol gösterme
diler. Ben muhalefetteki sayın arkadaşımdan bir de
somut öneriler getirmesini, yol göstermesini de bek
lerdim. İnşallah belki özel sohbetlerimizde o çareleri
bize söyleyeceklerdir,
İşsizlik konusunda bu kadar çok uzun malumatı,
vaktin kısalığı nedenliyle dize yazılı olanak arz ede
ceğim.
Yurt dışı işçi hizmetleri konusunda, hakikaten
kadrolarımız eksiklir; doğrudur sayın parlamenterin
tespiti. Kadroların doldurulması için tayinler süratle
tamamlanmaktadır. Yalnız hemen arz etmek duru
mundayım; bizim yurt dışındaki işçilerimizle ilgili
ne kadar mesele var, diye bir dökümünü yaptık, muh
telif bakanlıklarda takibi gereken 76 tane mesele çıktu Bunun 38 tanesi benim bakanlığımda, Yurt Dışı
İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından takip
edilmektedir. Demek ki, dar kadrosuna rağmen, az
imkânlarına rağmen bakanlığımız bugüne kadar yurt
dışındaki işçilerimizin pek çok hizmetine çare götür
menin arayışı içinde olmuştur ve hâlâ da bu yönde
dir.
Sosyal güvenlik Ikumluşlarının bir çatı altında top
lanması konusunu 'biraz önce Sayın Kuşhan'ın so
rusuna cevap verirken arz etmeye çalışmıştım. Her
halde aynı paralelde size de aynı şeyleri söylemem
gerekecek.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Musa Ateş, siz sözlü soracaksınız. Buyu
run, yalnız soruyu lütfen.
M'UISA ATEŞ ((Tunceli) — Sayın Bakan, konuş
manızın 'bir yerinde, «Almanya'ya giden önemli bir
kişinin işçilerimize, 'bu' hükümete döviz gönderme
yiniz» dediğini söylediniz. Acaba bu önemli kişi kim
dir, açıklar mısınız? Bir.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Yazılı cevap
vereceğim.
BAŞKAN — Birinci soru cevaplandırıldı. İkinci
sorunuzu sorun.
'MUSA ATEŞ (Tunceli) — Birikmiş işsizler or
dusunda bulunan ve adi suçlardan dolayı ceza almış
ve işlerine sön verilmiş olanların mağduriyetlerinin.
giderilmesi hakkında ne çare düşünüyorsunuz?
Saygılarımla.
(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
MUTAFA KALEMLİ (Devamla) — Böyle bir ör
nek varsa bakanlığıma lütfen bildiriniz; gerekli iş
lemler yapılacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, soru
lar bitmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri,
sorular kısmı bitmiştir.
«'Son söz mıilletvekilinindir» kuralına göre 'bir arka
daşıma üzerinde söz vereceğim.
ıSayın Abdurrahman Karâ'a, üzerinde konuşmak
üzere buyurun efendim.
Süreniz 10 dakikadır efendim.
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin muhterem üyeleri; kamunun değerli temsilci
leri, dargın hürmetlerle selamladığım basının saygıde
ğer üyeleri; (MDP sıralarından alkışlar) sayın bakanı
asa'bî ve ateşli bir muhalefet hatibi gibi dinlerken,
kendimizi Türk4ş kongresinde ve Türk-îş bütçesini
görüşüyor zannettik. (MDP ve HP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Ayrıca sayın 'bakan, işçi çıkarma yasağının an
tidemokratik olduğunu, demokratik düzene geçtiğimiz
için serbest bırakıldığını söylediler, öyleyse, sendika
lara özgür toplu pazarlık hakkını niye vermiyorlar?
İşçiye bu hakkı da tanıdığımız ölçüde, bize göre,
demokratik düzene tam geçme imkânı olacaktır. Sa
dece işçi çıkarma hakkıyla mı demokratik düzene
geçilmektedir diye soruyoruz?.
Gene sayın bakan, Büyük Millet Meclisinde mil
letvekillerinin eleştirilerine cevap vereceklerine; bu
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haktan yararlanarak, 'burada kendilerini savunma im
kânı bulunmayan özellikle balkona hitap ettiler, (MDP
sıralarından alkışlar) [Kendilerine bunu hiç yakıştıra
madığımızı da sözlerimin 'başında arz etmek istiyo
rum.
Bize göre, sendikalar demokratik hayatın ve ça
lışma düzeninin vazgeçilmez unsurlarıdır ve konuları
kendi kurullarında tartışılimalıdır.
ÖMER FERROH İLTER (İstanbul) — Anayasa
hükmü o.
AİBDUİRRAOMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisinin değerli üye
leri, ülkemizde 'bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının
tek 'bir 'bakanlıkta toplanması, koordinasyon ve hiz
metin bütünlük arz etmesinden 'başlayarak, sosyal
hak ve eşitliğin sağlanmasına kadar sayısız faydalar
sağlyacağı, sanırım artık münakaşa kabul etmez bir
gerçek olarak ortaya çıkmıştır, öyleyse, Emekli (San
lığının da kanaatimizce 'bu bakanlığın çatısı altına
alınması zamanı gelmiştir. Bunu sağlayacak yasal
düzenlemenin hükümetçe hazırlanarak, yüksek Mecli
se sunulmasını 'beklemekteyiz. 'Bize göre, devlet me
murlarının da böylece, Sosyal Sigortalar Kurumuna
'bağlı çalışanlar gibi kredili 'bir meskene kavuşmaları
belki mümkün olabilecektir. Aksi halde, dürüst dev
let memurunun eğer özel 'bir geliri yoksa, 'bu günkü
toplu konut sistemi içinde konut sahihi olmasının
mümkün olduğunu zannetmiyorum.
iDeğefli milletvekilleri, sayın bakanın ehliyet ve
vukufla Plan ve Bütçe 'Komisyonunda, 1985 Malî Yılı
Bütçesi münasebetiyle yaptığı konuşmada; ülkemizde
1983 yılı sonu itibariyle Türk sosyal güvenlik sis
teminden 23 195 00(0 kişinin yararlandığı kayıtlıdır.
Bu rakam, başka bir deyişle ülkemizde 45 milyon
nüfusun henüz 22 milyonunun sosyal güvenlikten
yoksun olduğunun acı; ama gerçek ifadesidir.
Kimdir bu sosyal güvenlikten yoksun veya nüfusu
muzun yüzde 49'unu teşkil eden 22 milyon? Atatürk'
ten beri, «Milletin efendisi» dediğimiz'köylüdür; çi
lekeş köylümüzdür. 1984 Türkiye'sinde hâlâ köylü
hastalandığı zaman devletin hastane yatağını en lüks
otelin yatak fiyatına satın alarak tedavi olabilmekte
dir. Köylü aile reisi öldüğünde, eğer hali vakti yerin
de değilse, çoluk çocuğu hâlâ perişan olmaktadır.
Hiçbir güvenlik kuruluşundan gelen bir şey yoktur.
Onlar için artık, «Yer demir, gök bakır» dır.
Şükranla ve saygıyla anıyorum, 2925 sayılı Tarım
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu çıkarmak bu hükü
mete ve bu Meclise nasip olmuştur. Ancak, bu hakkı
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pilot birkaç ilden çıkarıp bütün yurt sathına yayabil
diğimiz, köylünün de diğer çalışanlar gibi tüm sosyal
güvenliğe kavuştuğu gün, Ulu Atatürk'ün sözü gerçek
olmasa bile, O'nun yolunda bir adım atılabilmiş ola
cak, köylü milletin efendisi değilse de, milletin güven
lik altında çalışanlarından biri olabilecektir. Bu uygu
lamanın hızla tüm köylü yurttaşları kapsayacak şekil
de yaygınlaştırılmasını heyecanla beklemekteyiz. Böy
lece, ülkemizde sosyal adaletin ışıklı yolunda çok
önemli bir adım daha atılmış olacaktır.
Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
hastaneleri, kanaatimizce devletin değil, işçinin malı
dır. Sayın bakan da bunu burada ifade ettiler. Ancak,
«Ba^ka kuruluşlara devredilmeyeceğini» söylediler ve
fakat daha önce, yanılmıyorsam, «halka açılacağını»
da gene bu kürsüden ifade ettiler. Şimdi, bu hastane
ler işçiden kesilen primlerle yapılmış ve işçinin bulun
duğuna göre, bize göre başkalarına hizmete açıp aç
mama konusunda karar vermek yetkisi de gene işçi
nin kendisine ve onun temsilcilerine aittir.
Değerli milletvekilleri, ücret şüphesiz bir maliyet
tir; ama ondan daha fazla faizin de bir maliyet oldu
ğunu kabul etmek lazımdır. Mevduat sahiplerinin ya
rarlandığı yüksek faizden, işçilerin birikimi olan sos
yal güvenlik kuruluşlarındaki rezerv primlerinin ya
rarlandırılmaları da, sosyal adaletin gereği ve bugün
kü hükümetin mantalitesine uygun bir görüştür kana
atindeyim.
Değerli milletvekilleri, çalışma hayatımızda önemli
bir adaletsizlik de kanaatimizce, biraz önce de soru
olarak tevcih ettiğimiz, kimyasal ve sağlığa zararlı ola
bilen madde işleyen ve bunları üreten işyerlerinde ça
lışanlardan 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar, fiilî
hizmet zammı ve süre zammı aldıkları halde, aynı iş
yerlerinde ve aynı şartlar altında İş Kanununa göre Sos
yal Sigortalar Kurumuna bağlı çalışanların fiilî hiz
met zammı ve süre zammından yoksun olmalarıdır.
Sayın bakanın bu konuda tatminkâr bir cevap ver
memiş olduğunu üzülerek kaydediyorum. Sayın bakanliktan, bu konuyu idarî olarak halledemiyorsa, ya
sal bir düzenlemeyle bir tasarı hazırlayarak Meclisi
mize sunmasını, bir hakkın teslimi niteliğinde oldu
ğundan, ısrarla rica etmekteyiz.
Gene insanî bir görev olarak da, korunmaya muh
taç çocuklardan 18 yaşma girenlere yasal bir düzen
lemeyle işyerinde çalışanların yüzde yarımı oranında
işe girme imkânı sağlanması, her çocuk için devletin
18 yıllık emeği ve masrafının heder olmaması, bu ço
cukların cemiyete kazandırılmaları bakımından bü-
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yük bir önem taşımaktadır. Hiç değilse bir teklif ge
lirse, hükümetin prensip olarak karşı olmayacağının
ya da olacağının açıkça açıklanmasını, kanayan bir
yarayı dindirmesi bakımından istirham etmekteyiz.
Bütün bu duygu ve düşüncelerle bütçesinin hayır
lı, uğurlu olmasını temenni edeerk, birkaç konuya da
ha dokunarak, huzurunuzdan ayrılmak istiyorum.
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Kara'a; lüffen toparlamaya çalışın.
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Suiistimal etmeyeceğim Sayın Başkanım.
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BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağla
yınız.
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devamla)
— Topluyorum efendim.
Bu düşünceler ve açıklamasını rica ettiğimiz husus-.
lardaki beklentilerimiz ile bütçenin tüm çalışanlara ve
ülkemize hayırlı olmasını Ulu Tanrı'dan niyaz eder,
cümlenizi en derin saygılarla selamlarken; işçi bulma
kurumları müdürlüklerinin hangi kıstasa göre müra
caat kabul ettiklerinin açıklanmasının zaruret oldu
ğunu ve hâlâ karanlıkta bulunduğunu ifade eder, cüm
lenize saygılar sunarım.

Son yıllarda gönderdiğimiz işçi adedi artan ve gi
derek artabileceği anlaşılan Ortadoğu ülkeleri ve hü
kümetleriyle bütün zorluklara rağmen sosyal güven
lik anlaşmaları gerçekleştirilmelidir. Zira, gelecekte
bunun sosyal yaralar açacağından ciddî olarak endişe
etmekteyiz.

Değerli milletvekilleri, böylece Çalışma ve Sosyal
güvenlik Bakanlığının Bütçesi ve Kesinhesabı üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır.

Gene, Avrupa'da Türk işçilerinin de serbest dola
şımının bir gün geçerli olup olmayacağının yoksa ar
tık hayal mi olduğu konusu da açıklanmalıdır.

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza
sunacağım : Bölümlerine geçilmesini kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Ülkemizde gene asgarî ücretle çalışanların sayısı
nın sayın bakanca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde
açıklanmasını istirham etmekteyiz. Şu sebeple : Asga
rî ücret konusu ne zaman tartışılsa, bir görüşe göre,
asgarî ücretle çalışan çok az kişi vardır Türkiye'de;
o halde üstünde fazla durmaya değmez. Bir başka gö
rüşe göre, asgarî ücretle çalışan çok kişi vardır, as
garî ücret yükseltilmelidir, asgarî ücret vergi dışı bı
rakılmalıdır, gibi tartışmalar vardır. Türkiye'de kaç
kişinin asgarî ücretle çalıştığı tespit edildiği takdirde,
bu tartışmalara kanaatimce kesin çözüm getirilmiş
olacaktır.

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Gene işsizliğe bir çözüm bulunması için, şüphesiz
başta yatırım geliyor; ama bunlardan birisi de kanaa
timizce vasıflı işçi yetiştirmektir. Vasıfsız işçi talebi
pek çoktur; ama kaynakçı, elektrikçi, motorcu dedi
ğiniz zaman, bunlar da bulunamamaktadır. Hal böy
le olunca, bakanlığın ilgili kuruluşlarıyla acaba bu va
sıfsız işçilerden bir kısmını olsun meslek edindirme
ya da eski tabiriyle zanaat edindirme kursları açmak
suretiyle, bunları iş sahibi yapması mümkün değil mi
dir? Sanıyorum ki, iyi bir çözüm olacaktır. Kendi gö
rüşlerini almak istiyorum. Zira, daha bugün bir ga
zetede, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatis
tik Enstitüsüne göre, işsiz sayısının 1984 yılında sade
ce 257 bin adet arttığı yazılıdır ve çok düşündürücü
dür değerU milletvekilleri.

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Kara'a.

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi

A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101

111

90Ö
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Açıklama
Genel yönetim ve destek
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Çalışma hayatının düzen
lenmesi ve sosyal güvenlik
kuruluşları ile ilgili hiz
metler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler;.. Kabul
edilmiştir.
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
TOPLAM

Lira

1053 475 000

7 477 818 000

282 450 CC0

8 813 743 000
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Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1985 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yakın ve Orta
Doğu Çalışma (Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Prog.
Kodu
Açıklama
Litfâ,
111

Eğitim, araştırma, yayın ve
danışmanlık hizmetlerinin
yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir. t
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2. — Çalışma Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığının 1983 Malî Yılı

127 597 000

Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

A — CETVELİ

101

111

900

Ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi

Prog.

Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Çalışma hayatının düzenlenmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler

Gider
Lira

iptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

305 814 000

201 995 616

103 818 384

3 897 251 679

3 070 205 138

827 046 541

107 535 000

98 786 3C5

8 748 695

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

Çalışma Bakanlığının 1983 Malî Yılı Kesinhesabı
nın bölümleri kabul edilmiştir.
.
3.— Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı

A -

111

900

CETVELİ
ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi

Prog.
101

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1983
Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili hizmetler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler

BAŞKAN

145 361 CÖO

83 417 845

61 943 155

26 239 000

22 945 900

3 293 100

12 500 000

12 367 901

132 099

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Gider
Lira

iptal edilmesi
gereken ödenek
Lira
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Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1983 Malî Yılı Kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir,
©öylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
1985 Malî Yılı Bütçesi ve Çalışma Bakanlığı ile Sosyal
Güvenlik Bakanlığının 1983 Malî Yılı Kesinhesapları
kabul edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar)
B) ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR
BA
KANLIĞI
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçeli
2. —Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1983
Malî Yılı Kesinhesabı
• a) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1. —Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî
Yılı Bütçesi
2..— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî
Yılı Kesinhesabı (3/589, 1/587) (S. Sayısı: 207) (1)
b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
1. —Petrol kleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî
Yılı Bütçesi
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî
Yıh Kesinhesabı (3/582, 1 /588) (S. Sayısı : 205) (2)
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edilmesini rica ediyoruz. Bu bütçede grupları adına
konuşanlar için süre 1 saattir.
Buyurun Sayın İlhan.
MOP GRUBU ADINA MUZAFFER İLHAN
'(Muğla) — Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın mil
letvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerinde
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini arz
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesiley
le yüce Meclisin değerli üyelerine grubum ve şahsım
adına saygılarımı arz ediyorum.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, hepimizin bil
diği üzere, ülkemizi akarsulardan, taşkınlardan koru
ma, enerji projeleri, tarım alanlarını sulama hizmetleri
için barajlar yapmaktadır.: Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğüne 1985 Yılı Bütçesinden ayrılan ödenek
375 milyar 380 milyon liradır. Bu ödenek, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü gibi bir kuruluş içita çok
yetersizdir. Bu ödeneğin 16 milyar 892 milyonu carî
harcamalara ayrılmıştır. Bu ödenek ülke ihtiyacına
göre en az üç misli olmalıydı. Çünkü* genel müdür
lüğün yıllık sulama hedefi 150 bin hektardır; ancak
1985 yılında 43 bin hektarlık iş programa alınmıştır.

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, programımıza
göre şimdi de Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanlığı
nın 1985 Malı Yılı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı Ke
sinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.

198*5 yılında Devlet Planlama Teşkilatına gönde
rilen projelerin ancak yüzde 30'u programa alınmış
tır. TürkiyeMe sulanabilir arazi miktarı 25,3 milyon
hektar olmasına rağmen, Devlet Su İşlerinin şimdiye
Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır,
kadar sulayabildiği miktar ancak 1,2 milyon hektardır.Bu bakanlık bütçesinde grupları ve şahısları adına
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sulama proje
söz alan sayın millçtvekilleriinin isimlerini okuyorum:
tlerinin yüzde 14.Ü ancak gerçekleşmiştir. Sulanabilir
Grupları adına; Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru- . alanların yüzde 86'sı Devlet Su İşlerinin hizmetini
bu adına Sayüm Muzaffer İlhan, Sayın Turgut Yaşar
beklemektedir. Dünya üzerinde Hindistan, Pakistan,
Gülez; Halkçı Parti Grubu adına Sayın Paşa SarıoğGana, Nijerya, Fas gibi geri kalmış ülkelerde bile bu
lu, Sayın Ahmet Sırrı Özbek; Anavatan Partisi Gru
oran yüzde 14 değil, yüzde 80'dir. Bu bakımdan daha
bu adına Sayın Saffet Sert, Sayın Metin Balıbey söz
çok bu kuruluşumuza önem vermeliyiz, bütçesini' ona
almışlardır.
göre ayarlamalıyız.
Şahısları adına; Sayın Hakkı Artukarslan, Sayın
Biz bir tarım ülkesi olmamıza rağmen; arpayı,
Birsel Sönmez, Sayın Ali Topjçuoğlu, Sayın Ayhan
buğdayı, mısırı, bütün tarım ürünlerini ithal etmek
Fırat, Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Haydar Koyuncu,
teyiz. Bugün bir Konya Ovasını ele aldığımız zaman;
Sayın İbrahim Taşdemir, Sayın Salim Erel, Sayın
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak Miriz. Ancak, ova
Abdullah Çakırefe, Sayın Mustafa Murat Sökmcnoğsusuzluktan takır takır kurumuştur, bozkırlar gör
ılu, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın İsmail Saruhan,
mekteyiz. Su var, işleyen yok. Bakınız, Akşehir Gölü,
Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu, Sayın Şaban KüçükBeyşehir Gölü, İbrada Çayından faydalanamamaktaoğlu söz almışlardır.
yız. Ayrancı'da yapılan sulama projesiyle 4 bin hek
Değerli milletvekilleri, gündemimiz bu gece çok
tarlık alanın sulanması amaçlanmış; ancak halik tara
doludur, O nedenle lütfen sürelere azamı dikkat
fından yapılan kanallara göz yumulmuş, 16 bin hek
tarlık alana şebeke döşenmiştir. Her gün büyük olay
lar ve çatışmalar çıkmakta, gücü olan, kuvvetli olan
(1) 207 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
arazisini sulamaktadır, Konya Ovası gibi Türkiye'nin
(2) 205 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir,
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tahıl ambarına kesin çözüm (getirilmelidir; çünkü
yeterli su vardır.
Yukarıdaki menbaların (Belirttiğim gibi, emek yok,
işleyen yok) su potansiyellerini harekete geçirerek yurt
çapında topraklarımızı suya kavuşturmak için çok
maksatlı sulama projeleri yapmalıyız, hektar başına
yüksek verimler almalıyız, tarım ürünleri ihraç etmeli
yiz.
Şimdi Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına
şu hususu arz etmek istiyorum: 1966 - 1988 yılları
arasında gerçekleşmesi düşünülen Aşağı Menderes
Projesi, Denizli ve Aydın Ovalarını sulayacak, yerle
şim alanlarını taşkınlardan koruyacak ve hem de
enerji ihtiyacını karşılayacak çok yönlü bir projedir.
15 - 20 yıldan beri beklenmesine rağmen, proje isteni
len hız ve ölçüde yürümemektedir. Yürümemesinin
başlıca nedenlerinden biri, ihale edilen müteahhidin
tahsis edilen ödenek karşısında bir teminata sahip ol
maması, teminat gösterememesidir. Bu hususun sade
ce Aşağı Menderes Projesi ile ilgili olduğunu zannet
miyoruz. Devlet Su İşleri ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığımızla ilgili diğer müteahhitlik hiz
metlerinin de aynı darboğazlarla karşılaştığuM zanne
diyoruz.
Ödenek devlet tarafındaını tahsis edildiğine göre,
eğer o ödenek müteahhit tarafından kullanılmamışsa,
bu ödeneğin hiçbir anlamı kalmaz. Sonuç-olarak; bu
proje 1988 yılımda gerçekleşmeyecektir sayın bakanım.
Bu şekilde daha pek çok yatırımlar gecikmektedir.
Sayın bakanım, aynı şekilde 1980 yılında proje
leri Su - İş Limitet Şirketine yaptırılan ve o yıldan
bu yana her yıl programa alınması teklif edildiği halde
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından programa alın
mayan enerji, taşkından koruma ve sulama konularını
içine alan Aşağı Dalaman Çayı üzerinde planlanan
4 tane barajdan hiçbiri programda yoktur. Planlanan
çayın altında kalan 15 - 20 tane köyümüz her yıl
taşkın olayı ile karşılaşmakta ve bütün evler çatıla
rına kadar su altında kalarak, yurttaşlar tarlalarda
kayıklarda, çatı aralarına ve çatı üzerlerine toplan
maktadırlar. Bu köylerde her yıl ansızın taşan Dala
man Çayı suları altında küçük ve büyükbaş hayvanlar
da boğulmaktadır. Bütün tarım alanları hasar gör
mektedir. Bu baraj 1985 yılı programına muhakkak
alınmalıdır.
.Sayın milletvekilleri, yukarıda bahsetmiş olduğu
muz projeler tatbikata konularak, daha ucuza elektrik
enerjisi sağlamalıyız. Bugün Türkiye'de kurulu güç
7 000 megavat, üretilen güç 5 400 megavattır. Bu
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enerjinin yüzde 60'ı termik santrailardaını, yüzde 40'ı
hidroelektrik santrallardan elde edilmektedir. Bu
rakamlardan da anlaşılacağı üzere, su potansiyelieri* ni kullanıp daha ucuza enerji elde etmeliyiz.
Turistik ve dünyanın cenneti Gökova'ya santral
kurmaya hiç ihtiyaç yoktur. Aslında kimseninı hakkı
da yoktur buna. Çünkü, termik santraldan çıkacak
soğutma suyunda alabalık üreteceğimize, bu barajlar
da alabalık üretelim.
Yukarıda bahsetmiş olduğum gibi, Devlet Su İş
lerinin bütün projeleri özel teşebbüslere yaptırılmak
tadır. Bilhassa kârlı ve ekonomik projeler özel teşeb
büse verilmektedir. Ancak kâr etmeyecek ve şüpheli
projeler genel müdürlük tarafından yapılmaktadır. Bu
nedenle Devlet Su İşleri, persoınel değerlendirmede,
etüt ve proje personeline en düşük ücreti vermekte,
bu bakımdan kıymetli elemanlar özel teşebbüse
kaçmaktadırlar ve bu projeler daha başlangıçta olum
suzluğa itilmektedir.
Genel müdürlüğün, etüt ve proje elemanlarına
daha fazla ücret vererek projelerin yapılmasını sağ-.
lamasını ve iyi eleman istihdam etmesini, özel teşeb
büsün eline bakmamasını canı gönülden istemekteyiz.
Sayın milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bugüne kadar planladığı hiçbir işi zamanında
bitirememiş, yüzde 50 süre uzatmıştır. Ayrılan prog
ram ödenekleri de hiçbir zaman yüzde 100 gerçekleş
memiştir. Bütçeden ayrılan Devlet Su İşleri ödemeleri
1975 - 1984 değerlerine göre nakdî olarak yüzde 75
ila yüzde 93 arasında gerçekleşmiştir. Fizikî gerçekleş
me ise yüzde 68'i geçmemiştir. Bugün dahi müteah
hitlere istihkakın ancak, yüzde 10'u peşib para, geri
kalanı da bono şeklinde verilmektedir. Bono için de
bir hayli faiz ödenmektedir. Devlet Su İşleri bugünikü yatırım ve programları ile Türkiye'nin enerji ve
sulama ısorununu çözemez. Bulgarlara ve Ruslara
daha çok avuç açarız. Devlet Su İşleri Genel 'Mü
dürlüğüne gerdMi Önemin verilmesini, ödeneklerin ar
tırılmasını hükümetten istemekteyiz. Devlet Su İşle
rine 1955-1969 yılları arasında gereken önem veril
miş, büyük yatırımlar yapılmış; falka't o tarihten son
ra bir kenara bırakılmıştır.
Sayın milletvekilleri, tesisleri yapmak kadar işlet
mek de önemlidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
işletme ve bakım faaliyetlerini zor yürütmektedir Bu
nun yanında «Emanet ve püremanet» adı altında yeni
işlere girişmektedir. Böylece zaten çok az olan sula
ma alanlarının işletilmesi yürümemektedir. Tesis yap
makla bütün işler bitmez; en iyi şekilde işletilmesi
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gerekmektedir. Sulama ile uğraşan 'kuruluşlar arasındaki gerekli işbirliğini kurarak bunların rasyonel bir biçimde çalışmalarını sağlamalıyız.
Sayın milletvekilleri, konuşmamı 'bitirirken, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin ıbütün
ulusumuza 'hayırlı, uğurlu olmasını diler, en derin
saygılarımı sunarım. (MDP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın İlhan. Za
mana da gayet iyi riayet ettiniz; ayrıca teşekkür ederim.
Sayın Gülez, 'buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar)
Sayın Gülez, siz de zamana riayet ederseniz, çok
mutlu olacağız.
Teşekkür ederim.
MDP GRUBU ADINA TURGUT YAŞAR GÜ
LEZ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1985 Yılı
Bütçesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüş ve temennilerini yüksek heyetinize arz etmek
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle yüce
heyetinize şahsım ve grubum adına saygılarımı arz
ederek konuşmama haşlamak istiyorum.
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miz ekonomisine ve teknolojisine azamî ölçüde katmak zorundayız. Bunu yaparken de ekonominin ve
teknolojinin değişmez kurallarından asla taviz vermemeliyiz. Vatan ve milletimizin refahı ve bekası
için zaman ve kaynak israfının yollarının tıkanma
sını sağlamalıyız.
Güçlü bir ekonomiye sahip olabilmenin yanında, hedeflenen kalkınmış hem tarım, hem de sanayi
ülkesi olabilmemiz için, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığına düşen görevlerin ifası da görevleri kadar önem taşımaktadır. O nedenle söz konusu bakanlığın faaliyetlerini parasal değerler açısından değil, fiziksel değerler açısından değerlendirmek ve ona
göre bütçelemek gerektiğine inanıyoruz.
Enerji ve tabiî kaynakların ülkenin istifadesine
sunulmasında veya kullanılmasında karşılaşılan fizik
sel ve finansal darboğazların günlük, aylık, hatta yıl
lık geçici 'tedbirlerle aşılması, kaynak israfının belli
başlı sebepleri arasında yer alır. Bununla birlikte
söz konusu darboğazlar yeni ve büyük problemleri
vanına alarak gündemde kalmaya devam eder. Böylelikle büyüyen darboğazların, günün ve geleceğin
ihtiyaçlarının emniyet altına alınması lazımesini de
ertelediği bir vakıadır. Evleviyetle bu bakanlığa tah
sis olunacak bütçenin bu darboğazları yenecek ve
geleceği de teminat altına alacak, fiziksel gerçekleş
meleri karşılayacak miktarda ve istikrarda olması
beklenir. Fiziksel gerçekleşmelerin de ona sarf edi
len bütçeyi helal ettirmesi gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı yatırımcı dev müseseselerin bağlı veya il
gili olduğu teknik bir kuruluşumuzdur. Ülkemiz için I
çok önemli olan görevleri vardır. Enerji ve tabiî
kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin sa
vunması, 'güvenliği ve refahı, millî ekonomimizin ge
lişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yar
Yıllardan beri bu kürsüden, enerji üretimi ülke
dımcı olmak için, enerji ve tabiî kaynakların bu he
I ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu için, hid
def ve politikalara uygun olarak araştırılması, eleş
rolik ve termik potansiyelin yeterli bir biçimde veya
tirilmesi, üretilmesi ve tüketilmesini sağlamak zorun
gereği şekilde hizmete sokulmadığı söylenir, kömür
dadır. O halde, teknik bir bakanlık olan Enerji ve
ve petrol üretiminin yetersiz kaldığı ifade edilir.
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Bütçesini bu açıdan
Enerji ve tabiî kaynakların kişi başına düşen mik
değerlendirmek ve buna göre görüşlerimizi ve ken
tarının, diğer ülkelere kıyasen çok düşük kaldığı, çedilerine yardımcı olacağına inandığımız temennile
I şit'H rakamlar verilerek dile getirilir ve yatırımların
rimizi arz etmeye çalışacağım.
öncelik sıraları tartışılır. Bunlar yine gündemdedir;
Konuşmamda spesifik olay ve gerçekleşmelere I yine söylenecek, ifade edilecek, dile getirilecek ve
tartışılacaktır. Bunları tekrarlayarak vaktinizi ve sa
yer vermeyeceğim. Satırbaşları itibariyle sunacağım
bırlarınızı
zorlamak istemivorum. Ancak, haklı olan
görüş ve temennilerimiz sadece tenkit etmek gibi
lara da katılmamanın mümkün olmayacağını ifade
teknolojiye ters düşeceğine inandığımız düşünce ve
etmekle iktifa edeceğim.
temennilerden soyutlanmıştır. 'Bu nedenle konuşma
Devlet Bütçesinin çok önemli bir bölümü bu ba
mın bu ölçüler içinde mütalaa edilmesini rica ede I
kanlığa
tahsis edilmektedir. Yıllık 5,5 trilyon Türk
rim.
Lirası olan tüm bütçenin yüzde 20'si civarındaki,
Sayın milletvekilleri, teknolojinin baş döndürücü
ve şaşırtıcı bir hızla ilerlemekte olduğu bu ortam- I yaklaşık 1 trilyon Türk Lirası, söz konusu genel büt
çe imkânlarında çok önemli bir yer tutar. Bunun idda, milletçe çalışmak; ama yılmadan, yorulmadan
çalışmak suretiyle kaynak yaratmak ve bunu ülke- j raki içinde olanların, aslî ve vicdanî sorumlulukları
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tartışılamayacak kadar büyüktür. Bu sebeple yetkili
ve ilgililerin, bütçenin her kuruşunun sarfında yerine
masruf olmasını adım adım izlemelerini, nakdî yatı
rımların en kısa zamanda fizikî yatırımlara dönüş
mesini sağlamakta azamî çaba, itina ve dikkati gös
termelerini beklemekteyiz. 'Bu 'hususun ısrarlı takip
çisi olduğumuza ve olacağımıza hiç kimsenin şüphe
si olmamalıdır.
Sayın milletvekilleri, diğer bütçelerin olduğu gibi,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin de
enflasyon ve kur farkları karşısında yatırım ıgücünü
kaybetmemesi için hükümetin gerekli tedbirleri daha
fazla geciktirmeden alması ve etkin 'biçimde yürür
lüğe koyması gerekmektedir. Çünkü, zaman ve kay
nak kaybının faturası haksız yere millete ödetilmektedir.
Enerji sektörümüzün plan ve programlarda belir
lendiği üzere bir ana plana bağlanması geciktirilme
melidir. Ana plan değişmez, diye bir kaide yoktur.
Günün icaplarına 'göre değiştirilmesi veya revize edil
mesi mümkündür. Böyle 'bir planı en azından yatı
rımların önceliklerinin tespitini sağlar ve tartışma
ları önler. Ana planda hidrolik potansiyelin heba
olmasını önleyecek ve güneş enerjisinden azamî de
recede istifade edecek tedbirlerin de yer alması ha
lisane dileğimizdir. Bu büyük imkânı gerçekleştirecek
teknik bilgi, teknik ıgüç, teknik tecrübe ile beceriye
sahip olduğumuza İnanıyoruz. Geç kalmamalı, za
man ve imkân israfına son verilmelidir.
Sayın milletvekilleri, eğer bir bakanlık, «Hidro
lik kaynaklarımız yılda 100-110 milyar kilovat/saat
elektrik enerjisi verebilecek kapasitede» diyorsa, ter
mik potansiyelin '60-ı65 milyar kilovat/saat elektrik
üretebilecek kapasitede olduğunu vurguluyorsa; bu
büyük potansiyelin kullanılmasını sağlamaları da
haklı Ibir 'beklenti oluyor.. Bu (beklenti dolayısıyla da
her 'bütçe müzakerelerinde hidrolik ve termik po
tansiyelin kullanma yüzdeleri öncelikle göz önüne
alınır ve sorulur. Bilinen gerçek şudur ki, Türkiye'de
enerji üretimi yetersizdir. Söz konusu yetersizliğe en
büyük amil, enerjiyi üreten tesislerle, enerjiyi tüke
ten tesislerin yatırımı oranlarının uzun müddet ener
jiyi tüketen tesisler lehinde seyretmesi olmuştur.
Bu husus göz önüne alınarak, üretim ve tüketim
tesislerinin yatırım oranlarının dengelenmesi için bir
kaç yıldan beri enerji sektörüne millî gelirden yüz
de 25 civarında yatırım payı ayrılmaktadır. Bunu,
çok iyi bir şekilde değerlendirmek, fiziksel gerçek
leşmelerin artmasına azamî dikkat ve İtina göster
mek lazımdır.
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Cari yılda 'Elbistan A-1 termik üniteshi'in, Aslantaş 1-3 ile Oymapınâr 1-4 hidrolik santrailarının iş
letmeye ıgirişleriyle, tüketim ortalama toplamı 4,1
ımilyar kilovat/saat enerji daha kazanmış bulunuyor.
Böylelikle 32 milyar kilovat/saate ulaşan tüketim
potansiyelinin gelecek 5 yıl içinde işletmeye alına
cak 24,4 milyar kilovat/saat 'termik, 13,4 milyar ki
lovat/saat hidrolikle toplam 37,8 milyar kilovat/saat
enerji tüketim imkânlarıyla toplam 69,8 milyar ki
lovat/saate ulaşacağı yüksek heyetinizce de bilinmek
tedir. Böyle dahi olsa 1989 yılı sonunda termik ve
hidrolik potansiyelimiz yaklaşık yüzde 41-44 civa
rında ku'Uantlabi'leceiktir.
Sayın milletvekilleri, tesisi öngörülen termik santrallardan beklenecek 37,8 milyar kilovat/saat ener
jinin ne kadar zaman dilimi içinde tüketime arz edi
leceği bilinmediğinden, 8,1 milyar kilovat/saat enerji
üretecek Atatürk Barajı Santralının 1991 'den itiba
ren işletmeye alınabileceği dikkate alınarak, toplam
tüketim bu rakam içine alınmamıştır. Görüldüğü
üzere, enerji üretimi 1989 yılı sonunda bile yine de
yetersiz kalacak, fizikî gerçekleşmelerin tartışması
gündemde kalmaya devam edecektir. O halde Tür
kiye gündeminde güncelliğini devam ettireceği anla
şılan enerji sorununun çözümüne yardımcı olacak
her faydalı çabayı herkesin desteklemek zorunda ol
duğu çok açık bir gerçektir.
Bu nedenledir ki, yukarıda arz ettiğimiz gibi, hid
rolik ve termik kaynaklanmızın azamî ölçüde kul
lanılması, güneş ve diğer enerjilerden, hatta nükleer
enerjiden bile yararlanılması için sarf edilecek her
faydalı çabanın destekçisi olmaya devam edeceğiz.
Sayın milletvekilleri, yerüstü ve yeraltı kaynak
larımızın tmillî ekonominin hizmetine sunulmasında
araştırma, değerlendirme, kurma ve işletme ile hiz
mete sunma görevlerini münferiden veya müştere
ken sürdürmekte olan kurumların, söz konusu gö
revlerini azamî seviyede ifa etmelerini bekliyoruz.
Kendilerinden beklenen ve sunulan hizmetlerinden
azamî derecede yararlanılabilmesi için alınacak her
türlü faydalı çabaları da destekleyeceğiz. İhtiyaç du
yacakları finansal kaynakların ilavesi veya aktarıl
ması hususundaki taleplerinin gerçekleşmesi için, bize
düşecek görevleri hiçbir zaman esirgemeyeceğiz.
Bu hususları altını çizerek arz ettikten sonra, söz
konusu kuruluşların tam kapasiteyle hizmet verebil
meleri ve araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini
yürütebilmeleri için gerekiyorsa ilave kadro, alet,
edavat ve makine parklarıyla takviye edilmesi temen-
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nisindeyiz. Buna rağmen, kapasite kullanımında uğ
ranılacak ataletin, 'boşa harcanacak bir kuruşun he
sabını en etkin bir 'biçimde sorma hakkımızı da saklı
tutmaktayız.
Enerji ve tabiî kaynakların milî ekonomiye ka
tılması çalışmalarında özel sektörün de hizmetinin
•büyük faydalarına inanıyoruz. Ancak, külfet-nimet
dengesinin titizlikle muhafaza edilmesinden yanayız.
'Külfet-nimet dengelerinin kamu sektörünün veya
özel sektörün lehine yorumlanmaması lazımdır ki,
bu 2 sektör daha geniş hizmet alanlarında yan yana
ve ahenk içinde çalışabilsinler. Bundan ülkenin ka
zançlı çıkacağına inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığına bağlı ve ilgili kuruluşlardan, faaliyet ko
nularından gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirebilecekleri yatırımlardan, bütçelerinden teker teker bahse
dip zamanınızı almaktan kaçındığım dikkatinizden
kaçmamıştır, buna eminim; ama Etibank, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı ve 'bağlı ortaklıkları ve
iştirakleriyle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun
söz 'konusu bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar ol
ması gerektiği kanaatimizi muhafaza etmekteyiz.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve
ilgili kuruluşlarının, kendilerini genel görüş ve te
mennilerimiz içinde bulacaklarını; vatan ve milleti
mizin lehindeki başarılarını 'kutlamaktan geri kalma
yacağımızı tekraren ifade ötmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, şimdi engin müsamahanıza
sığınarak ülkemizin petrol konusu ile ilgili görüş ve
temennilerimizi arz etmeye çalışacağım.
Bugün memleketimizde enerji darboğazının ha
fifletilmesi bile ulaşılması gereken önemli bir eko
nomik hedef sayılmakta ve enerji sektörüyle ilgili
çalışmalarda, petrol dışındaki kaynaklardan fayda
lanmaya gayret edilmektedir. Ancak, bu çalışmalar
istenilen düzeye ulaşsa dahi ham petrol ve tabiî gaz
ihtiyacı artmakta devam edecek ve bu maddelerin
üretiminde ciddî gelişmeler sağlanmadığı takdirde
enerji meselemiz kolaylıkla halledilemeyecek ve bu
nunla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi, önümüz
deki yıllarda da döviz girdilerimizin büyük bir kıs
mını ham petrol ve tabiî gaz ithalatına tahsis etmek
gerekecektir.
Bu sebeple yurdumuzda ham petrol ve tabiî gaz
üretimine ait yatırımları mümkün olabilecek en üst
düzeye çıkarmak ve bunu sağlayabilmek için izlen
mesi gereken en uygun politikayı ele almak zorun
dayız. Ancak, memleketimizin ham petrol ve tabiî
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j gaz varlığının tespiti ve değerlendirilmesi hususunda,
geçmişte yapılan çalışmaların ve izlenmiş olan po
litikaların uygun ve yeterli olduğunu ifade etmeye
I irrMn yoktur.
I
Gerçekten, yurdumuzda bu konudaki çalışmalar
yaklaşık 60 yıldan beri devam etmesine rağmen, ham
I petrol ve tabiî gaz rezervlerimizin incelenmesi ve tesI piti ile ilgili jeolojik ve jeofizik faaliyetler çok düI şüik bir seviyede kalmış ve bugüne kadar sadece 800
I civarında arama sondajı tamamlanabilmiştir.
Bazı ülkelerde bir yıl zarfında gerçekleştirilen ara
ma sondajı sayısının binlerle ifade edildiği dikkate
I alınırsa, memleketimizin petrol faaliyetinin seviyesi
I hususunda bir değerlendirme yapılabilir.
I
Arz olunan düşük seviyedeki arama yatırımları
I sebebiyle ham petrol ve tabiî gaz üretimimizde ciddî
bir gelişme sağlanamamış ve fiilî üretim miktarları,
I ham petrol ve tabiî gaz rezervlerimizin verimli şeI kilde kullanılmasına imkân verici bir seviyeye ulaşaI mamıştır. Nitekim, 1983 yılında ham petrol üretimi
miz 2 203 477 metrik/ton olarak tahakkuk etmiş ve
aynı yılda 14 161 786 metrik/ton ham petrol ithal
I edilerek ihtiyacımız karşilanabilmiştir.
I
Yurdumuzda 1960'lı yıllarda ham petrol üretimiI mizin 3 milyon 700 bin tona kadar yükseldiğini ve
I daha sonra devamlı bir azalma gösterdiğini ayrıca
I belirtmek istiyoruz.
I
Ham petrol ve tabiî gaz üretimimizin düşük seI viyede bulunmasında, bugüne kadar izlenmiş olan
politikaların rolü büyüktür. Ham petrol ve tabiî gaz
I arama yatırımları, risk oranı fazla ve oldukça pahalı
I yatırımlardır. Günümüzde bir arama sondajı karada
I ortalama 3-4 milyon dolar, denizde 8-10 milyon doI ların üzerinde bir harcama ile tamamlanabilmekteI dir. Ayrıca, bir arama sondajının bitirilmesinde, koI nularmda uzmanlık kazanmış birçok firmanın işbirI ligine de ihtiyaç bulunmaktadır.
I
Arama faaliyetinin ilk merhalesini jeolojik ve jeoI fizik incelemeler teşkil etmektedir. Bu ameliye uzI man personel ve özel, pahalı ekipmanla icra olunaI bilir. Bu incelemelerden elde edilen verilerin değerI lendirilmesi de ayrı bir uzmanlık dalı ve özel ekipI man meselesidir.
I
Petrol ve tabiî gaz arama ameliyelerinde ikinci
I merhale jeolojik ve jeofizik incelemelerin değerlenI dirilmesinden elde edilen neticelere göre, belirlenen
I bir mevkide istenilen derinlikte bir sondaj yapılması
I ımeliyesidir. Sondaj ameliyesi de aynı şekilde özel
I ve pahalı ekipman, malzeme ve uzman personel ge| rektirir503 —
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Ayrıca sondaj sırasında çimentolama, log ve nu
mune alma gibi işlemler sebebiyle de bazı uzman
firmaların hizmetlerine ihtiyaç vardır.
ıBir kara sondajının . tamamlanmasında kullanıl
ması gereken ekipmanın değeri yaklaşık 20 milyon
dolar, deniz sondajında ise 100 milyon dolar civa
rındadır. üstelik, her sabada olduğu gibi, petrol ara
ma mevzuunda da 'teknoloji devamlı ve hızda değiş
me halindedir.
Bu kısa açıklamalardan anlaşılacağı üzere, mem
leketimizin petrol arama faaliyetlerinin gereken bir
düzeye yükselmesi için, gerek finansman ihtiyacının
karşılanabilmesi bakımından, gerekse teknoloji ve
hizmetler bakımından yabancı sermaye ve yabancı
firmaların hizmetlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bugün petrol ihraç eden ülkelerin büyük bir kıs
mı bu duruma, yabancı .sermaye ve teknolojiden fay
dalanmak suretiyle ulaşabilmişlerdir.
Maalesef, bazı devrelerde ülkemizde yabancı ser
mayeye gerekli imkânın verilmemesi doğrultusunda
bir politika izlenmiş, bazı devrelerde bu yabancı ser
mayenin değeri anlaşılmış olmakla 'beraber, bu ser
mayeden faydalanmak hususunda gerekli ortam ha
zırlanmamış, bu hususta geç kalınmıştır.
Memnuniyetle belirtmek isteriz İki, 12 Eylül ida
resi, memleketimizin hayatî meselelerinin yanında,
petrol yatırımlarında yabancı sermayeden faydalan
ma konusunu da ele almış, petrol mevzuatında ge
rekli değişiklikler yapılmış ve yabancı sermaye için
güvenli ortam hazırlanmıştır. Bu politika ve ortam,
yabancı sermayenin ülkemizle ilgilenmesini sağlamış
ve yeni yabancı sermaye yatırımları başlamıştır. Ni
tekim, 1981 yılında Türkiye'ye gelen bir yabancı fir
manın, bugüne kadar Türkiye'de tamamladığı pet
rol arama yatırımı 50 milyon doları aşmıştır.
'Bugün Anavatan Partisi iktidarının da 12 Eylül
idaresinin bu konuda ele aldığı esaslara paralel bir
politika içinde, yabancı sermayeden de faydalanmak
suretiyle petrol arama yatırımlarını hızlandırma ka
rarında olduğunu müşahede ediyoruz. Ancak, plan
ve programlarda ve resmî beyanlarda izleneceği ka
bul ve ifade edilen bu politikaya, uygulama alanın
da gerekli değerin verilmediğini görüyoruz.
lönce, devlet eliyle yapılmakta Olan petrol arama
yatırımlarını hızlandırabilmek için 1984 yılında ek
bir finansman kaynağı sağlanmamış ve bu faaliyetle
ilgili işler âdeta oluruna bırakılmıştır. Sonra petrol
yatırımlarıyla ilgili ithalat, hizmetler ve benzer iş
lemler Katma Değer Vergisi mevzuuna alınmak su-
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retiyle bu yatırımlarda yerli ve yabancı sermayenin
teşvik politikasına ağır bir darbe indirilmiştir. Pet
rol ameliyesi sebebiyle yurt dışından ithali zorunlu
bulunan malzeme ve teçhizat İçin Petrol Kanunu ile
tanınmış bulunan gümrük muafiyeti, özellikle ya
bancı sermaye yatırımında önemli bir teşvik unsu
rudur. Bu malzeme ve teçhizatın ithali Katma Değer
Vergisine tabi tutulmakla, daha yatırımın hazırlık
devresinde müteşebbise büyük meblağlar ödetilecek tir. Mesela, bir deniz sondajına geçici olarak ithal
olunacak ekipman için, bu ekipmanın kıymeti 50
milyon dolar civarında ise, 5 milyon dolar karşılı
ğında Katma Değer Vergisi ödenmesi gerekecektir.
Ekipman ithali bir tarafa bırakılsa bile, Katma 'De
ğer Vergisi her türlü malzeme ve hizmet alımını kap
sadığından, yatırım tutarının hemen yüzde 10'unu
vergi olarak ödemek zorunda kalacak ve petrol ara
ma yatırımı sonunda keşif yapılamadığı ve üretime
seçilemediği takdirde bu verginin mahsubu da müm
kün olmayacaktır. Bu vergi, bazılarının sandığı gibi,
petrol arama yatırımlarını yüzde 10 oranında azal
tıcı bir netice vermeyecek, yatırımlarda caydırıcı bir
etki yapacak ve tasarlanan yatırımların belki de ta
mamı tehlikeye girecektir. Ancak, bu hatayı ortadan
kaldırmak maksadıyla hükümetin teşebbüse geçtiği
hususuda bazı haberler almış bulunuyoruz; bu te
şebbüs vakit geçirilmeden gerçekleştirilmelidir.
Petrol yatırımlarında yabancı sermayeden fay
dalanma politikasını benimsiyorsak ve yabancı ser
maye yatırımlarını hızlandırmak konusunda hazır
lanmış bulunan olumlu ortamı muhafaza ve devam
ettirmek arzusunda isek, petrol mevzuatının sağla
dığı teşvik araçlarını yeni vergi kanunlarıyla orta
dan kaldırmak veya tesirini azaltmak yoluna gidil
memesi gerekir.
Kaltma Değer Vergisi Kanununun kabulü anında,
hatta bu kanun tasarı halindeyken petrol yatırımla
rına alabilecek tesirleri yabancı sermaye merkezleri
ne ulaşmış ve olumsuz etkileri yayılmıştır. Şimdi sö
zü edilen kanun gerektiği şekilde düzeitilse bile, bu
etkiyi ortadan kaldırmak için ayrıca gayret sarf et
mek icap edecektir.
Vergi kanunu tasarılarını hazırlayan maliyecileri
mizde, vergilerin, devlet gelirlerini artırmak için ge
rekli bir araç olduğu zihniyeti hâkimdir. Modern
vergicilikte bu düşünce ikinci plandadır,-vergiden bek^ lenen ilk ve en önemli görev ülke ekonomisinin is
tenilen doğrultuda yönlendirilmesidir.
Muhterem milletvekilleri, petrol yatırımlarını kı
sa bir sürede iyi bir düzeye çıkarabilmek için bize
504 —
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göre şu önlemlerin ele alınması ve titizlikle uygulan
ması gerekmektedir.
1. Açık, güvendirici, yerli ve yabancı sermaye
yi !bu yatırımlara özendirici bir politika tespit edil
meli ve uygulanmalıdır. Bu politikanın esasları ara
sında yabancı sermayenin teşvikine ait önlemler, ön
celikle ele alınıp uygulamaya geçilmelidir.
(Katma Değer Vergisiyle husule gelen durum bu
yana bırakılırsa, petrol mevzuatı yabancı sermayeyi
teşvik 'bakımından uygun bir yapıya kavuşmuş bu
lunmaktadır. Ancak, uygulamadan doğan bazı ufak
tefek meselelerin halledilmesinde yarar vardır, Pet
rol yatırımlarına uygulanmakta olan fiyat kontrol iş
leri gerektiği şekilde yürütülememektedir, bu hizmet
Petrol işleri Genel Müdürlüğüne tevdi edilmeli ve
hizmetin ifası süratlendirilmelidir.
.Petrol ameliyeleriyle iştigal eden yabancı firma
ların sermaye ve kâr 'transferine ilişkin taleplerinin
incelenmesinde ve intacında gerekli sürat sağlanma
lıdır. Ayrıca, memleketimizde petrol arama yatırımla
rına yönelmiş yabancı sermaye bu yatırımların fi
nansmanında kendi kaynaklarıyla başbaşa bırakılmak
tadır. Kanımızca, yabancı sermayenin Türkiye'de ya
pacağı yatırımların finansmanında, az da olsa, yer
li kaynaklarla desteklenmesinde büyük yarar vardır.
Meşhur 20 sayılı Kararname ile petrol arama yatı
rımlarını teşvik -ötmek maksaldıyia 1974 yılında bir
fon kurulmuştur; ancak sözü edilen fonda biriken
kaynak bugüne kadar petrol dışında muhtelif işlerde
kullanılmıştır. Bu fon, bundan böyle kuruluş maksa
dına tahsis olunmalı ve bu kaynaktan yabancı ser
maye de faydalandırılmalıdır.
Yabancı sermayeyi özendirme mevzuunda ele alın
ması yarar sağlayacak diğer önlemlerden bazıları
na ayrıca değinmek istiyoruz.
Yetkili merciler tarafından petrolle ilgili yabancı
sermaye merkezlerinde devamlı faaliyet gösterilmeli,
neşriyat yapılmalı, bu merkezlerde ve Türkiye'de pet
rolle ilgili toplantılar, seminerler düzenlenmeli, ge
ziler tertiplenmeli ve bilgiler verilmelidir.
Yabancı sermayeyi Türkiye'de petrol yatırımla
rına özendirme bakımından elimize büyük bir fırsat
geçmiştir, Türkiye'de faaliyette bulunan büyük bir
yabancı firma kısa bir süre önce Güneydoğu Böl
gemizde çok önemli bir petrol ve tabiî gaz keşfin
de bulunmuştur. Filhakika, ilk bilgilere göre yeni
tamamlanmış bulunan bu arama kuyusundan günde
.1 500 varil civarında yüksek kalitede petrol ve 1 200
varil petrole eşdeğerde tabiî gaz üretilebilmektedir. Üs
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telik bu keşif, bu tarihe kadar hemen hemen tespit
jdilmemiş bulunan bir yerde yapılmıştır.
Başka bir ifadeyle, bu keşif, memleketimizin pet
rol ve tabiî gaz varlığı konusunda mevcut bilgileri
değiştirebilecek niteliktedir. Bu keşiften faydalanmalı,
yabancı sermaye merkezlerine kısa sürede ve en uy
gun şekilde takdimi sağlanmalıdır.
2. Memleketimizde petrol yatırımlarında devlet
sektörü yanında, özel sektörün de yer almasını sağ
layacak, katkısını artıracak önlemler alınmalı, teşvik
araçları getirilmelidir. Bu konuda uygulanabilecek teş
vik araçları arasında vergi muafiyeti, Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ gibi KİT'lerin halka
açılması girişimleri düşünülebilir.
'Petrolle ilgili devlet daireleri ve müesseseleri, ya
tırımları hızlandırmaya muktedir olacak bir düzeye
getirilmek üzere yeniden organize edilmelidir. Önce,
ülkemizin petrol faaliyetinin sevk ve idaresinden so
rumlu bulunan Petrol işleri Genel Müdürlüğü bu ko
nuda uzman elemanlarla, teçhizat ve malî kaynak
larla takviye edilerek yeniden. teşkilatlandırılmalı,
petrol politikasını uygulayacak ve petrol ameliyeleri
ni hızlandırabilecek ve denetleyebilecek bir düzeye
getirilmelidir.
Bahis konusu genel müdürlük, eski yıllarda ol
duğu gibi, doğrudan doğruya Enerji Bakanlığına bağ
lı olmalı ve bugünün bürokrasisinden kurtarılmalıdır.
v
Petrol işleri Genel Müdürlüğünün Bütçesi ve
personel ücretleri de, yetki ve görevleriyle orantılı
bir düzeye çıkarılmalıdır.
Memleketimizde devlet adına petrol arama faali
yetini yürütmekte olan Tüıikiye Petrolleri! Anonim
Ortaklığı, çeşitli sahalarda sağladığı finansıhan kay
naklarıyla lüzumlu lüzumsuz bir personel mevcu
duna ücret-ödeyen ve 'bir miktar da petrol; aramaya
yatıran yapabilen bir müessese olmaktan; kurtarıl
malı ve bu müessesenin cari giderleri gerekjli düzeye
indiriierek finansman kaynakları petrol aratana yatı
rımla! ına tahsis edilmelidir. Halen bu müjessesemiz
memleketimizin petrol sahalarının • büyük) bir kıs
mında arama hakikini ellinde bulundurmaktadır. Bu
na karşılık, sözü edilen sahaların zamanıftda ince
lenmesi ve değerlendirilmesi hususunda gerekli fi
nansman kaynağından mahrumdur. Binaenaleyh, bu
müessesemizin petrol arama faaliyetini hızlandıra
bilmek için yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yap
masında zaruret vardır. Bunu sağlayabiljmek için
müessesemiz, yerli ve yabancı sermayenin jkendisine
müracaatını beklememeli, bu konuda girişeni bizzat
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ele alarak sermaye piyasalarında devamlı faaliyet için
de olmalıdır.
Bunun yanında, işbirliği esasları yerli ve yaban
cı sermaye özendirecek nitelikte ve açık ıbir şekilde
peşinen tespit edilereik ilgili merkezlere duyurulmalıdır.
Mahiyetini kısaca arz ettiğimiz petrol politika
sının uygulanması suretiyle petrol arama yatırımla
rını gerekli düzeye çıkarabildiği takdirde, kısa bir
devrede petrol ve tabiî gaz ihtiyacımızın yerli üre
timle karşılanması imkânına kavuşabileceğimize ina
nıyoruz.
Değerli milletvekilleri, teknik 'bir hizmet birimi
olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımın konu
larında yüzde 100 başarılı olması dileğindeyim. Bu
başarı, ülkemiz ve ekonomisi açısından fevkalade
önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle bütçe
mizin vatanımıza, milletimize, bakanlığa, bağlı ve
ilgili kuruluşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diler,
Sayın Başlkana ve yüce heyetinize saygılarımı suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülez.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sarıoğlu; bu
yurun efendim.
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağrı)
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Halkçı Parti
Grubu adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
ve bağlı kuruluşları bütçesiyle, ilgili kuruluşların ça
lışmaları üzerinde görüşlerimi sunmak için huzuru
nuza çıkmış* bulunuyorum, önce, hepimizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Enerji Bakanlığı bağlı ku
ruluşlar; Devletin Su İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik
ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğünden ve ilgili kuruluşları da; Türkiye Elektrik
Kurumu Genel Müdürlüğüyle, Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden ibarettir.
Değerli arkadaşlarım, bugün bağlı ve ilgili ku
ruluşların 1985 yılı bütçesi, Türkiye bütçesinin ne
redeyse beşte biri oranında, yani 912,8 milyar olan
çok önemli 'bir bakanlığımızın bütçesini görüşüyo
ruz. Türkiye'nin, enerjide, sulamada, petrolde ve di
ğer doğal kaynaklarım harekete geçirmekte bu bakanliK ve bağlı ve ilgili kuruluşlarına çok büyük gö
revler düşmektedir.; Hepinizin ibildiği gibi, Türkiye'
nin ve Türk Ulusunun mutlu ve çağdaş bir toplum
olmadı, sanayileşme ve kalkınmamıza, adaletli bir
gelir dağılımına ve her alanda haksızlık ve dengesiz
liklerin giderilmesine bağlıdır.
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Sanayileşme ve kalkınmanın ise en büyük itici gü
cü enerjidir. Türkiye, geçmiş dönem içinde zaman
zaman enerji kriziyle karşı karşıya gelmekten dolayı
sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmelerinde de ar
zu edilmeyen ve'bütün toplumu rahatsız eden durum
lara düşmüştür. Bunun en önemli nedenlerinden biri,
enerji hammaddesinden, kullandığı makine ve araç
lara kadar çok büyük ölçüde dışa bağımlı, yanlış
ve bilinçsiz (bir politikanın uygulanmasıdır. Diğer
önemli bir yanlışlık da, Türkiye'nin kendi doğal
kaynaklarını değerlendirmedeki gücünü ve yetene
ğini ortaya koymada kararlı ve istekli davranmayışıdır. Bu durum, 'bütün dünyada dramatik bir şe
kilde yaşanılan ilk petrol şokunun başladığı 1973
yılına kadar sürmüş, bizim durumumuzda olan kal
kınmaktaki ülkeler hariç, gelişmiş ülkeler 'bu sarsın
tıyı en az zararla atlatırken, Türkiye, çırasız yaka
landığı ve herhangi bir alternatif yaratma yeteneğin
de ve durumunda olmadığı için, bu hazırlıksızlığın
ve plansızlığın faturasını sonraki yıllarda çok ağır
bir şekilde ödemişitir. Bu birinci petrol şoku işin ne
kadar ciddî olduğunun sinyalini vermiştir. Kalkın
mış ülkeler tasarruf önlemleri yanında, petrol fatu
rasını dışarıya sattıkları malların fiyatlarına da yan
sıttıkları için, krizi ciddî bir sarsıntıya uğramadan
azaltırken, Türkiye, ne düşünce (bazında ve ne de ey
lem bazında bir plan geliştirememiştir.
Enerji krizinin bir başka önemli nedeni de, nü
fus artışını, sosyal gelişmeyi, ekonomik gelişmeyi,
sanayileşmeyi sağlam istatistik! belgelere ve verile
re dayandıran kurumların ve deneyimli kadroların
istenilen düzeyde olmayışı ve ihtiyacın ıbu sebeple
doğru olarak tespit edilmeyişidir.
Üçüncü bir neden de, finansman yetersizliği ve
enerji yatırımları için (bütün makine ve teçhizatın
ithal yoluyla dışarıdan sağlanmasındaki sıkıntılardır.
İşte, bütün bu olumsuz unsurlar bir araya geldiğin
de sonuç olarak, enerji krizini doğurmuştur.
Özet olarak 'bütün bunlar, özellikle elektrik ener
jisi üretim ve tüketimindeki sıkıntılar, hedefleri ve
stratejileri belirlenmiş, amaç ve araçları ulusal kay
naklara ve önceliklere yönelmiş entegre bir genel
enerji planının olmayışından kaynaklanmıştır.
Bu gerçekler geçmişteki politik tartışmaların da
ne kadar yersiz olduğunu ortaya koymaktadır. An
cak üzülerek belirteyim ki, bugün de, gerek doğal
kaynalklarımızı ve gerekse insan potansiyelimizi en
rasyonel bir biçimde kullanmanın bir yöntemi, ıbir
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aracı olan ve bütün parametreleriyle belli genel bir
enerji planımız yoktur.
Halen termik santrallarda kullanılan teçhizatın
yüzde 60 - 65'ini, hidroelektrik santrallarda kullanı
lan teçhizatın yüzde 45'ini dışarıdan döviz borçla
narak almaktayız. Hâlâ belli bir yüzdesi hariç, bü
tün mühendislik hizmetlerini de dışarıdan sağlamak
tayız.
50 yılda 30 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi
üretebildik. Şimdi, 2000 yılında 160 milyar kilo
vat/saat üretmek istiyoruz. Bunun fizikî ve parasal
boyutlarını düşünmenizi rica ediyorum. Bugün gıp
ta ile baktığımız birçok ülike, vaktiyle kendi insan
potansiyelini, kendi enerji üretim araçlarını ve ken
di doğal kaynaklarını kullanarak bizim gibi ülkele
rin önüne geçmiştir. Norveç buna bir örnektir. Ül
kenin, bildiğiniz gibi, yalnız su kaynaklan mevcut
tur, kömürü yoktur, yakın bir zamana kadar pet
rolü de yoktu. Enerji üretiminde ne yapmış? Kendi
kaynaklarımın kullanılmasına öncelik vermiş ve bü
tün su kaynaklarını kullanmış; 90 milyar kilovat/saat
üretim yapıyor, kişi başına düşen tüketim de 23 - 24
bin kilovat/saat civarındadır. Hem nedense, her se
ne enerji bütçesi görüşülürken veya resmî ve özel
formlarda konuşurken hep rakamlar ortaya dökeriz;
«Falan ülke şu kadar üretiyor, filan ülke şu kadar
üretiyor, biz az üretip az kullanıyoruz» deriz. Bun
ları söylüyoruz da, bu ülkelerin neden ileri gittiğini
araştırmıyoruz. İşte, Norveç bir örnektir. Neden ener
ji üretiminde ileri gittiği bellidir. Kendi teknoloji
siyle kendi doğal potansiyelini değerlendirmiş, biz
ise eskiden beri ithal enerjiye bağlıyız; bir ithal has
talığına tutulmuş, gidiyoruz. Şimdiki hükümet de
bu hastalığı maalesef teşvik etmektedir. Şimdi merak
ediyor ve sıoruyorum: 1984 yılı itibariyle 7 560 me
gavat kurulu güç ve 30 milyar kilovat/saat enerji
üretimimiz olacaktır. 5 yıl içinde tamamlanacak hid
roelektrik santrallarının kurulu gücü 6 800 megavat,
üretimi ise 20 milyor kilovaitsaat. Yine 5 yıl içinde
tamamlanacak termik santralların kurulu gücü de
4 500 kilovat ve üretim de 26 milyar kilovat/saat
olacaktır. Bu rakamları üst üste koyup topladığımız
zaman, 1990'lara doğru toplam kurulu güç 18 860
megavat ve toplam üretim de 76 milyar kilovat/saat
olacaktır. Bu rakamı, şu anda mevcut hidrolik ve
termik birincil enerji potansiyelinden çıkarırsak, ge
riye 84 milyar kilovat/saat kullanılabilir kaynağımız
kalmaktadır. Eğer bunu 2000 yılına kadar değerlen
dirmek istersek, yılda 8 milyar kilovat/saat enerji
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üretmemiz lazımdır. Bu rakam, bugünkü üretimi
mizin dörtte biridir.
Daha önce, enerji projelerinin teçhizatının yüzde
60'ının dışarıdan ithal edildiğini söylemiştim, tşte,
bu 8 milyar kilovat/saat üretim için yılda 1 milyar
dolar dış para lazımdır. İşte sorun buradadır de
ğerli arkadaşlarım, Hükümet her yıl bu parayı na
sıl 'bulacaktır? Enerji sorununu şimdiki hükümet de
bu sakat ithal politikasıyla çözemez.
TEK'in ortak olduğu bir buhar kazam imalat
projesi var; yıllardır engellenmektedir. Termik ma
kineler yapacak TEMSAN projesi var; yıllardır sü
rüncemededir. Sadece küçük su türbinleri yapımı
zar zor devreye sokulmuştur. Bu projeler 1970'li yıl
ların ortasından beri sürdürülüyor. Kimi hükümet
ler, bunlar yapılsın, kimileri yapılmasın, kimileri de
özel sektörle birlikte yapılsın demiştir. Bu projeler
niçin düşünülmüştür? Enerji yatırımlarında karşıla
şılan döviz darboğazını ortadan kaldırmak, yerli
imalat yapmak için. Şimdi, inşa halinde bir sürü
termik santral projesi var; her birinin (bir paketinin
ya hükümetten hükümete verilen kredisi işlemiyor
veya gerekli döviz verilemiyor. 'Bu ve bunun gibi
diğer sebeplerle bütün bu tesisler 4 ila 5 yıl gecik
mektedir. Maliyet birkaç misli artıyor, üretim yapıla
mıyor ve sonuçta enerji krizi doğuyor. İşte temel
de, hükümetin uyguladığı p'loitikadan ayrıldığımız
noktalar bunlardır. Biz, taşıma suyla değirmenin ne
kadar zor döndüğünü deneyimlerle söylüyoruz^
Türkiye'nin bugün kullandığı toplam enerjinin
yüzde 40'tan fazlası ithaldir. Biz bunu önlemeye ça
lışırken, her nedense bu husus ne Enerji Bakanlığı
dokümanlarında ve ne de 1985 yılı Programında söy
leniyor; bir de bakıyoruz, Sayın Bakan arkadaşımız
ithal ıkömürüyle santral kurmaya kalkıyor, hem de
1600 megavatlık. Doğrusu bu kadar fantazi fikre
şaşmamak elde değil.
Değerli arkadaşlarım, o zaman sorarlar; karde
şim, sen evvela şu su santralını yap, şu termik santrallan yap, Elbistan'da kurulacak 12 adet 340 me
gavatlık üniteleri yap. Bundan önceki hükümetteki
sayın bakan da, Elbistan Santralının ikinci kısmı
nın çalışmalarını devamlı surette engelledi. Neden?
Bu santral çok pahalı, linyitleri kazanları yakmaz
diye. Ya bunun alternatifi? Nükleer enerji santralları
kuralım. Şimdi bu hükümet geldi bu sefer de nükleer
santral konusu dalgalanmaya bırakıldı. Ama şunu ifa
de edeyim ki, Elbistan Santralı ikinci kısmı çalışma
ları bu yüzden birkaç yıl gecikti.
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan arkadaşımın
lükse kaçan bir fikri daha var; o da, TKÎ tarafın
dan bugüne kadar 140 milyar lira harcanarak ger
çekleştirilen Elbistan Linyit Projesini ve linyit çıkar
ma işlerini satışa çıkarmak istemesidir. Kime? Rodövansla yağlı kuyruk arayan hazırcılara, tekellerin ba
balarına. Çünkü, ıbu alanda tekelleri yoktu; nasıl ol
sa TEK Kanunu da delindi. Bu anlamsız uygulama
lar ve kişileri, milletin ıstırabı, çilesi pahasına zen
gin etme çabaları, özel sektörcülük değil, özel sek
törcülük oyunlarıdır. Hiçbir finans ve makine park
gücü olmayan kişiye iş ve avans verirseniz bu, iş
bitirme değil, adam kayırma olur. Finans devletten,
kömür devîetten, destek devletten; ye kürküm ye.
Bunları yaparsanız, pahalılık ve yokluklar altında
ezilen bu fakir fukara sizlerden davacı olacaktır.
Bu, işletme durumuna getirilmiş tesislerin fedakâr
lığım millete yaptırıp, kârını birkaç sermayedara, işi
ni bilene teslim etmektir. Bunu ne kul, ne de Allah
affeder.
400 milyon avans verip, kömür çıkarttırmaya ça
lıştığınız kişinin ne derece başarılı olduğunu gördük.
Bütün Doğu bölgesi bu şiddetli kışta kömür sıkın
tısı içinde soğukta kıvranmaktadır. Sıkışık bir durumdaysanız, kömür çıkarmaya niyetiniz varsa; emir
verirsiniz, Devletin Doğudaki YSE'sinde. DSÎ'sinde,
Karayollarında bulunan yüzlerce yükleyici, size bir
ayda binlerce ton kömürü kazıp çıkarır.
Şimdi soruyorum : Nerede çıkardığınız kömür?
Şırnak'tan her yıl 1 - 1,5 milyon ton kömür çıkarılı
yordu; bu sene ne kadar çıkartılmıştır? Çıkarılmamışsa, sebebi nedir?
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9.11.1984 günü saat 17.00'de verilen bir telefon em
riyle, 12.11.1984 tarih ve 1247 sayılı yeni bir yazı ya
zılacağı bildirilerek, 400 ton kömürün hepsi ANAP'lı
Silopi Belediyesine tahsis edilmiştir. Böylece, Halkçı
Partiye oy veren 20 000 nüfuslu Cizre halkı, kışın,
soğukların ve de partizanlığın hışmına uğramıştır.
Şimdi düşünün, bu kömür işletmeleri şahısların eli
ne geçince ne oyunlar oynanacaktır.
Değerli arkadaşlarım, enerji sorunu; ithal kö
mür, ithal petrol, ithal makine ve teçhizat, ithal mü
şavir mühendislik ve bugün 3 - 3 , 8 milyar dolar olan
petrol faturasına ilave olarak, yılda en az 1 milyar
dolarlık dışarıdan enerji teçhizatı satın almak için
bulunacak borç parayla çözülemez. Bu, sakat bir po
litikadır. Geçmişteki enerj* krizlerinin özünde bu sa
kat politikalar yatmaktadır. Bu politika geçmişte if
las etmiştir, şimdi de iflasa mahkûmdur.
Bildiğiniz gibi, son çıkarılan yasayla, 1312 sayılı
TEK Kanununun amacı ve özü ortadan kaldırıldı.
Bakanlıktan izin alıp, bir yerde bir santral kurana,
o bölgedeki bütün enerji faaliyetleri, TEK'in mevcut
tesisleri ve bu tesisler vasıtasıyla sattığı elektriği ve
bunun kârı da devredilecektir. Peki, şimdi soruyo
rum : TEK enerji satıp, kâr etmeyince nasıl yatırım
yapacak? Kurulup çalışmakta olan ve bir kamu gö
revi yapan tesisleri satmak, millete ne kazandıracak?
Hiç. Sadece, bazı kişileri kazandıracak; işte bunun
da adı, özel sektörcülük. Biz, özel kesimin enerji te
sisleri kurmasına karşı değiliz. Kursun ve ürettiği
enerjiyi TEK'e, usullerine göre satsın; ama onun iş
leyen tesisleri ve kârı elinden alınmasın.

Seçim bölgemize gittiğimizde vatandaş önümüzü
-kesip, hesap soruyor. Verilen yetersiz miktarda kok,
çok pahalı olduğu için, vatandaşın kısılan alım gü
cü bu kömürü almaya yeterli değildir. Ama hiçbir
hükümet yetkilisi gidip, vatandaşın ne kadar çaresiz
olduğunu görüp, derdini dinlememiştir.

Şimdi, gazetelerden okuyorum: Devletten 400 mil
yon avans alıp, «Şırnak'ta kömür çıkaracağım» de
yip kaçan zat müracaat etmiş, TEK'i de yüzde 30
ortak ederek, Adıyaman Gölbaşı'nda termik santral
kuracakmış. Tanrı, böyle fedakâr müteşebbislerimi
zi nazardan saklasın. Kömür Devletten, proje Dev
letten, para Devletten; marifet hazretten.

Ayrıca, Hükümet partizanlık da yapmaktadır. îşte size bir örnek; 2.11.1984 tarih ve 1221 sayılı ya
zıyla ilgili kuruluştan, SiJopi Kömür İşletmesine be
lediye başkanının müracaatı üzerine, Halkçı Parti
Cizre Belediyesine, halka dağıtılmak üzere, 400 ton
kömür tahsis edilmiş. Ancak, 8.11.1984 tarih ve 1241
•sayılı yeni bir yazıyla bundan vazgeçilerek, bu 40ü
tonun 200 tonu Cizre, 200 tonu ise Silopi Belediyesi
ne tahsis edilmiştir. Daha sonra ise, kimler araya
girmişse, bu ikinci karardan da vazgeçilmiş ve

Sayın arkadaşlarım, biz, TEK'in bu işlere bulaş
tırılmasına, alet edilmesin? karşıyız. Parası olan, gü
cüne güvenen ortaya çıksın; kimse TEK'in arkasına
sinip, onu kullanmaya kalkışmasın. TEK Kanunun
da yapılan değişikliklerin ne büyük aksaklıklar do
ğuracağını göreceğiz. Şimdi belediyeler de harekete
geçti; TEK'ten kopmak istiyorlar. Her şey tekrar es
kisi gibi, dağınık düzene dönecektir. Değişik fiyatlar,
değişik yönetimler, değişik kuruluşlar; Bakanlık uğ
raşsın dursun.
508 —

T. B. M. M,

B : 47

19 . İ2

s

1984

O:

yapılıyor, sonra da sayın balkan arkadaşım, «Halk
lamlara alıştı» diyor. Bu, düpedüz
insafsızlıktır.
Halk alışmadı değerli arkadaşım, sadece çaresizdir;
dişlini gıcırdatıp duruyor. Eğer imkân olsaydı, tepki
sini gösterecek durumda bulunsaydı, herhalde baş
ka şeylerle karşılaşacağınızı görmüş olacaktınız.

Şimdi, bir de şu köy elektriklendirilmesi hususu
na değinmek istiyorum. Her sene TEK, başarılı bir
çalışmayla 2 500 - 2 800 köyü elektriğe kavuşturu
yordu. Bu sene elektrik verilen köy sayısı 1 200'lerde kaldı. Neden? Çünkü, Hükümetin «Hem dışarıdan
al, hem dışarıya sat» politikasına uygun olarak, TEK'e
köy elektrik işleri için verilmesi gereken 450 bin ağaç
direk, Orman Genel Müdürlüğünce verilmedi. Çün
kü, işini bilir işadamları, Orman Genel Müdürlüğü
ile anlaşarak, TEK'e verilecek direkleri ihraç etmek
üzere kapatmışlar. TEK için hazırlanan 12 metrelik
direkleri alarak; 5 metresini boyundan kesip, tomruk
diye piyasaya sürmüşler, geriye kalan 7 metrelikleri
de İran ve Irak'a ihraç etmişlerdir. TEK'e de, iste
diği 450 bin direkten ancak 50 bin adet verilebilmiş
tir. Ayrıca, öncelik verilen 19 Doğu ve Güneydoğu
Anadolu illerine verilmesi lazım gelen bir kısım di
rek de başka illere kaydırılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum : Bu ne
biçim ticaret, bu ne biçim serbest pazar ekonomisi?
Şahıslar zengin edilecek diye, yıllardır elektrik bek
leyen bu yöre halkı niçin cezalandırılıyor? Sabrı,
beklemekten tükenmiş bu insanlara niçin bu reva
görülüyor? Hani sosyal adalet, hani Doğu kalkınma
sı, hani kâğıt üzerindeki teşvik tedbirleri; nerede kal
dı vaat edilen yatırımlar? TEK'e malzeme, eleman,
para vermezseniz nasıl iş yapacak? İşte bu sebeple
bu sene köy elektriklendirme işleri bu istenmeyen dü
zeye düştü, vatandaşın umutları tekrar kırıldı, Bunu
yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.
1985 Yılı Programında bir de madde var; «Köy
elektrifikasyonu yatırımlarında bölgelerarası eşitlik
sağlanması amacıyla, geri kalmış yöreler öncelikle ele
alınacaktır» denmektedir, İşte buyurun önceliği. Sa
dece kâğıt üzerinde öncelik; mevsim kısa malzeme
ydk; iş yapılalmıyor. Nasıl olacak bu öncelik, merak
ediyorum doğrusu.
Şimdi biraz da petrol fiyatlarına değinmek isti
yorum.
Değerli arkadaşlarımı, bugün memlekette petrol
kullanmayan yoktur. Kırsal kesimde ve gecekondu
bölgelerinde ise tüp gazı kullanmayan yoktur. Hükü
met işbaşına geldiği günden beri zam üstüne zam
yapmaktadır bu mallara. Şehirli de, köylü de, gece
konducu da bu zamlardan bıktı. Nerede ise isyan ede
cek. Son zamlar bu hükümet, 26.12.1983 tarihinden,
2.12.1984 tarihine kadar bir yılda petrol ürünlerine
10 defa zam yapmıştır. Bu sonucu ile zam oranı yüz
de 5Q'yı buldu. Dolar bahane ©ditip, zam üstüne zam I

Bir de şu slogan kullanılıyor : «Petrol bizde Av
rupa'dan daha ucuzdur.» Ama Avrupa'daki ücretler'e bizdekileri mukayese eden yOk. Orada 2 bin mark
ilan birisi 2 bin litre benzin alırken, biz de 30 bin
1,
ira alan ancak 150 litre alabiliyor. Çiftçi, mazota
"apılan Zamdan traktörünü hareket ettiremez, beledi
yenin koyduğu yasaktan dolayı hava kirliliği olan
şehirlerde- fuel-oil yakan kazanlarını kömüre dönüştüremeyen apartman sakinleri 'ise, tonu 90 bin
Türk 'Liirası olan kalorifer yakıtını alamaz; fakir fu
kara ise tüp gaz kullanamaz duruma geldi. Ayrıca,
20 Kasım 1984 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan
3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Yasasıyla, her
ne kadar yasa gereği olarak verginin yükümlüsü, bu
vergiye göre akaryakıtların 'satışını yapan rafineriler
ise de, verginin matrahı, vergiye tabi maddelerin sa
tış bedeli olacağından, yük vatandaşa binecektir. Ya
ni vatandaşa bir yeni yıl müjdesi daha var. Sayın Baş
bakan, «Bu yıl çiftçimizin altın yılı öldü» diyor.
Bizim dolaştığıimız bölgelerde çiftçinin ağzını bıçak
açmıyor. Yüzde 100'e varan gübre, yüzde 5.0'lik akarvakıt, tohumluk, ilaç, traktör yedek parça zamlarmdan ekim yapılamaz olmuş, üretim düşmüş; arpa,
buğday ithal edilivor. Hâlâ «Bu yıl çiftçinin altın yı
lıdır» denmektedir. Aldığını 'borçla, sattığını taksit
le alan Çiftçinin eğer altın yılı bu lise, Tanrı onu ba
kır yılından korusun.
Bu vesile ile Enerji Bakanlığına ilgileri dolayı
sıyla bağlı iki önemli kuruluşumuzdan da söz etmek
istiyorum. Bunlardan birisi, Türkiye Elektrik Kurumu
(TEK), diğeri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
dur. TEK, 1970 yılında kuruluşundan beri, Türkiye'
niın Doğudan Batıya elektriklendirilmesinde ve disip
linli bir sistemin yerleştirilmesinde, bütün kusurları
na rağmen, büyük hizmet vermiştir. Ancak, TEK ya
tırımları için öngörülen finansman maalesef yetersizdür.
Ayrıca, bugün inşa halinde olan santrallarm ba
zı paketleri için gerekli dış finansman da Hazinece
zamanında temin edilemediğinden, bu projelerde ge
cikmeler olmaktadır. Bu sorunun acele halledilmesi
gerekmektedir.
TKİ'ye gelince; birçoklarının menfaatına dokunduğu içlin, bu kuruluşumuzda devamlı kusur aran-
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makta ve suçlanmaktadır. Kimse, hangi teçhizatla,
hangi koşullarda hizmet verdiğini her nedense gör
mek istemiyor. Bize göre TKİ, bütün engellemelere
rağmen, büyük bir ça'ba içinde 'başarılı bir hizmet
veflmektedir. Ellerinde yüzlerce ocak, havza olup da
kömür çıkaramayan, doğru dürüst elemıan ve teçhi
zatı bulamayanlar da Ikenidi gözlerindeki merteği gör
meyip, TKt'nin gözünde çöp aramaktadırlar. Üzüle
rek söyleyeyim ki, Sayın Enerji Bakam arkadaşım da
bunlara katılarak kendi kuruluşunu güç durumda bı
rakmıştır. Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonuna
sunduğu raporun 15 inci sayfasında, «Kömür yatak
larının devletleştirilmesi gibi geçmdş dönedndeki yan
lış uygulama sebebiyle birçok kömür yatağı TKl ta
rafından işletilememüş, işletilen bazı yataklarda da
bazı önemli üretim düşmeleri olmuş, bazılarında bel
ki üretim seviyelerine henüz uiaşılalbilimliştiir. Genel
de kömür üretimi çok yavaş artırılmıştır» delmekte
dir.
©eğerli arkadaşlarım, durumu Maden Kanununun
müzakeresi dolayısıyla çok yakından bilmekteyim. O
sebeple, bu görüş tamamen gerçek dışıdır. Bugün 622
linyit sahasından sadece 64'ü devletin elindedir. Ge
riye kalan 1,8 milyar ton rezervli sahalar, kendine
«özel sektör» adı verip, safha kapatıp iş yapamayan
bazı kişilerin elindedir. Sayın Bakan, bir de bu iş ya
pamazları' övmekte ve bunların rasyonel işletmeciliğin
den bahsetmektedir. Tunçbilek'te ve Soma'da kömür
yataklarının ne denli istismar edildiğini herhalde özel
sektör felsefesi uğruna unutmuş placak. Biz, serma
ye koyan, yatırım yapan, üretim yapan müteşebbisle
rin küçük rezervleri değerlendirmesine karşı değiliz.
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, 5 - 6 dakikanız var,
lütfen toparlayınız efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Ama üretimde
termik santral kuracak veya ısıtma için kamu elindeki
sahaların kâr hırsı uğruna feda edilmesine şiddetle
karşıyız. Bugün TKt'nin elinde 626,4 milyarlık bir
proje paketi vardır. Acaba TKl devreden çıkarılırsa
bu dev yatırımları kim yapacaktır? Geçen sene 195,9
milyarlık TKİ Bütçesi bu sene 116 milyara inmiştir.
Yüzde 57 enflasyonu dikkate alırsanız, bu bütçe ger
çekten 60 milyara düşmektedir. Ümit ederim ki bu,
TKl'yi suçlamak için hazırlanmış bir kılıf değildir.
Değerli arkadaşlarım, şimdi de Gökova konusuna
değinmek istiyorum. Basınımızda, kamuoyunda, bilim
çevrelerinde ve hatta Türkiye sınırlarını aşarak baş
ka ülkelerde tartışma konusu olan Gökova Koyu ve
burada kurulacak termik santral üzerinde söylenecek
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her şey söylendi. Sayın Bakan ve bu işten çıkarı olan
ların dışında hiç kimse bu santralın o yörede kurul
masına taraftar olmamıştır.
Ayrıca, bu santralın aynı bölgedeki başka bir yer
de kurulması seçeneği de gösterilmiştir. Bu durumda
Sayın Bakanın, hiç'bir ekonomik ve teknik gerekçesi
kalmamıştır. Buna rağmen, eğer inat edip bu santral
bu sahile kurulursa, bu, o eşsiz doğa güzelliğini ve
onu korumak isteyen kamuoyunu çiğneme pahasına
olacak ve bu santral gelecek nesillere karşı işlenmiş
bir hatanın, bir mirasın hüzünle seyredilecek bir abi
desi olarak intikal edecektir.
Bu konunun kamuoyunda bu derece tartışılması
acaba nedendir? Niçin teknik adamlar, bilim adam
ları, yazarlar, Avrupada'ki Deniz Bilimcisi Cousteau,
yabancı basın, bizim millî basınımız, Milliyet Gaze
tesi ve diğer aklı erenler bu konuyla bu kadar ilgi
leniyorlar Bunların bir maddî menfaati var mı? Ha
yır arkadaşlarım. Bunlar vatanlarını sevmiyorlar mı?
Hayır arkadaşlarım. O halde, sadece Sayın Bakan ve
bu işte milyarlık hafriyat işi yapacak, baskı ve nüfuz
ile santral için sonradan rapor düzenleten müteahhit
mi vatanperverdir?
Değerli arkadaşlarım, milletin sırtından milyarlık
menfaat temin etmeye çalışanlara yol verenlere mil
let karşı çıkacaktır ve bu, sayın arkadaşımın siyasî
hayatında en büyük hatalarından birisi olacaktır. Çün
kü, oraya kazık çakılarak, dağlar devirerek ve mil
yarlar sarf edilerek kurulacak bir santral, bugünden
itibaren ekonomik değildir. Biz de bu işte 30 yıl ça
lıştık; içeride çalıştık, dışarıda çalıştık, bütün gerek
çelerini burada anlatıverdik. (HP sıralarından, «Bravo»
sesleri, alkışlar)
Sayın arkadaşımla beraber uzun yıllar çalıştık. Bu
gerekçelere karşı hiçbir gerekçe; teknik gerekçe, eko
nomik gerekçe ortaya sürememiştir. Eğer kendisi bas
kı altındaysa, şerefle istifa etmelidir ve «Bundan da
vazgeçiyorum» demelidir değerli arkadaşlarım. (HP
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, ben bakan arkadaşım hak
kında bu şekilde konuşmak istemezdim, çünkü yıl
larca beraber çalıştık; ama ortaya koyduğu gerekçe
lerin hiçbirisi tutarlı değildir. Orada da kendisine gös
terdik; 5 tane ünitenin kurulması için daha yer vardır,
Yatağan'da vardır, Yeniköy'de vardır. (ANAP sırala
rından «Süresi bitti» sesleri)
Bitmedi değerli arkadaşlarım. Biz bugün burada
yız, yarın değiliz; yarın milletin içindeyiz. Biz de bu
memleketin evladıyız; yıllarımızı verdik. Ortada bir-
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takım gerçekler vardır, bunları söyleyip anlatıyoruz.
, İçinizde de, konuştum, birçok arkadaşınız buna taraf
tar değildir, biliyorum; ama parti disiplini, mecburen
seslerini kısıp oturuyorlar.
"BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, toparlamaya çalı
şın.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Sayın milletve
killeri, müsaadenizle bir konuya daha değinmek isti
yorum. Bu da, Urfa Tüneli ile ilgili olan usulsüz öde
medir. Bildiğiniz gibi, Urfa Tüneli, Atatürk Baraj
Gölünden sulaftıa için projelendirilen beheri 7.64 ça
pında çift tünelden oluşmaktadır. Tünelin boyu 26 400
metredir. Yapımına 1977 yılında başlanmıştır. 1977
yılında yapılan ilk ihalede şantiye tesisleri kurulmuş,
giriş çıkış kazıları bitirilmiş, ve yaklaşık 11 bin met
re tutarında tünel kazısı tamamlanmış ise de, 1977 1980 yıllarındaki yüksek fiyat artışları ve o yöredeki
anarşik olaylar nedeniyle işin devamı mümkün olma
mıştır. 15 Mart 1980 yılında çıkartılan 8/505 sayılı
kararname uyarınca iş tasfiye olunarak yeniden iha
leye çıkarılmıştır. Kalan işin 1981 fiyatlarıyla keşif
tutarı 45 milyar Türk lirası olup, yapılan 2 nci iha
lede işe en düşük teklif veren (26,9 milyar) Ünal Akpınar firmasına ihale edilmiştir, tşin sözleşmesine gö
re 1987 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır. Müte
ahhit tarafından yapılan teklif yüzde 42 oranında in
dirime tekabül etmektedir. Müteahhit DSl'den 1,3
milyar faizsiz avans almıştır. Ancak müteahhit, malî
gücünün olmayışı ve kapasitesinin üzerinde işe gir
miş olmanın altında ezilmiş, iş yapamamış, 1983 yı
lında şantiyesini dağıtmıştır. Ayrıca firma, şantiyesin
de işin yapımı için bulundurduğu demir miktarını faz
la göstererek ve idare elemanlarını aldatarak, fazla
dan 752 396 999 Türk lirası istihkak almıştır. Bu yol
suzluk dolayısıyla müteahhit hakkında Urfa Cumhu
riyet Savcılığınca asliye ceza mahkemesinde, Türki
ye Cumhuriyeti Ceza Kanununun 343 üncü maddesi
gereğince dava açılmıştır. Bu konuda adı karışan ida
re elemanları ve DSİ bölge müdürü görevden alınmış,
ayrıca durumları Danıştay İkinci Dairesince tetkik
edilerek, lüzumu muhakeme kararı verilmiştir.
Diğer taraftan, müteahhit lidare aleyhine herhan
gi bir ciddî gerekçe göstermeden 926 510 886 Türk
lirası tutarında alacak davası açmışsa da, bundan, bü
tün masrafları kendine ait olmak üzere, Ankara As
liye İkinci Hukukta 1984/205 karar No. ile 9.5.1980
tarihinde vazgeçmiştir.
Urfa Tüneli müteahhidi DSİ Genel Müdürlüğü
ne verdiği 3 Msan 1984 gün ve 2 086 sayılı dilek
_
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çesi ve ekleriyle, başta Emlak Kredi Bankası olmak
üzere, diğer bankalara ve kuruluşlara toplam 7 mil
yar 165 milyon Türk liralık borcu olduğunu ve bu
borcun ödenmemesi halinde işi yapamayacağını açık
ça bildirmiştir. Bu borçların Urfa Tüneliyle herhangi
bir ilişkisi yoktur ve bu iş için borçlandığı iddiası
da geçerli değildir. Çünkü, bütün şantiye tesisleri,
enerji nakil hatları, su boruları, havalandırma, beton
tesisleri ye yıkama - eleme tesisleri idare malı olup,
müteahhide kiralanmıştır. Müteahhit daha önceden
aldığı 1 milyar 300 milyon Türk lirası tutarındaki
. faizsiz avansı da bu işe sarfetmemiştir. Bunlara ila
veten, firmaya ilaye para vermek üzere hazırlanan
ek sözleşme 6200 sayılı Devlet Su İşleri Yasasının 35
inci maddesi uyarınca Danıştay Başkanlığının müta
laasına sunulmuş ve Danıştay Birinci Dairesi ileri sü
rülen gerekçeleri yerinde görmeyerek, oybirliğiyle bu
isteği reddetmiştir. Bütün bu gerekçeleri karşısına ala
rak «Biz, fakir fukaranın hakkını kimseye yedirme
yiz; batan bankayı, firmayı kurtarmayız» diyen Sayın
Başbakanın kulakları çınlasın. Acaba neden usulsüz
ve yolsuz davranışları tespit edilen bu firmaya 11
milyar lira sıfır faizle avans ödemesi yapılmıştır?
Avans ödemesi, açıkça firma kaynına, kanunsuz,
usulsüz para ödemeye idareyi zorlamak değil midir
değerli arkadaşlarım? Genel müdür ve genel müdür
yardımcısı bu tezgâhın işlemesine karşı çıktıkları ve
bu kanunsuz işe alet olmadıkları için mi görevden
alınmışlardır?
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen bağlayın efen
dim.
PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bunun hesabı,
bu işe alet olanlardan sorulacaktır. Bu ödeme, DSİ'
nin karşı çıkmasına rağmen, siyasî baskı ile alınmış
bir kararduv
Değerli arkadaşlarım, bağlı kuruluşlardan Maden
Tetkik ve Arama Enstitüsü geçmişte büyük hizmet
ler vermiştir. Elektrik Etüt işleri Türkiye'de su kay
naklarının, su havzalarının değerlendirilmesinde bü
yük hizmetler vermiştir.
Petrol işleri Genel Müdürlüğü, yine aynı şekilde,
özellikle yeni Petrol Yasasının uygulanmasında, kendi
sine büyük görevler düşmektedir.
Devlet Su işlerimizin bütün hizmetlerini ve yaptığı
işleri bu kürsüde anlatmak için gerekli zamanın bir
saatten fazla olduğunu dikkatlerinize sunarım.
Değerli arkadaşlarım, şunu görüyorum; bütün bu
kuruluşlara tahsis edilen bütçeler çok küçüktür. Çün
kü, Türkiye'nin kaynaklarını harekete geçirecek bu
I iv __
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kuruluşlardır. Onun için hükümetten ve bakandan ri
cam; bu kuruluşlara elden gelen her türlü desteğin
gösterilmesidir.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmeden önce
şu hususlara değinmek istiyorum :
1. Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesine paralel
olarak bütün kaynaklarımızı mobilize edecek, üretim
ve tüketimi bütün parametreleriyle dikkate alacak
enerji master planının bir an önce tamamlanmasını,
2. Enerji üretim makineleri imal edecek TEMSAN projesinin sürüncemeden kurtarılarak, süratle
imalata geçilmesini,
3. Yeni santralların kurulmasında geç kalınmış
tır, bu sebeple Elbistan - B dahil, kurulacak bu sant
ralların derhal ele alınmasını, proje ve altyapı çalış
malarının hızlandırılmasını,
4. Elektrikten yoksun Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgemizin köylerinin elektri'klendirilmesi için,
şimdiden her türlü hazırlığın yapılmasını; eksiklerin
tamamlanarak ciddî bir uygulamaya geçilmesini,
5. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, gerek
bağlı ve gerekse ilgili kuruluşların personel ihtiyacı
nı gidermek için istenilen kadroların vakit kaybetme
den verilmesini,
6. Enerji projelerinin daha çabuk ve daha eko
nomik bir şekilde realize edilmelerini temin için, sa
dece bu projelerin finansmanında kullanılmak üzere,
yöntemi ve kaynakları bakanlıkça tespit edilecek özel
bir enerji yatırım destekleme fonunun kurulmasını,
7. Enerji yatırımlarındaki gecikme ve darboğaz
lardan biri olan müşavir mühendislik hizmetlerini za
manında yapıp yürütmek ve kontrol etmek üzere ku
rulan veya kurulacak etkin ve güçlü bir mühendislik
firmasının harekete geçirilmesini,
8. Sıkıntısı çekilen kaliteli teknik ve idarî per
sonel ihtiyacını gidermek üzere yasal bir düzenleme
ye gidilmesini, ileride doğması muhtemel gibi gözü
ken enerji krizlerinin önlenmesi için kaçınılmaz ön
lemler olarak görmekteyiz.
Ayrıca, gerek bağlı, gerekse ilgili kuruluşların hep
sine görevlerini en üst düzeyde yapmaları için her
türlü yardım ve desteğin verilmesinden yanayız. Bu
kuruluşlar, en büyük kamu yatırım ve hizmetlerini
yürütmektedirler. Bu sebeple, bunların politikanın dı
şında tutulması kesindir; hiçbir surette kararlarına
müdahale edilmemelidir.
Sözlerime son verirken, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçesinin yüce
ulusumuza ve bakanlığa hayırlı, uğurlu olmasını di-
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ler, hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunarım. (HP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu.
Halkçı Parti Grubunun diğer konuşmacısının 25
dakikası vardır.
Buyurun Sayın Özbek. (HP sıralarından alkış
lar)
HP GRUBU ADINA AHMET SIRRI ÖZBEK
(Adıyaman) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1985 Malî Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Bütçesi üzerinde Halkçı Partinin görüşlerini sunmak
üzere huzurlarınızdayım.
Ülkemizin enerji politikasıyla, doğal kaynakları
nın üretim ve işletme politikalarına yön veren bu
bakanlığın önemi elbette ki çok büyüktür. Konuşma
ma, öncelikle madenlerimize ilişkin görüşlerimizi ak
tararak başlamak istiyorum.
Bilindiği gibi madenler, yerkabuğu içerisinde in
sanların istem ve iradelerinden bağımsız olarak bulu
nan ve sanayiin en önemli iki girdisi olan enerji ye
hammaddeyi oluşturan oluşumlardır. Madenlerin en
ayırdedici özelliklerinden birisi, bir daha yerine ko
namayan varlıklar oluşudur. Yani, üretimi doğru ol
sun, yanlış olsun, yatağından çıkarılan madeni tek
rar yerine koymak mümkün değildir. Madencilik sek
törünün bu özelliği gözardı edilmemelidir. Yakın ta
rihimize baktığımızda, zamanında 3 - 5 dolara ihraç
ettiğimiz madenlerimizi (krom ve manyezit gibi) bu
gün veyahut birkaç yıl sonra dışarıdan alamaz duru
ma gelirsek, bu konuda ne kadar titiz ve dikkatli ol
mamız gerektiğini daha iyi anlayacağız.
Madenlerin diğer bir özelliği ise, tükenir olmala
rıdır. Dünya maden rezervleri sınırlı olup, bunların
dağılımı ülkeler bazında da sınırlıdır..
Değerli milletvekilleri, madenlerin en önemli özel
liklerinden birisi ise, belirli bir dönemde, o ülkede
yaşayan insanların değil, gelecek kuşakların da ma
denler üzerinde hak sahibi olduğu özelliğidir.
Bu saydığımız özellikleri ve madenlerin bir ülke
nin kalkınmasında temel taşlar olduğunu, itici güç
olduğunu göz önüne aldığımızda, madencilik sektö
ründeki üretim, planlama, yatırım ve yasal düzenle
melerin ne kadar dikkatle hazırlanmaları gerektiği
ortaya çıkmaktadır.
Madenlerimizden yabancı sermâyeye pay verilme
si düşüncesi yanlıştır. Böylesine dikkatli yatırım ve
üretim planlamaları yapılacak bir konuda hüküm ve
tasarruf yetkisinin, devlet gibi bir örgütün elinde ol
ması gerekir. Çünkü, bir kamu hizmeti olan maden
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işletmeciliğinin özel sektöre veya yabancı sermaye
ye verilmesi, hukuka aykırılığının yanında, gelecek ku
şaklarımızın haklarının şimdiden gaspedilmesi olacak
tır.
Değerli milletvekilleri, Anayasamız, ormanlarımız
gibi madenlerimizi de devletin hüküm ve tasarrufuna
vermiştir. Ormanlar hususunda bu konuda problem
yoktur; ancak, madenlerin durumu Hükümetçe de
ğiştirilmek istenmektedir. Bir yabancı çıkıp gelse ve
«Tüm ormanlarınızı keseceğim, karşılığında size mil
yarlara varan dolarlar getireceğim» derse, herhalde
kendisini sille tokat bu memleketten kovarız; ama
yerli ve yabancı yayın organlarına üç dilden «Maden
lerimizi niye işletmiyorsunuz, niye gelmiyorsunuz?» di
ye ilanlar veriyoruz. En acısı ise, doğal kaynaklarımı
zı mahveden, yok eden kişiler için bir maden affı
hazırlığı yapıldığı söylentileridir. Hesap sorulması ge
reken bu şahısların affını düşünmek, herhalde sayın
'bakanın en büyük ve affedilmez yanlışlığı olacaktır.
Kimi, ne için affediyorsunuz?
Sayın milletvekilleri, madenler açısından yıllardır
bir «özel sektör, devlet sektörü» lafı dillerdedir; ma
denleri özel sektöre mi verelim, devlet elinde mi kal
sın? Madencilikte ilke, marjinal bir kârla tüm rezer
vi değerlendirecek bir yöntem uygulamaktır. Hatta,
ulusal ekonomi açısından gerekli görülmesi halinde,
bugün ekonomik olmayan maden yatakları bile işle
tilebilir. özel sektörün amaçlarıysa bu ilke ile bağ
daşamaz. Çünkü, özel sektörün tek amacı kârdır; ris
ke girmeden, en az yatırımla, en kısa zamanda kârını
maksimize etmeye çalışır, özel sektör, madeni işle
tirken en kârlı kısımlarından işe başlar ve kârın da
ha yüksek olması için rezervlerin bir kısmını ziyan
eden üretim yöntemleri uygular. Bu uygulama sonu
cu, madenlerimiz Önemli boyutlarda tahrip olmuştur.
Maden işletmeciliği ilkelerini bir yana bırakarak
üretim yapmaya çalışan özel sektör, mevcut rezerv
lerin kârlı kısımlarını işletmekte ve madenlerin yüz
de 60'ından fazla kısmı yeraltında bırakılmaktadır.
Bunun ulusal ekonomiye verdiği zarar ise çok büyük
rakamlara ulaşmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği, dev
letleştirme söylentilerinin çıktığı yıllarda görülmüştür.
1978 yılı öncesi devletleştirme yapılacağı gerekçesiyle
ocaklar tahrip edilircesine üretim yapılmış ve geriye
âdeta bir harabe bırakılmıştır. 1977 yılı öncesi özel
sektör linyit ve bor tuzları üretiminin iki katı üretim,
1977 - 1978 yıllarında yapılmıştır.
özel sektör işletmeciliğinin diğer bir özelliği de,
yeterli arama çalışmaları yapamamaları, üretim mik
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tarının bilinmemesi ve daha az vergi ödemek için
eldeki rezervlerin olduğundan az gösterilmesidir. Dev
letleştirmeden önce özel sektörden devir alınan bor
sahalarında 8 milyon ton olarak gösterilen rezervin
220 milyon ton civarında ve 200 milyon ton olarak
gösterilen linyit sahalarında ise 1 milyar tonun üze
rinde rezervi olduğu görülmüştür. Devletin, özel sek
tör madencileri ve kömür işletmecileri üzerindeki de
netimi sıfırdır. Bu denetimi yapacak olan Maden Da
iresinin hali ise yürekler acısıdır.
Madenlerimizin özel sektöre devrinin sakıncala
rını yukarıda anlattıklarımız dışında, bor tuzları ve
linyitler üzerinde vereceğimiz örneklerle daha da somutlaştırabiliriz. Şöyle ki; bor tuzları, linyit ve demir
madenleri 1978 yılında devletleştirilmiştir. İşletme hak
kı Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye
Demir - Çelik İşletmelerine verilmiştir. Devletleştirme
nin amacı, ülkenin içinde bulunduğu döviz darboğazı
nı kısmen gidermek, sanayi için termik santrallar ara
cılığı ile ucuz elektrik enerjisi sağlamak ve demir çelik tesisleri için' güvenilir hammadde sağlamaktı. An
cak, devletleştirmeye ilişkin tüm işlemler 1979 yılında
durduruldu. 1983 yılında ise, 2840 sayılı Yasanın 2
nci maddesiyle bu sahaların işletilmesi hakkı yeniden
devlete verilmiştir. Aynı zamanda, trona denilen do
ğal soda, asfaltit ile nükleer enerji hammaddelerinin
işletilmesi de devlete bırakılmıştır. Linyit sahalarının
rezerv bakımından en önemlileri termik santral ku
rulması amacıyla kamu kuruluşlarında bırakıldı. Ay
nı husus demir sahaları için de sözkonusu idi. Dev
letleştirme sonucu, linyitlerde Türkiye Kömür İşlet
meleri tarafından havza madenciliğine geçilmiş ve
termik santral olanakları araştırılarak uygun yerler
den bazılarında bu santrallar kurulmuştur. Bir kısmın
da ise projelendirme yapılmıştır. Bunun yanı sıra, de
vir alınan sahalarda özel sektörün yaptığı tahribat or
tadan kaldırılmış, iyileştirme önlemleri alınmış, riski
yüksek rezerv çalışmaları hemen hemen tamamlanmış
tır. Bir kısmında ise önemli ölçüde de'kapaj yapıl
mış, üretim planlanmış ve projelendirilmiştir.
Hazırlanan yeni maden yasasına göre bu hale gel
miş. sahaların özel sektöre devri demek, devletin ve
dolayısıyla milletin olan bu paranın birkaç özel sek
tör patronuna «Al sen ye» denmesinden başka bir şey
değildir. (HP sıralarından alkışlar)
Kömür sahalarında dekapaj ihalelerinin özel sek
töre verilmesi 'büyük sakıncalar yaratmaktadır. Bunu
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Plan ve Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşmada, bilmeyerek iti
raf etmiştir.
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Devletin milyonlara varan döviz kaybına, hü
kümetin tüm karşı olmasına rağmen sübvansiyon
uygulamasına ve böylece hükümetin uyguladığı eko
nomik politikayı zedeleyen kömür ithaline neden olan
özel sektördür. Yıllarca Şırnak ve Silopi ocaklarında
yanlış üretim yapılmış ve ocaklar bozulmuştur. Bu
bozulan ocaklar dekapaj için yetersiz bir müteahhi
de ihale edilmiş, bu müteahhidin makine parkı olma
dığı gerekçesiyle, bakanın 'baskısı ve emriyle bu mü
teahhide 400 milyon lira avans verilmiştir. Sayın ba
kanın Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarının 182
nci sayfasında bahsettiği üzere, bu müteahhit aldığı
400 milyon liralık avans ile ihale şartnamesinde bu
lunması gereken makine parkını gümrük yoluyla ithal
ederek temin etmeye çalışmıştır. Bu şahıs lehine bun
dan daha büyük bir çıkar temini mümkün değildir.
işte, nereden bakarsanız bakın, özel sektör budur.
Devletin ve halkın malı olan sahaları çok ve çabuk
para kazanma hırsıyla bozacak, kendisine hiçbir şey
olmayacak... Dekapaj ihalesi yeniden yeterli olmayan
özel sektöre verilecek, parası yoksa.karşılıksız avans
verilecek ve o yine halk yararına olan işlemleri yap
mayacak, kendi çıkarına uygun olan makineleri ithal
edecek... Bunun hesabı sorulmadığı gibi, bu sahaların
dekapaj işi, bakanın emriyle Garp Linyitleri işlet
mesine yaptırılmıştır. Yani özel sektör bozacak, dev
let yeniden yapacak... Devletin kömür ithali dahil,
uğradığı milyarlık zararlar tazmin ettirilmiyor, ba
kan çaresiz bir vaziyette, «Ne yapayım; ülkeyi kömürsüz mü bıraksaydım?» diyor. «Bir ülke elbette
kömürsüz bırakılmasın, vatandaşlar elbette kömür sa
hibi olsun, kışın yakacak kömürlerini bulsunlar» diyo
ruz; ama «Sorumlulardan da bu işin hesabı sorul
malıdır» diyoruz. (HP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
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Sayın milletvekilleri, bor tuzlarındaki durum daha
çarpıcıdır. Etibankın bu konuda verdiği rapor, kanı
mızca Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanında
da mevcuttur. Etibank,, elindeki bor sahalarına 100
milyar liralık yatırım yapmıştır, önümüzdeki yıllarda
85 milyar liralık yatırım planlanmıştır. Bu yatırımı
hangi özel sektör yapacaktır? Türkiye, dünya bor
rezervlerinin yüzde 66'sını elinde bulundurmaktadır.
Bu kadar değerli ve büyük bir rezerv, planlı bir üre
timi ve tek elden pazarlamayı gerektirir. Bor tuzları,
birbirleri yerine ikame edilebilir olduklarından, reka
bet sahasına girerler, ihraç piyasasında rekabet ne
denleriyle fiyatların .düşmemesi için tek elden pazarlanması ülke yararınadır.
Bunun böyle olması gerektiği, devletleştirme ön
cesi ve sonrası bor üretimi, ihracatı ve ihraç fiyat
ları incelendiğinde daha iyi anlaşılacaktır. 1976 yılın
da 38 milyon dolar olan bor ihracatı, 1978 yılında dış
firmaların devletleştirme nedeniyle mal temin ede
meme endişesine kapılarak ihtiyaçlarının üzerinde cev
her ithal edip stoklamalarına rağmen, 82 milyon do
lar olarak gerçekleşmiştir. Etibank bunu 1984 yılın
da 145 milyon dolara yükseltmiştir. Kamu yararına
kullanılan 145 milyon doları, nasıl olur d,a 3 - 5 ma
den patronuna peşkeş çekersiniz?
Devletleştirme öncesi özel sektörce tonu ortalama
90 dolara satılan arseniksiz kolemanit, bugün Eti
bank tarafından 300 dolara satılmaktadır. Satış fiya
tının bu kadar farklı oluşunun nedeninin altında, is
viçre'ye kaçırılan paralar ile ödenmeyen vergiler yat
maktadır.

Sayın milletvekilleri, bir taraftan kömür ithal edi
yoruz, diğer taraftan da devletin televizyonunda her
gün «Satılık kömür var» ilanları görüyoruz. Bunun
hesabı, incelemesi ve araştırması da sayın bakanca ya
pılmalıdır kanısındayız. Ayrıca, kömür ithal d sinin
Eskişehirli bir firma olan HATKO'ya verilmesi de,
kanımızca anlamlı bir olaydır.
ithal için ödenen para ile havzalarda yeni yatırım
lar yapmak, modern ve havzanın yapısına uygun üre
tim yöntemleri geliştirmek, üretimi güvenli bir şekil
de artırmak, kanımızca bu sektöre canlılık getirecek
ti, ülkenin büyük döviz kaybı da önlenecekti; ama
amaç, bazı kişileri zengin etmek, devlet aleyhine dahi
olsa 3 -5 kişinin haksız kazanç temin etmelerini sağlamaksa, iş başka.

s

Sayın milletvekilleri, Afşin - Elbistan olayı son de
rece vahimdir. 1960'lı yıllardan, 1970'li yılların sonla
rına kadar, MTA ve TKİ buralarda büyük inceleme
ler yapmış, bütün etütleri bitirmiş ve en son olarak
da orada milyonlara varan makine parkını kurmuş
tur. Tüm bu masraflı işler bitmiş, işin kaymağının ye
neceği bir aşamada, bu sahanın özel sektöre devri ka
mu zararına olan ve birkaç özel sektör patronuna
sağlanan en büyük çıkar olacaktır. Aynı zamanda bu,
şahıslara özel ve ucuz kazanç yolu açmaktan başka
bir şey değildir. Bu devir, santralın işlemesini riske
sokacağı gibi, tek alıcı olan Türkiye Elektrik Kuru
muna fiyat şantajı özel sektörce yapılabileceğinden,
elektrik fiyatlarının artmasına neden olacaktır. Hal
kın olan doğal kaynakların halkla ilgisi kesilir, halk
tan gizlenilir ve kıskanılır ise, kamu yararı ve gele
cek kuşakların hakları 3 - 5 kişi lehine gaspediliyor
denmektedir.,
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Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisi sektöründe li çalıştığından, son yıllarda bu üretim değerine çıkama
mıştır. Enerji sıkıntılarının sürdürüldüğü yıllarda bu
de özel sektör girişimi yanlıştır. Şöyle ki; elektrik
santral yeterli üretim yapamamıştır. Üretim düşüklü
enerjisinin en önemli özelliği depo edilememesidir.
ğünün nedeni fuel - oil fiyatlarının yüksekliğidir. Bu
Başka sektörlerdeki darboğaz ve talepleri önceden
durum kârlılığı olumsuz etkilemektedir; fakat aynı
sto'klanan mallar ile karşılamak mümkün iken, elek
yıllarda Tüfkiye Elektrik Kurumunun fuel - oil ve
trik enerjisinde bu imkân yoktur. Elektrik enerjisi,
motorinli santralları mümkün olduğu kadar üretim
talebin ortaya çıktığı anda've talep edilen kadar üre
yapmışlardır.
tilmek zorundadır. Aynı durum iletim ve dağıtım hiz
metlerinde de benzer şekilde kendisini göstermekte
ilk bakışta elektrik enerjisi sektöründeki yatırım
dir. Bu durumda elektrik enerjisinin üretim, iletim ve
ları hızlandıracakmış gibi görünen özel elektrik ener
dağıtım faaliyetlerinin birbiriyle düzenli ve koordineli
jisi şirketleri girişimi, yeni bir yol olmayıp, daha bir
olarak yürütülmesi zorunludur. Bu da tek elden yü
çok teknik nedenlerle sakıncaları görünen denenmiş
rütülecek planlamaya göre gerçekleştirilecek yatırım
bir yoldıuv Bu olay, elektrik enerjisi üretim, iletim ve
lar ve sıkı bir denetim ve koordinasyonla gerçekleşti
dağıtımını olumsuz yönde etkileyecektir.
rilebilir. Ülkemizde 1930'lu yıllara kadar, çeşitli ayrı
Sayın milletvekilleri, Keban Hidroelektrik Sant
calıklı yabancı şirketler eliyle yürütülen elektrik hiz
ralı kârının ortaklık senetleriyle dağıtılması, elektrik
metlerinin, 1938 yılından sonra devletçe yürütülmesi
fiyatlarını olumsuz etkileyerek yükseltecektir. Çünkü,
ilkesi benimsenmiş ve bu özel şirketler devletleştiril
Keban Hidroelektrik Santralı, Türkiye'deki ulusal
miştir.
elektrik sisteminde üretilen toplam elektrik enerjisi
nin yüzde 15 - 20'sini üretmektedir ve Keban Santra
1950'lerde tıpkı bugün olduğu gibi değişen eko
lının
üretim maliyeti çok düşüktür.
nomik politika, elektrik enerjisi politikasına da yan
sımıştır. Elektrik enerjisi hizmetlerinin ayrıcalıklı, özel
şirketler eliyle yürütülmesine karar verilmiştir. Özel
şirketlerin kuruluşundan bugüne kadar ancak Kepez
AŞ ile Çukurova Elektrik AŞ bugüne kadar gelebil
miştir. Kurulan diğer 2 firma kuruluş safhasında ka
panmışlardır.
1970 tarihinde çıkarılan TEK Yasası bu iki şirke
te istisna tanımıştır. Bu istisnalar nedeniyle elektrik
hizmetlerinde uygun görülen tek elden yönetim sağla
namamıştır, Ancak, 1980 yılında çıkarılan bir yasa ile
tüm elektrik dağıtımı TEK'in tekeline verilerek, sek
törde bütünlük sağlanmıştır. Bu bütünlüğün, yeniden
özel sektöre devirle veyahut da özel sektörün bu sa
haya girmesiyle bölünmesi endişe yaratmaktadır.
Bilindiği gibi elektrik kamu yararı ağır basan bir
hizmettir. Bu sektörde kurulsalar dahi özel şirketler
kâr amacıyla çalışmak isteyeceklerdir. Oysa elektrik
te kâr bir amaç olamaz. Elektrik sektöründe izlen
mesi gereken temel ilke, sanayimizin ve sosyal geliş
memizin temeli ve itici gücü olan elektrik enerjisi
nin yeterli, güvenilir ve ucuz olmasıdır. Oysa amacı
kâr olan özel şirketlerin, 'bu temel ilkeye uymaları
mümkün değildir. Son yıllarda Çukurova Elektrik
Anonim Şirketinin elektrik üretiminde izlediği yol bu
savımızın kanıtıdır. Çukurova Elektrik Anonim Şir
keti yıllık faaliyet raporlarında, üretim kapasitesinin
700-800 kilovat/saat olduğu belirtilen Mersin Ter
mik Santralında ise, ancak, bu santral fuel - oil ile I[

BAŞKAN — Sayın Özbek, 5 dakika süreniz kal
mıştır, lütfen toparlayınız.
AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkanım.
Motorin ve fuel - oilli santrallar ile kıyaslamak
mümkün değildir. Akaryakıt santrallarının yüksek üre
tim maliyetini, başta Keban olmak üzere bu santral
lar dengelemektedir. Bunlardan birinin kârını Türkiye
Elektrik Kurumunun bütçesinden başka tarafa akta
rılması toplam elektrik maliyetini önemli ölçüde etki
leyecektir. Keban hisselerinin devri elektrik fiyatları
na 4 - 5 lira zam yapması anlamını taşıyacaktır, tıpkı
köprü gelir senetlerinin satışı ile ertesi gün köprü ge
çiş ücretlerine zam yapılması gibi. (HP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinde sulama için 112 milyar lira ay
rılmıştır. Türkiye'de sulanabilecek arazi miktarı 800.
bin hektar civarındadır. 5 yıllık planda bu miktar
arazinin sulanacağı belirtilmiştir. Bir dekar arazinin
sulanabilmesi için 200 bin lira gerektiğine göre, bu
bütçede ve önümüzdeki bütçelerde bu miktara yakın
ödenekler ayrılır ise 80 -100 yıl sonra bu arazileri
ancak sulayabiliriz. Bu sulama sorununu, iş bitirici
bakanın teknik zekâsıyla nasıl çözeceğini gerçekten
merak ediyorum. Küçülen devlet kaynaklarının büyü
tülmesi sağlanmadan ne yazık ki, çözüm de bulunamayacaktu:.
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Sayın milletvekilleri, sayın iş bitirici ve uygulamaMeclis Araştırma önergesi görüşülürken üzerinde ,
çok konuşulan Gökova konusunda söylemek istediğim I cılığını her fırsatta gösteren, seçim bölgesi olan Eski
şehir'de bulunduğu sırada, «petrol var» ihbarını alır
tek şey, çevrenin ve doğanın korunmasına ilişkin ola
almaz, petrol bulunduğu iddia edilen evin bodrumuna
caktır. Murgul örneğinin, Halic'in, İzmir ve İskende
koşup inceleme yapmak suretiyle uygulamacılığını is
run körfezlerinin, Ankara'nın, Hindistan'da 3 OOO'e
patlayan Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının,
yakın kişinin ölümüne neden olan zehirli gaz olayı
şahsımı da, «Diplomalı cahil» diye nitelendirmeyeceği
nın, İngiltere'de termik santral baca gazları nedeniy
ni umarak sözlerime son veriyorum.
le, İsveç ve diğer Kuzey Avrupa ülkeleriyle araların
da çıkan diplomatik sorunların gözden uzak tutulma
Bütçenin, halkımıza, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
ması gerekmektedir.
kanlığı mensuplarına hayırlı olmasını diler, yüce Par
lamentoyu grubum ve şahsım adına saj'gı ile selam
Sayın milletvekilleri, bir de sayın bakanın, özel
larım. (Alkışlar)
likle yüce Meclise açıklamasını istediğim birtakım
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek.
hususlar vardır. Şöyle ki; MTA için ayrılan ödenek,
Anavatan
Partisi Grubu adına Sayın Saffet Sert,
ancak personel giderlerini karşılamaktadır. Buna rağ
buyurun
efendim.
(Alkışlar)
men 2 bin civarındaki teknik eleman bu idarede ne
yapmaktadır? MTA atölyelerinde mobilyalar, saksılar
ANAP GRUBU ADINA SAFFET SERT (Kon
ve hediyelik eşyalar yaptırılıp eşe, dosta dağıtıldığı ve ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
taşra teşkilatı kiralık binalarda çalışırken, üst yöne
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1985 Yılı
tim kadroları için rayiç bedelin çok üzerinde 25 daire
Bütçesinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini
satın alındığı, bunların harap vaziyette olduğu ve hat
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu ve
ta bu binaların birisinin yıkılarak yeniden yaptırıl
sileyle Yüce Meclisin değerli üyelerine Grubum ve
masının düşünüldüğü, bu binaların 8 milyon lirayla
şahsım adına saygılarımı sunuyorum.
tefriş edildiği söylenir. Sayın Bakan bunlara ne gibi
Bugün burada 5,5 trilyona varan 1985 bütçesi
müdahalelerde bulunmuştur?
içinde, ilgili kuruluşlarıyla 'birlikte 1 trilyona yakla
şan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesini
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında yüzlerce me
görüşeceğiz. Bu meblağın Enerji Bakanlığı için ay
murun kızağa alındığı, birtakım ihale ve işlemlerde
rılmış olması, hükümetin enerjiye, sulamaya ve ta
bağlı kuruluş yönetim kurullarına bizzat sayın bakan
biî kaynakların işletilmesine verdiği ehemmiyetin
ca baskı yapıldığı, bu yapılacak işlemlerin büyük so
Ibir ifadesidir.
rumluluk gerektirdiği nedeniyle direnen bürokratların
üst mercilere müracaatta bulundukları bir gerçektir.
Enerji, bundan önceki konuşmacı arkadaşlarımın
da ifade ettiği gibi, teknolojinin ve uygarlığın can
Soma'da, Işıklar sahasında Krolin Madencilik Şir
damarıdır. Eğer teknolojisini ve ekonomisini gıpta
ketine ait. evsaf bozukluğuna uğramış kömürlerin alın
ile izlediğimiz milletler seviyesine gelmeyi düşünü
ması hususunda TEK'in ve Kömür İşletmelerinin men
yorsak, bugünkü enerji üretim ve tüketim durumu
fî raporuna rağmen, sayın bakanca baskı yapılmak
muzla dünya sıralamasındaki yerimizi ve işin ehem
tadır. Yine Soma'da, termik santral için alınan 300
miyetini çok iyi değerlendirmemiz
gerekmektedir.
bin ton kömür dışarıda, yanmış ve üzeri sorumlularca
külle kapatılmıştır. Bu sorumlular hakkında sayın ba
1984 yılına göre yüzde 50'ye yaklaşan bir artışla
kan hiçbir işlem yapmamıştır. Barsa Şifketine 350 mil
1985 bütçesi hazırlanmıştır. Enerji konusunu çö
yon lira avans, teminat mektubu alınmadan sayın ba
zebilmemiz için bu artışların da kâfi gelmeyeceğinin
kanca verilmek istenmiştir. Sayın İsmail Irmak'ın Ener
bilinci içindeyiz, ama memleketin içinde bulunduğu
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 23.3.1984 tarihinde
ekonomik şartlarda ayrılabilecek miktarın azamisiverdiği şikâyet ve ihbar hakkında hiçbir işlem yapıl I min ayrıldığı kanaatindeyiz.
mamıştır. 16.12.1984 tarihli Milliyet Gazetesinde çı I
Bugün enerji üretim ve tüketimi yönünden dünya
kan, «Mardin Türkiye Elektrik Kurumu şubesine sı
ortalamasının çok altında olduğumuz bilinmektedir.
nav kazanmayanlar bakanın emriyle alındı» haberi sa
Bir Amerikan vatandaşı 15 bin kilovat/saat enerji
yın bakanın yolsuzluk iddialarına bir yenisini eklemiş
tüketirken, bizim kişi başına tükettiğimiz enerji 560
tir. Bu konularda çok büyük iddialar ve isnatlar mev
kilovat/saattir. Dünya ortalaması kişi başına 2 bin
cuttur. Bu konuları sayın bakanın özellikle açıklama
kilovat/saate yakındır. Bu miktar, ileri teknolojiye
sını bekliyoruz.
I sahip milletlerin tüketimi ile kıyas kabul etmediği
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giıbi, dünya ortalamasının da yüzde 30'una tekabül
etmektedir. Bu, gerçekten bizim için çok acı bir ne
ticedir.
Bu noktadan hareketle, memleketimizde enerji
üretebileceğimiz her kaynağı harekete geçirmemiz
gereklidir. Hidrolik, termik, jeotermik, nükleer, bü
tün kaynaklar kısa zamanda nasıl hizmete girebi
lir bunun hesabını yapmalıyız.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında enerji sek
töründe ilke olarak benimsenen anapolitika; ekono
mik büyüme ve toplumsal gelişmeyi destekleyecek
ve yönlendirecek enerji ihtiyacının zamanında, ye
terli ve güvenilir kaynaklardan karşılanmasıdır. Üre
timin artırılmaşmda güvenilir ve ucuz kaynakların
seçilmesi yanında, öncelik taşıyan yerli kaynakların
üretim ve kullanılmasına ağırlık verilmesi özellikle
elektrik enerjisi darboğazının aşılmasında kısa dönem
de düşük kalorili linyitlere dayalı termik santrallara
uzun dönemde ise hidrolik kaynaklara yönelinmesi
gerekli görülmeiktedir.
Ülkemizdeki hidrolik kaynakların tamamı 100 ila
110 milyar kilovat/saat enerji üretimine imkân ve
recek seviyededir. Tespit edebildiğiniz kömür rezerv
lerimizin toplamı ile üretebileceğimiz enerji mikta
rı ise, 60 milyar Kilovat/saat mertebesinde bulun
maktadır. Hidrolik ve termik kaynaklarımızın tü
münün devreye girmesi halinde ancak 170 miilyar ki
lovat/saat enerji düzeyine ulaşılabilecektir. Bugün
kü dünya ortalaması olan kişi başına 2 bin kilo
vat/saatlik enerji üretimine 2000 yılında ulaşmayı
hedef alırsak 185 milyar kilovat/saat enerji üretme
miz gerekecektir,
Ölçü olarak komşumuz Yunanistan'ın bugünkü
ortalaması olan 4 bin kilovat/saatlik oranı almamız
halinde ise, 2000 yılında üretmemiz gereken- enerji
miktanüm 350 milyar kilovat/saate yükselmesi ge
rekmektedir. Termik ve hidrolik kaynaklarımızın sı
nırı olan 170 milyar kilovat/saatlik enerji ile bu mik
tarın ancak yarısına ulaşabileceğimiz kolayca görül
mektedir. Halen üretmekte olduğumuz 32 milyar ki
lovat/saatlik enerji miktarını, hızla büyüyüp geliş
mekte olan ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek
miktara ulaştırabilmemiz için nükleer
sanitrallara,
jeotermal kaynaklara ve güneş enerjisi kullanımına
yönelmek mecburiyetinde olduğumuzu belirtmek is
terim.
Memleketimizde enerjinin üretim ve tüketimi yö
nünden bugünkü seviyesinıe gelmesinde bundan önce
ki çalışmaları da takdirle anıyoruz. Bizden önce bu
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parlamento çatısı altındaki arkadaşlarımız da bu so
runun çözümü konusunda büyük gayretler sarf et
mişlerdir.
Değerli milletvekilleri, biz bu gayretleri, bu ça
lışmaları kâfi görmüyoruz. Grubumuz ve hükümeti
miz olarak çok daha fazlasını yapmak, azim ve
gayreti içindeyiz. Kısa sürede gelişen ve değişen Tih>
kiye'mizin enerji açığını kapatmak hepimizin arzu
sudur. Bunun için, 1984 yılında yaptığımız ilk ça
lışmalar, her ne suretle gecikirse geciksin, geciken
projelerim biran önce bitirilmesine yönelik çalışma
lar olmuştur. Aslantaş Barajı işletmeye açılmıştır.
\fşin - Elbistan Projesinin 340 megavat gücündeki
bir ünitesi işletmeye açılmıştır. Diğer ırki ünitesinin
da 1985'te açılması planlanmıştır. 540 megavat gü
cündeki Oymapınar Barajı işletmeye açılmıştır. Ku
rulduğu günden bugüne kadar enerji yetersizliği ne
deniyle verimi yüzde 50 kapasitenin üzerine çıkma
mış, hatta 1983'lerde yüzde 30 kapasite ile çalışan
Seydişehir Alüminyum tesislerinin, Oymapınar Ba
gajının devreye girmesi ile bu oran yüzde 65 - 70
kapasiteye çıkarılması sağlanmıştır. Bu tesise, bu
güne kadar uzun mesafeler katederek yüzde 30 kavıpla temin edilen enerjinin daha az kayıpla temin
edilmesi mümkün olmuştur.
Ayrıca, 1984 yılına kadar devamlı kesintiye uğravan enerjiye dayalı işyerlerinde büyük maddî kayba
sebep olan elektrik kısıtlaması 1984 yılında ortadan
sessiz sedasız kalkmıştır. Bazıları, bunu yatırımların
durduğu ve elektriğin fazla kullanılmadığına yorum
lamaktadırlar; ama 1983 yılında kullanılan enerji or
tada, 1984 yılında kullanılan enerji de ortada. 1984
yılındaki elektrik istihsalkıdeki artışın yüzde 13 ol
duğu düşünülürse, söylenenlerin ne kadar asılsız ol
duğu ortaya çıkmaktadır.
1985 bütçesi içinde Afşin - Elbistan Termik Sant
ralının 340 megavatlık iki ünitesiyle, 210 megavat
lık Yatağın Termik Santralının üç ünitesinin bitiril
mesi de planlanmıştır. Temennimiz, Bakanlığımızın
kuruluşlarıyla birlikte planlanan hedefleri gerçekleş
tirmesidir.
Beşindi Beş Yıllık Kalkınma Planında Doğu ve
Güneydoğuya yatırımda büyük ağırlık ile teşvik
verilmektedir. Verilen bu önem gereği yatırımların
yurt çapında dengeli dağılması sağlanacaktır. Yur
dun her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın kendi
yörelerinde çalışma imkânının sağlanması ye yerüstü,
yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesi amaçlan
maktadır. Bu programla, enerji politikasında da bu
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yatırımlara eşdeğer olarak hem rantaibl üretiminin,
hem de taşıma mesafesinin asgariye indirileceği den
geli bir sisteme geçilmiş olunacaktır.
Bilindiği gM, yurdumuzun hidroelektrik kaynak
ları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplandığı hal
de, sanayinin ağırlık merkezini Baltı Anadolu bölge
si teşkil 'etmektedir. Bu durumda enterkonnekte sis
tem içinde üretilen elektrik enerjisinin büyük bir
bölümünü bin kilometre gibi bir mesafeye taşımak
zorunluluğu doğmaktadır. Bu ise büyük oranda ka
yıplara neden olmaktadır. Sistemin dengesi yö
nünden
hidrolik kaynakların yetersiz olduğu
yerde düşük kalorili linyit kaynaklarımızın bol
olduğu yörelerden termik santraüarla üretilecek
enerjinin enterkonınekte sisteme ilave edilmesi gerekli
olmaktadır.
Muhalefete mensup
arkadaşlarımızdan bazıları
sadece Kemerköy Termik Santralına, bazıları da ter
mik santralların tümüne karşı çıkmaktadırlar. Ta
rım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinde ko
nuşan bir arkadaşımıza kalırsa, termik santralları
Türkiye'nin 'hiçbir yerinde inşa etmemeniz gerekmek
tedir. Bugünkü Türkiye gerçeklerinde bu düşünceye
katılmamıza imkân yoktur. Arkadaşımızın bunu söy
lerken gerçekçi, uygulanabilir, hayalden uzak bir çö
zümü de beraberinde getirmesi gerekirdi.
Konuşmamın bu bölümüne kadar bütün kaynak
larımızın durumunu ve gerçek ihtiyacımızı ortaya
koyduk. Meseleye bu açıdan bakıp çözüme gitmekte
yarar olacağı kanaatindeyim. Bu çatı altında söyle
nen her söze saygımız sonsuzdur; bu memleketin hay
rına olacağı inancı içindeyiz. Termik santralların ya
pımı, hangi yöreye kurulacağı kararının verilmesinde
etken olan yöneticilerimiziin de el'bettekıi bu memle
ketin gerçeklerini göz önünde bulundurduklarımın bi
linci içindeyiz. Bu konuda bizlerden daha hassas
davranıp tesislerin işletme kolaylığı, iktisadî olması,
doğaya zarar vermemesi veya en az zararla kurtula
cak tedbirlerin alınması, kendi öz kaynaklarımızda
azamî istifadenin sağlanması gerçeklerini göz önünde
tutmuşlardır. Elbette karşı fikirler konuşulacak ve tartışı
lacaktır. Ama bu memleketin problemine çare bulunup
'bulunmadığı hükümetten sorulacaktır. Millet hesabı,
mutlaka iktidardaki Başbakandan veya ilgili bakan
dan soracaktır, siz de öyle yapmıyor musunuz? El
bette bu en doğal halktır; ama, bu memleketin ener
jisinin olmaması yüzünden fabrikasının çalışmaması,
köyün elektrik götürülemediği için köylümüzün hâlâ
çağdaş yaşantıya ayak uyduramaması, işsiz kalma— 518
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sı, işsizliğe çare bulamaması Kaptan Causteau'lann
sorunu değildir. Çünlkü Tür'kiye'deki sıkıntıyı onlar
çekmiyorlar, bizim milletiimiz çekmektedir, öyleyse
bu milleti istikbalde ilgilendirecek kararları da bi
zim vermemiz gerekiyor.
Keban Barajının yapılması planlandığı zaman
ve hatta başlandığında, Keban'ın su ıtutmayacağı, bu
milletin dişinden tırnağından artırdığı servetin heba
edileceği, toprağa gömüleceği doğrultusunda fikirler
vardı ve kamuoyu da oluşturulmuştu. Bugün ise 'ba
raj yapıldı ve enerji üretiyor. 1 000 km. uzaklıktaki
bir fabrika, Keban Barajından üretilen enerjiyle ça
lışıyor. Bir o kadar uzaktaki köyümüz, onun üret
tiği elektrik enerjisiyle aydınlanıyor. Hepimiz bu eser
den gurur duyuyoruz.
Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş olan Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bugüne ka
dar yaptığı çalışmalarla takdir toplamıştır. Bu kuru
luş, gerçekleştirdiği hidroelektrik ve sulama projele
riyle memleketin kaderinin
değişmesine yardımcı
olmuştur. Bugüne kadar izlediği personel politika
sı, yatırımları gerçekleştirmedeki gayretleri takdire
şayandır. Bugünkü yatırım projelerini uygulama se
viyesinin de, kendisine ayrılan yatırım miktarlarının
çok üzerinde olduğu kanaatini taşımaktayım. DSİ
Genel Müdürlüğü, şu anda sessiz sedasız Türkiye'
nin kaderinin değişmesinde çok büyük etkisi olacak
nrojeleri yürütmektedir. Karakaya ve Atatürk pro
jelerini kapsayan GAP Projesi gerçekleştiği zaman,
Güney Doğu Anadolu'da büyük miktarlardaki top
raklarımız, Çukurova gibi verimli topraklar haline
gelecektir. Bunun memleket ekonomisine katkısını
sizlerin takdirine bırakıyorum. Atatürk ve Karakaya
barajlarından, sulamanın dışında, bugünkü Türkiye
üretiminin yansıma tekabül eden 16 milyar kilo
vat/saat enerji üreticilecektir. Bu projelerin iç ve dış
finansmanının tamamlandığı, müteaddit defalar Sayın
Başbakanımızca ifade edildi. İnşallah bu projeler,
planlandığı zamandan daha önoe devreye girecektir.
Bu projelerin işletmeye açılması halinde Türkiye'nin
çehresinin değişeceği bir gerçektir. Senelerdir hayal
ettiğimiz iktisadî yönden «Güçlü Türkiye» efsanesi
nin gerçekleşmesinde en büyük adımdır.
Yine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen küçüklü - büyüklü, içme suyu da da
hil, 137 adet proje vardır. Ehemmiyeti açısından
Konya Ovası Sulama Projesi de, memleket ekono
misine katkısı yönünden, bütün üniteleriyle en kısa
sürede bitirilmesi gereken projeler «arasındadır. Te
mennimiz, bunun da en kısa sürede bitirilmesidir.

T, B. M. MH

B : 47

Yatırımları, kendisine ayrılan bütçeyle sınırlı olan
bu kuruluşumuzun da, bugüne kadar yaptığı çalış
maların, memleket gerçeklerinde yetersiz
kaldığı
gözlenmektedir. Şöyle ki, 8,5 milyon hektar sulana'bilir arazimiz vardır. Bu miktarın şimdiye kadar
1 milyon 379 «bin hektarı sulanmıştır. 1984 yılında
101 790 hektar arazi sulama projesi gerçekleştiril
miş iken, 1985 yılında yüzde 150 artışla, 252 552
hektarlık arazi sulama projesinin yapımı program
lanmıştır.
Değerli milletvekilleri, konuşmamın başında be
lirttiğim gibi, 1985 Yılı Bütçesi içinde en büyük pa
yım bu balkanlığa ayrılmış olmasına rağmen, gerçek
ortada; sadece devlet 'bütçemizden ayrılan bu miktar
larla hem yeterli enerji üretmede ve hem de yeterli
sulama projelerimizin gerçekleştirilmesinin imkân
dahilinde olmadığı açıktır, öyle ise, bu çözümü ça
buklaştıracak başka alternatifler üzerinde durmamız
gerekmektedir. Yeni kaynaklar bulup geliştirmekte
büyük yararlar ummaktayız. Hükümetimiz, bu ko
nuda gerekli çalışmaları yapmıştır. Boğaz Köprüsü
gelirinin halka satılması 'bu espiridendir. Yakında
Keban 'Barajı gelirinin halka satılması söz konusu
dur. Daha 'bunlara ilave olarak gelirleri halka sa
tılacak projelerimiz zamanı geldikçe halka intikal
ettirilecektir. Bu ve buna benzer çalışmalar yeni
ve değişik kaynaklarımızı değerlendirme çabasının
'bir neticesidir.
Ayrıca, Yüce Meclisimizin onayından geçen bir
kanunla Türîdye Elektrik Kurumu dışında özel sek
törce elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretinin
yapılması serbest bırakılmıştır. Görev bölgesindeki
görevli ticarî şirketlere Bakanlar Kurulu kararı ile
elektrik üretim, iletim ve ticaretini yapma yetkisi
verilmiştir.
Dış kredi kullanılarak enerji santrallarınıın ve hat
ta sulama projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarını
takdirle karşılıyoruz. Akkuyu'da kurulacak 'bir nük
leer santralın yüzde 100 'dış kredi ile kurulması ve
'borcunun da «yap işlet, sat» prensibiyle ödenmesi
planlanmasının gerçekten memldkeitimiz için çok iyi
bir gelişme olduğu, kanaatindeyim. Bu çalışmaların
biran önce neticeye kavuşturulmasını temenni ediyo
rum.
Değerli arkadaşlar, üzerinde durmak istediğim bir
konu da, tasarruf ikonusudur. Üretmek kadar tüketi- ı
min de önemli olduğu bir gerçektir. Tüketimde ya
pılacak tasarrufun memleket ekonomisine çok bü
yük katkıları olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
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Tüketimde tasarruf fikri enerji darboğazına düştü
ğümüz yıllarda belirmiş, bugüne kadar bilhassa son
günlerde biraz daha ağırlık verilerek işlenmeye ça
lışılmaktadır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve hükü
met programında 'bu fikir olgunlaştıırolmış ve halkı
mızın 'bilincine etkili bir şekilde yerleştirilmesi vurgu'lanmıştır, Tasarrufun eğitim programlarına alın
masına etkili bir yayın organı olan TRT kurumla
rının yayınlarında konunun ehemmiyetine ağırlık ve
rilmesini ve halkımızın bilincine yerleştirilmesinde
büyük yararlar ummaktayız. Milletçe büyük bir ta
sarruf kampanyasının açılması zaruridir. Bu, elek
trikte tasarruf, akaryakıtta tasarruf, kömürde tasar
ruftur.
Şimdiye kadar kendisine açıklıkla anlatılan ve
memleketin yararına olduğunu düşündüğü her fik
rin yanında olmuş yüce milletimize bu konu da anlatılırsa ve inandınlırsa bunun da yanında olacağına
inancımız sonsuzdur. Milletimizin bu inancına ve gü
venine layık olabilmek için yola cılktık. Bunda mut
laka başarılı olacağız. Çünkü biz de onlara güveni
yoruz. Bu karşılıklı güven ortamı içinde yapamayaca
ğımız bir iş, varamayacağımız bir hedef yoktur. Bu
nu zaman gösterecektir.
Değerli milletvekilleri, bir taraftan kamu ortaklığı
votuyla yurt içinden sağlanacak kaynaklarla, bir ta
raftan temin edilen dış kredilerle bu sektördeki ya
tırımları hızlandırırken, tasarruf ilkelerine de en ge
niş şekilde bağlı kalaralk enerji sorununun çözümle
neceğine içtenlikle inanıyoruz.
1985 Malî Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ve ilgili kuruluşları bütçesinin milletimize ve
memleketimize hayırlı olmasını diler, Anavatan Par
tisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sert.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Metin B'ahbey; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar)
ANAP GRUBU ADINA METİN BALIBEY (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1985 Malî Yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Bütçesi üzerinde grubumuz görüşlerini arz etmek üze
re huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesile ile gru
bum ve şahsım adına saygılarımı sunarım.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de medeniyetle bir
likte doğmuş ve yaşamış Anadolu'yu yurt edinen ata
larımızın uygarlık araç ve gereçlerini sağlayan maden-
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ler ve bu madenlerden şekil ve güç almış bir maden
cilik tarihimiz mevcuttur. Bu tarihî gerçeklerden ha
reket eden Cumhuriyet hükümetleri, bu hususta üzer
lerine düşen görevleri yerine getirebilme gayreti içe
risinde olmuşlardır.
Memleketimizin tabiî kaynaklarının değerlendiril
mesini yüce bir görev sayarak, maden ve petrol gibi
yeraltı servetlerini, su ve toprak gibi tabiî kaynaklarîını kamu yararına göre planlamış, gerekli tedbirleri
almışlardır.
Yüce Atatürk'ün sık sık işaret ettiği gibi «Savaş
alanlarında kan ile kazanılan millî egemenlik ve ba
ğımsızlık, ancak mevcut ve yaratılacak ekonomik güç
ile korunabilir» ilkesinden hareketle, Türkiye ekono
mik alanda güçlü olabilmek, kalkınabilmek için ter
cihini yapmış; yine yüce Atatürk'ün «Öyle bir ikti
sat devri lazımdır ki, memleketimiz insanca yaşama
sını bilsin, insanca yaşamanın neye mütevakkıf oldu
ğunu öğrensin ve o esbaba tevessül etsin. Cümlemizin
arzusu şudur ki, bu memleketin efradı ellerinde numuneleriyle ziraatın, ticaretin, sanayiin, çalışmanın,
hayatın temsilcisi olsun ve artık bu memleket böyle
fakir ve millet hakir değil; belki memleketimiz zengin
memleketi, zenginler memleketi ve bu yeni Türkiye'
nin adına çalışkanlar diyarı denilsin. İşte millet böyle
bir devir içinde bulunuyor, böyle bir devri ilan edecek
tir, böyle bir devrin tarihini yazacaktır ve böyle bir
devrin, böyle bir tarihin de en büyük makamı, en bü
yük çalışkanlara ait olacaktır» veciz sözlerinden hare
ket ederek çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı 25 Aralık 1963 tarihinde kurulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Türkiye jeolojik yapı itiba
riyle ve değişik devirlerde teşekkül etmiş arazisi do
layısıyla yeraltı servetleri bakımından zengin ülkeler
arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, Anadolu'nun
sahip bulunduğu maden servetinin meydana çıkartıl
ması için arama çalışmalarının, belli madenlerin iş
letme faaliyetinin ekonomik ölçüler dahilinde ve pa
zarlama imkânları da dikkate alınarak hızlandırıl
ması mutlaka gereklidir.
Şurası bir gerçektir ki, plan ve program içerisin
de bir bütün olarak endüstrileşme; enerjinin, ham
maddenin, teknolojinin, yatırımın, finansmanın orta
ya çıkardığı meseleleri hiçbir önyargı olmadan, ta
mamen objektif, kararlı, iş bilir ve iş bitirici kimse
lerin göreve gelmeleriyle mümkün olacaktır. Bu da, 6
Kasım 1983 seçimlerinin sonucunda aziz milletimiz
tarafından, büyük bir çoğunluktaki oyların Anavatan
Partisinde toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Asil mil-
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letimiz, 6 Kasım 1983'te partimize yüce bir görev
vermiş ve 24 Aralık 1983'te ise yüce Meclisimizin iti
madı sonucu hükümetimiz güvenoyu almıştır. Hiçbir
zorluğu gözünde büyütmeyen, hiçbir ümitsizliğe düş
meyen; her türlü zorluğun güçlü ve kabiliyetli kad
rosunun sonsuz gayreti ile üstesinden gelmesini bilen
hükümetimiz, enerji ve tabiî kaynaklar konusunda da
gerekli hassasiyeti göstermiş ve göstereceğine inancı
mız sonsuzdur.
Sayın milletvekilleri, tükenebilir özellik taşıyan
enerji ve tabiî kaynaklarımızın önemi; endüstrileşme,
sosyal ve ekonomik refah noktasına ulaşmada, ge
leceğimizde ve ekonomik bağımsızlığımızda büyük
olacaktır. Sanayileşmenin önşartı olan yol, su, elektrik,
baraj, liman, sulama kanalları ve bütün sanayi dalları
millî menfaatlarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Mil
letimizin güçlü olmasının, ekonomik güçlere bağlı ol
duğu hepimizin malumudur. Ekonomik gücümüzde en
büyük unsur, yeraltı servetlerimizden olan madenlerimizdir. Sanayi yönünden geri kalan toplumlar bağım
sızlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır
lar. Milletimiz, her konuda olduğu gibi, özellikle bu
konuda da kararlı ve şuurludur. Hükümetimiz, millî
ekonominin temelini teşkil eden madenler konusunda
da aynı hassasiyeti göstermektedir.
Memleketimizin çeşitli ve zengin rezervlere sahip
oluşu hepimizi sevindirmekte, ancak dış ülkelerin kıs
kançlıklarına da neden olmaktadır. Demir, kurşun,
civa, krom, gümüş, uranyum, petrol gibi madenlerin
faydalanılabilir hale getirilmesinde planlı, programlı,
şuurlu millî bir politika izlenmelidir, işte bu düşün
ceden hareket eden, güçlü kadrolara sahip hükümeti
miz işbaşındadır ve üzerine düşen görevi de sürdür
mektedir.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin bir parçası olan
madenler millî servetimizin özellik taşıyan önemli bir
bölümünü teşkil eder. Miktarı itibariyle sınırlı olduğu
için, tüketildiğinde yerine yenisinin konulabilmesi
mümkün olmadığından, elde edilmesinde ve kullanıl
masında daima titizlik içerisinde olmak gerekir. Ma
denler üzerindeki hak yalnız bugünün Türkiye'si için
değil, geleceğin Türkiye'si için de mutlak bir haktır.
Bu gerçeği gören, milletimizin teveccühüne rnazhar
olan Sayın Özal Hükümeti 13 Aralık 1983 tarihinde
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını teşkilat kanu
nuna kavuşturmasını bilmiş, böylece bakanlık bün
yesi hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyaçlara ce
vap verebilecek şekilde organize edilmiş olup, karar
verme, denetim ve koordinasyon etkinliğini de artır
mıştır.
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Yeraltı servetleri olarak adlandırılan madenlerimiz,
Milletimizin can damarı, millî savunmamızın en bü
yük unsuru, millî hedefimizin öncüsü olan değerler
dir. Millî bağımsızlığımız, Kurtuluş Savaşımız ve bu
savaşlarda akan ecdat kanları altı ve üstü servet olan
memleketimiz için akmıştır. Kazanılan bu zaferlerin
kolay olmadığı hepimiz tarafından idrak edilmekte
dir. Bu anlayışla hareket eden hükümetimiz, kalkın
mada enerjiyi, sanayi ve sanayileşmenin ilk şartı ola
rak kabul etmiştir. Hükümetimiz, başta kömür, hid
rolik, petrol olmak üzere tabiî gaz, nükleer, güneş,
jeotermal ve diğer kaynaklardan en iyi, en çabuk ve
en güzel şekilde faydalanabilmek için gerekli tesislerin
kurulmasında büyük gayret göstermektedir.
Madencilik sektörü memleketimizin kalkınmasında
ve sanayi yapımızın ileri düzeye getirilmesinde önemli
unsurlardan birisidir. Esas itibariyle Türk madencili
ğinin gelişmesi, bu sektöre gönül veren müteşebbis
lerin imkân ve güçlerinden faydalanabilme politikasın
dan hareket etmekle olur. Geçmişteki hatalı politika
ların acı sonuçları bizlere ders olmalıdır. Hiç zaman
geçirilmeden, olumsuz davranışlara sapmadan, kamu
sektörüyle özel sektör ve yabancı sermaye ayrımına
girmeden Türk madenciliğinin ve maden işletmecili
ğinin en güzel şekilde değerlendirilmesi icap eder. Ma
denlerin işletilmesinde özel sektör fazla sınırlandır
maya tabi tutulmadan güvenle çalışabilme imkânına
kavuşturulmalıdır. Kamu kesiminde ise, finansman,
kadro gibi hususlardaki problemler en pratik şekilde
çözümlenerek millî politika olarak kabul ettiğimiz ma
dencilik ve enerji konumuz kesin bir şekilde neticelendirilmelidir. Bunun için Anayasanın koymuş oldu
ğu prensipler doğrultusunda 6309 sayılı Yasada günün
şartlarına uygun değişiklik ve buna bağlı olarak ara
ma ve işletmede öngörülen haklara işlerlik kazandı
rılması, zaman kaybının ortadan kaldırılması kaçınıl
maz hale gelmiştir. Öncelikle, bu değişiklikte Anaya
sanın tabiî servetler ve kaynakların devlerin hüküm ve
tasarrufu altında olduğunu düzenleyen 168 inci mad
desi göz önüne alınmalıdır.
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I bu çabayı göstermeyi genelde bir prensip olarak be
nimsemekte ve kabul etmektedir.
Kalkınma stratejimizde yaygın bir sanayileşme
I modeli esas alınmalıdır. Hızlı nüfus artışımıza rağI men memleketimizde iç tüketim maddelerinin karşı
lanabilir duruma gelmesi, yeraltı servetlerimizin bir
plan dahilinde kullanılabilir hale geldiğinin işaretidir.
Memleketimizde ekonomik kalkınma büyük ölçü
de sanayileşme manası taşır. Sanayileşmede teknik iş
gücünün yanı sıra, hammadde ve tarımsal ürünler de
büyük önem arz eder. Tarımsal ürünlerin üretiminde
| gelişen sanayimiz desteklenir bir seviyededir. Toprak
I gücümüzü tam kullanmasak da, iç ve dış piyasada ihI tiyaçların karşılanmasında bu güç, büyük bir ümit olaI rak görülmektedir. Bu cihetle, yeraltı servetlerimizi
toprak altında gömülü kalmaktan kurtarmanın zama
nı gelmiştir. Bu hususta hükümetimizin, üzerine dü
şen görevi yapacağına inanıyoruz ve ona güvenmek
teyiz.
Enerji ve tabiî kaynaklar alanında millî menfaatlar önplanda tutularak etkin bir gözetim ile servetleI rimiz milletin istifadesine arz edilmelidir; bu gayret
I de, hükümetimizin hedeflerindendir.
Sayın milletvekilleri, enerji yatırımları, enerjinin
gelecek yıllarda bir darboğaz olarak ortaya çıkma
sını önlediği gibi, sanayiin gereği olan ihtiyaçların giL derilmesini de temin etmektedir. Bu konuda hidroelekI trik ve termik santralların kurulmasına, mevcut ka
pasitelerinin genişletilmesine dönük yatırımların yaI pılmasma, iletim ve dağıtım şebekesini geliştirici, yurt
içi jeotermik potansiyel ile tabiî gazdan yararlanıl
masına yönelik yatırımlara öncelik tanınmalıdır. Bu
arada nükleer teknolojiye girişin sağlanması da, ayrıI ca önem arz etmektedir.

I
Müsaade ederseniz bu konuyu şöyle özetlemek istiI yorum :
I
Dünyada 1973 yılında ortaya çıkan petrol şokuI nun hemen ardından bütün ülkeler, enerji maliyetleri
I ve enerji için harcadıkları paranın bütçelerindeki yü
kün ağırlığını hissederek, klasik enerji kaynaklarının
I yanı sıra yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kulSayın milletvekilleri, Türkiye'de sanayileşme eko
I lanılır hale getirme çalışmalarına girişmişlerdir.
nomik kalkınmanın temelini teşkil eder. Gerçekten de
sermaye - katsayı mukayeseleri yapıldığında görülür I
20 nci asrın sonlarında bilinen enerji kaynakları,
ki, millî gelire sanayi sektörü diğer çok daha fazla I dünya enerji talebini karşılamada yeterli olmayacağınkatkıda bulunmaktadır. Sanayi sektörüyle diğer sek I dan bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de,
törler dengeli bir şekilde birbirini tamamlayıcı bir I bir enerji açığı ile karşı karşıya kalabilecektir. Ülketarzda geliştirilmelidir. Ülke kalkınmasında sanayi I miz açısından geleceğe dönük çözümler arasında nüksektörünün ekonomimizde itici güç olabilmesi için de I leer enerjinin payı da olacaktır. Konunun şuurunda
gerekli çabayı göstermek gerekir ki, işte hükümetimiz, I olan hükümetimiz, gerekli çalışmayı yapmaktadır.
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Sayın milletvekilleri, hükümet programında ve Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında geniş olarak yer
verilen jeotermal konusunda bugüne kadar bu çalış
maları yürüten MTA Genel Müdürlüğü iyice donan
mış, tecrübeli ve sahaları iyi tanımaktadır.
Ülkemizde 20 santigrat derecenin üzerinde sıcak
lığa sahip 205 sıcak su kaynağının mevcudiyeti bilin
mektedir. Bunlardan yaklaşık 20 milyon metreküp/yıl
sıcak şu ile, sıcaklığı 80 santigrat derecenin üzerinde
Çeşitli sahalardan yaklaşık 45 milyon metreküp/yıl
jeotermal su boşalmaktadır. Türkiye'de değerlendiril
mekte olanlara alternatif enerji kaynağı olan jeoter
mal enerjinin, bugüne kadarkinden çok daha hızlı ve
sonuca varıcı bir biçimde aranması ve değerlendiril
mesi mümkündür.
MTA Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu resmî
rakamlara göre, Türkiye'nin jeotermal ısı potansiyeli
31 bin 100 megavat termal, ayrıca şu andaki kurulu
elektrik santrallarımızın gücü yanında yine MTA Ge
nel Müdürlüğünün vermiş olduğu 4 500 megavat jeo
termal elektrik potansiyeli de çok önemli boyutta
dır. Buna göre, jeotermal enerji kaynaklarının değer
lendirilmesi için, yapılacaklar rasyonel olacaktır. Bu
enerji kaynakları değerlendirilmediğinde, petrol, kö
mür gibi korunmamaktadır; kullanıldığında da tüken
mediğinden, bir an önce işletilmesi yoluna gidilmeli
dir. Jeotermal enerji potansiyelimizin çok büyük bir
bölümü elektrik dışı uygulamalara elverişli olduğun
dan, jeotermal ısı uygulamaları elektrik üretimine kı
yasla çok daha fizibldir. Bu nedenle kaynakların ras
yonel kullanımı için, başta MTA Genel Müdürlüğü
ve Türkiye Elektrik Kurumu olmak üzere; kamu ku
ruluşlarıyla mahallî idarelerin, özel kesimin aydınlatıl
ması ve yönlendirilmesi çalışmalarının devam etmesi
sevindiricidir.
Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemlerdeki yanlış
lıklar neticesinde devletleştirilen kömür yataklarından,
birçoğu TKİ tarafından işletilememiş olduğu için, ge
nelde kömür üretiminde artış çok yavaş olmuştur. Hü
kümetimiz işbaşına geçmesinden sonra, TKİ bünye
sinde üretimi artırmak için önemli adımlar atılmış ve
TKÎ'ce işletilmesi mümkün olmayan birçok kömür
sahası rödövans (redevance) ile üretime geçirilmeye
çalışılmıştır. 1985 yılı için planlanan 29,5 milyon ton
kömür üretimi de, çalışmaların rasyonelliğini belirt
mektedir.
Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı hazırlanmıştır. İhracatlarında durgunluğu tespit
edilen madenlerimizin ve taş ocağı ürünlerimizin, ye
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niden eski ihracat kapasitelerine kavuşturulması için
de çalışmalar oldukça hızlıdır. Bunlardan mermer
için yapılanlar oldukça önemlidir. 1984 yılı içerisinde
Türkiye ilk olarak milletlerarası mermer fuarına işti
rak etmiş ve yine bu yıl içerisinde İstanbul'da millet
lerarası bir mermer fuarı açılmıştır. Bu sayede pek
çok ülke tarafından bilinmeyen Türk mermerlerinin
kalitesi ve rengi tanıtılmış; önemli pazarların bulun
ması sağlanmıştır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen
hedeflerin, 1985 yılı bölümünün gerçekleşmesi için,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bağlı ve ilgili
kuruluşları için, toplam 1 trilyon ödenek ayrılmıştır.
Devlet bütçemizin yüzde 20'sine varan bu ödeneğin,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız bağlı ve il
gili kuruluşlar tarafından ülke yararına şuurlu ve en
verimli 'bir şekilde kullanılacağını; bu suretle ülke
kalkınmasında azamî katkının sağlanacağına inancı
mız tamdır. Bu inanç içerisinde grubumuz adına
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, bağlı ve ilgili
kuruluşları bütçelerinin, hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, hepinize grubum adına saygılar arz ederim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balıbey.
Sayın milletvekilleri, şimdi şahısları adına söz is
teyen arkadaşlara sırasıyla ve İçtüzüğün 62 nci mad
desindeki lehinde, aleyhinde, üzerinde kuralını bir
likte uygulayarak - her zaman yaptığımız gibi - söz
vereceğim.
'
önce lehinde konuşmak isteyenlerden Sayın Hak
kı Artukarslan?.. Yok. Söz sırasını kaybetti.
Sayın Birsel Sönmez?.. Üzerinde konuşacaksınız.
Sayın Ali Topçuoğlu?.. Lehinde.
Buyurun efendim.
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Sizin sıranız geçti efendim.
Sayın Ali Topçuoğlu lehinde konuşacak; buyurun
efendim, süreniz 10 dakikadır.
Bir dakika. Aleyhinde konuşmak isteyeni de tes
pit edelim, daha kolay bir usul olsun.
Sayın Aziz Kaygısız?.. Yok.
Sıraya göre okumaya devam ediyorum efendim.
Sayın Ayhan Fırat?.. Aleyhinde konuşacaklar.
Lehinde, üzerinde ve aleyhinde konuşacak ko
nuşmacılar belli oldu efendim.
Buyurun Sayın Topçuoğlu.
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının 1985 Yılı Bütçesi münasebe522 —
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tiyle şahsım adına konuşmak üzere huzurunuzda bu
lunmaktayım.
Bilindiği gibi, Enerji Bakanlığımız Türkiye'nin en
büyük yatırımlarını yapan kuruluşları bünyesinde top
layan büyük bir bakanlığımızdır. Bu bakımdan, bu ba
kanlığımızın bütçesi diğer bakanlık bütçelerinden faz
la ve büyük bir bütçedir. Bütün ekonomilerde olduğu
gibi, üretici sektör olarak sanayide yüksek verimin el
de edilebilmesi için daha fazla enerjiye ihtiyacımız
vardır. Biz* tarım sektöründe belli bir araziden fazla
verim elde etmek mecburiyetindeyiz. Sanayi sektörün
den de fazla gelir elde edebilmemiz için mutlaka
fazla enerji sarf etmek mecburiyetindeyiz. Kalkınma
zorunda olan Türkiye bu kalkınmayı temin edebil
mek için artacak olan enerji ihtiyacını istenilen za
manda, istenilen yerde, istenilen şekilde ve millî ya
rarlarımıza uygun olarak temin etmek mecburiyetin
dedir. Vatandaş enerjinin olmadığı yerde yatırım yap
maz. Millî gelirin artışında, işsize iş temin edilme
sinde, enerji tek kaynaktır. Enerji Bakanlığı bu konu
da ileriye dönük çalışmalar yapan bir bakanlıktır.
Enerji Bakanlığının bu bakımdan ileriye bakan ve ih
tiyacın karşılanmasında uzun zaman alan bir yatırım
silsilesi mevcuttur. Enerji yatırımları 1 - 2 senede ran
dıman vermez, bu yatırımlar 8-10 sene gibi uzun
bir zamana ihtiyaç duyulan yatırımlardır. Bu bakım
dan enerji politikasına millî bir yön vermek mecbu
riyetindeyiz. Politikamızın kesin olması ve bu poli
tikanın hükümetlere göre değişmemesi lazımdır. Millî
politikamızın tespitinde biraz önce konuşan parti söz
cülerinin de aynı teli çalması gerekir. Yoksa, biraz
önce konuşan Halkçı Parti sözcüsünün bu kürsüye çı
kıp dediği gibi, «Su kanallarından akan sularla hid
roelektrik santralları kurup elektrik elde ederek me
seleleri çözelim» denirse, bu işin hallolup olmayacağı
şüphelidir. Diğer bir bakan çıkar, «Bu meseleyi atom
santrallarıyla halledelim» derse, bu da olmaz, timin
ışığında, teknolojinin müzakeresi ve münakaşası yapı
larak neticeye varmak ve millî politikamızı çizmek
mecburiyetindeyiz. Ekonomik, sosyal, diplomatik me
seleleri görüşüp, enerji konumuzu halletmek mecbu
riyetindeyiz.
Sayın arkadaşlarım, bugün geldiğimiz durumu çok
iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Senelerce önce enerji
tasarrufu nedeniyle Türkiye'de 2 - 3 saat elektrik ke
sintisi yapılırdı. Yine bu enerji mevzuunda sabotaj
ları, şalterlerin indirilmesini görmüş insanlarız. Bu
bakımdan bugün enerji mevzuunda hiçbir sıkıntının
olmadığını görmemiz, bizleri memnun etmektedir.
En çök enerji mevzuuna eğilmek mecburiyetindeyiz.
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Sayın Hükümetimiz, 1985 Yılı Bütçesinin gerekçesin
de «enerji ve ulaştırma mevzuuna birinci planda
öncelik, verdiğini» söylemektedir. Bu bakımdan Tür
kiye'de, enerji meselesinin mutlaka halledilmesi la
zımdır. Biz bunun halledildiğini görmek üzereyiz. Se
nelerce kendi bölgemde bitirilemeyen Afşin - Elbis
tan Termik Santralının açılmasını görmek, bu mut
luluğa erişmek, bu Hükümete nasip olmuştur. (ANAP
sıralarından alkışlar)
Şuna inanmaktayım ki bugün Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının kadrosunda meseleleri iyi
bilen, meselelere sahip olan bir kadro vardır. Mese
lelerimiz çözülmüştür ve çözülecektir.
Bu münasebetle hepinizi saygı ve hürmetle selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçüoğlu.
Aleyhte konuşmak üzere Sayın Fırat; buyurun
efendim. (HP sıralarından alkışlar)
Sayın Fırat süreniz 10 dakikadır.
AYHAN FfRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sözlerime, daha önce bu Mecliste
konuşulan ve «Gökova Santralı» olarak isim yapan
termik santralın, yapılıp yapılmaması konusundaki
şahsî düşüncelerimi arz etmekle başlayacağım.
Muhterem arkadaşlarım, hepinizin de bildiği üze
re Yatağan Bölgesindeki kömür havzasında 80ü mil
yon ton kömür rezervi vardır. Bunun 440 milyon to
nu Yatağan'ın 1 inci Santral Bölgesinde, 275 milyon
tonu 2 nci santralın yapılacağı Yeniköy bölgesinde,
3 üncü olarak da,münakaşalara sebep olan ve yapıl
maması istenen Kemerköy bölgesinde 95 milyon ton
luk Hüsamlar kömür rezervleri vardır. Bu rezervler
jeolojik rezervlerdir. Çıkarılabilen rezerv, jeolojik
rezervin en iyi şartlarla yüzde 70 - 75*1 olabilir. Do
layısıyla, bu 800 milyon kömürün 600 milyon to
nunun yeryüzüiıö çıkarılacağını varsayarsak ve 210
megavatlık ünitelerin senede 2 milyon ton kömür
yakacağı da açık olduğuna göre, burada en fazla 10
ünitelik santral kurulabilir. Doğrusu 8 ünitelik sant
ral kurmaktır; 2 milyon tondan 16 milyon ton kömür
sarf ederler. Bir santralın ömrünü 3 0 - 3 5 sene he
sap ederseniz, 600 milyon tonluk kömür ancak 8 üni
teye kâfidir. Halbuki buraya ne konmuştur. Birinci
santral bölgesinde 3X210, tevsii 2X210, 2 nci santral
bölgesinde 2X210, tevsii 3X210 ve kömürün olma
dığı noktada 95 milyon tonluk rezervin 4 - 5 km. ile
risinde de Kemerköy 3X210 megavat, 2 tane de
2X210 tevsii konmuştur.
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Muhterem arkadaşlarım, o halde burada bir hata
vardır. Şimdiye kadar bu konular üzerine yalnız ta
biat şartları, ormanlar, tarım, turizm ve hava kirliliği
bakımından gidilmiştir. Ben mesleğim olması dola
yısıyla, bu rezervin bu kadar 15 üniteli veya üç yer
de santral kurmaya kâfi olup olmadığını belirtmek
istiyorum.
Yatağan bölgesinde 415 milyon ton kömür oldu
ğu için 5 tane ünite buraya rahatlıkla kurulur. An
cak, 150 milyon tonluk iki kömür havzasından 20
kilometre kadar kömür taşınacaktır ki, bu da bir
mahzur değildir.
Gelelim ikincisine : İkincisi, Yeniköy Termik
Santralıdır. Muhterem arkadaşlarım, buradaki rezerv
275 milyon tondur. Bunur 200 milyon tonu çıkar
tılabilir rezervdir. Buraya 5 grup koyduğunuz takdir
de yıllık 10 milyon ton kömür gerekir. 10 milyon
tondan yıllık hesabıyla, 35 sene santralın ömrünü
kabul etseniz 350 milyon ton çıkarılabilir rezerv ge
rekir. Halbuki, burada çıkartılabilir rezerv 200 mil
yon tondur. Demek ki, 8 milyon tondan 4 ünite kursanız, 35 yılda 280 milyon ton eder ki, 80 milyon
tonluk bir açığınız kalır. İşte, aşağıda buraya 5 ki
lometre mesafece olan o Hüsamlar'daki kömürü de
buraya getirirseniz 4 üniteyi de burada kurabilirsiniz.
Buraya kadar bu doğrudur.
Gelelim üçüncüye : Muhterem arkadaşlarım,
üçüncünün rezervi kâfi değildir; 60 - 65 milyon ton
luk çıkartılabilir rezerv vardır. Buraya 150 milyar
lira sarf etmek, samimî olarak söylüyorum, hakika
ten büyük bir yüktür muhterem arkadaşlarım. Bu
150 milyar, basının iddiasına göre' 1983 fiyatlarıyladır. Demek ki, buraya dışarıdan kömür ithal edile
cektir; yani bu santral ithal kömürüne dayalı olarak
deniz kenarına götürülmüştür. Muhterem arkadaşla
rım hakikat budur.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — He
sap dediğin böyle olur işte... (HP sıralarından al
kışlar)
AYHAN FİRAT (Devamla) — Şimdi, ülkenin
kaynakları bellidir, sayın hükümetten istirham edi
yorum; Afşin - Elbistan Santralına 1970'li yıllarda
başladık ve bu sene A Blökun 1 inci ünitesi devreye
girdi. 1985 yılında A Bl okunun 2 ve 3 üncü üniteleri
de devreye girecek. 1986'mn başında da yine A Blokunun 4 üncü ünitesi de devreye girecek; 4X340 me
gavat oluyor.
Muhterem arkadaşlarım, eğer bu paranın yarısı
nı oraya verirseniz, - orada B Blokunu 3X340 me
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gavat - yani 1 360 megavatlık korkunç bir üretimi,
yani iki tane Keban'ı yaratırsınız. Türkiye'deki kö
mür rezervleri malumunuz olduğu üzere, 8 milyar
tondur. Bunu bazı kaynaklar 7 milyar der, 7,5 mil
yar ton der; bunun yarıya yakın kısmı 3,5 milyar
tonu Afşin - Elbistan'dadır. ANAP'lı bir sayın arka
daşım; «Halkçı Partili bir sayın üye dün burada ko
nuşurken, kömür santrallarına karşı olduğunu söy
ledi» dedi. Söylemedi; Gekova Körfezini ve oradaki
ormanı, tabiatı mahvedeceği için kömür santralla
rına karşı olduğunu söyledi. Halkçı Partinin Tüzü
ğünde vardır; biz, millî kaynaklara dayalı enerji üre
timine öncelik veren bir partiyiz. (HP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Hükümetten rica ve istirham ediyorum, bunlar
oknik konulardır, matematiksel konulardır; eğer bu
hükümet, ben muhakkak ithal kömürle bu santralı
vapacağım diyorsa, ona bir itirazımız yoktur. Ancak,
:?er ithal kömürle bu santralı yapmak istiyorlarsa,
İstirham ediyorum; ülkede çok daha başka yerler bu
lunabilir, oralara yapılsın.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi bazı sorularım var:
Maliyet bedeli nedir? Gazetede bir iddia var, eski
"^nel müdürün bir söylevi var, bugün gördüm, bu ha
kikaten beni düşündürmüştür. Yeterli kömür olma
dığı açıktır, ortadadır. TKİ yetkilileri buradadır, so
run lütfen, tanıdıklarınıza sorun. İşte MTA'nın yaptı
ğı planı bugün basına dağıttım muhterem arkadaşla
rım, buyurun. MTA Türkiye'de madenleri arayan,
tespit eden, jeolojik rezervlerini tespit eden yegâne
kuruluştur.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bakandan daha
mı iyi bilecek?
AYHAN FIRAT (Devamla) — Türkiye'de hidroUk enerjiye dönüşecek su kuvvetlerini hesap eden ve
bunun fizibilitesini yapan tek kuruluş da ElEMir. O
halde yetkili bir kuruluşun raporu elimizdedir.
Bu kömür nereden temin edilecektir? İki santral
için yeter kömür vardır; 8 ünite, hatta 9 ünite için.
O halde buraya tekrar bir santral kurmak, imkânları
heba etmektir.
Afşin - Elbistan'ın ülkeye...
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — ENKA nasıl zengin olacak?
ÖMER KUŞHAN (Kars) - ENKA nasıl kâr ede
cek?
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, ben onlara girmiyorum, istirham ediyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bu arada ben bir konuya daha değinmek is
tiyorum. Zamanım olmadığı için acele edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, bakın, bunu üç senedir
söylüyorum, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görü
şülürken de söyledim, gene de söylüyorum, 1990'lı
yıllarda ülke büyük bir enerji krizinin içine girecek
tir. Şimdi bunu ispat ediyorum :
Beşinci Beş Yıllık Planın 199 uncu sayfasına ba
kın, plan elinizdedir arkadaşlarım. O plandaki santralları sayıyorum : Afşin - Elbistan santralının yalnız
(A) ünitesi (1976'da biteceğini arz ettim, B'den eser
yok); Soma 3, 4; Yatağan 3; Çatalağzı (B); Kangal
1, 2; Çayırhan 1, 2; Yeniköy 1, 2 (Yani bu Gökova'
da yapılan ikinci santral); Seyitömer 4; Orhaneli 1.
Muhterem arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Plan
sonuna kadar yapılacak olan termik santrallar bunlar
dır ve 20 milyar kilovatsaattir.
Hidrolik santralları sayıyorum : Hidroliklerde bir
tek büyük olarak Karakaya Barajı vardır. O da 1989
da bitecektir. Diğerleri küçüktür. Toplam 12 milyar
kilovatsaat de odur.
Muhterem arkadaşlarım, Karakaya biter, bitmez,
o ayrı mesele; toplam 30 milyar kilovatsaat; bugün
de üretiyoruz 28 milyar kilovatsaat, toplam 58 mil
yar kilovatsaat. Ülkenin ihtiyacı gene Beş Yıllık. Plan
da var, 50,7 milyar kilovatsaat. Tamam kabul ediyo
ruz.
Ancak, gelelim Altıncı Plan dönemine, Altıncı
Plan döneminde hangi santrallar var? Bakıyoruz, Or
haneli 1; Kemerköy... tşte bu, Gökova'ya konan sant
ral, bu ihtilaflı santralı gösteriyorlar, 2,5 milyar kilo
vatsaat. Bir de 6 milyar kilovatsaatlik nükleer santral
var. Ayrıca, su santrallarından da Periözlüce ve Diyar
bakır civarındaki Kralkızı, ki 150 milyon kilovatsaat
civarındadır, küçüktür.
Muhterem arkadaşlarım, bakın ne kadar bir üre
tim var burada? 9 milyar kilovatsaat. Halbuki Altıncı
Beş Yıllık Plan döneminde 60 milyar kilovatsaat olan
enerji ihtiyacı plana göre yüzde 11 oranında artacak;
6 milyar kilovatsaat. Beş senede 30 milyar kilovatsaat
eder. öngörülen?.. 9 milyar kilovatsaat 20 - 21 mil
yar kilovatsaat açık vardır.
tşte 1982'den beri bunu iddia ediyorum, burada da
iddia ettim, neticede Beşinci Beş Yıllık Planın için
den bu yaprakları çıkarttılar. Arkadaşım, yaprakları
çıkartmakla bir şey olmaz.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapılacak şey ne
dir? Bakın, Afşin - Elbistan'da 3,5 milyar ton kömür
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rezervin var; yapmışsın, kurmuşsun. Eski bakan, bun
dan önceki hükümetteki bakan bana demişti ki, «Sa
yın Fırat, işletip bu işliyor, bu kömürle bu iş oluyor
demedikçe yapmayız.» tşte şimdi oldu, olduğunu da
görüyoruz.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — O zaman da biliyor
du kaç ton olduğunu, rapor vardı elinde.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, biliyor
du ama öyle dediler; bugün gördük de, misali de mey
danda. O halde arkadaşlarım buraya başlayalım.
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Fırat.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu para ile onu çıkaralım ve ülkeyi büyük bir
tehlikeden kurtaralım.
Muhterem arkadaşlarım, Allah, Türkiye'ye bir
nimet vermiştir, o da bordur. Borun dünyada 2 milvar ton rezervi vardır, bunun yüzde 68-7Cfi Türkiye'
de ve Balıkesir civarındadır. Yüzde 9-10 Rusya'da,
vüzde 18-20 de Amerika'da vardır, başka ülkelerde de
yoktur; ancak bor tuzlarına dayalı fabrikalar nerede
dir arkadaşlar, biliyor musunuz? Avrupa'dadır. Niye?
Çünkü bor cevher olarak Türkiye'den gider ve tonu ,
25-30 dolara gider, orada işlenir. Borun girmediği sa
nayi kolu yoktur.
Bakın işte kitap önümüzde: 1981 Yıllık Ekonomik
Raporun 30 uncu sayfasına bakın lütfen, orada 1977
vılında ülkenin tüm maden ihracatı 28 milyon dolar
dır.
Şimdi arkadaşlarım, gene bu hükümetin yayınladı
ğı...
F. REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 13 daki
ka geçti.
BAŞKAN — Toparlayın efendim.
AYHAN FIRAT (Devamla) — Toparlıyorum
'fendim.
Hükümetin yayınladığı bültene bakıyoruz, yalnız
1984'ün Eylül avında 26 milyon dolarlık bor tuzları
ve maden ihraç edilmiştir.
Arkadaşlarım, şimdi bu başarı nereden? Çünkü
'978'de devletleştirildi ve Türkiye, cevher yerine tuz
;,
hracı için ünitelerini Türkiye'de kurdu ve Hazineyi
doldurdu; dört kişinin cebini değil, Hazineyi. (HP sı
ralarından alkışlar) tşte kamu yararı budur arkadaş
lar, kamu yararı budur. İstirham ediyorum.
Bakın bir sayın bakan, bor için öyle güzel bir ra
por yazmış ki, elini öperim bu millet için, dini öpe
rim onun. Böyle bakanlar çıkacaktır muhterem arka
daşlarım ve bor bu milletin Hazinesini dolduracak
tır, dört kişinin cebini değil.
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Size saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (HP
ve MDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat.
Sayın Bakan, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1985 Yılı Bütçesini sunuş münasebetiyle,
önce hepinizi saygıyla selamlarım.
Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Asrın ba
şında emek geçerliydi, bilek kuvveti geçerliydi; as
rın sonunda beyin gücü, bilgili insan esas oldu. Akıl
lı insanoğlu, bilek kuvvetinin yerine motor" kullan
maya başladı, beynin bazı fonksiyonlarını da kompütürler yüklendi. Üretim sistemleri otomatize ve
kompütürize edildi, bizzat bugün insanoğlunun ken
disi pek çok sayıda elektronik ve elektrikî cihazlar
ile donatılmaktadır.
Motor asrı, uzay asrı, kompütürler asrı, nükleer
güç asrı derken, bu asrın sonuna damgasını vuran
konu, neticede enerji oldu.
Kalbin içine kadar sokulup resim çekebilen, 400
'bin kilometre uzaklıktaki ayın üzerine gidip konabilen akıllı insanoğlu, nihayet konvansiyonel enerji
kaynaklarının yakın bir istikbalde tükeneceğini öğ
renmiş 'bulunuyor. Bir teki hakkında misal vereyim:
Dünyanın teknik petrol rezervleri şu anda takriben
92 milyar ton civarındadır. İnsanoğlu yılda 3 milyar
'tona yakın petrol tüketmektedir. Teorik olarak 30
sene sonra dünyanın petrol rezervleri tükenmiş ola
caktır. Pek uzak değil, sadece 30 sene sonra.
Dünyanın bilinen kömür rezervleri de bugünkü
kullanım hızında takriben 200 sene kadar idare ede-]
bilecektir. Nükleer yakıtlar, hidrolik kaynaklar, di
ğer konvansiyonel olan enerji kaynaklarının hepsi
sınırlıdır.
Değerli milletvekilleri, kısacası, enerji bakımın
dan dünyanın geleceği karanlık görünüyor. Enerjisiz
bir dünyayı düşünmek 'bile, insana dehşet vermekte
dir. Ancak, ben karamsar değilim. Genç mühendis
ler, araştırmacı mühendisler, değerli hocalarımız, uy
gulayıcı mühendisler, teorik olarak tükenmez du
rumdaki bu büyük güneş enerjisini er geç insanlığın
hizmetine sunacaklar, alışılagelmiş konvansiyonel
enerji kaynaklarının dışında, yeni enerji türlerini de
insanlığın hizmetine ^sunacaklardır.
Halen dünyanın en güçlü ülkeleri hile enerjinin
dikkatli ve tasarruflu kullanılması için parlamento
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larına yasa tasarıları sunmaktadırlar. Yeni enerji tür
lerini de insanlığın hizmetine sunacaklardır.
Yeni enerji türlerinin araştırılması ve 'bulunması
için de hu güçlü ülkeler çok büyük ödenekler ayır
makta ve harcamaktadırlar; fakat gene de kalkınma
ve zenginleşme yarışında bulunan hu güçlü ülkeler
kendilerini frerileyemeden büyük bir hızla her çeşit
enerjiyi tüketmektedirler. Böylece, dünyanın enerji
kaynaklan hızla tükenmektedir.
(Bu sebeple dünyada politikalar 'hızla değişmekte
dir. 15-20 sene kadar önce ülkelerde, kendi tabiî
enerji kaynaklarına dayalı enerji politikası bugün if
las etmiştir. Şimdi herkes bilmektedir ki, yarın enerji
daha pahalı olacak, öbür gün daha pahalı, gelecekte
ise, daima kıt ve pahalı olacaktır. Onun için herkes
kendi tabiî enerji kaynaklarını gayet dikkatli kul
lanmakta, hatta başkalarının toprakları altındaki
enerji kaynaklarını tüketmeye çalışmaktadırlar.
Dünyanın petrol rezervlerinin dörtte üçü Basra
Körfezinde İran, Iraik, Abu Dabi, Kuveyt, Suudi
Arabistan gibi, petrol ülkelerinin çevrelediği bir böl
gede bulunmaktadır. Dünyanın en hassas bölgelerin
den birisidir. O kadar ki, süper güçler bile, bu mın
tıkada harp çıkarmaktan, birbirleriyle karşı karşıya
gelmekten çekinmektedirler. Petrol körfezine bu dö
nemde, bu safhada yapılacak olan bir müdahale," bel
ki de dünya endüstri sistemini çatırdatarak çökerte
bilir.
Değerli arkadaşlarım, dengelerin son derece has
sas olduğu böyle bir dünyada yaşıyoruz. Asrın so
nunda, bu döneminde hâlâ Etyopya'da, Afrika'da,
sabahları çöp arabalarının açlıktan ölen insanları top
ladığına şahit olmaktayız. Bunu şunun için söylü
yorum : İnsanları doyurmak için gerekli pek çok
gıda maddesinin aynı zamanda enerji kullanılmak
suretiyle üretilmekte olduğunu belirtmek isterim.
Bu kısa açıklamayı şu maksatla yapmış bulunu
yorum : Türkiye'nin enerji meselelerini gözden ge
çirirken, istikbale ait projeleri yaparken, dünyanın
içinde bulunduğu şartlardan kendimizi uzak tutama
yız, dünyanın enerji meselelerinden soyutlayarak,
Türkiye'nin enerji meselelerini çözemeyiz. Biz, orta
vadeli ve uzun vadeli gelecekteki enerji problemle
rimizi bu esasları göz önünde bulundurmak suretiy
le ele almış bulunuyoruz.
Sayın milletvekilleri, bu kısa giriş açıklamam
dan sonra, Türkiye olarak enerji kaynaklarımız ve
rezervlerimiz bakımından ne durumda bulunuyoruz
konusunda -dünya ülkeleriyle karşılaştırmalı olarakbirkaç rakamı dikkatlerinize sunmak isterim.

— &26 —

Ts B, M. M4

B î 47

Petrol rezervlerimiz büyük değildir. Şu anda sü
ratle çıkarılabilir. 20 milyon tonluk petrol rezervi
miz 'bulunmaktadır. Şu anda yıllık üretim 2,1 mil
yon ton civarında, yıllık tüketim ise, 16,5 - 17 mil
yon ton civarındadır. Türkiye'nin petrol kapasitesi
nin de teorik olarak 500 milyon ton civarında oldu
ğunu 'belirtmek isterim. Bugüne kadar Türkiye'de
petrol üretimi kalkerli ve kireçli arazilerde yapıla
gelmiştir. Türkiye'de ilk defa, paleozoik kum taba
kaları bölgesinde, 3847 metre derinlikte yüksek graviteli bir petrolün bulunduğunu birkaç gün evvel
açıklamıştık. Güney komşularımızdan Suudi Arabis
tan'da, Irak'da ve Suriye gibi bölgelerde de bu tip
tabakalarda petrol üretildiğini, oralarda bu tabaka
ların daha az derinlikte bulunduğunu, bizimkinin da
ha fazla derinlikte olduğunu ve 'belki de istikbalde
Türkiye'de pötrol üretiminde yeni umutlar için bir
ışık olduğunu belirtmek isterim.
'Değerli arkadaşlarım, linyit rezervlerimiz, düşük
•kaliteli olmak üzere 8 milyar tonun altındadır. Taş
kömürü rezervlerimiz, takriben 1,6 milyar ton civa
rındadır.
Bilinen tabiî gaz rezervlerimiz 13,5 milyar met
reküp olarak tespit edilmiştir. Bu sene takriben 40
milyon metreküplük bir gaz üretimi mümkün ola
caktır. Değerli arkadaşlarım, bu sabah Türkiye Elekt
rik Kurumu bünyesinde, Trakya'da Hamitabat mın
tıkasında yılda 720 milyon metreküp tabiî gaz kul
lanacak, 600 megavat gücündeki Hamitabat Tabiî
Gaz Tribünleri Çevirim Santralının sözleşmesi imza
lanmıştır. Hepinize hayırlı olsun. (Alkışlar)
Jeötermal kaynaklarımız ancak 4 500 megavat
gücünde santral kurmaya elverişlidir. Jeötermal kay
naklarımız içerisinde ısıtma maksatlı 31 bin megavat
•güç tespit edilmiştir.
'Nükleer yakıt olarak bugüne kadar yaklaşık 8 400
ton U308 uranyum eşdeğeri ve yaklaşık 3'80 bin ton
olmak üzere, zengin toryum yataklarımız mevcuttur.
Hidrolik kaynaklarımız yılda 110-115 milyar ki
lovat/saat elektrik enerjisi üretebilecek .kapasitede
dir. Kömür yataklarımızın tamamı değerlendirildiği
takdirde; sizlere sunmuş olduğum dokümanın 4 ün
cü •sayfasının. 4 üncü paragrafında 60-65 milyar ki
lovat/saat gibi yazılan rakamın, son anda bana sunu
lan değerlere göre 80 milyar kilovat/saat civarında
olduğunu düzeltmek isterim değerli arkadaşlarım. Yıl
da güneş enerjisinden faydalanabildiğimiz saat sayısı
8 760 saat yerine takriben 2 609 saat civarında ol
maktadır.
-
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Bugün -için Türkiye'de mevcut termik ve hidro
lik santrallarımızın kurulu gücü 8 100 megavat ci
varında olup üretim-tüketim dengesi 1984 yılı sonu
• itibariyle 32,5 - 33 milyar 'kilovat/saat civarında ola
caktır. Bu Türkiye'de kişi başına elektrik tüketimi
nin 600 kilovat/saatin altında olduğunu ifade eder.
Dünya ortalaması kişi başına 2 bin kilovat/saattir.
Avrupa'da 4 bin kilovat/saat ve birçok memleketler
de bu değer 10 bin kilovat/saatin üzerindedir.
Değerli arkadaşlarım, dünya ortalaması rakamına
göre, şu anda 50 milyon nüfuslu büyük Türkiye'nin
yalnız elektrikte kişi başına 2 bin kilovat/saat tüke
tim ile 100 milyar kilovat/saat tüketiyor olması ge
rekirdi. Biz 32,5 milyar kilovat/saatteyiz, yani dünya
ortalamasının üçte birindeyiz. İşte bu rakam dahi
enerji konularımıza nasıl eğilmemiz lazım geldiğinin
en açık rakamlarıdır.
Rezervlerimiz, çeşitli enerji türleriyle ilgili üre
tim - tüketim durumumuz bu şekilde özetlenebilir;
fakat bunları size diğer ülkelerin rakamlarıyla mu
kayeseli olarak verdiğim zaman gerçek durumumuzu
daha kolay anlayacaksınız.
Mesala bizim 1984 yılı itibariyle şu anda Tür
kiye'de toplam elektrik santrallarının kurulu gücü
8 100 megavattır, bunu yukarıda belirtmiştim; 1982
yılı itibariyle dünyanın bazı ülkelerindeki toplam
elektrik santrallarının kurulu gücünü ifade edeyim:
Irak 1 200, Suriye 1 100, Pakistan 4 300, İran 5 300,
Yunanistan 6 000, Bulgaristan 9 000, Romanya 17 000,
İsveç 29 000, İtalya 50 000, Japonya 154 000, Batı
Almanya 85 000, Amerika 660 000 megavat kurulu
güçte, !biz ise 1984 yılı itibariyle 8 000 megavat ku
rulu güce sahibiz. Diğer vermiş olduğum rakamlar ise,
dünya ülkelerinin 1982 yılı rakamlarıdır.
Üretim bakımından ise durum şudur : Bu senefci üretim - tüketim dengesinin 32,5 - 33 milyar ki
lovat/saat olacağını belirtmiştim. 1982 yılı itibariyle
Pakistan 17, Iran 17, Yunanistan 23, Bulgaristan 40,
Romanya 60,- İsveç 100, İngiltere 272, İtalya 184,
Batı Almanya 336 milyar kilovat/saat elektrik tüketi
yor, biz ise 32,5 milyar kilovat/saat.
Değerli arkadaşlarım, bizde kişi başına tüketim
600 kilovat/saatin altında iken, 1982 yılında Ameri
ka'da 14 bin, Kanada'da 10 bin, Batı Almanya'da 6
bin, İsveç'te 12 bin, Hollanda'da 4 bin, Romanya'da 3
bin, Bulgaristan'da 4 700 kilovat/saattir. Bu karşı
laştırmalı rakamlar bizim elektrik üretimindeki du
rumumuzu sizlere daha açık olarak göstermiş oluyor.
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Kömür üretimiyle ilgili 'bir 'iki rakam vermek is
terim. Linyit üretimi olarak Türkiye bu sene 22,5
milyon ton üretimi gerçekleştirecektir. Bu rakam
İtalya'da çok küçük, RomanyaMa 30 milyon, Yu
goslavya'da 54 milyon, Kanada'da 20 milyon,- Do
ğu Almanya'da 276 milyon, Batı .Almanya'da 127
milyon ton linyit üretiliyor; fakat ayrıca, Batı Al
manya'da 96 milyon, İngiltere'de 124 milyon, Roman
ya'da 7 milyon ton taşkömürü üretiliyor. Bizde taş
kömürü üretimi 4 milyon ton civarındadır.
Değerli arkadaşlarım, çok enteresan rakamlar ola
rak dünyanın çeşitli ülkelerinin petrol üretimiyle il
gili bir iki rakam vermek isterim. Türkiye'nin en
büvük petrol üretimi 1966'larda 3,6 milvon tondu,
bugün azalarak 24 milvon tona kadar inmiştir. İtal
ya yılda 1,5 milyon, Batı Almanya 5 milvon, Rom?.nva 13 milyon, tibya 95 milvon, Amerika 432 mil
yon ton petrol üretivor; bu rakamlar 1978 vılına ait
tir. Değerli arkadaşlarım, 1978'de İran 262 milvon
ton petrol üret'vordu, son sene bu 98 milvon tona
indi; Irak 1978'de 125 milvon ton petrol üretiyordu,
bu sene 45 milvon tona indi. Son senelerde petrol
üretiminin azalması, petrolün tükeneceğinden dolayı
'birçok ülkelerde dikkatli ve tasarruflu kullanmak eği
liminden ileri geliyor. Bunun en enteresan ülkesi İn
giltere'dir. 1974'lerde sıfır petrol üreten İngiltere,
1974 - 1978 arasında oynamış olduğu kumarı kazan
dı ve 1978'de 53 milyon ton petrol üretimini başardı.
Son sene İngiltere'nin petrol üretimi 103 milyon ton
dur arkadaşlar; biz 2,1 milyon ton üretiyoruz.
Kömür, elektrik ve petrolle ilgili olarak karşılaş
tırmalı şekilde vermiş olduğum bu rakamlar, dünya
ülkeleri arasında bazı enerji maddelerinde nerede ol
duğumuzu sizlere daha açık şekilde sergilemiş ölü
yor.
Değerli afkadaşlarıım, bakanlığımız, ilgili ve bağ
lı kuruluşlarıyla Türkiye'nin enerji davasının çözü
münde önemli ve büvük görevler yüklenmiştir. Bağlı
kuruluşlardan, 'badiğimiz üzere Devlet Su İşleri Teş
kilatımız, Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz, Maden
Tetkik Arama Genel Müdürlüğümüz ve Elektrik İş
leri İdaresi Genel Müdürlüğümüz bulunmaktadır. İl
gili kuruluşlar olarak, Türkiye Elektrik Kurumu ve
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu ifade ediyo
rum.
Değerli milletvekilleri, şimdi müsaadenizle 1984
yılı faaliyetleri ve 1985 yılı programımız hakkında
sizlere kısa izahat vermek istiyorum.
Enerji konusu, diğer bütün dünva ülkelerinde ol
duğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunlardan biri
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olmaya devam etmektedir Ülke kalkınmasının ger
çekleşebilmesi için gerekli enerjinin, talep olunan
her yerde yeterli rriiktarda bulunması gerekmektedir.
Ancak, bu netice için büyük yatırımlar ve malî kay
naklara ihtiyaç olmaktadır. Bir misal vermek iste
rim : Bugün bir termik santralın 1 kilovatının kuru
lu gücü, takriben 1 000 dolara mal olmaktadır. Yani,
2X150 megavat gücünde 300 megavatlık bir santra
lın bugünkü kuruluş bedeü takriben 300 milyon do
lar olmaktadır.
Büyük güçlü termik ve hidrolik projelerini, büyük
sulama projelerini, geniş kapasiteli kömür üretim
tesislerini, maden ve petıol projelerini gerçekleştir
mek için, bildiğiniz üzere, yüz milyarlarca liralık ya
tırımlar gerekmektedir.
Bakanlığımız bir taraftan büyük yatırım projele
rini gerçekleştirmeye çalışır'ken, bir taraftan da hem
elektrik, hem kömür, hem sulama, hem de tarımla
ilgili hizmet sektörlerine hizmet vermektedir.
Hükümetimiz, gerek kendisinin hazırlamış oldu
ğu Beşinci Beş Yıllık Planda, gerekse 1985 Yılı Ya
tırım Programında, bu sebeple en büyük payı enerji
yatırımlarına ayırmış bulunmaktadır. Takriben yatı
rım bütçesinin yüzde 25'i, 1 trilyon liraya yakın bir
bölümü enerji yatırımları için ayrılmıştır.
1950'li ve 1960'lı yıllarda ucuz fiyatla temin edi
len petrol sebebiyle, ülkeler politikalarını bol ve ucuz
enerjiye dayandırmışlardı. Ancak, dünyamız, 1984
krizinden sonra, pahalı petrol dönemine girmiştir,
yani, pahalı enerji dönemine girmiştir.
Gelişmiş ülkeler, üretmiş oldukları mallara yap
mış oldukları zamlar ile bu krizi atlatmışlarsa da bi
zim gibi kalkınmakta bulunan ülkeler, bu petrol kri
zinden çok büyük çapta etkilenmişlerdir.
Enerjinin pahalı temin edilmeye başlanması ve ül
kemizde bu projelere tahsis edilen kaynakların kıt
lığı dolayısıyla, birçok büyük enerji yatırım proje
lerinin gerçekleşmesi aksamış, bunun neticesinde, geç
miş senelerde, bildiğiniz üzere, enerji kesintilerine ve
programlı enerji' kısıntılarına gidilmiştir. Ancak, ge
çen yıl yüzde 4,3 olan elektrik üretimindeki artış, bu
sene, Allah'a şükür, yıl sonu itibariyle yüzde 12,4'e
ulaşacaktır ve almış olduğumuz tadbirlerle de enerji
kesinti ve kısıntıları tamamen kaldırılmıştır. Bu ne
ticeye ulaşılmasında, barajlardaki su seviyelerini ga
yet dikkatli kullanmamızın, Seyitömer ve Soma'daki
150 ve 165 megavatlık ünitelerin arızalarının gideril
mesinin, Aliağa Gaz Türbinleri Santrali, Oymapınar
Santralı, Aslantaş Barajı ve 340 megavatlık Birinci
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Afşin • Elbistan Ünitesinin süratle devreye alınması- j
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
mn büyük faydası görülmüştür.
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu sebeple biz,
Bu sebeple, ileriki yıllarda Türkiye'nin tekrar I bir taraftan TKt teşkilatımızın üretimi artırması için
önemli miktarda açık işletme ve kapalı işletme ma
enerji darboğazına düşmemesi, enerji kesinti ve kı
kine ve teçhizatını ihale etmek ve temin etmekle meş
sıntılarıyla karşılaşmaması için, iyi bir planlamanın
gul olduğumuz gibi TKİ'nin özel sektöre ihale et
yapılması zarurî bulunmaktadır. İyi bir planlamanın
mekte olduğu dekapaj ihalelerini küçük miktarlar
anahedefi de, enerji talebinin en uygun kaynaklar
dan büyük miktarlara kaydırmak suretiyle daha bü
dan, en ekonomik şekilde karşılanmasını sağlamaktır.
yük müteahhitleri bu sahaya sokmaya gayret göste
Enerji tesislerinin kurulmasında, ülkemiz için
riyoruz. '••
en önemli sorunlardan bir tanesi de, gerekli kaynak
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Özellikle daha bü
ların zamanında sağlanmasıdır. Yatırım imkânları
yük müteahhitler, yaratmaya Sayın Bakan.
için kamu kaynakları ile birlikte özel sektör kaynak- j
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
larını harekete geçirmesine hükümet olarak büyük
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Ayrıca, TKİ'ce
önem vermekteyiz. Diğer taraftan, geniş malî kay
işletilmesi ekonomik bulunmayan ve TKİ'nin yetişe
naklar gerektiren büyük enerji projeleri için yap ? iş
mediği
yerlerde de birçok kömür sahasını (redevance)
let - devret gibi bir modeli dünya piyasasında uygu
rödövans
ile işletmeye almak için bir planı uygula
lamaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji meşe- I
maya
koymuş
bulunuyoruz.
İçlerinin çözülmesinde kömür üretiminin artırılması ı
'Bu yıl TKİ kuruluşunca 22,5 milyon ton kömür
ayrı bir önem taşımaktadır. Uzun vadeli planlarımı
üretimi
gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıl, 1985
zı bu esasa göre ele almaktayız. Kömür yataklarının I
için
TKİ'nin
üretim planlaması 29,5 milyon tondur.
devletleştirilmesi gibi, geçmiş dönemde yanlış uygu
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Özel teşebbüs ne
lama sebebiyle birçok kömür yatağı TKt tarafından i
kadar
üretti Sayın Bakan?
işletilememiş, işletilen "baz: büyük yataklarda önemli
BAŞKAN —Lütfen efendim, lütfen siz konuş
üretim düşdüşieri olmuş \e bazılarında evvelki üre
tim seviyelerine henüz bu sene ulaşılabilmiştir.
manıza devam ediniz.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yalan!..
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Birinci Afşin PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ocakları deldiler
Elbistan Projesinin neticelenmesinden sonra o saha-Sayın Bakan.
da yalmz 20 milyon ton kömür üretilecektir.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
Değerli parlamenterler, hedefimiz, özel teşebbüs
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Devletleştirme
kamu kuruluşları el ele, Türkiye'deki kömür üretimi
den evvel Türkiye'de özel sektör 4,2 milyon ton lin
ni en kısa zamanda katlamak, 100 milyon tona ulaş
yit üretmekteydi.
maktır. (ANAP sıralarından alkışlar)
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan yal
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Do
nız 1977'de. Yalan söylemeyin bu Yüce Meclise.
ğuda kömür diye yalvarıyorlar Sayın Bakan.
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Vatandaşın çektiği
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Devletleştirme
ıstırabı bilmiyor musun? Perişan vatandaş.
den evvel Türkiye'de özel teşebbüs 4,2 milyon ton
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
kömür üretmekteydi.
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, Do
BAŞKAN — Lütfen.
ğuda kömür diye yalvarmıyorlar.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Biz bu konuyu sen
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Yal
den 10 defa iyi biliyoruz.
varıyorlar.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR' BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Devletleştirme
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Biz vatandaş
den sonra özel teşebbüs tarafından birinci yılda 2,5
larımızın kömür ihtiyacı için gerekli tedbirleri aldık,
milyon ton, ondan sonraki yılda 3,2 milyon ton, ge
pozitif neticeye ulaştık. (ANAP sıralarından «Bravo»
çen sene 3,7 milyon ton, ancak kömür üretilebilmiş
sesleri, alkışlar)
tir. (MDP ve HP sıralarından gürültüler)
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Doğuya beraber
BAŞKAN — Dinleyelim efendim.
J bir seyahat yapalım.
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RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sivas'ta kömürün tonu
25 bin lira.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Türkiye'de lin
yit rezervleri genelde düşük kalorilidir. Dünya linyit
türlerine nazaran Türkiye'deki kömürler son derece
düşük kalorilidir.
Değerli arkadaşlarım, işte Türkiye'deki teshin kömüründeki problemler kömür üretiminin azlığından
değil, Türkiye'deki mevcut linyit kömürlerinin düşük
kalorili olmasından kaynaklanmaktadır,
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bahane bu Sayın
Bakan.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu sebeple pek tabiî bu kömürleri diğer
kaliteli kömürlerle karıştırmak suretiyle briket ima
latı gibi imalat türüne geçmek büyük yarar sağlaya
caktır.
özel teşebbüs kömür üretimine girdiği zaman,
Türkiye'de kömür üretimi artacaktır. Bu bir gerçek
tir.
Değerli parlamenterler, şimdi sizin huzurunuzda
bir gerçeği açıklıyorum : Bu sene Türkiye'de elektrik
üretiminde sağlamış olduğumuz üretim artışıyla ke
sinti ve kısıntıları kaldırdığımız gibi, biz getirmekte
olduğumuz sistemleri uyguladığımız takdirde, Türki
ye'nin gelecek sene kesin kömür meselesini de halle
deceğime söz veriyorum. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Türkiye'nin elektrik üretimindeki son 2 aylık ar
tışı, yüzde 18 - 19'dur. Dikkat edin; yüzde 18 - 19'luk
elektrik üretimi artışı (Bu artış yere, toprağa veril
miyor) sanayi üretiminde kullanılıyor. Biz, kömürü
de böyle yapacağız.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bu
sene yaptığınızdan daha beter yaparsınız.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, diğer taraftan madencilik sektörünün üre
tim ve ihracatını geliştirmek, dolayısıyla ülkemiz kal
kınmasındaki rolünü artırmak için, mevcut 6309 sa
yılı Maden Yasası üzerinde ilk etapta yapmayı uy
gun gördüğümüz değişikliklerin tümünü hazırladık
ve bugünlerde huzurlarınıza, Meclise gelecektir. Bü
neticeleri aldığımız takdirde, Türkiye'nin ekonomi
sine yeni kolaylıklar, büyük katkılar sağlayacaktır.
Bu yeni tasarıda, maden yataklarımızın kamu ve özel
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sektör ayrımı yapılmadan, TEK ve Petrol kanunla
rında olduğu gibi, arama ve işletilmesini sağlayacak;
yabancı sermayeden ve özel teşebbüsün yaratıcı gü
cünden, rasyonel işletmeciliğinden, sermaye ve kay
nak yaratma gücünden akılcı bir şekilde faydalana
cağız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar)
• Biz, özel teşebbüse, vatandaşlarımızın yaratıcı
gücüne inanan bir iktidarız. İnsanlarımızı seviyoruz
ve onların hizmetindeyiz. (ANAP sıralarından alkış
lar)
Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz halen Türki
ye'nin petrol harcamaları 3,5 milyar dolar civarın
dadır. Ödemeler dengesine en büyük etkiyi petrol gi
derleri yapmaktadır. Bakanlığımızın faaliyet alanı
içerisinde bulunan kuruluşların ürettiği elektrik, kö
mür, petrol gibi ürünlerin ve bütün bu malların fi
yat ayarlamalarında hiçbir şekilde sübvansiyona git
medik. Onun için, yılbaşından beri petrol ürünlerine
10 defa zam yapmaktan çekinmedik. Çünkü felsefe
miz; faturayı kullananlar ödeyecektir. Bu denge Tür
kiye'de sağlanacaktır. Dolar fiyatlarındaki artış, 1
yıl içerisinde takriben yüzde 53 değerine ulaşmıştır.
Petrol ürünlerine de yapılan zamlar bunu takip et
miş ve yüzde 50 - 53 arasında zam yapılmıştır.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yenizde.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Bakanı din
leyelim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bunlara tabi olarak elektrik fiyatlarına bu
yıl içerisinde birkaç defa zam yapıldı, açıkça söylü
yoruz, hatta yüzde 100'e ulaştı; fakat dünyanın en
ucuz elektriğini kullanan ülke gene de Türkiye'dir;
Kıbrıs hariç. Kıbrıs'ta elektrik bazı kesimlere Gü
neyden alınarak verildiği için 2,5 liradan veriliyor,
Kıbrıs hariç. Pek tabiî Kıbrıs'ta da ileriyi düşünerek
elektrik fiyatlarını ayarlamak gerekir.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Biz
sizden memnunuz, biraz da Kıbrıs sizden memnun
olsun, Kıbrıs'a gidin.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Biz elektrik fi
yatlarına zamda ortadireğ- daima korumuşuzdur. 60
kilovat/saate kadar olan ortadineğin kullanmış ol
duğu elektrik fiyatları normal tarifenin çok altında
dır. Elektrik kuD anımı ile ilgili olmak üzere, büyük
kolaylıklar ged/dik. Türkiye Elektrik Kurumu daha
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evvelce elektrik satışından ancak yüzde 7 civarında
tahsilat temin edebilirken, bugün yüzde 95 civarında
satmış olduğu enerjinin tahsilatını yapabiliyor; işlet
me ve yatırım faaliyetleri için gerekli kaynağı bul
mada ve sürat kazanmada bu netice büyük yarar
sağlamıştır,
Değerli parlamenterler, kuruluşlarımın faaliyetle
rine detayda girmeyeceğim. Bir iki cümle söylemek
le yetineceğim :
Devlet Su îşleri kuruluşumuz 1983 yılında 22,4
milyar lira civarında olan yatırımını yüzde 100 ola
rak gerçekleştirecektir.
TEK kuruluşumuz 300 milyar lira civarında, ek
lerle beraber 315 milyar lira olan yatırımını 1983
içerisinde yüzde 100'ü geçerek gerçekleştirecektir.
TKÎ kuruluşumuz Sayın Paşa Sarıoğlu'nun be
lirttiği gibi, 195 milyar lira değil, geçen sene 84 mil
yar liraydı, yatırım bütçesinin yüzde 85'ini gerçek
leştirecektir.
MTA •. teşkilatımız "14 küsur milyar lira olan yatı
rım projesinin tamamını gerçekleştirecektir.
Devlet Su İşleri teşkilatımız, 1983 yılı faaliyetleri
içerisinde büyüıc enerji projelerinden Oymapınar Ba
rajını ve Aslantaş Hidroelektrik Baraj ve Santralını
_ tamamlayarak, hizmete almayı başarmış ve bunların
hizmete girmesiyle 2 milysr kilovat/saatten fazla bir
katkı sağlanmıştır.
6X300=1 800 megaval gücündeki Karakaya Ba
rajı ve 8X300=2 400 megavat gücündeki Büyük
Atatürk Projeleri hızla devam ediyorlar. Bunlar için
çeşitli fınans kuruluşlarından sağlamış olduğumuz
dış kredileriyle hemen hemen bu büyük projelerin
yürümesine hiçbir engel kalmamıştır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
edeceğim. Bu kısımdaki çalışma süremizin dolmasına
çok az zaman kaldı. Sayın Bakanın 20 dakika daha
süresi var konuşmak için.
Bu nedenle Sayın Bakanın konuşması bitinceye
kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sayın Bakarı, kaç dakikaya ihtiyacınız var?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
20 dakikadan daha kısa zamanda özetleyeceğim, bel
ki de 10 dakikada.
BAŞKAN — Oldu efendim, tamam. Biz de ka
rarı öyle aldık, sizin konuşmanız bitinceye kadar.
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Sorulara ayrı bir kısım olarak yemekten sonra
devam edeceğiz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu arada GAP'
in önemli bir parçası olan Urfa Tüneli, ben göreve
geldiğim zamanlarda durmuş bulunuyordu. Almış
olduğumuz tedbirlerle, uzun çalışmalardan sonra bu
önemli projenin de tekrar işlerlik kazanması ve ça
lışmaya başlamasını sağlamış bulunuyoruz.
Bu arada DSİ teşkilatımız Ankara, İstanbul, İz
mir, Samsun, Mersin gibi büyük şehirlerde sağlıklı
içme suyu projelerini gerçekleştirmeye hızla devam
etmektedir.
DSİ teşkilatımız, sulama ve tarım projelerine bü
yük önem vermekte, bunların öncelikle gerçekleşti
rilmesine çalışmaktadır.
Devlet Su İşlerimizin 1985 Yılı Yatırım Progra
mında 104 adet sulama, 25 adet enerji ve 8 adet de
içme ve kullanma suyu projesi olmak üzere, toplam
137 proje bulunmaktadır.
Devlet Su İşlerinin 1985 yılı yatırım bütçesi 375
milyar lira olarak tespit edilmiştir.
Devlet Su İşleri, 1985 yılında Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'da hazır, elde mevcut olan bütün baraj
ve sulama projelerini yatırım programına dahil et
mektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım
konularında ne derece önem verdiğimizi işaret etmek
için söylüyorum.
Halen DSİ tarafından yürütülmekte bulunan hid
roelektrik santral projelerinin kurulu gücü takriben
6 800 megavat olup, bu projeler tamamlandığı za
man yılda 20 milyar kilovat/saat civarında elektrik
enerjisi üretimi sağlayacaktır.
Termik santral projeleriyle ilgili olmak üzere önü
müzdeki 5 yıl içerisinde süratle hizmete girmesi ön
görülen termik santralların kurulu güç toplamının
da 4 500 megavat olduğunu belirtmek istiyorum.
Nükleer projeyle ilgili görüşmeler, yılbaşını takip
eden günlerde neticelenmiş olacaktır. Kasım ayı so
nunda firmaların bize sunmuş oldukları son mektup
lar dolayısıyla, firmalardan birisinin eksik malumat
ları için yarın öğleden sonra müzakereye başlıyoruz;
yılbaşından evvel netice almaya gayret edeceğiz.
Nükleer proje için, biliyorsunuz yap - işlet - dev
ret gibi bir modeli uygulamaya çalışıyoruz. Bu sa
yede bu proje için yüzde 100 dış kredi sağlandığı gi
bi, İç para ihtiyacımız için de ilave krediler sağlan
mıştır.
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Biraz evvel söylediğim gibi, bu sabah 600 mega
vatlık gaz türbinleri santralının ihale sözleşmesi im
zalanmıştır. 19i'5 yılının başlarında inşallah Hamitabat Gaz Türbinleri Santralı, nükleer santral, Seyitömer Dördüncü Ünitesi ve Kemerköy santrallannın
temelleri atılacak, bu büyük projelere hızla girilecek
tir.
Yıl içerisinde hizmete alınan Aliağa Gaz Türbin
leri Santralı, AsJantaş Barajı, Oymapınar Santralı,
340 megavatlık Afşin - Elbistan Ünitesi ve bir de
17 - 20 megavatlık jeotermal ünite ve arızaları gide
rilen 150 megavatlık 2 ünite ile Türkiye, enerji ke
sintileri konusunda büyük çapta rahata ermiş bulu
nuyor.
TEK ve DSt'deki bu üretim tesisleri faaliyetle
rine ilaveten, özel sektörü de elektrik üretimi konu
sunda büyük çapta devreye sokmak, hizmete sokmak
için tedbirler almış bulunuyoruz.
110 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/4
maddesine göre Ekim 1984 tarihine kadar, elektrik
üretimi tesisi kurmak için takriben 21 adet özel fir
ma Bakanlığımıza müracaat etmiştir. "
Otoprodüktör olarak üretim tesisi kurmak üzere
de 5 tane müracaat olmuştur.
Değerli arkadaşlarım, 'biz 'bu sabada özel teşeb
büsün yaratıcı gücünden, finansman kaynaklarından
yararlanmayı, onlara 'kolaylık göstermeyi esas 'aldık.
Kamu ve özel kuruluşlar, hatta özel kuruluşlardan
'bazıları, Türkiye Elektrik Kurumunun da ortaklığı
ile yakın bir istikbalde Türkiye'de büyük çapta elekt
rik üretim tesisleri kuracaklardır.
Türkiye Elektrik. Kurumu 1984 yatırım progra
mını yüzde yüzün üzerinde gerçekleştirmiştir. Bu
büvük kuruluşumuza 1985 yılı ödeneği olarak 400
milyar lira ödenek ayrılmıştır. 1985 yılı içerisinde
Yatağan'daki 210 megavatlık ünite, Afşin'deki 340
•megavatııfc iki ünite tekrar ticarî üretime 'başlaya
caklardır. Biliyorsunuz Yatağan'daki 3 numaralı üni
te, Eleotrim firması ve Enka firması tarafından prog
ramlanan dönemden evvel tecrübe işletmesine başla
mış bulunuyorlar.
Değerli arkadaşlarım, sözlerimin) sonunda 1985
Yılı Yatırım Programı için kuruluşlarımıza tahsis
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edilen ödenekleri belirtmekle konuşmamı tamamla
yacağım.
Tarım sektöründe 112 milyar, enerji sektöründe
165 milyar, artı fondan 35 milyar lira olmak üzere
ceman 200 ımiilyar lira harcayacak; hizmetler sektö
ründe içme ve kullanma suyu için de 34 milyar, kamu
laştırma giderleri için 28,8 milyar lira olmak üzere
DSt teşkilatımızın 1985 Yılı Yatırım Programı 375
milyar lira olarak tespit edilmiştir.
TEK Genel Müdürlüğü, üretim tesisleri için 201
milvar, iletim tesisleri için 63 milyar, dağıtım tesis
leri iç:n 18 milyar, köy şebekeleri için 28,5 milyar, şe
hir şebekeleri için 50 milvar lira ve diğer faaliyetleri
içinde 39 milyar lira olmak üzere 1985 yılında 400
milyar liralık yatırım gerçekleştirecektir.
TKİ teşkilatımız, devam eden projeler için 90
milyar lira, yeni projeler için 25 küsur milyar lira
olmak üzere toplam olarak 1985 yılında 116 milyar
lira harcaima yapacaktır.
MTA- Genel Müdürlüğümüz 17,5 milvar lira,
EtE Genel Müdürlüğümüz 4 milvar lira civarında,
toplam olarak diğerleriyle 'beraber Enerji Bakanlığı
camiası 912,8 milyar lira enerji sektöründe harca
ma yapacaktır.
Halen hükümetin yeni konfigürasyonu dolayısıy
la Enerji Bakanlığı bünyesi dışında bulunan Petrol
Ofis, TPAO gibi diğer enerji kuruluşlarının da 1985
vılı içerisinde yapacakları harcamalarla beraber hü
kümetimizce eneri'i sektörüne 1985 yılında yatırım
bütçesinin takriben yüzde 25'i olan 1 trilyon liranın
üzerinde ödenek ayrılmıştır.
Değerli arkadaşlarım, kuruluşlarımın her birinin
faaliyet sahaları içine ayrı ayrı girerek (Maden, ener
ji, sulama, kömür gibi) kıymetli vakitlerinizi almak
istemiyorum.
Sözlerime burada son veriyorum. Değerli soru
larınızı, tenkitlerinizi bekler, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak üze
re İkinci Oturumu kapatıyorum.
Kapanıma Saati : 20.02
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 21.00
BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat Sökme noğlu (Hatay), Cüneyt Canver (Adana)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet,'Meclisinin 47 nci Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu açıyorum.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı {1/608, 1/609, 1/558,
3/595) (S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam)
B) ENERJİ VE TABİÎ
KANLIĞI (Devam)

KAYNAKLAR

BA

1. —Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1983
Malî Yılı Kesinhesabı
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
i. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Ma
lî Yılı Bütçesi
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Ma
lî Yılı Kesinhesabı (3/589, 1/587) (S. Sayısı : 207)
b) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî
Yılı Bütçesi
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî
Yılı Kesinhesabı (3/582K 1/588) (S. Sayısı : 205)
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi görüşmelerinde sorular kısmına geçmiş
tik. Şimdi sorularla ilgili 'işlemi tamamlamak üzere
yiz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Şu sırada soru sormak isteyen var mı, ismini kay
dettirmek isteyen var mı?.
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Var Sayın Baş
kanım, sorumu yazıyorum, göndereceğim.
BAŞKAN — Sayın Gürpınardan toaşka soru sor
mak isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok.
Soru sorma işlemi bitmiştir.
25 mÜletVekilinin soruları vardır. Soru sahipleri
ni okuyorum : Sayın Murat Sökmenoğlu, Sayın Hü
samettin Konuksever, Sayın İhsan Gürbüz, Sayın
Mehmet Azizoğlu, Sayın Abdürrezak Ceylan, Sayın

Mahmud Altunalkar, Sayın Kâzım İpek, Sayın Lezgin
önal, Sayın .Yılmaz Hastürk, »Sayın Muhteşem Vasıf
Yücel, Sayın Salih Alcan, Sayın Mustafa Şahin, Sa
yın Nihat Türker, Sayın Ömer Kuşhan, Saym Salim
Eret, Sayın Münir Cevinç, Sayın Veysel Varol, Sa
yın Muzaffer Yıldırım, Sayın Nuri Üzel, Sayın Meh
met Sait Erol, Sayın Davut Abacıgil, Sayın Mehmet
Üner, Sayın A'bdurrahman Bozkır, Saym fcMs Gür
pınar. "
Şimdi efendim, sorularla ilgili özellikleri hemen
hemen her toplantıda tekratfladık. Soru 'belirli, so
mut 'bir bilgiyi almak için sorulur. Kesin olarak,
şahsî mütalaa beyanı için, gerekçe göstermek için,
demeç vermek 'için, konuşma yapmak için soru sor
mayı Tüzüğümüz yasaklamıştır âdeta. Onun için lüt
fen herkes almak istediği bilgiyi çok kısa bir şekil
de sorsunlar, \Saym Bakan da çok kısa bir şekilde ce
vaplandırsınlar. Elbette Sayın Bakan istediği sorula
rı daha önce bilgi verdiğini ileri sürerek cevaplandırmıayalblir, yazılı cevaplandırabilir, sözlü cevaplan
dırabilir. Bunu sayın Bakanın takdirine 'bırakıyoruz.
Sayın Balkan, buyurun kürsüye.
Hatay Milletvekili Murat Sökımenoğlu'nun soru
sunu okutuyorum :
1. Am'ik Ovası Sulama Projesinin yeniden ele
alındığı ve 1984'te biteceğini Türkiye Büyük Millet
Meclisinde !beyan etmiştiniz. Proje çalışmaları bitti
mi?.
2. 1985 yılında hiç olmazsa ovanın sulama şebdkelerinin yapılmasına 'başlamayı düşünüyor musu
nuz?.
3. Tahtaköprü Barajı çalışmıaiarı ne safhada
dır?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Değerli, millet
vekilleri, sorularınızın rakamlara dayanmayan kısım
ları için elimden geldiği 'kadar şimdi cevap vermeye
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gayret edeceğim. Bazı, rakamlara dayanan soru cevap
larını bilahara yazılı olarak takdim edeceğim.
Sayın Sökmenoğlu'nun sormuş olduğu sorular hak
kındaki cevaplarımı arz ediyorum.
Ami'k Ovasının, daha önce Menzelet Barajından
çek uzun bir tünel ile isale sistemıt ve mevcut Tah'
taköprü Barajının yükseltilmesiyle sulanması düşü
nülürken, geliş'tiirilen yeni bir formülasyonla halen in
şa halinde bulunan Menzelet 'barajının hemen inan
salında inşa edilecek Kılavuzlu Barajı ve isales'i ile'
daha kolay ve ekonomik sulanması planlanmış bulu
nuyor. Planlama raporu hu safhada ikmal edilmiştir.
Halen Kılavuzlu Barajı ve sulama şebekesinin proje
çalışmaları yapılmaktadır, 1985 yılı ortalarında ik
mal edilecektir. 1985 yılı ek programına bu iş teklif
edile'bilir. Bu durumda Tahtaköprü ve Kırıkhan su
lamalarını gerçekleştirecek Tahtaköprü Barajının
vükseltilımesine gerek kalmamış bulunmaktadır.
• Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Hüsamettin Konuksever?... Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
Trafcya'daki Meriç, Ergene, ispata ve Enez ova
larının ıslahı ile sulama tesisleri 'bugüne kadar esaslı
olarak birkaç gölet ve 'baraj dışında ele alınmamıştır.
Trakya'dak'i tahıl, ayçiçeği, pancar ve süpürge
ziraatıvla Türkiye ihtiyacının yarısının karşılanabile
ceği malumunuz olması gerekir.
Edirne'deki 9 uncu Devlet Su işlerinin, yeraltı
suları ve Meriç şeddesi dışında esaslı bir çalışma
içinde bulunmadığını biliyor musunuz?. Bu hususta
ne gibi 'bir program ve çalışma vardır?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ CDevamla) — Sayın Konuk
sever, müsaade ederseniz bu soruyu 'bilahara ben si
ze yazılı olarak takdim edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın ihsan Gürbüz?.. Buradalar.
Soruyu okutuyorum :
1. Türkiye genelinde bu yıl büyük bir kömür sı
kıntısı çekilmektedir. Dahili üretim ve ithal edilen
kömürler de halen ihtiyaca cevap vermemektedir. Şu
anda Ankara'da bile büyük bir kömür sıkıntısı mev
cuttur. Bu sıkıntıları acilen önlemek için Devlet Kö
mür işletmeleriyle özel kömür ocaklarında gerekli
kolaylık ve yardımın sağlanarak bakanlık kontrolüy
le üretimi artırmak suretiyle bu sıkıntıdan kurtulmak
için bir önleminiz var mı?
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2. Hatay ilimizde bilhassa geceleri sık sık elek
trik kesilmeleri vatandaşı canından bezdirmiştir. Kar
şımızda bulunan Suriye'nin köy ve kasabaları sabaha
kadar devamlı pırıl pırıl yanmaktadır. Bu güzel hu
dut şehrimiz ne zamana kadar bu çileyi çekecektir?
Acilen alacağınız önleyici bir tedbir düşünüyor mu
sunuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşımın sorularına özet olarak şu şekilde cevap ver
mek isterim : Bu yıl TKI'nin linyit üretim programı
22,5 milyon ton civarındadır. TKİ, yıl sonu itibariy
le bu üretimini gerçekleştirecek görülmektedir. 1983
linyit üretimi aralık ayı itibariyle 17,6 milyon ton ol
muştur. 1984 senesinde programlanan linyit üretimi
nin gerçekleşmesi yüzde 95 rakamına ulaşmış bulun
maktadır. Geçen seneye nazaran üretimde yüzde 16'
lık bir artış vardır.
Ankara'nın yıllık kömür ihtiyacı 1 milyon 350 bin
ton civarındadır, bu seneki ihtiyacı. Ayrıca Ankara'
da 165 bin ton kok kömürü kullanılmaktadır. Prog
rama göre, 40 bin tonluk da briket tahsisi ele alın
mıştır. Bugün için Ankara'da bir kömür sıkıntısı söz
konusu değildir. Ankara şehrine günde, takriben 5
bin ton kömür verilmektedir. Bugüne kadar Ankara'
ya 690 bin ton kömür verilmiştir.
)
Kömürle ilgili bazı meselelerimizi halletmek üze
re, TKİ'nin üretim yapamadığı bazı sahalarda rölövans (relevance) karşılığı, özel sektöre verilen saha
lar vardır. Şu anda, bu şekilde ele alman saha sayısı
17'dir. Ayrıca, ikinci bir parti olarak da rölövans ile
kömür üretimi için TKI'ce ihalesi yapılacak saha sa
yısı da 50 civarındadır. Bu kısım da yakın bir za
manda ele alınacaktır. TKI'nin 1985 yılı kömür üre
timi de 29 milyon ton olarak planlanmıştır.
Şırnak Silopi mıntıkasında kömür üretim sistemin
de meydana gelen arıza dolayısıyla, Doğu ve Güney
doğu vilayetlerindeki kömür sıkıntısını hafifletmek
üzere, onlara çare bulmak üzere; biliyorsunuz, 1 mil
yon tonluk yüksek kalorili kömür ithaline teşebbüs
edilmiş, bunun 600 bin tonunun bağlantısı yapılmış,
350 bin ton civarındaki kısmının da obsiyonlu olarak
bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar takriben
73 bin ton kok kömürü gelmiş, dün de linyit kömü
rünün ilk partisi gelmiştir, önümüzdeki on gün içe
risinde 61 bin tonluk bir parti daha gelecektir. Böy
lece bu aydan itibaren ithal kömürünün büyük mik
tarlarda gelmesi ile tevziata geçilmesine başlanmış
olacaktır.
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Fakat, Doğu ve Güneydoğu vilayetlerindeki bu
kömür sıkıntısı için almış olduğumuz tedbirlerle ilgi
li olarak, bilhassa batı bölgelerindeki kömür üretim
ocaklarında yüzde 16'lık bir üretim artışı da dikkate
alınarak, takriben bu sene 6,5 milyon ton civarında
bulunan teshin miktarı, diğer ocaklardan 600 bin ton
luk ilave bir artışla karşılanmaya çalışılacaktır.
Bu tedbirlere ilaveten, Zonguldak kömür havza
sından da bu sene 150 bin ton civarında taşkömürü,
Doğu ve Güneydoğu vilayetlerine sevk edilmiştir.
Bu tedbirlerle ilgili olmak üzere, şu anda Göynük,
Ilgın ve Karlıova mıntıkalarında üzeri açık, sevk
edilmeye hazır; Göynük'de 300 bin ton, Ilgın'da 250
bin tpn ve Karlıova'da düşük kalorili 650 bin ton
kömür mevcuttur. Fakat, memleketimizde, biraz ev
velki konuşmalarımda da açıkladığım üzere, linyit
kömürlerinin düşük kalorili olması dolayısıyla, üre
tim imkânları olmasına rağmen, vatandaşlarımız yük
sek kalorili kömürlere alıştıkları için, nedense düşük
kalorili kömürlere rağbet etmemektedir. Türkiye'deki
teshin kömür sıkıntısı, üretim azlığından değil, kö
mürlerimizin düşük kalorili olmasından kaynaklan
maktadır.
Sayın Gürbüz, Hatay iliyle ilgili sorunuza gelin
ce : Hatay II merkezine arızalardan uzak elektrik te
miniyle ilgili çalışmalara, Türkiye Elektrik Kurumu
tarafından devam edilmektedir. Biliyorsunuz, 1 700
civarındaki belediye elektrik tesislerinin, elektrik ida
relerinin ve personelinin TEK'e topyekûn devri dola
yısıyla, belediye elektrik idarelerinden TEK'e devre
dilmiş bulunan personel kalitesinin özellikle çok dü
şük olması neticesinde başlangıçta, belediyelerdeki
elektrik şebekelerinin işletilmesinde bazı problemler
le karşılaşılmıştır. Hükümetimiz döneminde son üç
senede yasaklanmış bulunan eleman alınmasına,
TEK'e müsaade edildiği için gün begün kalifiye per
sonelle elektrik idareleri takviye edilmekte ve hizmet.
kalitesi yükselmektedir.
Şimdi bu konu ile ilgili olmak üzere, 1984 yılı
içinde Antakya Trafo Merkezinde gerekli tevsiat ça
lışmaları tamamlanmış olup, Kırıkhan ve Reyhanlı il
çelerinin müstakil olarak beslenmesini sağlamak üze
re 1985 Yılı Yatırım Programına yeni enerji nakil
hatları İlave edilmiştir. Proje çalışmaları devam edi
yor. Bunların ikmalini müteakip tesis çalışmalarına
geçilecek; dolayısıyla dağıtım şebekesinin rahatlaya
cağını ve şehrin daha kaliteli ve sağlıklı elektrik ala
cağını bu tesislerin ikmalinden sonra belirtmek iste
rim. Hatay ilinde 383 tane köyden de 374 tanesinin
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elektriklendirildiğini, hemen hemen bir iki tane köy
kaldığını belirtiyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Azizoğlu'nun sorusunu oku
tuyorum :
Orhaneli Termik Santralı inşaatı ne zaman dev
reye girecektir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) -*- Orhaneli Ter
mik Santralının kurulması için, Sovyet kredisi kapsa
mında turbo penaratör ve elektrik teçhizatı işyerine
gelmiştir. Yerli Sungurlar Firmasıyla bir Alman fir
ması müştereken kazan tesislerinin gerçekleştirilmesi
ni yüklenmiştir. Kazan İle ilgili kredi müzakereleri
son safhaya gelmiş bulunmaktadır. Muhtemelen bu
kredinin imzalanması Ocak 1985'te yapılacaktır. Bu
kısmın montaj ihalesi de önümüzdeki dönemde ele
alınacak ve Orhaneli Santralı 1987 yılında ikmal edi
lecektir.
Arz ederim.
\
BAŞKAN — Sayın Mehmet Abdurrezak Ceylan'
in sorularını okutuyorum:
1. 1 200 megavat gücünde Ihsu Hidroelektrik
Santralının proje çalışmaları 1983 yılında bitirilmiş
olmasına rağmen, 1985 yılı Yatırım Programına alın
mamıştır. Bu projeyi ne zaman programa almayı dü
şünüyorsunuz?
2. Bakanlığınıza bağlı resmî otoların, örnek ola
rak, 06 YD 017, 06 YD 018 ve 06 RT 129 plakalı
otoların personeli ile birlikte parti çalışmalarında kul
lanıldığı; bu resmî arabalardan biri kongre çalışma
larına giderken trafik kazası geçirerek bir çocuğun
ölümüne sebebiyet verdiği söylenmektedir; doğru mu
dur? Doğru değilse trafik kazası yapan araba hangi
devlet hizmetini ifa ederken kaza yapmıştır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla)'•— Değerli parla
menter arkadaşımın sorularından Ilısu Projesi hak
kında bilgi vermek istiyorum. Ilısu Projesi sulama
maksadı az, enerji maksadı fazla olan Güneydoğuda
1 200 megavat gücünde çok büyük projelerden biri
sidir. 1985 Yılı Yatırım Programına, Doğu ve Gü
neydoğuda sulamaya yönelik projelerin hemen tama
mı ithal edilmiştir; fakat Ilısu Projesi büyük çapta
enerji konusuyla ilgili olması dolayısıyla, 1985 yılı
DSİ Yatırım Programında uygulamaya yönelik ola
rak ele alınmamıştır, proje hazırdır. Projelerin yatı535 —
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rım programlarına girmesi, enterkonnekte sistemin
muhtelif yerlerinden yapılacak enerji enjeksiyonu ile
ilgilidir. Halihazırda Türkiye'nin yük merkezleri Ba
tı ve Kuzeybatısında bulunmaktadır.
Halbuki ülkemizde gerek büyük su santralları,
gerekse büyük kömür santralları Doğu ve Güneydo
ğuda bulunmaktadır. Bu mıntıkalardan Kuzeybatı ve
Batıya enerji taşımak çok pahalıya mal olduğu için,
çok büyük tesisler kurulmasını gerektirdiği için ve
çok büyük kayıplarla nakledilebildiği için pek tabiî
bütün büyük projeleri aynı anda, enerji projelerini
aynı anda Doğu ve Güneydoğuda ele almak doğru
değildir. Yük akışları, stabilite etütlerinin gereğini de
dikkate alarak, Batıda bazı projelerin öncelikle ger
çekleştirilmesi gerekiyor; kompütür programları böy
le gösteriyor. Biz kararlarımızı, hesaba ve tecrübeye
göre veririz. Kompütüre koyarsınız, düğmeye basar
sınız, gösterir; «Hep Doğudan enerji taşıma, Batıdan
ve Kuzeybatıdan da enjeksiyon yap» diye makine
gösteriyor. Biz kararlarımızı buna göre veriyoruz.
(ANAP sıralarından alkışlar). Ilısu Projeside zamanı
geldiğinde pek tabiî yatırım programlarına dahil ola
caktır.
Değerli arkadaşımın ikinci sorusuna gelince; maa
lesef benim iki makam arabamın, iki şoförü de ka
za yaptılar. Maksatlı bir soru gibi gördüm, özür di
lerim. Bu sorunuza bilahara yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — îki tane mi araba
nız var Sayın Bakan?
BAŞKAN — Lütfen efendim, programımız çok
yüklü efendim, lütfen.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasıl olsa sabaha
kadar buradayız Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, soruları cevaplandırıyo
ruz, karşılıklı sohbet yapmıyoruz efendim. Lütfen,
rica ediyorum.
Sayın Altunakar?.. Buradalar.
Sayın Mahmud Altunakar-m sorularını okutuyo
rum :
1. Diyarbakır Vilayetinin elektriğe kavuşturulan
köy adedi cihetinden, 64 üncü sırada bulunduğu kayden sabittir.
a) Sebebi nedir?
b) Bu vahim durumun telafisi bakanlığınızca dü
şünülmekte midir? Düşünülmekte ise, 1985 yılı için
de kaç köyün elektriğe kavuşturulması programlan
mıştır?
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2. Gerek Başbakan Sayın Turgut Özal, gerekse
zatı âlileriniz tarafından verilen muhtelif beyanlarda
belirtildiği üzere, 1985 yılı içinde Göksu ve Kralkızı
Barajlarının ihaleleri yapılıp faaliyete başlanacak mı
dır?
3. Gökova'da bakanlığınızca tesisi düşünülen ter
mik santralın inşaası hangi şirketlere ihale edilmiştir?
İhale edilmemiş ise, ENKA ve bir Polonya şirketin
den niçin ısrarla bahsedilmektedir?
4. Şırnak kömür istihsal faaliyetinin durdurul
duğu doğru mudur? Doğruysa sebebi nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Altuna
kar'in, Diyarbakır Vilayetindeki köy elektrifikasyonuyla ilgili sorularına daha evvel sözlü olarak bura
dan cevap vermiştim. Onun için, arzu ediyorlarsa za
manınızı almamak için tekrar yazık olarak takdim
ederim.
İkinci sorunun cevabına gelince; Kralkızı Barajı
ve Hidroelektrik Santralı 26 milyar lira keşif bede
liyle çok kısa bir zaman evvel ihaleye çıkarıldı ve
21,2. milyar liraya ihale edilmiş bulunmaktadır. Gök*
su Barajının da jeolojik sorunları, arazide su kaçır
ma sorunlarıyla ilgili etütler çözülmüş ve kati projesi
ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu proje 1985 yılı ek
programına teklif edilebilir durumdadır.
Şırnak konusuna gelince: Şırnak kömür ocakla
rında kömür üretim faaliyetinin durdurulması söz
konusu değildir. Oradaki meseleyi defalarca izah et
tik, söyledik; bütün memleket biliyor, bütün memle
ket duydu. Şırnak kömür üretim sisteminde son üç
yılda meydana gelen arızalar dolayısıyla, oradaki kö
mür üretimi artık kaza yapacak seviyeye gelmişti, bu
da benim dönemime rastladı, üç senelik bu faaliyetin
neticesi olarak biz, memleketin kömürsüz kalmaması
için icap eden tedbirleri aldık ve o tedbirlerin üze
rinde büyük gayretle çalışıyoruz.
Buna rağmen, gerek oraya gönderdiğim TKİ ku
ruluşumla ve gerekse oraya göndermiş' olduğumuz
müteahhitlerle 15 Kasım tarihinden itibaren Şırnak
ve Silopi'de tekrar üretim başlamıştır. Bazı günler bu
üretim seviyesi 1 500 tona kadar yükselmiştir. Üreti
min tamamı civar vilayetlere sevk edilmektedir.
Arz ederim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kâzım İpek?.. Burada.
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kerli ve kireçli olan sahalardaki petrol üretiminden
Sayın Kâzım tpek'in sorularını okutuyorum :
Büyük bir ziraî ve sınaî potansiyele sahip olan • farklı olarak Türkiye'de yeni bir müjdeci saha gibi
görülmektedir. Buna rağmen, «Burada şu kadar pet
Amasya İline bugüne kadar hatırı sayılır bir Devlet
rol üretilecektir» gibi bir iddiada bulunamıyorum.
yatırımı yapılmamıştır. Bu ilde, projeleri yapılmış
Çünkü eylül ayında başlamış olan çalışmaların bazı
yıllardır sürüncemede kalan sulama projeleri vardır.
ları 3 847 metreye inildiği zaman 5 defa petrol kes
Örneğin Gümüşhacıköy Balıklıçat kompleksinin 1985
miş
sondaj, 3 üncü entervalden petrol çıkarılmış, 2
yılında yapımına başlanacak mıdır?
tanesinden
de gaz çıkarılmış; diğer 2 tanesinde de
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
test çalışmaları devam ediyor. Bölgede sismik araştır
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
malar ve rezerv tespit çalışmaları ikmal edildikten
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli millet
sonra buradan ne miktarda petrol üretilebileceği belli
vekili arkadaşım, Amasya İlinde DSl Teşkilatında
olacaktır. Bu kuyu Türk ve Shell Şirketi tarafından
geniş yatırım projeleri mevcuttur. Yerközlü, Karaaçılmıştı, bu çalışma 2,7 milyar liraya mal olacak
*bük, Yedikuş, Suluova, Ladik, Gümüşhacıköy gibi.
tır.
Bu projeler üzerinde daha geniş malumatı müsaade
Değerli arkadaşım, diğer sorularınızı bilahara,
ederseniz size bilahara yazılı olarak takdim edece
müsaadenizle yazılı olarak takdim edeceğim.
ğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Hastürk?.. Burada.
Sayın Lezgin Önal?.. Burada..
Sayın Hastürk'ün sorularını okutuyorum :
Sayın Lezgin Ünal'ın sorularını okutuyorum :
1. Kalkınmada öncelik verilen yörelerden Doğu
1. Gökova'da kurulmakta olan santralın maliyet
ve Güneydoğu bölgelerinde, bu arada Hakkâri yöre
fiyatı ne kadardır ve hangi yılın birim fiyatlarına gö
sinde yüzde 90 - 95 nispetinde petrol kaynaklarının var re hesaplanmıştır?
olduğu söylenilmektedir. Tahmin dahi olsa ekonomi
2. Gökova'da kurulan santralın inşaat alanının
mize çok büyük katkısı olacak böyle bir millî gelir
hazırlanması için herhangi bir hafriyat çalışması ya
için çalışmalar var mıdır? Söylentiler doğru ise safa
pılmakta mıdır? Bu hafriyat hangi firma tarafından
hatına ilişkin bir bilgi alabilir miyiz?
yapılmaktadır?
3. Şırnak ve Silopi kömürleri üretimi durduruldu
2. Yine yeraltı kaynaklarımızdan zengin olduğu
mu? Durdurulduysa sebebi nedir?
tahmin olunan ve söylenen madenlerimiz için ne gibi
4. Yurt dışından ne kadar kömür ithal edilmiş
çalışmalar düşünülmektedir?
ve
ne
kadar döviz ödenmiştir?
3. Elektriği hiç olmayan ilçelerimiz var mıdır,
5. Şırnak ve Silopi kömürlerinin dekapajını ya
varsa güvenlik açısından önem taşıyan hudut boyun
pan müteahhit firma kimdir? Bu firmaya, işe başla
daki Çukurca ilçesinde ne gibi tedbirler alınmakta
madan avans ödenmiş midir? Ödenmişse miktarı ne
dır? Bu ilçe elektrikten yoksundur.
kadardır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ENERJİ VE TABtî KAYNAKLAR BAKANI
ENERJİ
VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Önal'ın
CEMAL
BÜYÜKBAŞ
(Devamla) — Sayın Hastürk,
petrol ile ilgili sorusunu cevaplıyorum. Doğu ve Gü
sorularınıza cevaplarımı arz ediyorum.
neydoğu Anadolu bölgesinde petrolün varlığı ispat
Kemerköy Termik Santralının ihale bedeli 1983
lanmış ve bugün bu yörede 56 adet petrol sahası keş
yılı eylül fiyatlarına göre teşekkül etmiştir. Bu konu
fedilmiştir. Halen bu bölgelerdeki 48 adet sahada yıl
da gazetelere yanlış birtakım malumatlar intikal etti
da 2,2 milyon ton civarında petrol üretimi yapılmak
ğini görmekteyim. 1983 eylül fiyatlarıyla santral, dış
tadır. Bu bölgelerde 132 adet ruhsat sahasında 3 tane
para olarak 227 milyon 681 bin dolar, iç para olarak
yerli 14 tane de yabancı şirket yoğun bir petrol ara
da 39,1 milyar liraya ihale edilmiştir. Bütün büyük
ma faaliyetinde bulunmaktadır. Diyarbakır'ın 55 ki
projeler belirli bir tarihteki kurtar dikkate alınarak
lometre kadar kuzey bölgesine düşen sahada açılan
ihale edilirler. İkmal süresi içerisinde eskalasyon fark
derin Bardeş 1 Kuyusunda da paleozoik yaşlı kum
ları ilave edilmek suretiyle işin sonunda fiyat belirle
tabakaları arasında - geçenlerde açıkladığım üzere nir. Pek tabiî ifade edilirken, belirli bir tarihteki be
günde takriben 1 500 varil yüksek graviteli petrol
del ifade edilir. Şu andaki fiyatı, kur farkları dolayıüretimi elde edilmiştir. Ancak, bu bugüne kadar kal
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sıyla fark etmiştir. Ama yeniden, bugünkü. maliyet ı
bedeli nereye geldi diye bir projenin bedeli her gün
hesaplanmaz. Onun için bu konuda basında çıkan
haberler birtakım yanlış bilgilerden kaynaklanmakta-'
dır.
Kemerköy Termik Santralıyla ilgili yol ve sanat
yapıları yapımıyla ilgili hafriyat çalışmaları dışında
santral ana yapılarına ait hafriyat işlerine henüz baş
lanmamıştır. Bir de Yeniköy'4en bu mıntıkaya ka
dar uzanan yol üzerine stabilize dökülmekte ve gray- J
derler faaliyette bulunmaktadırlar.
Yukarıda belirtmiş olduğum hafriyat işleri Electirim Polonya Firmasının taşeronu olan ENKA firma
sı tarafından yapılacaktır, yapılmaktadır.
Bu vesileyle müsaade ederseniz, arkadaşların yan
lışlıkla üzerinde pek fazla önemle durdukları ve san
ki bir yerli firmaya büyük hafriyat bedelleri ödeniyor
gibi bir görünüm vermeye çalıştıkları bu konu üze
rinde bir açıklama yapayım.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Arkadaş doğrusunu
söylüyor Sayın Bakan.
ENERJİ. VE TABU KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, bu
konu dolayısıyla, Kemerköy mıntıkasında kurulacak
olan bu santral dolayısıyla basında, içeride, ve dışarı
da çıkarılan çeşitli gürültüler dolayısıyla bizzat ma
hallinde teknik uzmanlarla tetkiklerde bulundum.
Ben de santralın yerinin değiştirilmesi, geriye götü
rülmesi ve birtakım tedbirlerin alınmasını teknik uz
manlardan rica ettim. Bunun neticesinde bu santral
sahildeki bataklık yerden, geride bir tepenin üzerine
kaydırılmıştır. Her santralda çeşitli hafriyat konulan
olabilir. Bu tepenin kaldırılması için takriben 1,5-2
milyon metreküp bir dekapaj gerekecektir ve bunun
parası da yerli firma olan ENKA'ya ödenecektir.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Tabiî, tabiî.
ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Bu gayet tabiî
dir neden? (HP sıralarından alkışlar).
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — EN
KA'ya saygılar.
ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ" (Devamla) — Efendim, biz
o kadar çok dekapaj ve hafriyat ihalesi yapıyoruz
ki, bu sene içinde §u ana kadar yalnız TKl kurulu
şunda yapılan dekapaj ihalelerinin adedi 20 ilâ 25
arasında değişiyor. En küçüğü 2 milyon metreküp
dekapajdır, 3 - 4 - 6 - 1 0 milyon metreküplük dekapajlar var. Yakın bir zamanda da Afşin'de 60 milyon
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metreküplük bir dekapaj ihalesi yapacağız. 1,5-2 mil
yon metreküplük dekapaj ihalesi, bir santralın bede
linde 83 milyar dış para, takriben 39 milyar iç para
yani, toplam 122 milyar liralık bir santralın bedelin
de, 1 milyar lira ya oynatır ya oynatmaz. Üstelik de
bu keyif için yapılmıyor; projenin teknik gerekleri
için yapılıyor. Bir santralın proje bedeli, uygulama
sırasında, böyle 1 milyar lira değil, 120 milyar lira
lık bir işte, 5 milyar lira, 10 milyar lira fark ettirecek
proje uygulamaları dahi - gerektirebilir.
Daha evvelki santrallerde de olabilen bu gibi 1,5 2 milyon metreküplük bir hafriyatı, bir yerli firmaya
çok büyük avantajlar sağlıyor gibi düşünmek tama-*
men yanlıştır.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Bir
daha böyle hata yapmayız.
BAŞKAN — Cevabınız bitti mi Sayın Bakan?
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 1 met
reküp hafriyat kaça mal oluyor Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim şu an
da TKİ Kuruluşu bünyesinde yapılan dekapajlar içe
risinde en pahalı dekapaj 575 lira/m* tür. 1,5 milyon
metreküp, 500 liradan toplam 750 milyon lira eder.
CAHUT TUTUM (Balıkesir) — Çok az.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — 2 milyon met
reküplük dekapaj 1 milyar liira eder. Belki santralın
kuruluşu sırasında yeni bir dekapaj ihalesi çıkar, bir
- kaç milyar liralık tedbir almak gerekebilir. Bunlar,
uygulama sırasında çıkan teknik problemlerdir.
Mesela şimdi Büyük Çekmece Gölünden İstan
bul'a içme suyu götürecek olan proje için yapacağı
mız dekapaj için yerin altından tüneÛer açacağız;
toprak mı kaya mı çıkacak henüz bilmiyoruz. Dü
şündüğümüz miktar belki 3 milyar liralık dekapajdır,
buna belki 5 milyar lira ödeyeceğiz. Bunlar uygula
ma sırasında çıkan teknik problemlerdir, tekniğin ge
rektirdiği şekilde çözülür.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu sorunlar isa
betsiz yer seçiminden de doğmuyor mu Sayın Ba
kan?
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica
edeceğim; yalnız, okunan soruları cevaplandırınız.
Başka konulara girmeyin efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Evet, onları
cevaplamaya gayret ediyorum.
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Değerli arkadaşımın diğer sorusuna cevap vermek - rinin bozulduğu, ayrıca buzdolaplarının ve televizyon
ların arızalandığı şikâyet konusudur, önlemleri ala
istiyorum, Soru, Şırnak - Silopi ocaklarından kömür
cak mısınız, bu konuyu açıklar mısınız?
üretimi ile ilgiliydi, biraz evvel diğer milletvekili ar
2. Sarıkamış • Karaurgan nahiye merkezine ana
kadaşıma vermiş olduğum cevapla bu soruyu da ce
hat Horasan'dan, ilgililerce elektrik getirme çalışma
vaplamıştım.
ları bitmiş, fakat son trafo direği dikilip trafo bağ
Diğer soruya geçiyorum. Soruda, yurt dışından
lanacak, vatandaşa elektrik verileceği zaman da. iş
kömür ithaliyle ilgili olarak açılan akreditif sorul
durdurulmuştur. Karaurgan halkının elektriği ne za
maktadır.
man bağlanacaktır, açıklar mısınız?
Bugüne kadar, 23 milyon 329 bin dolarlık akre
3. Mardin'in Cizre İlçesine yazılı emirle tahsis
ditif açılmış ve karşılığında da 9,9 milyar Türk Lira
edilen
400 bin ton kömür sonradan buradan alınarak
sı ödenmiştir.
Silopli.
Belediyesine verilmiş midir? Cizre Belediyesi
Arz ederim.
ne bu kömürün verilmesinden hangi amaçla vazge
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İthalat nereden
çilmiştir?
yapılmıştır Sayın Bakan?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — İthalat 6 deği
CEMAL
BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli millet
şik memleketten, değişik karakterdeki kömürler içinf
vekili
arkadaşım,
çok lokal sorular, müsaade ederse
değişik fiyatlarla ve değişik nakliye bedelleriyle gel
niz
bilahara
size
yazılı
olarak cevaplarımı arz edece
miştir; Avustralya'dan gelen kömür de var, Güney
ğim.
Afrika'dan gelen kömür de var, Amerika'dan gelen
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
kömür de var. Her birinin fiyatı; kalorisine, karak
terine ve nakliye fiyatına bağlı olarak değişiyor,
Diğer soruda Şırnak dekapaj müteahhidi sorul
maktadır. Firma, BARSA firmasıdır. Kendisine te
minat mektubu karşılığı olarak 350 milyon Türk Li
rası avans ödenmiştir."
Silopi'deki dekapaj müteahhidi de Ceylan Firma
sıdır. Avans ödeme işi bizim icat etmiş olduğumuz
bir şey değildir; pek çok konuda TEK'in, TKİ'nin
ve DSİ'nih müteahhitlerine avans ödenmektedir. Bu
radaki dekapaj müteahhidine de 3S0 milyon lira te
minat mektubu karşılığı avans ödenmiştir.
Arz ederim.
; BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ceylan firmasının
sahibi kimdir Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Özür dilerim,
tanımıyorum.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çok iyi tanırsınız,
Ağa Ceylan'dır.
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in sorusunu, Sayın
Yücel burada olmadığı için geçiyoruz.
Sayın Salih Alcan?.. Burada.
Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan'ın soru
larını okutuyorum :
1. Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesine bağlı köyler
deki elektriğin ani kesilmeleri neticesi süt mamülle-

Sayın Mustafa Şahin?.. Burada.
Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Şahin'in so
rularını okutuyorum :
Kayseri'de Ağcaşar ve Kovalı barajlarının deva
mı olan Develi 2 Merhale Projesinin Devlet Planla
ma Teşkilatına, Devlet Su İşleri tarafından yapılan
teklifi 1985 yılı programına alınmamıştır. Gıjık tü
neli ve Zamantı suyunun bahsedilen projeyle hizme
te girmesi hususunda çalışmalar yapılmasını düşünü
yor musunuz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim bu
proje hakkında detay malumata şu anda sahip deği
lim. Değerli milletvekili arkadaşıma müsaadesiyle bi
lahara detaylı yazılı cevap arz edeceğim.
BAŞKAN—. Teşekkür ederim. ;
Sayın Nihat Türker?.. Burada.
Afyon Milletvekili Sayın Nihat, Türker'in sorula
rını okutuyorum :
1. Afyon İline, kömürünün parasını yazdan ya
tırdığı halde tahsis ne kadar verilmiştir?
2. İklim bakımından sert ve nüfus yoğunluğu
bakımından Eskişehir ilinden fazla olmasına rağmen,
seçim bölgenize neden fazla kömür tahsis edilmiştir?
Tahsis miktarları ne kadardır? (HP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
daşım, Eskişehir tüne, Afyon tünden fazla kömür tah
sis etmedim. Afyon tlinin yıllık normal kömür tahsi
si 220 bin ton, Eskişehir'in yıllık kömür tahsisi 472
bin tondur. Şu safhaya kadar Afyon İline 129 680
ton kömür sevk edilmiş bulunuyor, Eskişehir İline
de 472 bin ton karşılığında 277 bin ton tahsis edilmiş
oluyor. Oranlarsanız bir tarafın kayırılması gibi bir
konu mevzubahis değildir.
BAŞKAN — Sayın Kuşhan?.. Burada.
Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın sorula
rını okutuyorum :
1. Sarıkamış İlçesi Karakurt Nahiyesi civarında
Araş Nehri üzerinde inşası düşünülen ve zemin son
dajları yapılan baraj inşaatına ne zaman başlanıla
caktır?
2. Sarıkamış İlçesinin Karakurt Nahiyesi ve köy
lerine elektrik ne zaman götürülecektir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim Araş
Nehri üzerinde istikşaf seviyesinde yapılan etütler so
nunda tespit edilen baraj ve elektrik santral imkân
ları Karakurt, Denizgölü ve Kuzgunlu olarak sıralan
maktadır. Karakurt Barajı 140 metre yüksekliğinde
planlanmış olup, santral 80 megavat kurulu güçtedir
ve yılda 400 milyon kilovatsaat elektrik üretebilecek
tir. İstikşaf seviyesinde yürütülen bu çalışmalar sonun
da fizibilite etütlerine geçilecektir. 1986 yılında fizi
bilite çalışmalarına başlanması planlanmış bulunmak
tadır.
Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Karakurt Bucak
merkezi ve civarındaki köylere elektrik götürülmesi,
Horasan trafo merkezinden itibaren tesis edilecek olan
62 kilometre uzunluğunda bir hattın inşa edilmesine bağ
lı bulunmaktadır. Pek çok Doğu velayetleri civarında
olduğu gibi, orta gerilim enerji nakil hatları, Doğu
bölgesinde tam olarak inkişaf etmediği için bazı köy
elektrifikasyonu çalışmalarının yavaş gittiğini bilmek
tesiniz. Bu hattın ikmali 1986 yılı içinde mümkün ola
caktır. Karakurt ve köylerine de buna paralel olarak
enerji verilmesi,; elektrik verilmesi mümkün olabile
cektir.
Arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Salim Erel?.. Burada.
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Konya Milletvekili Sayın Salim Erel'in sorularını
okutuyorum:
L Konya - Ereğli İvriz Projesi meyanında bulu
nan İvriz Barajı ve sulama şebekesi inşası bitmiştir.
Ancak Ereğli Ovasının tamamının sulama suyu ihti
yacının baraj rezervinden karşılanması mümkün ola
mayacağından, pompajla yeraltı suyu sulama siste
minden kısa vadede gerçekleştirmeyi tasarlıyor musu
nuz?
2. Beyşehir Kıreli pompajla sulama şebekesinin
icraatına ne zaman başlanacaktır?
3. Karaman İbrala Barajının planlanması ne za
man bitecek ve hangi yıl icraat programına alınacak
tır?
4. Akşehir Eber Projesinin uygulanmasına hangi
yıl geçilecektir?
5. Yunak, Akgöl ve Akçay'dan Yunak Ovasının
sulanması konusundaki çalışmalarınız hangi safhada
dır?
6. Konya Ovası sulama şebekesi ile Aksaray Mamasun Burajı sulaması tahliye suları Koçhisar Tuz
Gölüne dökülmektedir, Bu nedenle tuzun kalitesi ve
üretiminde menfî gelişmeler olmakta mıdır?
7. Bakanlığınızın kamulaştırma nedeniyle vatan
daşa ne kadar borcu vardır? Böyle bir borçlanmayı
Anayasanın 46 ncı maddesiyle nasıl bağdaştırıyorsu
nuz?
8. Hükümetiniz döneminde akaryakıt ürünlerine
bugüne kadar toplam ne kadar zam yapılmıştır? Bu
zamlar dolayısıyla bayilerin stok bildirimi sonucu
Hazineye ne kadar fiyat farkı ödenmiştir?
9. Türkiye genelinde yakacak kömür sıkıntısı
mevcut mudur? Mevcut ise sıkıntıyı gidermek için ive
di çareleriniz nelerdir?
10. Güneş enerjisiyle ısınmanın geniş halk top
luluklarına benimsetilmesi ve uygulamaya geçilmesi
için ne gibi çalışmalarınız vardır? Böyle bir uygula
ma için, «Konut fonu kredisi gibi, benzeri hizmetleri
oluşturmayı düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli millet
vekili arkadaşım, 10 sorunuza 10 tane daha katarak
20 tanesine de cevap vermek isterim, fakat müsaade
ederseniz bir çok arkadaşlarımın da temas etmiş ol
duğu bu sorulardan bazılarını tekrar cevaplamak ye
rine, ben size bilahara yazılı ve daha detaylı olarak bu
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soruların cevaplarını takdim edeyim, arkadaşlarımın
zamanlarını fazla harcamamak için.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Bakan.
Sayın Münir Sevinç?.. Burada.
Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç'in soru
larım okutuyorum :
1. Türkiye Elektrik Kurumu Eskişehir Bölge Mü
dürlüğünün Mart 1984 tarihinde yapılan personel alı
mı sınavından bir hafta önce bir vatandaşımız Es
kişehir 2 nci Noterine giderek; «'Sınavda usulsüz
lük yapılacağını sınavı kazanacakların isimlerinin da
ha sınavdan önce belli olduğunu ve durumun no
ter tarafnidan tasdik edilmesini» istemiş ve durum
06593 numaralı, noterlik belgesiyle tespit edilmiştir.
Bilahara sınav sonucu açıklanınca belgede isimleri
yazılı (kişilerin sınavı kazandıkları görülmüştür. Bu
usulsüz sınav sonucu yaptırılan müfettiş tahkikatı ne
safhadadır?
2. Buna benzer bir sınav yolsuzluğu olayı» Mar
din'ce cereyan etmiş ve olay haber olarak, 16 Ma
yıs 1984 tarihli (Milliyet Gazetesinde yer almıştır.
Habere 'göre, Türkiye Elektrik Kurumu Mardin 11
Müdürlüğüne alınacak personel için yapılan sınavı
13 vatandaşımız kazanmış ve durum yazıla oiaralk
kendilerine bildirilmesine rağmen, yerlerine hiç sınava
girmeyen 19 kişi Türkiye Elektrik Kurumu Genel
Müdürü Ayhan Erkan'ın imzası ve Bakan Cemal
Büyükbaş'ın onayı ile işe alınmışlardır.
Bu iki' olayın doğruluk derecesi nedir? Bakanlı
ğınızın diğer vilayetlerde bundan sonra açacağı sı
navlar da aynı şekilde mi sonuçlanacaktır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Değerli hemşerimin (kendileri değerli hemşerimdir) cevabıma so
nuncu sualinden başlamak istiyorum. Türkiye Elek
trik Kurumu, belediyelerden kendisine intikal eden
1 700 civarındaki elektrik İdaresi ve dağıtım şebeke
lerinin kaliteli bir şekilde işletilmesiyle uğraşmakta
ve son derece ağrı ibir görev yüklenmiş bulunmak
tadır.; Son üç sene içerisinde kuruluşlara eleman alın
masına müsaade editaedliği için eleman alamamış
ise de, hatırladığım kadarıyla 19 Nisan tarihinde Sa
yın Barbakan tarafından yayınlanan genelge uyarınca
kuruluşlar eleman alınmasına müsaade edildikten son
ra, Türkiye Elektrik Kurumu da bir kısım imtihan
lar açmak suretiyle eleman tedarikine girişmiş bu
lunmaktadır. DSİ, TKİ ve bakanlığıma bağlı diğer
kuruluşlara da Başbakanlığın tamimine uygun ola— 541
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rak, çeşitli elemanların alınması için tarafımdan mü
saade verilmiştir. Fek talbiî yapılan imtihanların ne
ticeleri bakanlığa intikal ettirilir ve benim onayım
alınır. Yani,, bu onay şöyledir: Bir yerde bakarsınız
514 kişi için, 'başka biir yerde 380 kişi için, başka bir
yerde 15 kişi için imtihan açılır. İmtihanlarda kaza
nanlar vardır, yedek olanlar vardır. O arada bakan
lığıma; çeşitli sekilerde işe girmek Üzere tekli mü
racaatlar olur. Bunlar, tarafımdan,
bakanlığıma
bağlı kuruluşlara intikal ettiriliir; ama ben bakan
olarak...
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Siz
işe alma «bakanı masınız Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ ((Devamla) — Şu ana kadar
bu kuruluşlarımın almış olduğu 5 - 6 bin personeli
benim teker teker takip etmeme imkân yoktur. Ak
si halde bakanlık görevimi yapamam.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — O zaman imti
hanları kaldırın.
,
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla)' -*- Mesela, Mar
din'de de imtihan açılmış ve 13 tanesi imtihanı ka
zanmış. Ben bu 13 personelin işe alınmasını onayla
dım. Gazetelerde haberi okuyunca 'baktım, onayla
mışım. Onayladığımı bile hatırlayamam. O arada,
yedeklerden bazıları da muhtelif şekillerde 'benim
önüme gelmiştir, onları da onaylamışımdır; ama benacaba bunlar imtihan kazanmış mı kazanmamış mı
şeddinde teker teker tahkik etmeye kalksam, görev
yapamam. Dolayısıyla belki de yedeklerden birkaç
tanesini, imtihan kazananlardan o evraklar bana ku
rum merkezinden dolaşıp gelmeden evvel de imzala
mış olabilirim.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İmtihansız yani.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, ben
den TEK'e intikalini imzalamış olabilirim ve bunla
rın 'bazıları da KİT karakterli olan kuruluşlarıma
imtihansız da girerler. Mesela, mühendisler. Onla
rın da imzası benden geçer; bu bir.
Eskişehir'deki imtihana gelince:
Eskişehir'deki
konu ile ilgili olarak, mahalline müfettişleri gönder
dim. Arkadaşımın, değerli hemşerimin üzerinde İs
rarla durduğu ve gazetelere intikal ettirmiş olduğu
bu konuda inceleme yaptırdım. Bu imtihanı kazananlardaü bk tanesinün adi da Engin Büyükbaş olup,
benim soyadımı taşıyor. Yaz mevsiminde veya de
diklerine göre galiba Mart ayında bu kişi imtihana
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
girmiş ve kazanmış, ilkokul taMllidir, 7 - 8 ay ça
lıştı, şu anda da. Mamak'ta askerlik görevini yap I Benim sorularıma da cevap verdiniz Sayın ©akan.
BAŞKAN — Sayın Muzaffer Yıldırım?... Bura
makta. Kardeşlerimden Mirisinin evladıdır. Canavar
dalar.
gibi bir genç olup, o imtihandan daha büyük imti
hanları da kazanır, merak etmeyin.
Kayseri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldırım'ın
YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (İstanbul) —
sorularını okutuyorum :
Kayseri'nin Yahyalı Kazasına bağlı, aşağıda isim
Soyadından belli. Onun vasfı sadece soyadında.
leri yazılı elektriksiz köylere ne zaman elektrik veri
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
lecektir.
CEMAL BÜYÜKBAŞ ı(Devamla) — 5 - 6 bin ki1. Balcı Köyü, Burhaniye Köyü Çubükharman
şlinin arasında 'bir tane Büyükbaş imtihanı çok ko
Köyü, Büyükçakır Köyü, Kapuzbaşı Köyü, Ulupılay kazandı.
nar Köyü, Çamlıca Köyü, Avlağı Köyü.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı ko
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
nuşmayalım efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
Sayın Veysel Varol?.*. Buradalar.
CEMAL BÜYÜKBAŞ ((Devamla) — Efendim, 2 500
Sayın Veysel Varol'un sorularını okutuyorum:
tane köy elektrifikasyonu içerisinde, değil bakan, il
1. Tespitime göre Kemaliye İlçesinde maliyeti
gili genel müdürler, genel müdür muavinleri, başkan
320 TL. olan bir şalter arızasının giderilmesi için
lar dahi senede 'kaç köye elektrik verileceğini öyle
Erzincan'dan Kemaliye'ye gidiş-dönüş 220 bin lira
ezberinde tutamazlar. Müsaade ederseniz değerli ar
sarf edildiği tespit edilmiştir. Türkiye çapında bu ka
kadaşlarım, pek tabiî kayıtlara, notlara bakmadan
bil masrafların önlenmesi için ilçelerde teknik ele
bunlara ne zaman elektrik verileceğini ezbere söy
manlarla, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması için
leyemeyiz; :bilhara yazılı cevap takdim edeceğim
ne düşünülmektedir?
efendim.
2. Erzincan Türkiye Elektrik Kurumu idaresin
BAŞKAN — Peki efendim.
de 67 model bir kamyondan başka vasıta mevcut
Sayın Nuri Üzel. Buradalar.
değildir. Takviyesi düşünülmekte midir?
Eskişehir Milletvekili Sayın Nuri Üzel'in soru
3. Federal Almanya'da münteşir Stern Mec
larını okutuyorum :
muası, araştırmalarına göre, termik santral olan sa
1. Bir süre önce basında ve beyanlarınızda, Es
halarda beş nüfuslu bir ailenin yılda 32 metreküp
kişehir'de petrol bulduğunuz ve numunesini Anka
karbondioksit, 22 metreküp de sülfür gazı yuttuğu
ra'ya tahlile gönderdiğiniz yazıldı. (Alkışlar)
nu, bitkilerin de zamanla hayatiyetini kaybettiği, ba
a) Bulduğunuz bu petrolün kalitesi ve rezervi
lıkların mutlak zarar gördüğü, küçük yaştakilerin
konusunda bilgi verebilir misiniz?
solunum yollarında hastalıklar meydana 'getirdiğini
b) Bu bulguya göre, «Eskişehir'i Teksas yapa
tespit etmiştir.
cağım» şeklimde bir beyanınız da oldu. Bu Teksas'ın
Kurulması düşünülen Gökova Termik Santralının
anlamı nedir?
da bu arızaları meydana getirip getirmeyeceği hak
2. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda görevli
kında ne düşünmektesiniz?
I memurları siyaset yapmaya zorladığınızı basından öğONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
j reniyoruz. Bakanlığınız Personel Dairesi Başkan YarBu balık alabalık.
j dımcısı Turgay örnal'ın, size parti çalışmalarında
•BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap vermeyebilir
yardımcı olduğu, seçim bölgenizde kartvizitini dağı
siniz efendim, yahut yazılı da cevaplayabilirsiniz.
tarak işe alma vaatlerinde bulunduğu haberleri yine
basında yer almaktadır. 'Bu olaylar doğru mudur?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
Doğru değilse, politik 'önemi dolayısıyla niçin tekzip
CEMAL BÜYÜKBAŞ «(Devamla) — Değerli mil
etmiyorsunuz?
letvekili arkadaşım, Kemerköy Santralı ile ilgili ola
3. Seçim bölgenizdeki parti çalışmalarınızı Esrak, burada bir saatten fazla, bütün teknik rakamları |
da sergileyerek konuşma yapmıştım. Eğer onlar da, j kişehir Devlet Su İşleri 3 üncü Bölge Müdürlüğü
o dediklerim de anlaşılmadıysa diyecek laf yok. Mü
binasında yaptığınız seçmenlerinizce de söylenmeksaade ederseniz, bu sorularınıza bilahara yazılı ola I tedir. 'Bir kamu kuruluşu binasının siyaset amacıyla
rak geniş dokümanlarla birlikte cevap vereyim.
I kullanılması ne dereceye kadar yasalara uygundur?
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bu
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Efendim, ben
kadar uzun soru olmaz. Ciltletin. (ANAP sıraların
orada iken siz de beni ziyarete geliyorsunuz, vatan
dan «Yazılı cevap» sesleri)
daş da beni ziyarete gelebilir. Gecenin saat 3'ünde
. ENERJİ VE TABİÎ 'KAYNAKLAR BAKANI
beni
yatağımdan uyandıran da oluyor. Yani bir va
CEMAL BÜYİÜKBAŞ (Devamla) — Değerli arka
tandaş gelip de beni saat 3'te DSİ binasındaki yata
daşlarım, müsaade ederseniz cevap vereyim. (ANAP
ğımdan uyandınyorsa, bir partili geliyorsa, ben orayı
sıralarından «Yazılı» sesleri)
partililer için kullanmış mı oluyorum?
BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı cevap verebi
lirsiniz efendim.
Cevaplarım bu kadardır.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
Sayın Mehmet Sait Erol burada mı? Buradalar.
müsaade ederseniz sözlü cevap vereceğim.
Sorularını okutuyorum :
Efendim, ben bakanlık görevimi gazetelerin yaz
1. Gökova termik santralı hafriyatına ne miktar
dığına göre yürütemem. Gazete Eskişehir'i Teksas
harcama yapılacaktır?
yapar, petrol de çıkarır. Ama. Eskişehirli 'bir vatan |
'2. Bu hafriyatta kaç metreküp söz konusudur?
daş bodrumunda petrol olduğunu ifade etmiş ve ge
Taşımacılıkta ne miktar Türk Lirasına mal olacaktır?
tirdiği numuneyi MTA'da analiz de yaptırmıştır. Be
3. İhalesi kimin adına yapılmıştır? İhzarat için
nim 'bu konuda o gün söylediklerimi ertesi günü
peşin ödenmiş para var mıdır, miktarı nedir? (ANAP
Eskişehir'deki İstikbal Gazetesi doğru olarak yaz
sıralarından «Cevap verildi» sesleri)
mıştır. Onun haricindekiler; .gazetecilerin Eskişehir'i
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
«Teksas» yapması, petrol çıkarmasından ibarettir.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
Gazetelere bakarsanız; Milliyet Gazetesi, Cumhuri
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
yet Gazetesi her gün hükümeti parçalıyor, uyumsuz
ben bu soruya biraz evvel cevap vermiştim.
ların resimlerini yan yana koyarak yayınlıyor, yeni
BAŞKAN — Tamam efendim; cevap verdiyseniz
hükümetler kuruyor... E, biz hükümet etmeyi böyle
I soru cevaplandırılmıştır,
yapamayız. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Davut Abacıgil buradalar mı? Buradalar.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Gazeteler hu ka
Sorularını okutuyorum :
dar laubali mi?
1. Sanayi Dairesi Başkanlığında eskiden devre
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
den tahminen 5 bin maden adası dosyası bulunmakCEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Şimdi, benim
I ta ve bunlar okunamamaktadır. Bu sahalar hakkın
bakanlığımdan 'bir personelin 'benim kartımı Eskişe
da ne gibi işlem yapılmıştır?
hir'de dağıtmasına lüzum yoktur. Çünkü hen gerek
2. Bu dairenin teşkilat kanunu var mıdır, ne
6 Kasım seçimlerinden evvel, gerekse 25 Mart se
düşünüyorsunuz?
çimlerinden evvel binlerce kartımı dağıttım; herkesin
I
3. Çan Kömür İşletmelerinde dekapaj işleminin
elinde vardır. O kartlarla hen im karşıma gelirler.
I yanlış yapılması sonucu istenilen istihsal yapılmaNiye 'ben memurumla kartımı dağıttırayım ki?..
I maktadır. Sebep nedir?
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Şimdi oluyor sa
I
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
yın hakan, şimdi oluyor.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
BAŞKAN — Lütfen efendim.
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
müsaadenizle bu sorulara da bilahara yazılı cevap
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Katiyyen böy
i
vereceğim.
le bir şey yoktur.
BAŞKAN — Peki efendim.
Efendim, ben Eskişehir'e gittiğim zaman ya DSİ
Sayın Mehmet Üner buradalar mı?.. Buradalar.
binasında kalırım, ya TEK binasında kalırım veya I
Sorularını okutuyorum :
hut başka yerde de kalabilirim. Yani ben, DSİ bina I
sında kalıyorum diye 'Devletimizin bakanlığımın bu
1. Kayseri-Yahyalı Ağcaşar Barajı sulama ve
kuruluşunu neden politika maksadıyla kullanmış olu I drenaj kanalları İçin istimlak edilen yerlerin bedelyorum ki?..
I leri vatandaşa ne zaman ödenecektir?
M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Parti yetkilileriy I
2. Bu baraj ne zaman tamamlanarak faaliyete
le dolduruyorsunuz Sayın Bakan.
I geçecektir, niçin gecikmiştir?
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3. Baraj sahası içinde kalan arazilerin yerlerine
yeni yerler göstermiş midir?
4. Kayseri Kovalı Barajı 1985 yılında tamamla
nabilecek imidir?
5. Kayseri-Bünyan Taçhin ve Saruhan sulama
projeleri 1985 yılı programına neden alınmadı?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
OEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
bu sorulara bilahara yazılı olarak cevaplarımı arz
edeceğim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Abdurra'hman Bozkır buradalar mı? Bu
radalar.
Sorularını okutuyorum :
1. Halihazırda Konya Ovasının yüzde kaçı su
lanabilmektedir?
2. Mevcut su imkânlarından faydalanılarak yüz
de kaçı daha sulanabilecektir?. Bunun tahakkuku ne
kadar zaman alır?
3. Konya Ovasının mütebaki kısmının sulana
bilmesi liçin Göksu Nehrinden faydalanma imkânı
var mı? Var ise ne kadar zaman içinde ne kadarı
gerçekleşebilir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. .
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ '(Devamla) — Sayın Başkan,
bunlar ralkamlara dayanan sorular oimasiı dolayısıyla
müsaadenizle bilahara İlgiliye yazılı olarak takdim
edeyim.
•BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Bakan.
Son bir soru kaldı,
Sayım tdris Gürpınar buradalar mı? Buradalar.
Sorularını okutuyorum:
1. Maliyetin daha yüksek olacağı hesap edildiği
halde termik santralı neden Yeniköy'de bulunan ha
zır altyapı üzerine kurmuyor da. Türkevleri'ne kuru
yorsunuz?
2. Geyik Barajından neden vazgeçildi?
3. 1981 - 1982 yıllarının kesin programında
1983'ün taslak programında yer almayan Kemerköy
termik santralının hiçbir fizibilite araştırması yapıl
madan alalaoele 1983 yatırım programına ithal se
bebi nedir?
4. Milliyet Gazetesinde Türkiye BüyCilk Millet
Meclisine santralın maliyetini düşük gösterdiğiniz ya
zılmaktadır. Bu doğru mudur?
BAŞKAN —- Buyurun Sayın Bakan.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Ibu soruların bir kısmını biraz
evvel dolar ve Türk Lirası olarak, diğerlerinin de yi
ne bir kısmını cevaplamıştım. Müsaademizle 'bunları
yazılı olarak cevaplayacağım! (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sorular bitmiştir.
Son söz milletvekiinindir kuralına göre, üzerin:
-de söz almış olan...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
özür dilerim, Parti grupları adına yapılan konuşma
larda değerli arkadaşım Paşa Sarıoğlu'nun bir ta
ne sorusu vardı, yalnız ona cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Hayır Sayın Bakan; müsaadenizle
soru işlemi bitmiştir efendim. Programımız çok yük
lüdür.
Teşekkür ederim Sayın Balkan. (Alkışlar)
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, ilgileriniz ve sorularınız için hepinize teşek
kür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Son söz mMetvekilnindir kuralına göre Sayın,
Birsel Sönmez üzerinde konuşacaktır.
Buyurun Sayın Sönmez.
BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Sayın Başkan, sa- •
yın rrüillervekileri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1985 Yılı Bütçesi üzerinde şahsî görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi
saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, bakanlığan ilgüi kuruluşla
rından olan Türkiye Elektrik Kurumu, bilindiği gibi,
ülkemizde elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve tica
retini yapmak üzere 1970 yılında 1312 sayılı Kanun
la kurulmuştur. Kurumun hizmet sahası, 'bugün ken
di imtiyaz kanunlarıyla kurulmuş bulunan iki özel
şirketin faaliyet gösterdiği sahalar dışında bütün yur
dumuzu kapsamış olup, 52 ıbin civarında personel
ile ülkemizde, yukarıda arz ettiğim hizmetler için ça
lışmaktadır.
Yüce Meclisimizin enerji ile ilgili kabul ettiği son
kanunla da Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki ku
ruluşların elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticare
tini yapması hainde de ülkemizin elektrik enerjisi
ihtiyacının, özellikle üretim İhtiyacının karşılanabil
mesi ve kaliteli bir hizmetin görülebilmesine imkân
sağlamak bakımından devletimizin tahsis edebildiği
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gücün yamada yerli ve yabancı »ortaklıklar ile halkı
mızın katkısının da kullanılması fevkalade önemli ve
çok faydalı olacalkltır.
Ülkemizde 'bugün 1984 yılı itibariyle termik ve
hidrolik santralların kurulu gücü 7 560 megavat,
üretim ve tüketim 'dengesi ise 32,5 milyar kilovat/saat
civarındadır. Kişi başına kullanılan elektrik enerjisi
ise yılda. 563 kilovatsaattir. Dünya ortalamasının
2 bin kilovat/saat, Avrupa ortalamasının, ise 4 bin
kilovat/saat olduğunu 'belirtirsek ve sadece dünya or
talamasını dikkate alsak, 50 milyon nüfusa yaklaş
mış Türkiye'mizde 100 milyar (kilovat/saat enerji
tüketmemiz gerekiyordu. Halbuki bu rakam, yukarı
da da arz ettiğim gibi, 32,5 milyar kÜlovat/saattir.
Bu bakımdan, 1 kilovat güoün tesis masrafının 1000
dolar olduğunu dikkate alarak, devletimizin kullana
bileceği tnitün imkanlara Baiveten yerli ve yabancı
ortaklıklar ile halkımızın da katkısının sağlanması za
rureti ortaya çıkimış olur. Ülkemizin 2000 yılında bu
günkü elektrik ürettümi miktarımızı, ortalama olarak
5 misli artırmak ye asgarî 162 milyar kiilbvat/saatlik
bir üretim kapasitesine erişmek üzere planlanmızi
yapmak durumundayız. Bu üretim miktarına erişe
bilmek için, serviste olması gereken santralların top
lam gücünün yaklaşık 29 bin megavat olması icap
etmektedir. Bu ise, ortalama olarak önümüzdeki 16
senede yaklaşık 20 bin megavatlık lilave santral kur
mamız demektir.)
Nükleer enerji santralların, ithal kömürüne daya
lı termik santraların, jeotermal enerjiden yararla
nılan santralların, «yap, işlet, devret» prensibine uy
gun olarak kurulması fevkalade iyi neticeler verecek
tir. Ayrıca, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisini de
gündeme getirmekte fayda vardır.
1984 yılında ulaştığımız sanayi üretimi artışı yüz
de 9,6, elektrik enerjisindeki tüketim artışı ise yüzde
12'dir. Bu rakamların, önümüzdeki yıllarda da prog
ramlanan rakamlara ulaşmasının sağlanması ve çok
uzun yıllardan beri programlı olarak yapılan ve 1984
yılında kaldırılan elektrik enerjisi kısıntısı ile bir daha
karşılaşmamamız, ancak bu imkânların da değerlen
dirilmesiyle mümkün olabilecektir.
Sayın milletvekilleri, bütçemizin 5,5 trilyona yak
laştığını düşünürsek ve bu bütçenin 1 trilyon lirasının
enerji sektörüne ayrıldığını da vurgulayarak, Hükü
metimizin enerji sektörüne de derece önem verdiğini
görürüz. Ayrıca bu bakanlığa bağlı TEK'in ve DSÎ'nin
göçen yılki uygulamasına baktığımızda, yüzde 98'lere
yaklaşan uygulama başarısı gerçekleştirilmiştir. Ba
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kanlığın mensuplarının bu konudaki gayretleri tebri- >
ke şayandır. Bundan böyle de her iki kuruluşumuzun
inşa halindeki hidrolik ve termik santralları program
larına uygun olarak tesis ettirmelerini ve zamanında
işletmeye açmalarım temenni ediyorum.
Sayın milletvekilleri, 1982 yılında çıkartılan 2705
sayılı Yasa ile takriben 1 700 adet belediyenin elek
trik idareleri ve elektrik dağıtım şebekeleri TEK'e
devredilmiştir. Ancak, geçen 3 yıl içinde TEK'in per
sonel alamaması ve teşkilatını belediye elektrik şebe
kelerine adapte edememesi nedeniyle, hizmet aksama
ları meydana gelmiştir. Bu meyanda da belediyelik
. kasaba, kaza ve şehir merkezlerinde çok sık rastla
nan arızalar vuku bulmuştur. Bu bölgelerin elektrik
tesislerinde ıslah ve tevsi işlemleri önemli ölçüde ak
samıştır, TEK'in işletmeci olarak, mahallî idarelerle
hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi, TEK'in ma
hallî idareler ve tiler Bankası ile ahenkli çalışmasını
gerektirmektedir. Bu itibarla TEK'in bünyesindeki
müessese müdürlüklerinin bu düşünceye göre teşkilat
lanması ve şirketleşmesi uygun olacaktır. Bu noktaya
gelene kadar da İller Bankasının elindeki kadrodan is
tifade ve tiler Bankasının mahallî idarelerle olan iş
birliği de göz önünde tutularak belediye elektrik te
sislerinin ıslah ve tevsii ile yeniden tesis işlerinin îller
Bankasınca tesis ve kesin kabullerinin yapılarak TEK'e
işletmeci olarak devredilmesi uygun olacaktır. Bu
hizmetlerin îller Bankasına devri ile bu geçiş döne
minde mahallî idareden gelen sıkıntıların bir ölçüde
azalması da sağlanmış olacaktır, özellikle mahallî
işletmelerinde elektrik ücretlerinin ödenmesi, elektrik
saatlerinin açılıp kapatılması formalitelerini tamamla
mada ve TEK'in bu hizmetlere ağırlık vermesine de
ayrıca yardımcı olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Sönmez, bağlayın sözlerinizi
efendim.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, ülkemizde bulunan köylerin yıllara göre elek
triklenmeleri beşer yıllık devreler halinde toplam ola
rak şu şekildedir:
1965 yılında 375 adet köy, 1970 yılında 2 371, 1975
yılında 7 462, 1980'de 18 345, 1985 yılında 26 003
adet köydür. Görüldüğü gibi elektriğe kavuşan köy
sayısı son 10 yılda yıl başına ortalama 2 bin adettir.
36 155 adet köyümüz mevcut olduğuna göre, daha
10 152 adet köyümüze elektrik götürmemiz gerek
mektedir. Bu köylerimizin ekseriyeti de ulaşım im
kânları zor olan Doğu Anadolu, îç Anadolu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan köylerimizdir.
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Buna ilaveten de 70 bin adet yayla ve mezra gibi yer
leşim merkezlerinde elektrik yoktur.
Sayın milletvekilleri, TEK'in 1985 bütçesinden Jcöy
şebekelerine ayrılan yatırım miktarı 28,5 milyar lira
dır.
Sayın milletvekilleri, köylerimize, yayla ve mez
ralarımıza ilaveten de sınır köy ve karakollarımızın
aydınlatılması maalesef istenilen seviyede yapılama
mıştır. Bilindiği gibi bu aynı zamanda -güvenlik bakı
mından da fevkalade önemlidir. Bu bütçe imkânları
mızla ve bugün uygulanan teknik imkânla da kısa za
manda buralara elektrik götürülmesi zordur. Bunun
için şimdi köylere elektrik 3 fazlı OG şebekesiyle gö
türülmektedir. Bugün Kanada'da, Amerika'da uygu
lanmakta olan tek fazlı OG dağıtım sistemiyle gö
türülmesi halinde .ortalama tesis masrafında yüzde
•50 tasarruf sağlanacaktır. Bu sistemin TEK tarafın
dan kısa zamanda tatbik edilmesi uygun olacaktır.
Bunun için de yürürlükteki Kuvvetli Akım Talimat
namesinin bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir.
Kısmet olursa, böylece Beşinci Beş Yıllık Plan döne
minde memleketimizde elektriksiz yerleşim yeri kal
maz veya çok aza indirilir.
Köy elektrik tesislerinde kullanılan bütün elektrik
malzemesi bugün memleketimizde imal edilmektedir.
Yalnız Orman İdaresi a.ğaç direk ihtiyacını karşılaya
mamaktadır. Bu bakımdan bu sene .200 bin adet ağaç
direk ithali için gerekli işlemler tamamlanmak üzere
dir. Ayrıca memleketimizde bugün köylerde de kul
lanılan beton direkler ihtiyaca yetecek miktarda imal
edilmektedir.
Bu malzemenin alımı ve kullanımı çok iyi orga*
nize edildiği takdirde ve ithal edilen ağaç direkler,
beton direklerin nakliye ve montaj zorluğu olan böl
gelerde kullanılırsa, önümüzdeki yıllarda daha fazla
köye elektrik götürmek mümkün olacaktır.
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Bitiriyorum
efendim, az kaldı.
Ayrıca tarım sulama kooperatiflerinin tükettiği
elektrik enerjisi ile ilgili olarak birtakım aksaklıklar
mevcuttur. Bu cümleden ülmak üzere elektrik sayaç
larının okunması.-ve bedelinin tahsili köylünün maddî
imkânlarının hiç olmadığı, hatta devletten alacağı
olan ürün badelini alamadığı zamanlarda dahi cere
yan bedelini ödemek mecburiyetinde kalmakta ve bu
nu ödeyememekten dolayı büyük meblağlara ulaşan
gecikme cezası ödeme durumu ile karşı karşıya kal
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makta ve enerjinin en lüzumlu olduğu sulama mevsi
minde elektriğin kesilmesiyle karşı karşıya bulunmak
tadır.
Yukarıda da arz ettiğim gibi, bu düzensizlikten
dolayı köylümüzün üretimi takriben yarı yarıya azal
maktadır. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının müşterek ça
lışmalarıyla önümüzdeki sene bu meselenin halli ge
reklidir. Bu kooperatiflere sıhhatli çalışır bir şekil ve
elektrik paralarını uygun zamanda tahsil edebilecek
bir düzenleme getirilmelidir. Gecikme cezalarına da
mutlaka bir çare düşünülmelidir.
Orta Anadolumuzda yılda bir tek ürün alan çiftçi
mize muayyen bir kilovatsaate kadar düşük elektrik
tarifesi uygulaması getirilmelidir,
BAŞKAN — Lütfen bitiriniz eefndim konuşma
nızı; keseceğim sözünüzü efendim.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Bitiyor efen
dim.
Niğde yöremizin Nevşehir İli ile hudut olduğu
muz yerler patates üretilen bölgelerdir. Bu mıntıka
da yaklaşık 1 milyar ton patates üretilmektedir. Geçen
senelerde kilogramı İS liradan fazlaya satılamayan
patates, bugün ihraç edilmesi dolayısıyla kilogramı
55 - 60 Türk Lirasından satılmaktadır. Bu rakam yak
laşık 60 milyar lira eder. Şayet sulama meselesi to
humda olduğu gibi iyi tanzim edilir ve sulanamayan
yerlerde elektrifikasyonla sulama temin edilirse, yap
tığımız incelemeye göre üretim iki misline çıkabile
cektir. Bunun. neticesinde yurdumuza yalnız patates
ten 100 milyar civarında para girecektir. Çok az bir
devlet desteği ile ve akıllı bir organizasyonla 50i mil
yar liralık fazla ürün elde edilmiş olacaktır,
BAŞKAN — Sayın Sönmez, lütfen efendim.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) - - Bitiyor efendim.
Sayın milletvekilleri, hepinizin bidiği enerji so
runumuzu gerçekçi ve temel yaklaşımlarla ele almak
madburiyetindeyiz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan prog
ramlı kısıntılar sırasında evimizde, işyerimizde, fabri
kamızda; hâsılı her yerde bu kısıntının...
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek zorundayım efen
dim; mikrofonu kapatıyorum.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bir dakika sonra bitiriyorum.
Bu kısıntının bitip elektriğin gelmesiyle bizlerin
bizzat karşılaştığımız durumlar bunun ehemmiyetini
bizlere bizzat yaşatmıştır.
Dünyada enerji kaynaklarının büyük bir kısmı
nın...
546 —
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BAŞKAN — Sözünüz kesilmiştir, mikrofonu ka
pattım efendim; lütfen buyurun.
Teşekkül ederim.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Sayın Başkan,
çok özür dilerim; 10 dakika yerine 15 dakika konu
şanlar var. 12 dakika olarak konuşmamı hazırladım.
BAŞKAN — Lütfen efendim, ben size rica ettim,
beş kere ihtarda bulundum; gece programımız çok
yüklü.
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Lütfen Sayın
Başkan, sen iki cümlemi söyleyeceğim.
BAŞKAN — Peki efendim, son iki cümlenizi söy
leyin. (ANAP sıralarından alkışlar)
BİRSEL SÖNMEZ (Devamla) — Ne zaman bol
ve ucuz elektriğe kavuşuruz, ne zaman fert başına
tüketilen enerji Avrupa ortalamasına ulaşır ise, işte
ülkemiz,-'p zaman sanayileşmiş, bütün sulanabilir ara
ziler sulanmış, halkımız yeterli refah seviyesine ulan
mış olacaktır. Bu zamanın en kısa olmasını ümit eder,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin va
tanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce
Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür. ederim Sayın Sönmez.
Sayın milletvekilleri, Enerji ve Tabiî kaynaklar
Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ve 1983 Malî Yılı
Kesinhesa'hı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985 Malî
Yılı Bütçe Kanun Tasarısının bölümlerine geçilmesini
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
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Bölümleri ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1985
Malî Yılı Bütçesi
A — CETVELİ
Prog.
kodu
Açıklama
Lira
•101'

Genel yönetim ve destek
hizmetleri
428 936 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler..;. Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Maden ve enerji kaynak
21 732 064 0ÇO
larının işletilmesi
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet programlarına da
85 O0ö COÖ:
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN r - Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

111

900

TOPLAM
22 246 000 000
Böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
1985 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının bölümleri
kabul edilmiştir.
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1983
Mail Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :

A — CETVELİ

Prog.
101

111

'905

ödenek
Lira

ödeneğin çeşidi
Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Maden ve enerji kaynaklarının işletilmesi
BAŞKAN - T Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul - edilmiştir;
TOPLAM

BAŞKAN

Gider
Lira

İptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

127 839 021

124 968 979

13 837 198 000 13 729 968 395

1.07 229 605

252 80)8 00a

61 350 Cöö

42 675 056

14 151 356 000 13 900 482 472

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir
— 547 —
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Böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1983
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bölümleri
kabul, edilmiştir.
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
/. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî
Yılı Bütçesi
BAŞKAN -— Değerli milletvekilleri, şimdi de
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunacağım : Bölümlerine geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
A — CETVELİ
Prog.
kodu
Açıklama
Lira
Genel yönetim ve destek
12 411 399 000
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler..: Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Makine ve ikmal hizmetleri 27 073 541 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
111 İşletme ve onarım hiz
metleri
15 640 946 00O
BAŞKAN ~ Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
.•
edilmiştir.
112 Büyük su işleri
282 779 065 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 Küçük su işleri
15 954 614 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
114 Yardımcı tesis yapımı hiz
metleri
3 5012 435 000
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
" 900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
1 700 555 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmişiir.
101

TOPLAM
359 062 550 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

s
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, Gelir cetvelini okutuyorum :
B — CETVELİ
Gelir
türü

Açıklama

Lira

2

Vergi dışı normal gelirler
BAŞKAN — Kabul eden^
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

3

özel gelirler ve Hazine
yardımı
352327 555 000
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
TOPLAM

6 735 000 000

359 062 555 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Böylece Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985
Malî Yılı Bütçesinin gider ve gelirler üe ilgili bölüm
leri kabul edilmiştir.
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî
Yılı Kesinhesabı(3/589, 1/587)'(S. Sayısı : 207) (1)
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
1983 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddele
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Giderlerle ilgili 1 inci maddeyi okutuyorum :
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yılı
Kesrinıhesap Kanunu Tasarısı
Giderler
MADDE 1, — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere; (7 067 948 345) lirası cari,
(144 302 123 886) lirası yatırım, (4 813 931 458) li
rası sermaye teşkili ve transfer, (176 793 136) lirası
da özel kanun harcamalarına ait olmak üzere toplam
(156 360 796 825) liradır.
BAŞKAN - • 1 inci madde
yen?.. Yok.

üzerinde söz iste

(1) 207 S, Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.
54*

1 inci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylarınıza suracağım :
A — CETVELİ

Prog.;
101

103

111

11.2

113

114

900

990

Ödeneğin çeşidi
Oenel yönetim ve .destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Makine imal hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler,., Etmeyenler...
Kabul edilmiştir
İşletme ve onarım hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Büyük su işleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Küçük su işleri
*
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yardımcı tesis, yapım hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
"Hizmet programlarına dağıtılamayan tranferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütül
mesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
GENEL TOPLAM

Ödenek
Lira

Gider
Lira

6 305 197 000

5 472 601 328

Ertes
rolün

18 165 899 525 14 235 757 248

7 675 777 000

7 004 205 633

130 608 863 295

116 739 282 766

7 516 950 675

6 309 862 533

1 890 182 000

1 608 362 723

5 165 453 000

4 813 931 458

1 326 061 612

176 793 136

1 14

178 654 384 107 156 360 796 825

1 14

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

T. B. M. M,

B s 47

19 . 12

1 inci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Gelirlerle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum.
Gelirler
MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere; (2 999 371 000) lirası vergi dıBGelir
türü

t

1984
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şı gelirlere, (147 630 679 202) lirası özel gelirlere ve
(176 793 136) lirası da özel kanun gelirlerine ait ol
mak üzere toplam (150 806 843 338) liradır.
2 nci madde üzerinde söz isteyen?.

BAŞKAN
Yok.

2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup,
her bölümü ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

CETVELİ
Tahmin
Lira

Gelirin çeşidi
Vergi dışı normal gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Özel gelirler ve hazine yardımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar
(Sondaj)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Özel gelir olup 1.984 yılına devreden miktar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
TOPLAM

Tahsilat
Lira

2 400: 000

2 999 371 OOÛ

166 804 000 000

147 630 679 202

1 536 121 874

1 359 328 738

169 204 000 000

İSO 806 843 338

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenle!... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
-3 üncü maddeyi okutuyorum.
Gelir - gider dengesi
MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci
maddede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan
(5 553 953 487) lira gider fazlası olarak gerçekleş
miştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum.
Ertesi yıla devreden ödenek
MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1983 yılı içinde harcanamayan ve özel ka
nunlar gereğince ertesi yıla devrine izin verilen
(1 149 268 476) liralık ödeneği 1984 yılına devredil
miştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum :
İptal edilen ödenek
MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere; (178 654 384107) lira olup, bu tu
tardan yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla devre
dilenin dışında kalan (21 144 318 806) liralık ödeneği
iptal edilmiştir. İptal ediler ödenekten akreditif (veya
akreditif ve taahhüt) artığına ilişkin (11 076 634 892)
lirasının ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek
kaydolunması gerekir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyoı um :
Yürütme
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi kabul
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Ancak
bu açık oylamayı yarmki birleşimde yapacağız.
(ANAP sıralarından «Şimdi yapalım» sesleri)
Efendim usul öyle.
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Gelir cetvelini okutuyor um :
B — CETVELİ
Gelir
türü

A — CETVELİ
Açıklama

Prog.
101

111

900

Genel yönetim ve destek
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul!
edilmiştir.
Petrol faaliyetleri ve akar
yakıt politikası
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Raibuli
edilmiştir,
TOPLAM

BAŞKAN
edilmiştir.

Açıklama
Vergi dışı normal gelirler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... KabuJ
edilmiştir.
özel gelirler ve hazine, yar
dımları
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... KabuÜ
edilmiştir.

b) Petrol îşleri Gene! Müdürlüğü (Devam)
1. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî
Yılı Bütçesi.
BAŞKAN — Şimdi de Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü 1985 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

O: 3

TOPLAM

Lira
2 000 000

216 460 000

218 4(»0 000

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bu bütçenin de gider ve gelirlerle ilgili bölümleri
kabul edilmiştir.
2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî
Yılı Kesinhesabı (3/582. 1/588) (S. Sayısı : 205) (1)

Lira

126 735 000

79 265 000

12 460 000

218 460 000

BAŞKAN — Şimdi Petrol İşleri Genel Müdür
lüğünün 1983 Malî Yılı Kesinhesabınm maddelerine
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum :
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yıh Kesmhesap
Kantin Tasarısı
Giderler
MADDE 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün
1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (70 470 609) lirası cari, (6 633 809) li
rası sermaye teşkili ve transfer harcamalarına ait ol
mak üzere toplam (77 104 418) liradır.
BAŞKAN —• 1 inci madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
1 inci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini oku
tup, her bölümü ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
(7) 205 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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A — CETVELİ

101

111

900

Gider
Lira

Ödenek
Lira

Ödeneğin çeşidi

Prog.

iptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

Genel yönetim ve destek hizmetleri
69 612 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.
Kabul ec/ilmiştir.
Petrol faaliyetleri ve akaryakıt politikası
35 388 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan tran
ferler
7 490 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

50 831 425

1.8 780 575

19 639 184

15 748 816

6 633 809

856 191

TOPLAM

77 104 418

35 385 582

112 490 000

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

Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
Gelirlerle ilgili 2 nci maddeyi okutuyorum :
Gelirler
MADDE 2. — Petrol işleri Genel Müdürlü
ğünün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde

gösterildiği üzere; (304 746) lirası vergi dışı ve
(82 000 000) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere
toplam (82 304 746) liradır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
2 nci maddeye bağlı cetvelin bölümlerini okutup,
her bölümü ayn ayrı oylarınıza sunacağım.

B — CETVELİ
Gelir
türü
2

3

Tahmin
Lira

Gelirin çeşidi
Vergi dışı normal gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
özel gelirler ve hazine yardımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
TOPLAM

Tahsilat
Lira

200 000

304 746

112 290 000

82 00)0 000

112 490 om

82 304 746

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul 'edilmiştir.
2 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum.
Gelir - gider dengesi
MADDE 3. — Petrol işleri Genel Müdürlü
ğünün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci mad
dede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan
(5 200 328) lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Maddş kabul edilmiştir.

4 üncü maddeyi okutuyorum :
• iptal edilen ödenek
MADDE 4. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü
nün 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; (112 490 000) lira olup, bu tutardan
yılı içinde haroanamayan ve ertesi yıla devredilenin
dışında kalan (35 385 582) liralık ödeneği iptal edil
miştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir,
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5 inci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler..! Madde kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Yürütme
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarııuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir; ya
rınki birleşimde açık oylarınıza sunulacaktır.
MEHMET ALİ DOGUŞLU (Bingöl) — Sayın
Başkan, oylamayı bu akşam yapalım bitsin.
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — iş bitirelim Sayın
Başkan, iş bitirelim.
C) KÜLTÜR VE TURİZM

BAKANLIĞI

1. — Kükür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malt Yılı
Bütçesi
2.— Kültür ve Turizm Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı
[BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi de Kültür
ve Turizm Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesine 'baş
lıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Bütçesi üzerinde
grupları ve şahısları adııria söz alan sayın üyelerin
adlarını sırasıyla okuyorum*
Grupları adına söz alanlar : Halkçı Parti Grubu'
adına Sayın Şevki Taştan, Anavatan Partisi Grubu
adına Sayın Mehmet Budak, Milliyetçi Demokrasi
Partisi Grubu adına Sayın Neelia Tekinel.
Şahısları adına söz alanlar : Sayın Münir Fuat
Yazıcı, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın Kadri Altay, Sayın Aziz Kaygısız, Sayın Haydar Koyuncu,
Sayın Paşa Sarıoğlu, Sayın Mustafa Murat Söfcmenoğlu, Sayın İbrahim Taşdemir, Sayın Süha Tanık,
Sayın Lutfullah Kayalar, Sayın Yavuz Köymen, Sa
yın İsmail Saruhan, Sayın Ömer Kuşhan, Sayın
Mehmet Onur, Sayın Rüştü Şardağ, Sayın İsmet
özarslan, Sayın Şaban Küçükoğlu.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şevki Taştan;
buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar)
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Gruplar adına süre 30 dakikadır, şahıslar adına
ise 10 dakikadır. Konuşmacılar sürelerine lütfen riayet
etsinler.
HP GRUBU ADINA ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) —
Sayın Başkan, sayın milletvdkillleti; Halkçı Parti Gru
bu adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi hak
kında görüşlerimizi sunmak üzere 'huzurlarınızda bu
lunuyorum, hepinizi saygıyla selamlarım.
iKülltür ve Turizm Bakanlığının temel görevlerin
den biri, ulusal kültürü kuşaklara aktararak, toplu
mun bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak, diğeri de
toplumu çağdaşlaştırmaktır. Böylece, bir yandan kül
tür aktarmayla ulusal birlik sağlanırken, öte yandan
da kültür kuruluşlarımız tüm yeniliklere açılmış
olacaktır. Bu ilke de, Ulu Atatürk'ün koyduğu mil
liyetçilik ilkesine dayalı çağdaş bir ulus yaratma po
litikasının anaögelerinden biridir.
Anayasamızın, 'bütün Türkiye Cumhuriyeti uyruk
larını Türk sayması esasına dayalı olarak, Atatürk
milliyetçiliğinin özünü kültür milliyetçiliği oluştur
maktadır. 'Bütün bu açıklamalardan sonra, demek iste
rim* ki, kültür ile Atatürk milliyetçiliği içiçedir. Mil
liyetçiliği bunun dışında ilkel bir görüşle ırkçılıkta ve
ya şeriatçılıkta aramak toplumu ikiliğe götürür, bü
tünlüğünü sarsar. Hele buna bir de dogmatik, ide
olojik saplantıları katarsak, 12 Eylülden önceki kaosu
yeniden yaratmış oluruz,
Sayın milletvekilleri, bu genel girişten sonra, ya
pısı ve kuruluşu nedeniyle iki 'bölümü içeren Kültür
ve Turizm Bakanlığının Bütçesiyle ilgili görüşlerimizi
iki anabölümde olmak üzere bilgilerinize sunacağım.
Kültür bölümü :
Kültürün önemli bir 'bölümünü oluşturan fonetik
sanatlarla ilgili görüşlerimizi açıklamadan öınce, yol
gösterici Atatürk'ün 'bu alandaki direktiflerine dikkat
edelim :
•«Cihanın fen ve sanatta en son teraklkiyaltını
gözönünde 'bulunduracağız.» Başka 'bir ifadesinde
«Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişik
liği alabilmesi ve kavrayabilmesklir.» ,
Avrupa musikisi girmeden evvel ülkemizde iki mu
siki vardı. Bunlardan birisi, Fara'bî tarafından Bizans'
tan alınan doğu müziği, diğeri ise, eski Türk müzi
ğinin devamı olan halk melodilerinden oluşmuştur.
Bugün şu üç müzikle karşı karşıyayız.
1. Doğu müziği,
2. Batı müziği,
3. Halk müziği,
Acaba bunlardan 'hangisi 'bizim için millîdir?
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«Halik müziği ulusal kültürümüzün, Batı müziği I| kuruluşların bazılarında bazı sanat bölümlerine konde yeni uygarlığımızın müziği olduğu için, ülkemiz- I servatuvar dışından sanatla ilgisi olmayan kişilerin sa
de (halk müziğinin Batı müziği ile- kaynaşmasından
natçı olarak alınması, yüksek ücretler ödenmesi ku
millî müziğimiz oluşacaktır. Bestecilerimiz bunları
ruluş mensupları arasında çekişmelere neden olmak
toplar, Batı müziği tekniğine göre armonize ederse
ta, sanatın kalitesini düşürmektedir.
hem millî hem de Avrupalı bir müziğe sahip oluruz.»
Sanatçının maddî olanaklarının artırılmasından
Bu paragrafta arz ettiğim sözler büyük Türk dü
yanayız. Ancak 'bunun .sanatçının sanat yarışmasını
şünürü Ziya Gökalp'e aittir.
sürdürecek ölçüde kullanilması gerektiğine inanıyoruz.
Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutarsak, bazı sanat
Bu alanda hükümetlerin desteği yetersiz kaldığı
'bölümündeki yığılmaları önleyemezse'k, sanatçıyı' kur
için, bestecilerimizin kişisel girişimleri istenen düzeye
taralım derken sanatı yitirmiş oluruz.
erişememiştir. Ulusal müzikten evrensel müziğe geç
mek, bu alanda uğraşı veren bestecilere şilt vererek
Sayın milletvekilleri, kültür hizmetleri, diğer hiz
onurlandırmakla olmaz; 'bütçeye ödenek koyup eser
metlere kıyasla çok pahalı hizmetlerdir. Bu nedenle
bestelemelerini ve yeni ürünler sergilemelerini sağla
'bu hizmetleri çok iyi değerlendirmek gerekir. Kısa
makla olur. öteden beri Kültür (Bakanlığının bu ko
bir örnekle bu sözümü arz etmek isterim. Bu örneği
nuda hasis davrandığına tanık olmaktayız.
Devlet Tiyatrolarından vereceğim.
1981 yılında 930 milyon lira bütçe ile 31 esefsahFonetik sanatların disiplinli 'biçimde gelişmesini ve
[ nelenmiş 624 725 Türk Lirası . gelir elde edilmiş;
yayılmasını sağlamak amacıyla, Atatürk'ün direktif- J
seyirci sayısı 7 500.1 koltuğun; yani bir seyircinin bir
leriyle 1936 yılında Devlet Konservatuvarı kurulmuş
eseri
izlemesindeki maliyeti o tarihe göre 32 bin Türk
tur. Devrin sanat otoriteleri bu kuruluşun, dünyanın
Lirası.
sayılı konservatuvarlarından biri olmasını sağlaımışjtır.
1950 yılları sonuna kadar seçkin sanatçılar yetiştiren
- bu kurul, bakanların keyfî davranışları, tutumları,
ilgisizliği nedeniyle giderek öğretim gücünü ve nite
liğini yitirmiştir. Fonetik sanatların kaynağını oluş
turan konservatuvarlar, YÖK Yasası ile üniversiteye
bağlanmak suretiyle 'büsbütün güdükleşmiş ve fonk
siyonunu neredeyse kaybetmiştir. Sayın bakanın bu
konuda girişimlerini ve konservatuvarlara öğrenci
alınmasından, öğretmen teminine kadar özel ilgi gös
termesini 'hatırlatmak isterim.

1982 yılında 1,2 milyar lira 'bütçe ile 42 eser sah
nelenmiş, 490 bin Türk Lirası gelir sağlanmış; 10 bin
seyirci izlemiş. Devlete 1 koltuğun maliyeti 120 bin
lira.
1983 yılında ise 1 koltuğun maliyeti 135 bin lira.
Bunu, Devlet Tiyatrolarının israf içinde olduğunu
göstermek için bir örnek olarak vermiyorum. Kültür
hizmetlerinin pahalılığının bir örneği olarak sunuyo
rum. Bu durum Devlet Opera ve Balesinde çok daha
fazladır,
Teknik ve sanatçı gereksinmelerini artırarak sabit
ve gezici tiyatroların daha çok yurttaşımıza oyun sun
malarını sağlamak gereğine inanıyoruz.

Çoğunluğunu konservatuvardan mezun olan sanat
çıların oluşturduğu sanat icra kuruluşlarına; yani
Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Dev
let Senfoni Orkestralarına gelince : Bu kuruluşlar, sa
Sayın milletvekilleri, sahne kuruluşlarının gelişme
nat ve sanatçılarıyla 1960 yıllarına kadar parlak sa
sine ilişkin önerilerimizi özetlersek, 'besteci ve oyun
nat .icracıları olmuşlar, ilgi 'duyanların beğenisini ka
yazarlarını teşvik ederek daha çok sayıda eser ve
zanmışlardır. Bu tarihten sonra yöneticilerin yanlış
rilmesini; bu kuruluşların kuruluş yasalarını gözden
tutumu, konservatuvarların iyi sanatçı yetiştirmemesi
geçirerek günün koşullarına uyum sağlamasını; çok
ve bakanlığın plansız, programsız çalışması sonucu
'büyük paralarla dış ülkelerden getirtilen sanat yöneti
giderek sanat niteliğini yitirmiş, sayıca yeterli; fakat
cileri yerine, yetenekli genç sanatçılarımızı, ihtiyaca
nitelik itibariyle yetersiz ©serler sergilemeye devam
yetecek sayıda dış ülkelerde yetiştirmek için kapsamlı
edilmiştir,.
Il bir program düzenlenmesini; uygar ülkelerin sürdür
Kendi özel kuruluş yasalarına göre; sanat icra
mekte olduğu sanat yarışına katılacak birikim ve yete
kuruluşlarında çalışan sanatçı, sanat uygulayıcısı, sah
neğe sahip sanatçılarımızın dış ülkelerde daha çok sa
ne uygulayıcısı ve ayrıca 657 sayılı Yasaya bağlı per
yıda eser sergilemelerine olanak verilmesini; tüm bu
sonel olmak üzere meslek bölümlerinden oluşmak
öneriler üzerinde Küftür ve Turizm Balkanımızın yo
tadır. 'Bu bölümler arasındaki dengesiz ücret dağılımı,
ğun biçimde çaba içinde bulunmasını arzuladığumızı
sözleşme ücretlerinin tespitindeki keyfî tutum, yine bu | ifade etmek isterim.
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Yüce Meclisin sayın üyeleri; kültürümüzle çok ya
kın ilişkisi bulunan sinemamızın 'bugünkü durumu hiç
de iç açıcı değildir. Sinema sanayii, modern iletişim
araçlarıyla, video çalışmalarıyla bir anda toplumumu
zun 30 milyonuna hitap eder duruma gelmiştir. Bu tür
çalışmaları ve yayınları 'bir yasayla disiplin altına al
mazsak, müzik yayınlarında olduğu gibi, önlenmesi çok
güç bir yozlaşmanın yaygınlaşacağından kuşku duy
maktayız.
Cumhuriyetimizin 62 nci yılına gelmiş olmamıza
rağmen Türk sinemasıyla ilgili 'bir yasamız yoktur. İyi
düzenlenecek bir yasayla Türk film sanayii verimli ve
etkili bir kültür işlevini yerine-getirecek ve iyi orga
nize edilirse döviz sağlayabilecek 'bir boyut kazana
caktır.
ISayın milletvekilleri, ısahne sanatlarıyla ilgili önem
li bir konuyu bilgilerinize sunarak bu bölümdeki gö
rüşlerimizi tamamlamak isterim. Ankara'da sahnesi
bulunan iki 'bina yapılmıştır. Bunlardan birisi Opera
binasıdır. Ankara Belediyesinin malı olan bu bina,
uzun uğraşmalardan sonra Devlet tarafından 1977 yı
lında satın alınmış ve kendi malı olarak Devlet Ope
ra ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü hizmetine sunulmuştur.
Bütün bölümleriyle 'bir tiyatro binası olan eski
Halkevi binası Resim ve Heykel Müzesine dönüş
türülmüş, 1984 yılında Devlet Konservattuvan yeni
binasına taşınmıştır. Tarihî bina olan Konservatuvar
binası çok iyi bir resim ve heykel müzesi olması ge
rekirken, bir belediyeye tahsis edilmiştir; çok büyük
bir hatadır. Tarihî bir binadır, 'bir sanat kuruluşu ola
rak değerlendirilmesi gerekirken, nasıl böyle bir hiz
mete tahsis edilmiştir, anlayamadım. Resim ve Heykel
Müzesinin bu binaya taşınması, sahnesi olan Halkevi
binasının Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne dev
ri son derece yerinde birer hareket olacak; fakat
Sayın bakanımız bu binanın devri konusunda sahip
çıkmamış mıdır; öğrenmek istiyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve ilgi'leriyle An
kara'da başlatılan «Kültür Merkezi» çalışmaları hak
kında bakanımızın yüce kurulunuza bilgi vermesinin
yararlı olacağı inancındayım;
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kültür hizmet
leri 'bölümünde düşüncelerimizi arz etmeye çalışaca
ğım diğer önemli konu da, eski eserler ve müzeler
dir. Anadolumuz çağlar boyunca çeşitli uygarlıkların
kurulmuş olduğu bir bölgedir. Bu nedenle, tarihî.eser
lerle dolu zengin bir hazinedir. Toprak altında bulu
nan tarihî kalıntıların çıkarılması ve korunması, top
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rak üstünde bulunan Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin
korunması, 'bilgi,'beceri ve para isteyen bir konudur
1983 'Kesinhesap cetvelini incelediğimizde şu so
nuçları görüyoruz; sayıları yuvarlak arz ediyorum :
Eski eserlerin onarım ve korunması için ayrılan öde
nek 1,5 milyar liradır. Bunca onarılacak eser durur
ken, bu ödeneğin 365 milyon lirası harcanmamıştır.
1985 Yılı Bütçesinde ayrılan ödenek, ekleriyle bir
likte 3 milyar liraya yakındır. Bu bölümle ilgili ku
ruluşun, 1983'teki ödeneğini dikkate alırsak, 1985 yı
lında iki katına çıkmış bu ödeneği gerektiği gibi kul
lanacağı hakkında kuşku duymaktayız.
Tarihî eserlerin onarımında, 'bazı eserlerin mimarî
ve yapı karakterine uyulmadığı görülmüştür. Taş iş
çiliğinin eşsiz eserleri oluşturan Sivas'taki Selçuklu
eserlerinin çimento ile onarılmış olması bir örnek
olarak gösterilebilir.
Türk arkeologlarının ve yabancıların yaptıkları ka
zılarda çıkarılan eserlerin mahallinde sergilenmesi ve
korunması gerekirken, 'bu eserlerin belli merkezlerde
toplanması görüşüne karşıyız. Ülkemizde sayısı 127'
yi 'bulan çeşitli değer ve ölçüde müze kurulmuştur.
Takdire değer bir gelişmedir; ancak bu müzelerin bakıımı, güvenliği ve değerlendirilmesi yeterli görülme
mektedir. Bu nedenle ve diğer bazı nedenlerle, ülke
mizde öteden beri ve önüne geçemediğimiz tarihî
eser kaçakçılığı sürüp gitmektedir. Bu konuya ge
rekli .ağırlık verilmelidir. Tarihî eserlerimizi tanııtan
yayınlar yetersiz ve öğrencilerimize tam timi, kamuoyu
na duyurulması eksiktir,
Sayın milletvekilleri, plastik sanatların önemli bir
bölümünü oluşturan heykelcilik hakkında görüşleri
mizi sunmadan önce, bu konuda Ulu önder Atatürk'ü
dinleyelim : «Münevver ve dindar olan milletimiz, te
rakkinin es'babından biri olan heykeltıraşlığı azamî de
recede ilerletecek ve memleketimizin her köşesi ec
dadımızın ve bundan sonra yetişecek evlatlarımızın
hatıratını güzel heykellerle dünyaya ilan edecekler.»
Çağdaşlaşmanın en 'belirgin örneklerinden birini
oluşturan 'bu sanat dallının teşvik görmesi gerekirken,
naisıl horlandığını, hafızalarınızı yoklarsanız, kolay
lıkla hatırlayabilirsiniz.
(Ülkemizde yaşamış Eti uygarlığının bir kısım fi
gürlerini bir kompozisyon halinde sunan Sıhhiye'deki heykelin yıkılacağını Ankara Belediyesi çağ dışı
'bir düşünce olarak ilan etmekten çekinmemiştir. Bu
davranışa Kültür Bakanı kayıtsız kalmıştır, ilerimi
zi, ülkemize hizmet vermiş ünlü kişilerin heykelleriyle güzelleştirmeye önem verilmesini büyük ölçü
de istemekteyiz.

— 555 —

T, B. M. M<

B : 47

Plastik sanatların 'bir dalını oluşturan resim sana
tı, Cumhuriyet döneminde gelişme göstermiştir. Daha
çok ve yaygın gelişme gösterebilmesi için, bu alanda
uğraşı veren profesyoneli ve amatör çalışmalar yeteri
kadar teşvik görmemektedir. Ressamın ürünü karşı
lık görmelidir. Toplumun zevk ve kültürünü gelişti
rebilecek resim ve 'bu vesile ile müzelerimizde yer
alan minyatürler, el yazmaları ve 'benzeri eserlerin,
yuridun her tarafında sık sik sergilenmesini görmek
isteriz.
Sayın milletvekilleri, kitap ve kütüphanelerimizle
ilgili görüşlerimizi sunmadan önce, dil konusu üze
rinde durmak istiyorum. Geçmiş çağlarda ilişkili bu
lunduğumuz ulusların etkisinde kalarak Türk Dili
arılığını ve karakterini 'bozmuştur. Bir ulusu oluştu
ran en önemli öğelerden 'biri olan dilin arılastırılması
amaoıyla Atatürk, 1932'de Türk Dil ve Tarih Ku
rumunu kurmuştur. Bu alanda şöyle demektedir :
«Yeni türkçe kelimeler teklif edebiliriz. Bu yönde
ısrarla çalışmalıyız; fakat Türk Dilinin yapısını zor
lamak olmaz. Bu bünye meselesini, Türk Dilinin ol
gunlaşma seyrine bırakmalıyız.»
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I kütüphanelerden yararlanan okuyucu sayısı yıllara
I göre yuvarlak olarak şöyledir :
1979'da 12 milyon, 1980'de 13 milyon, 1984'de
I 14 milyon, 1982'de 14 milyon, 1983'te 16 milyondur.
I Okuyucu sayısında, yıllara göre farklı 'bir çoğalma
I olmadığı ilgi çekicidir. Bu durum, modern kütüphaI necilik yöntemleriyle halkın ilgisinin çekilmediğinin
I bir kanıtıdır. Kitap tanıtımı ve kitaplıkların sevdiI rilmesi konusunda TRT ile işbirliği yapılmasını ve
I 'bu konuda girişimlerin yoğunlaştırılmasını faydalı buI luruz.
I
40 bin köyü bulunan ülkemizde, 30 adet gezici
I kütüphane ile kitap dağıtımı yapılmakta, son 5 yılda
I «ağlanan okuyucu sayısı sadece 280 bine ulaşmış bu
lunmaktadır.
I

Değerli milletvekilleri, daha önceden ve özellikle
seçimler nedeniyle gezdiğimiz, tanıdığımız kırsal keI simlerde hepimizin tanık olduğu acı bir gerçek varI dir; köylerimize kitap girmemiştir. Toplumun bu keI siminde kültürün ilerlememiş olmasının en büyük ne
denlerinin 'biri ve birincisi 'budur. Koltuk, gardrop,
televizyon, çamaşır makinesi köylerimize girmiş;
Başka bir konuşmalarında, «Türk Dilinin kendi
maalesef kitap girememiştir. Bu önemli eksikliğin gibenliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuş»,
'dcrilımesi, halikın hilinçlenidirilmesine ve gezici ki
ması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli ve
taplıkların çoğaltılmasına 'bağlıdır. Bu konuyu Hükü
alakalı olmasını isterim.»
met olarak ağırlıkla ele almalıyız, en kısa sürede 30
Dilimizin öz Türkçeye dönüştürülmesi çabaların
adet olan gezici kütüphane sayısını 300lere çıkarma
da yapay zorlamalara karşıyız. Eski ölü kelimeleri
gayreti içinde olmalıyız.
kullanmakta direnmek ne kadar yanlışsa, uyduruk
Millî Kütüphane ve arşiv ile diğer özellik taşı
ve toplumun benimsemediği 'kelimeleri zorla kabule I
yan kütüphanelere ilişkin görüşlerimize gelince : Ye
çalışmak da aynı ölçüde yanlıştır. Bir ulusun yaşa
ni binasına taşınan Millî Kütüphanemiz, modern küyan dilini, o ulusun ozanları, yazarları, tiyatro sa
natçıları, radyo ve televizyon sorumluları oluşturur. I tüphaneoilik davranışı içinde işlevini sürdürürken,
günlük okuyucu sayısını 3 400'e çıkarmış ve 'bu ne
Zaman zaman dilimizin yozlaşması konusunda so
denle
takdire değer bir hizmet vermiştir. Bu başa
rumlular ödün vermişlerdir; bundan kaçınımak dile
rılı kuruluşa, İstanbul, İzmir ve varsa diğer illerimiz
ğinde olduğumuzu belirtmek isterim.
deki içeriği nedeniyle özellik arz eden kütüphanelerin
Ulusal kültürümüze ve bununla ilgili yapıtlara
bağlanması gereğine inandığımızı ifade etmek isterim.
öncelik vermek Kültür Bakanlığının görevidir. Dün
Hakkı Tarık Us ve istanbul Üniversitesi Kütüphanesi
ya uluslarının 'bir üyesi olarak ve çağın uygarlığını
bu konuda verebileceğimiz örneklerdir.
'benimsemek için, dünya klasiklerini de yayınlamak
Her bütçe yılında Yüce Meclise getirilen önemli
zorundayız. Bu konuda bakanlığımızın 'bir kaşe ye
konulardan
biri de Tarihi Belgeler Arşividir. Bu bel
meden -Sayın bakanımızın deyimi- görevini sürdürme
geler
zamanın
tahrip edici etkisiyle yok olmaktadır.
si övgüye değer bir tutumdur. Ancak, 'basınımıza da
Bu
arşivin
Sarıkışla
civarında yapılan binasına bir
yansımış 'bulunan, «Yakılacak kitaplar» konusuyla
ilgili bilgi 'edinmek isteriz. Bu çağda kitap yakılma I an önce taşınması, yok olmalarının önlenmesi, mik
rofilmlerinin alınması mutlaka sağlanmalıdır.
sından söz edilmesi, yadırganacak bir davranış gibi
gözükmektedir.
I
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kültür merMillî kütüphanelerin durumuna gelince; 50 mil J kezlerinin kuruluş aşamasında olduğu bilinmektedir.
yon nüfusa erişen ülkemizde 750 kütüphane ve bu I Kurulmuş 9 adet kültür merkezinde sergilenen hiz556 —
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öayın Başkan, sayın milletvekilleri; Halkçı Parti
nin turizmle ilgili görüşlerini sunarken; sayın baka
nımızın Plan ve Bütçe Komisyonundakii beyanları,
1985 Bütçesi ve geçmiş yıllardaki turizm hizmetleri
esas alınmıştır. Sayın bakanımız komisyondaki ifa
delerinde, Türkiye'ye gelen turist sayısını, turizm
gelir ve giderlerini, sadece 1983 yılıyla karşılaştıra
rak ortaya koymuş, 1984 yılında bir turizm patlama
sı olmadığını, buna karşın Türkiye'de turizmin altın
devrini yaşadığını belirtmiştir. Uluslararası karşılaş
tırmalara nedense yer vermemiştir. Buna göre, bazı
karşılaştırmalar yaparak görüşlerimizi belirtmeye ça
lışacağım.

metlerin topluma ne ölçüde yansıdığını 'bilemiyoruz.
Faydalı bulduğumuz bu kuruluşların bünyesine bü
yük il merkezlerinde karma konservatuvarların alın
masını; yani klasik Batı müziği, klasik Türk müziği
ve Türk halk müziğini içeren konservatuvarların da
hil edilmesiyle, bölgelerimizde dengeli bir kültür üre
timi ve sanatçı yetiştirilmesine olanak sağlanabilece
ğine inanıyoruz. Böylece, hem kültür merkezleri aktivite kazanır ve hem de o 'bölgenin sanata yetenekli
gençleri eğitim imkânına kavuşmuş olurlar. Yine ay
rıca, 'bu kuruluşlarda uzmanlar yardımıyla folklor
araştırmacılığı ve folklorik değeri 'bulunan bulgula
rın korunması sağlanmış olur.

1981
1982
1983
1981
1982
1983
1982
1983
1984

Turist Girişi

Ülke

Yıl

O: 3

Gelir

20 512 000 1 milyar 056 milyon dolar
17 906 000
782 milyon dolar
18 732 000
928 milyon dolar
5 577 000 1,9 milyar dolar
5 463 000 1,6 milyar dolar
5 258 000 1 milyar 174 milyon dolar
1 392 000
370 ımiyon dolar
1 625 000
128 milyon dolar
1 605 000
231 milyon dolar

Yugoslavya
Yugoslavya
Yugoslavya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Türkiye
Türkiye
Türkiye

ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Peki efendim.
Turizmin başarılı bir yıl sergilemiş olduğu, yal
nız geliriyle değil, turizm gelirinin gayri safî millî
hâsıla içindeki payı, ihracat içindeki payıyla da oran
tılıdır. Zaman olmadığı için bu konuları geçiyorum.

1984 yılı ile ilgili verdiğim rakam 9 aylık rakam
dır. Turizm İstatistik Bültenine göre 231 milyon do
lar olan 'bu rakam Devlet Planlama Teşkilatına göre
262 milyon dolar ve sayın bakanımızın Plan ve Büt
çe Komisyonundaki ifadelerine görede 700 milyon
dolardır.
Bu veriler ileride çeşitli bölümlerde değerlendirilir
ken, resmî verileri ele almak mecburiyetinde bulun
duğumuzu arz etmek isterim. Devlet Planlama Teş
kilatı ve Turizm İstatistik Bülteninden alınan bu
verilere göre, Yunanistan'da turizm gelirleri 2 mil
yar dolara yaklaşmasına ve Yugoslavya'da 1 milyar
dolan aşmasına karşın, ülkemizde turizm' gelirleri
1982'de ancak 375 milyon dolara ulaşab'ilımiiştir. Ba
kanımızın «Turizmin altın yılı» dediği 1984 yılında
turizm gelirimiz 9 ayın sonunda; yani turizm mevsi
minin sonunda 231 milyon dolardır. Yine 1984 yılın
da turizm gideri 240 milyon dolara yükselmiştir. Bu
hesaba göre, zarar 10 milyon dolardır. Bu sonuca gö
re, 1984 yılının turizmde altın yıl olduğunu anla
mak çok zordur.
BAŞKAN — Sayın Taştan, süreniz doluyor efen
dim, yavaş yavaş toparlayın lütfen.

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, vakit doldu.
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Sayın Başkanım,
aki sayfam kaldı.
BAŞKAN — Yok efendim, lütfen toparlayın.
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Peki efendim.
Satın alma ve ekonomik olanakları sınırlı halk
'kesiminin turizme özel tedbirle katılmalarının sağlan
ması demek olan «Sosyal turizm» Avrupa ülkelerin
de hızla gelişmiştir. Türkiye'de özel sosyal tedbirler
le, işçi, gençlik ve orta sınıfa, turizm hareketlerine
katılma olanağının sağlanması gerekir. Son yıllarda
Turizm Bankasının memurlar için yaptığı uygulama
bir adım sayılsa da, yeterli değildir. Bunun için,
Sosyal Sigortalar, Emekli Sandığı, sosyal yardımlaş
ma sandıkları, bankalar kanalıyla ve bunların tümü
nü kapsayan bir sosyal turizm örgütü kurulmalıdır..
Bu örgüt sayesinde turizme katılan geniş halk kitlle557
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leri; esnafı ve emekçisi ile çok geniş bir turistik akı
mın yaratılacağına inanmaktayız.
Türkiye'de kıyı turizminin dışındaki turizme, dağ
ve göl turizmime yeteri kadar ilgi gösteriLmemektedir.
Bu konunun da dikkate alınmasını sayın bakanımız
dan rica edeceğim.
Turizmde fiyat unsuru çok önemlidir. Dış ülkeler
de turizm şirketleri bağlantılarını 7-8 ay önce yap
maktadırlar. Bu süre 'içinde yatak ücretlerinde yapı
lacak fiyat değişikliği, ülkemizdeki turizm şirketlerim müşkül duruma soktuğu gibi, turist sayısında da
azalmaya vesile olmaktadır. Bu nevi fiyat düzenleme
lerinim zamanında yapılması gerekmektedir.
BAŞKAN — Sayın Taştan, son cümlelerinizi söy
leyin ve toparlayın efendim.
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Peki efendim.
Efendim çeşitli nedenlerle yüce Meclisimize gelen
önemli bir konuya değinerek sözlerimi tamamlamak
istiyorum; Gökova konusu. Bütüta yazarların, doğa,
ve çevre bilimcilerinin, teknisyenlerin, basının, bun
ların hepsinden önemli olan, termik santralın kuru
lacağı bu körfez kıyısındaki Türkevleri sakinlerinin
açıklamaları ve yakınmaları Sayın Enerji Bakanını hiç
etkilemedi,
Birkaç gün önce, dünyanın en ünlü doğa bilgini
Kaptan Coustau ve Sadun Bora'nın gazetelerimizde
Gökova Körfezi hakkında yazılan çıktı; okumuş ol
duğunuzu zannederim. Her ikisi de, Kerme Körfezi
nin dünya ölçüsünde eşsiz bir doğa harikası ve cen
neti olduğunu vurgulayarak, mevcut durumun korun
masını önemle ve özen dile getirmektedirler. Hal böy
le iken ve bu termik santrallini yeri kıyıdan 20 - 25 ki
lometre içeri çekilmesi mümkün ve gerekli iken, Sayın
Kültür ve Turizm Bakanımızın bu konuya ötacelik
ve ivedilikle sahip çıkması gerekirken, basındaki be
yanları ile Kerme Körfezinin turistik güzelliğinin ve
temizliğinin korunmasını savunanlara karşı, «Enerji
ihtiyacı karşısında hamalın boynuna kravat takmaya»
benzetmesi, konuyu hafife almak demektir. Bakan,
Plan ve Bütçe Komisyonunda, «Bağrıma taş basarak,
Hükümetin Üyesi olduğum için bu konuda bir giri
şimdi bulunamıyorum» demişlerdir. Demek bu konu,
sayın bakanı bağrına taş basacak kadar üzmektedir.
O halde, bu taşı körfezi kirletecek santralın bacasına
bassın da, körfez, sayesinde temiz kalsın. (HP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı tamamlayın
efendim.
ŞEVKİ TAŞTAN (Devamla) — Bitiyor efendim.
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Giderilmesi mümkün olmayan büyük bir hata ya
pılmaktadır. Yunanlıların ekmeğine yağ süreceğiz. Bu
körfezi kirletirsek, turizm ve özellikle yeni başlamış
olaın1 yat turizmi ölecektir.
Hükümete sesleniyorum; gelin, ülkemizin bu eşsiz
turistik hazinesini birlikte koruyalım, bir Murgul, bir
Yatağan gibi, Kerme Körfezini gözden çıkarmayalım;
hislerimizle değil, akıl ve teknikle soruna çözüm bu
lalım.
Hepinize partim adına saygılar sunarım. (HP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Bu
dak; buyurun eefndim.
Sayın Budak, süreniz yarım saattir,
ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK
(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerinde Anavatan
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; grubum
ve şahsım adına yüce Meclisinizi saygıyla selamlı
yorum, (ANAP sıralarından alkışlar)
Aziz üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın,
milletimizin manevî ve maddî gelişmesinde ve kalkın
masında büyük ve önemli bir payının bulunduğu ma
lumlarınızdır. Bakanlığımız, kültür alanlarındaki fonk
siyonu ile milletimizin tarihinden süzülüp gelen ma
nevî mirasın, haslet ve değerlerimizin muhafaza ve
gelişmesine yardımcı olurken, turizm alanındaki fonk
siyonu ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır;
yani bakanlığımız, sosyal ve ekonomik kalkınmaya
birlikte katkıda bulunanı bakanlıklardan birisidir. Bu
sebeple, bakanlığımız bütçesi üzerindeki görüşlerimizi
kültür ve turizm alanlarında olmak üzere iki ayrı
safihada belirteceğiz.
Sayın milletvekilleri, kültür konusu, fevkalade
önemli, önemli olduğu kadar da girift bir meseledir;
ilmî ve objektif olarak ele alınması, millî ve millet
lerarası alanda kabul gören bir tarifle konuya yak
laşılması faydalı olacaktır. İlgili ilmî otorite ve çev
relerce kültür; «Bir insan topluluğunun mevcut her
nevi ilgileri alışkanlıkları, ölçüleri, geael tutum, görüş
ve zihniyetiyle, her nevi davranış şekilleriyle, onu
diğer insan topluluklarından ayıran özel hayat tar
zından müteşekkil, o topluluğun sahip olduğu ortak
maddî ve manevî vasıflar toplamıdır» şeklinde
tarif edilmektedir. Milletlerarası bir kültür müessesesi
olaın UNESCO da bu tarifi güçlendirecek şekilde «Bir
insan topluluğunun kendi tarihî tekâmülüyle sahip
olduğu şuurdur ve bu şuura atfen varlığını devam et-

—• 558 —

T. B. M. M,

19 . 12 , 1984

B:47

tirme azmini gösterir ve gelişmesini sağlar» görüşün
dedir.
Millî ve milletlerarası kabul gören bu tariflere
göre, bizim, kültüre konu olan değer ölçülerimiz, il
gilerimiz, alışkanlıklarımız, davranışlarımız, tarihî te
kâmül şuurumuz, bizi diğer milletlerden ayıran özel
hayat tarzımız, ortak maddî ve manevî vasıflarımız
nelerdir? Dilimiz, dinimiz, tarihimiz, edebiyatımız,
musikimiz, mimarimiz, temaşamız, güzel sanatlarım;/,
folklorumuz, örfümüz, âdetimiz, ahılaikımız ve benzeri
normlar, kendimize has öz kültürümüzü teşkil etmek
tedir. işte bu 4 000 yıllık tarihî tekâmülümüz sonucu,
kültürümüzdür İki, ibizi biz yapmış; bizi başka millet-,
lere benzemeyen (Türk Milleti yapmıştır. (ANAP sı
ralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar) Bu kültür, önem
verdiğimiz, sahip çıktığımız oranda bizi büyültmüş,
geliştirmiş, ilim ve teknikte en yükseğe çıkarmış, me
deniyet yaratmamızı sağlamıştır.
Eski dünyanın Roma - Yunan Hıristiyan medeni
yeti', Türk - İslam medeniyetimizin ihtişamı karşısıinda
asırlarca bir alt kültür olarak yaşamaya mahkûm ol
muştur. (ANAP sıralarından alkışlar)
©iz, kültürümüzden uzaklaştığımız ölçüde gerile
miş, gücümüzü yitirmişizdir. En yüksek . medeniyet
seviyesinden varlık mücadelesine düşmemizin; hâkim
imparatorluk hayatından, millet halinde yaşamaya rı
za göstermemizin sebebi budur. Bu mukadder âkibeti
yaşayan Türk Milletinin varlık mücadelesini yürüten
büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kur
duktan sonra millî kültüre yeniden hayat veren ön
der olmuştur.
Atatürk, Millî Mücadeleyi başlatmak üzere Ana
dolu'ya geçtiği ve ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi
mizi açtığı günden itibaren, kültür politikasını millî
bir politika olarak ele almış, Türk Miüetiriin tarihi
tekâmülü içinde millî bir temele oturtmuştur, O'nun
Türk millî kültür politikasının anadirektifleri olan
görüşlerinin özeti şöyledir:
«(Milletimizin dehasının meydana çıkması ve bu
sayede layık olduğu medeniyet derecesine erişmesi,
tabiî olarak millî kültürümüzü yüceltmekle kabildir.
Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk
Milletinin temel direği olarak kabul edeceğiz.
Kültür derken, doğuştan var olan vasıflarımızla
hiçbir ilgisi bulunmayan yabancı fikirlerden, Doğu
dan, ©altıdan gelebilecek bütün etkilerden tamamıyla
uzak, millî karakter ve tarihimizle uyuşan bir kültür
kastediyorum. Çünkü, millî yaratıcılığımızın tanı ola
rak gelişmesi, ancak böyle bir kültürle sağlanabilir.
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Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar izle
nen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar et
tirebilir. Türkiye Cumhuriyetinin' temeli kültürdür;
kültür zeminle orantılıdır, o zemin milletimizin kendi
karakteridir.
Yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize, öğrenecek
leri ve görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun,
en önce ve her şeyden önce, Türkiye'nin istiklalinle,
kendi benliğine, miıllî ananelerine düşman olan bütün
unsurlarla mücadele lüzumu öğretilmelidir. Milletler
arası duruma göre böyle bir mücadelenin gerektiği
ruhla donatılmayan fertler ve böyle fertlerden meyda
na gelmeyen milletlerde hayat ve istiklal yoktur.
Türk kafa ve zekâlarını açmak, yaymak, geniş
letmek, Türk kafalarındaki kabiliyetleri, Türk karakterindeki sağlamlıkları, Türk duyguiarındaki yük
seklik ve genişlikleri, kendilerini hiç zorlamadan tabiî
bir tarzda ve olduğu gibi ifadeye onları alıştırmak...
Bu, Cumhuriyetini sıhhî düzeni ile alakadar olan vekâ
lete de teveccüh eden bir vazifedir.»
Görüldüğü gibi, Büyük Atatürk'ün kültür politi
kasının anavasfı milliyetçiliktir; akılcıdır, gerçekçidir,
ilme, sosyal hayatın gerçeklerine, milletin karakterini
oluşturan maddî ve manevî değerlere uygun düşen
esaslara dayanmaktadır.
Atatürk dönemi kültür hayatı, bir milletin' yafniden
varoluşunu sağlayacak gelişmelerle doludur. Türk Dili,
Türk Tarihi, inkılapları hep bu gayret İçindir, Ne
var ki, bu çok sürmez; O'nun kaybıyla birlikte kültür
ihmal edilir, hâkim medeniyetler ve kültürlerin saldı
rısı karşısında millî kültürde gerilemeler başlar.
Çok partili hayatta demokrasi ile birlikte milli
kültürde yeniden bir canlanma vardır; ancak sanayi
leşme ile kültür arasında uyum ve bütünleşme sağ
lanamadığı içini, yeni ve değişik bir bunalıma doğru
gider.
Bunalım, bizi 1980'lere kadar getirir. 1980
Hareketitain sahipleri kültürde millîliğe dönüşün yeni
sembolleri, yeni takipçisidirler. Sayın Cumhurbaşka
nımız Kenan Evren'in emir ve direktifleri ile kültür
hayatımızda çok ciddî gelişmeler meydana gelir. Türk
tarihinde görülmemiş, tankı boyunca hayırla yâdedilecek ve milletimizin bundan sonraki kültür hayatına
emsalsiz hizmetlerini verilmesine vesile olacak iki bü
yük çalışma yapılır. Biri, Sayın Başbakanımız Turgut
Özal'ın o tarihte Başbakan Yardımcısı olarak Devlet
Planlama Teşkilatında yürüttüğü Beşinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı Millî Kültür Komisyonu çalışmasıdır
ki, kültür hayatımız için dev biı âbide, bir eser meyda-
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na gelmiştir. Diğeri, Kültür Bakanlığımızca yapılmış
Birinci Milî Kültür Şûrasıdır ki, oradaki görüş ve
sonuçları içine alan eserdir. Her iki çalışma da, is
tikbaldeki kültür gelişmelerimize yön verecek, ışık tu
tacak hazinelerdir. Bu çalışmaya hizmeti geçen Sayın
Cumhurbaşkanımız Kenara Evren'e, Sayın Başbakanı
mız Turgut Özal'a, Kültür eski Bakanımız Sayın ilhan
Evliyaoğlu'na, çalışmaya katılan bütün ilim ve fikir
adamlarımıza, Devlet Planlama Teşkilatımız ile ba
kanlığımız mensuplarına şükran ve minnet duyguları
mızı ifade etmeyi bir borç bilirim. Diıl ve tarih kurum
larının yeniden düzenlenmesi, okullara yeniden din
dersi konulması, bu dönemin başlıca müspet geliş
meleridir.
Sayın milletvekilleri, şimdi de kültür konusunda
ülkemizdeki çelişkilere, yanlışlıklara, saldırılara bir göz
•atmayı uygun buluyorum.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Atatürk'le de görül
düğü gibi, kültür millîdir; medeniyet belnelmileldir.
Bir Bat; medeniyeti vardır; bu medeniyete mensup
İngiliz, Frainısız, Alman kültürleri vardır. Bir İslam
medeniyeti vardır; bu medeniyete mensup bir Türk
kültürü vardır. Kültür, medeniyetin içindedir, medeni
yetin yaratıcısıdır. Medeniyetin millî vasfı yoktur. Millî
'kültür, bilgi ve tecrübeler medeniyeti yaratır. İslam
öncesi Türklüğünün büyük bir medeniyet potansiyeli
taşıdığı, daha sonra kuracakları İslam medeniyetine
hazır oldukları dünyaca kabul edilen bir gerçektir ve
Türklerin eski kültürleri İslam medeniyetini yarat
mıştır. Şuraya gelmek istiyorum. Kültüre medeniyet
vasfı verilerek »Türk kültürüne saldırılar yapılmakta
dır. Bilindiği gibi, İslam dini Türklere cihanşümul
bir görev yükledi, onu bu görev için gerekli şeylerle
teçhiz etti. Türkleri İslam Dünyasının en yüksek mev
kiine, dünya milletlerinin tepesine oturttu. Biz Türk
ler, 1071'de Anadolu'ya geldiğimizde, burada Rum
lar, Ermeniler, birkaç azınlık yaşıyordu; hepimin,
dinleri de Hıristiyanlıktı, Türkler burada, çökmüş,
can çekişmekte olan bir Bizans medeniyeti buldular.
Onu bir darbede yıkarak kendi hâkimiyetlerini kurdu
lar. O çağda Türklerin temsil ettikleri veya mensubu bu
lundukları İslam medeniyeti "Hıristiyan dünyasını çok
geride bırakmıştı. Bu karşflaşmada kültür alışverişi
nin, daha çok mağlup tarafı etkileyeceği şüphesizdir.
Atatürk'ün vefatından bugüne birtakım kişiler, ku
ruluşlar ve kuvvetler 1071'den beri kendimize vatan
yaptığımız Anadolu'da biz Türkleri kiracı görmeye
başladılar. Anadolu'daki Türklüğümüzü hazmedemeyip, medeniyetimizi gizleyerek «Anadolu medeniyet*»
adı altında ebedî vatanımızdaki alt kültür varlıkları— 560
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nı, iBizans medeniyeti, Yunan düşüncesi, Hıristiyan
dinî kalıntılarını ayağa kaldırmaya çalışmaktadırlar;
Sümer, Hiti, Urartu kalıntılarını diriltmeye girişmek
tedirler. Biz büyük bir imparatorluğun ve büyük bir
medeniyetin çocuklarıyız. Bu sebeple, Türkiye'nin kül
tür davası bir spekülasyon konusu değil, bir millî po
litika meselesidir. '(Alkışlar)
Ancak unutmayalım ki; organizma sağlam olduğu
müddetçe bakteriler faaliyet gösteremez, zayıf düş
tüğü zaman onu yemeye çalışırlar. Türk kültürü ko
nusunda, Türk - İslam medeniyeti konusunda bir zaafı
mız olmalıdır ki, bir eksikliğimiz bulunmalıdır ki;
•Abadolu medeniyeti, Anadolu kültürü masalı ile kül
tür karmaşası yaratılmaya çalışılma'kıta, genç beyinler
aldatılmaktadırlar. Ne yazık ki, devlet çapında, kamu
sektörü ile özel sektörü ile bu işin içinde bulunulabilmektedir.
VEYSEL VAROL (Erzincan) — ıBir misal ve
rebilir misiniz?
MEHMET BUDAK (Devamla) — Şimdi Japonya'
ya, EXPO - 1985 Euarına giden eserlere bakınız, in
şallah gitmeyecektir; bunun içini söylüyorum, gitme
mesi içim söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Başka medeniyetlerden kalma kültür eserleri hiç yok
tan var edilirken, hatta varsayımlarla bir antik eser
var diye milyonlarca dönüm araziler ve birçok evler
SİT alanı diye kapatılırken, Konya'da, Büyük Selçuk
lu İmparatorluğumuzun sembollerindeni Alaaddin Sa
rayının ayakta kalanı son duvarı da, şehre çirkin man
zara veriyor diye yıkıp, yok edilebiliyor. (ANAP sı
ralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar)
İzmir'in yanibaşında, hemen 100 metre ötesindeki
Türk - islam şaheseri İsa iBey Camii yıkılıp,- çökerken;
'kendisine sahip çıkacak eli beklerken, Ayavükla Ki
lisesini, hem de 62 yıl önce Atatürk tarafından ka
patılan Ermeni kilisesini restore edip, ayinlere açabi
liyoruz. (ANAP ve M DP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Hem de, Viyana'da Ermeni kurşunlarıyla can veren Enver Ergun'un cenazesi ve kanı or
tada dururken, aynı gün kiliseyi ayinle, törenle açı
yoruz; utanalım. (Alkışlar)
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın bakan,
bunlara cevap vermenizi istiyoruz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sabret, orada
cevap vereceğim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Sırası ge
lince cevap verirler.
MEHMET BUDAK (Devamla) — Söz, Ermem
den açılmışken, bir gafletimizi de ortaya koymadan
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(geçemeyeceğiz, İtalya'da, Roma'da bir Türkiye rehberi
yayınlanıyor. Bakanlığımız bu rehbere reklam veri
yor; miktarı ne kadar bilmiyorum. Rehberi Türk tutirzmcisi görüyor, konuyu sorumlulara aktarıyor ve
netice alamıyor, bir de bana mektup yazıyor. Mektup
sahibi şöyle diyor: «Rehberde, Türklerin Ermenileri
nasıl kırdığı anlatılıyor. İşini tuhafı, (Kültür Bakanlığı
rehbere reklam vermiş. Bu kadar gaflet olmaz. Haz
medemedim, bakanlığa gittim, sorumluyla görüştüm,
alamaz haberim yok, dedi. Öğle saatiydi, sarhoştu.
Araştırdım, karısı bilmem neciymiş, kocasını böyle
yüksek mevkilerde tutuyormuş. Öğrendiğime göre,
yakında kocasını Kopenhag'a tayin ettiriyormuş, ay
da birkaç bin dolar alıp, köşeyi döneceklermiş. Yazık
bin kere yazık bu millete, bu devlete. Başka adam mı
kalmadı?» diyor.
Bu vatansever kardeşimin rehber konusundaki id
diaları doğru, işte fotokopileri. İtalya'da,' Roma'da
yayınlanmış.
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Onu grupta da
konuşurduk, burada gerek yoktu.
MEHMET BUDAK (Devamla) — Kusura bak
mayın, burada da konuşuruz.
(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.
MEHMET IBUDAK (Devamla) — İşte fotokopi
leri. Van, Adıyaman, Ahlat, Ağrı, Karaköse, Doğube
yazıt, Erzurum, Ermeni yurdu olarak gösteriliyor ve
Türklerin Ermenileri kaJtlettikleri anlatılıyor. Böyle
gafletlerin başka örnekleri de var; ama öteki iddiası
nı bilmiyorum, Kopenhag'a gönderilerek mükâfatlan
dırılan biri var mı; onu da bilmiyorum.
Sayını milletvekilleri, eski eserlerin ortaya çıkarıl
ması, restorasyonu tam bir faciadır. Kendi kültür ve
medeniyet eserlerimizin ortaya çıkarılması çalışmaları,
yaibancılarınkine oranla devede kulaktır, 1984'te 77'ye
2; başka medeniyetin mensupları kendi vatanlarındaki
Türk eserlerinin ortaya çıkarılmasında bizim kadar
cömert değiller; ama biz onların kültür varlıklarıma
ortaya çıkarmakta çok mahiriz. Bunun izahı yoktur.
\
Çin Şeddinden Yemen'e, Mısır'a, Fas'a, Cezayir'e,
oradan Macaristan ve Polonya'ya; oradan Kırım,
Azerbaycan, Özbekistan'a kadar, yani dünya yüzün
deki 3 kıtanın üçte ikisi Türk - İslam medeniyetimizin
kültür şaheserleri ve â'bideleriyle süslüdür, doludur;
bakirdir. Oradaki kültür varlıklarımız öksüz beklerken,
başka medeniyetlere ait alt kültür varlıklarına öz evlat
muamelesi yapmak, hangi düşünce ile olursa olsun, hoş
karşılanamaz ve millî vicdanları yaralar.
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Aziz milletvekilleri, milletimizin ve devletimizin
gerileme süratiyle, yabancı kültür istilasının sürati, her
zaman ters orantılı olarak artmıştır. 1940'tan sonra
kültür, millîlikten uzaklaşarak hümanist akımını tesi
rine girmiştir. O yıllarda devletçe yayınlanan kültür
eserleri, Türk kültürü karşısında geçmişte yenik düşen
kültür olarak kalan Yunan düşüncesiyle ilgili Batı
klasikleridir ki, devlet kuruluşlarında boy gösteren ölü
birer kütüphane malzemesi olarak kalmışlardır.
Çok partili hayata geçtikten sonra, özellikle 1960'
dan sonra, devletin güçlenmesiyle kültürde de ciddî
gelişmeler olmuştur. 'Millî kültür eserleri yayınlanmış
ve fevkalade gelişme sağlanmıştır. 1000 Temel Eser
dizisi gibi diziler, 100 bin, 150 bin baskı yapabilmiş,
âdeta kapışılmıştır. Ancak, bu gidiş pek fazla sürme
miştir. 1970'ler sonrasıınıda Türk kültürü Marksizmin
.saldırısına uğramıştır. Sokaklar Marksist yayınlarla
dolduğu gibi, devlet yayınlarına da sızmalar meydana
gelmiştir. Bütün kutsal değerlerimizi yıkan eserler
yayınlanabilmiştir. Bu eserlerin bir kısım örneklerini,
isimlerini zikretmeden belirteceğim:
Kültür Bakanlığımız, dinimizin başlıca kitabı Kür'
an - ı yayınlamazken, Türkçe bir sözlük yayınlaya
mazken, Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lûgatit Türk'
ünü yayınlayamazken, Yusuf Has Hacip'in Kutatgu
IBiliğ'ini yayınlayamazken, Türk musikisi notalarını
yayınlayamazken, Türk halılarını toplayıp yayınlaya
mazken, bakın nasıl eserler yayınlanmış; Kültür Ba
kanlığının yayınıdiır.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Seneyi söyle.
MEHMET BUDAK (Devamla) — Zatı devletleri
nizin döneminde değil efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ MEHMET
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Onu bilhassa
belirt, hesap soruyorsun çünkü.
MEHMET BUDAK (Devamla) — «Gelip ba
balarımızı çağırtan, parasını alan, kap kaçağımızı gö
türendir.»
«ıHer yerde, okulda bile önce ağalar, paşalar, son
ra biz dediler.»
«İmamın en bol bağışladığı şey cennetti.»
«tfümin olacak, bizim gibi parası, pulu, emeği,
semeği yenmiş birinin değil ya, paramızı yiyenlerden
birinin oğlu, orman memurunun, belki bakım me
murunun...»
«iyi etmişsin, vergici burada vurgunculuk yapar,
ondan para sızdırmak iyidir.»
«Tanrının bile kulu değilim.»
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«•Ben kıramazsam, senin elini kıran çıkar bir gün
dedim.»
«'Benden bunca, iyilik, sizi polise verebilirdim;
haydi kaçın gidim dedi.»
«Bana kalsa ben fabrikadan ayrıümayacaktım, iş
çileri bizden yana olmaya çalışacaktım; Tenur amcayı
işten atarlarsa hepsini yönetime karşı, beni işe alan
yardımcıya karşı çıkacaktım.»
«Polis gelir bir kez gösteriş için yıkar, sonra on
ların payını veririm, çeker gider.»
«Patronu en ince noktada yakalamak zorundayız.»
«Yakmak son aşamadır, en son yapacağımız iştir.
önce, oradaki kazancımızı koparacak, yol bulacağız
bence. Bu da kolay, beni dinlerseniz yaparsınız bunu.
Bakarız işin içinden çıkamıyoruz, bir sonuç vermi
yor; arkasıindan yakar yıkarız. Ne kazancınız var Ki,
ine yitireceğiz?»
'Kitabın özeti, işçi sınıfının işveren sınıfına karşı
gelmesi, yakıp ve yıkması. Binlerce kelime vardır
yakmak ve yıkmak için,
Bütün eserlerin yayın tarihi 1980 öncesine aittir.
Çocuklar için hazırlanmış «Ekmek Parası» adlı
kitap, zengin ile fakir ele alınarak sınıflar arasındaki
çelişki basit bir anlatım içinde, yenilik getirmeden
sosyal yapıdaki1 farklılıkları gösterir. Bir şiir kitabı.
AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Orhan
Veli'ye mi ait?
MEHMET BUDAK (Devamla) — Hayır efendim,
bir yabancıya ait; ama ne için yayınlandığı belli. Sade
ce insanın cinsî konulan ile ilgili şiirler var, dışında
başka bir şey yok. Ben bir iki tane örnek vereyim:
«Otur evinde haa, sevişmek için bekle.»
«Çıkarmayacaktım sesimi, karnın tokken yapsay
dın bunu.»
«Yalnız sizin mi hakkınız bütün genç kadınlarla
yatmak, kendi dışındakileri de teke saymak.»
«Kokmuş yosma, geri ver yazı tahtalarımı, geri
ver yazı tahtalarımı kokmuş yosma, kokmuş yosma-,
geri ver yazı tahtalarımı,»
«Gül renkli memelerinin uçları.»
«Kaymak gibi kızlara mı kendini kaptırdın yoksa?»
«Yatmak istemeyecek senin körpe memelerinden
uzak.»
«Daha mı amansız işler yapar.»
Beyler, bu kitabın yayınlanma amacı, sadece o
demin belirttiğim konuya münhasır; hiçbir edebî iegeri yok; hatta bu kitap dahada terbiyeye müsait bu
lunmamış olacak ki...
'BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Kitabın ismini
ve tarihini söyle.
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MEHMET BUDAK (Devamla) — ismini kayıt
lara geçirmek istemiyorum efendim.
Daha seksî olmayanı yerler, utanılacak yerler nok
ta nokta geçilmiş; bu kadar açık değil kapalıymış,
«Kırlangıcın bilmem ne vuruşu.» Söylemek is
temiyordum da.
Kitapta birtakım şiirler alınmış, kitabın içindeki
şiirlerde katiyen bir suç unsuru yok; ancak isimler
var. İsimleri söyleyeyim:
Gazetelerde birkaç gün önce okudunuz; birisi,
Kemal Burkay diye bir avukat, Tunceli - Malazgirt
doğumlu. Bu arkadaş, arkadaş demiyorum; çünkü
Türkiye'den kaçtı, arkadaş olmamıza imkân yok, ar
tık milletimize mensup da saymıyor kendisimi. Birkaç
gün evvel gazetelerde gördünüz, Türkiye'ye karşı dı
şarıdaki kaçkınların organizasyonu içindeymiş. Daha
önce Anayasa Mahkemesince kapatılan bir partinin de
il başkanlığını yaptı, hatta daha sonra başkanlığıma
oynamış, kaybetmişti. Söylemek istemiyorum, ama,
Doğu Anadolu'da başlatılmak istenilen hareketin geç
mişte bir numaralı önderliğini yapmış birisi idi. Ha
len, devletimizi bölmek ve parçalamak hareketinin ba
şında. Bu kitapta onun şiirleri var. Nâzım Hikmet'in
de şiiri var. Nâzım Hikmet'lm şiirlerinin içinde de
komünizm propagandası falan yok. Ancak, bu kitabı»
düzenleyen adam - Ben de uzaktan izleyen, okuyan
birisiyim - Türkiye'deki Marksistlerin en ustalarından
birisidir,
Kitabın önsözünde diyor ki: «Kitaplar insanın en
iyi dostlarıdırlar. Bu yazarları okuyun, dimağınız açıl
sın. Bu yazarlar size yol gösterebilirler. «Yani, Mark
sistler! buradan okuyacak, onların şiirlerini - «Bellek
lerinize de.yerleştirin» diyor - belleğine yerleştirecek,
sonra da diğer kitaplarını okuyunca Marksistleşecek.
Kaldıki, içilnde bu devlete ihanet etmiş, vatandaşlıktan
çıkarılmış, kendimizden saymadığımız adamın şiiri var.
Onu da bu millete mensup bir şair diye içine almış.
BURHAN KARA (Giresun) — Yakılsın onlar,
yakılsın!
MEHMET IBUDAK (Devamla) — Hayır, yakılsın
değil, başka tedbiri bulunabilir.
Bu da bir başka kitaptır. 'Bu kitabın yayınlanma
sebebini bilmiyorum; yani bir şey çıkaramadım. An
cak, kitabı baştan sona kadar okuduktan sonra içim
den bir şey çıkaramadığım için yahut anlama imkânım
bulunmadığı için, tek yayınlanma sebebi buldum;
Türk Dilinin dejenerasyonudur. Buradan bir cümle
okuyayım, varın siz karar verin; «Bu da toplumsal
imgeler evrenini yeni bir biçimde bugüne değin yapıl-
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dığı gibi izlekleriyle değil, biçimleri ve işlevleriyle,
daha yaklaşık, ama açık bir deyişle gösterilenler
den çok daha gösterilenleriyle betimleme sonucunu
verir ya da vermelidir.»
Başka cümle okuyayım efendim : «Belirtke ve be
lirti anıksal tasarımlarından yoksun bir öğeler bütü
nü oluşturur. (Neyse bu?) Bir dizlem iki katman içe
rir. Biçim ve töz; bu terimlerin yeni tanımını vur
gulamak gerekir, çünkü her biri terim olarak uzunca
bir geçmişin ağırlığını taşır. Biçim, dilbiilimi dışı hiç
bir öncüle başvurmadan, dilbilimin tüketici, yalın ve
tutarlı bir biçimde bilgi kuramsal ölçütler betimleye
ceği olgulardır. Töz lise, dilbilim dışı öncüllere başvu
rulmadan betimleyecek dinsel olguların çeşitli görü
nümlerini...» bilmem ne... Yani, Türk Dilinin deje
nerasyonuna fevkalade örnek bir kitaptır.
BAŞKAN — Sayın Budak, 5 dakika daha süreniz
var.
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 8 dakikası var Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — 5 dakikası var efendim.
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Diğer konuşmacı ar
kadaş 10 dakika fazla konuştu.
BAŞKAN — Lütfen benim işime müdahale et
meyin, lütfen.
MEHMET BUDAK (Devamla) — Yayınların bir
kısmına dokunmayım, Sayın Başkanın söylediği gibi.
Ancak, bir kitap var elimde. Şöyle söyleyeyim; sıkı
yönetim kaçkını YÖK'zedelerdendir bu.
«Emekçi sınıfından olan çocukların grubundaki ar
kadaşların hepsi aynı sınıfsal kökenden geliyorsa, bu
çocuklar çok büyük bir olasılıkla emekçi sınıfın siya
sal tutumlarını sıkıca benimsiyorlar, öte yandan, eğer
bir arkadaşlık grubu içinde burjuva ve emekçi sınıf
lardan gelen çocuklar karışık olarak bulunuyorsa,
emekçi çocuklarının, kendi sınıflarına özgü siyasal tu
tumlarım bırakarak, burjuva sınıfının tutumlarını be
nimsedikleri görülüyor.» Yani sınıf çatışması.
«Kemalizmin genel çizgileriyle kültür devrimi nite
liği taşıması, altyapısal değişimlerle ilgisinin göreceli
olarak az olması, devletin bilinçli bir biçimde siyasal
toplumsallaşmayı yürütme çabalarını daha da yaşam
sal kılmıştır. Eğitim, Kemalist rejimin meşruiyetini
sağlamak için kullandığı en önemli araçlardan birisi
olmuştur.» Yani Atatürkçülük zorla yaptırılmış.
«Atatürk'ün getirdiği önemli değişikliklerden birisi
olan yazı değişikliğinin, kendi döneminde hiç sözünün
edilmemesi, bir kez daha Atatürk dönemindeki siya
sal toplumsallaşmanın ne kadar düzensiz yürütüldü-
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günü gösteriyor.» iktidarsız Atatürk; yani iktidarsız
Atatürk.
«Atatürk'ün kendisiyle yoğunluk puanları... Kema
list devrim ilkelerinin genellikle 1937 - 1949 arasın
da yükselme gösterdiğini düşünecek olursak, devrim
ilkeleri yükselirken, Atatürk'ün düştüğü sonucuna va
rabiliriz.» Atatürk'ün devrimleri gelişiyormuş, ama
Atatürk gittikçe düşmüş; yani hiç üzerimizde tesiri
kalmamış. Utanılacak bir kitaptır.
Geliyorum bir başka kitaba. Bu kitabın ismini de
vereyim; «Osmanlı imparatorluğunun Yükseliş ve Çö
küş Tarihi» Yazarı Dimitri Kantemir.
imparatorluk dönemimizde Bulgaristan'da bizim tebamızdı, daha sonra da 30 yıl Rus Çarının danışman
lığını yapmış, bizim Baltacı Mehmet Paşaya ikram
edilen gibi bir Katerina da ona verilmiş ve ömrü bo
yunca hep iltica ettiği o millete hizmet etmiştir. Şim
di bu kitaptan bir kaç örnek vereceğim :
«Türk Milleti ömründe, başka bir deyimle, aptaldı,
aptal kalacak ve hiçbir zaman Osmanlıların nazik ha
reketlerini öğrenemeyecektir. (Bizi birbirimizden de
ayırıyor) işte bu saf ulus, kendisine şerefsizlikten
başka bir şey getirmeyen bu gülünç efsanelere nasıl
da aldanmaktadır.» («Saf ulus» dediği biziz) «Eğer
Türkler dış düşmanla meşgul değillerse, o zaman kız
gınlıklarını padişahlarının üzerine çevirirler ve yen
geçler gibi birbirlerini yerler. Tüm dünya ulusları içe
risinde Türkler kadar boş inançlara inanan ulus yok
tur. Ayrıca, hiçbir yerde din adamları Türklerdeki ka
dar saygın değildir. Türklerin kendilerini herhangi bir
kentin, Bağdat kentlerinin garnizonunun başından geç
tiği gibi, teslim olduğu zaman teslim koşullarına kar
şıt olarak garnizonu ya öldürdükleri yahut tutsak et
tiklerini tarihten sık sık okuyoruz. Barbar Türkler.»
BAŞKAN — Sayın Budak, lütfen toparlayın efen
dim.
MEHMET BUDAK (Devamla) — Toparlıyorum
efendim.
«Türklerin dalkavukça vaatlerine önem vermez5
ler.» «Hain Osmanlı sarayının sözünde durmaması.»
«Hıristiyanlığın aleyhine bir küfürler koleksiyonun
dan oluşan Kur'an.» (ANAP sıralarından «Onu bir
daha okur musunuz, anlaşılmadı?» sesleri)
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyelim
efendim.
Siz de toparlayınız efendim lütfen.
MEHMET BUDAK (Devamla) — «Hıristiyanlı
ğın aleyhine bir küfürler koleksiyonundan oluşan Kur'
%n.»
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Sayın milletvekilleri, bütün kültür varlıklarımıza,
değerlerimize saldıran, Allah'a, mukaddes kitabımıza,
milletimize, Atatürklünüze söven, aileyi, ahlakı, reji
mi yıkmaya yönelen bu eserler karşısında hicap duy. mamak ne mümkün; ama bir gerçek, biz bir kültür
savaşı ile karşı karşıyayız, bu savaştan da galip çık
mak mecburiyetindeyiz, işte, Kültür ve Turizm Ba
kanağımızın varlık sebebi budur. Kendimize has olan
kültür kot ve normlarımızı, kültür tarihimize uygun
olarak tespit etmek, muhafaza etmek, öğretmek, yay
mak, tanıtmak, geliştirmek, saldırılara karşı korumak,
varlıklarını devam ettirmek için müesseseler kurmak
ve işin yürütülmesi için vasıflı işgücünü temin etmek
tir.
Milliyetçi ve muhafazakâr bir parti olarak Ana
vatan Partisi iktidarının, iktisadî kalkınmada olduğu
gibi, kültürde de büyük gelişmeler sağlayacağından
emin bulanmaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımı
zın Beşinti Beş Yıllık Planla ve 1985 Programı ile
kültür politikamıza uygun gelişmeleri sağlayacak ted
birleri, mevcut imkânlarıyla en iyi şekilde gerçekleş
tireceği ümidindeyiz.
Aziz milletvekilleri, ülke kalkınmasında katkıda
bulunan, kalkınmamızın iç dinamiklerinden olan tu
rizm sektöründeki gelişmeler sevindiricidir. Son yıl
larda gerçekleştirilen tanıtma ve pazarlama faaliyet
lerinin artması ve sağlanan destekler turistik faaliyet
lerin gelişmesini müspet yolda etkilemiştir.
iç güvenliğin sağlanmasıyla birlikte turist gelişle
rinde istikrarlı bir gelişme vardır. Ülkemizin hej ta
rafı tabiî ve kültürel zenginliklerle doludur. Türki
ye'nin tabiî* tarihî, arkeolojik ve kültür varlığı, kış av
sporları, sağlık ve gençlik turizmiyle mevcut öteki
turizm potansiyeli, çevreyi temiz ve sağlıklı tutma
ve güzelleştirme ilkelerinden hareket edildiği takdir
de, turizm potansiyelimiz giderek daha da artacak
tır.
tçte turisti Türk misafirperverliği ile ağırlamak için
turistik tesislerin kalitesini artırmak, tesis ve güzer
gâhların teminine, temizliğine azamî dikkati göster
mek, turizm eğitim ve öğretimine önem vermemiz ge
rekmektedir.
Bakanlığımızın 1984 yılı içinde turizm alanında
kendisinden beklenilenin üstünde bir gelişme göster
diğini gözlemiş bulunuyoruz. Bu yıl 65 bin yatak ka
pasitesinden optimal sonuç alınmıştır. Şimdiye kadar
bu kapasitede yüzde 60'ı geçmeyen oran, bu. yıl yüz
de 100'ü bulmuştur. Şüphesiz, bu yatak kapasiteleri
miz fevkalade yetersizdir. Beşinci Beş Yıllık Planımı*
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100 bin yatak kapasitesini hedeflemiştir ki, bakanlı
ğımız kendilerine imkân verilmesi halinde bunu 5 yıl
beklemeden gerçekleştirecektir.
Bakanlığımızın turistik yatırım indirimi yüzde 100'e
çıkarması, turistik tesislerin Turizm Bankasınca de
ğil, özel sektör tarafından yapılması yolunda aldığı
tedbirler, turizm kapasitemizi artıracak, gelirlerimizi
fevkalade yükseltecektir.
Değerli üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ye
ni dönem şartları içinde 1984 yılında kendisine sağ
lanan imkânlarla kendisine gösterilen hedefleri ger
çekleştirmiştir. Bu yıl bu bakanlığımıza ayrılan im
kânın yeterli olmadığı şüphesizdir. Ancak, devletimi
zin imkânı da budur. Bakanlığımızın bu yılda da ay
nı şekilde imkân ve hedef dengesini gerçekleştirece
ği inancındayız. Bu sebeple, Kültür ve Turizm Bakan
lığımız Bütçesine Anavatan Partisi olarak müspet oy
vereceğiz.
1985 bütçesinin Kültür Bakanlığımıza hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyor, partim ve şahsım adına yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak.
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın
Necla Tekinel; buyurun efendim. (Alkışlar)
Sayın Tekinel, süreniz 30 dakikadır.
MDP GRUBU ADINA A. NECLA TEKİNEL
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985
Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerinde
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime
başlarken grubum adına hepinize saygılar sunarım.
(Alkışlar)
Kültür sorununu ele aldığımız zaman 2 faaliyet
sahasıyla karşılaşırız. Biri, bakanlığın müdürlüklerine
yayılan çalışma sahaları, diğeri ise, bakanlığın mane
vî mesuliyetine girmesi icap eden kültürün alabildi
ğine genişleyen sahası. Bu bakanlığın esas çalışma sa
hasına girmeden saatlerce kültürden bahsedilebilir,
bakanlık tarafından çözümlenmesi gereken konular
dile getirilebilir, bakanlığın sahasına girmesi icap
eden konular ortaya konulabilir. Ben, bunların ba
şında olan dil ve umumî manada kültür mevzuuna
temas etmek istiyorum,
Bir milletin kültürünü yansıtan en temel unsurlar
dan birisi, o milletin ortak dilidir. Dil, bir kültürün
nesilden nesile aktarılması, gelişmesi için en köklü
vasıtadır. Dil, bir toplumun fertlerini, ortak gelenek
ler ve ortak gayeler çerçevesinde birbirine bağlar. Dil,
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eğitimin temel harcıdır, nesiller arasında kültür sürek
liliği dil bütünlüğüyle sağlanır. Maalesef geçmişte üzü
lerek gördük ki, bazı çevreler, dil dediğimiz bu ortak kültür temelini kendi politik amaçları için tahrif
etmişlerdir.
Dile hizmet, kelime uydurmak, alışılmışı çıkarmak
ve yerine yapıştırma gibi yeniden yenisini koymakla
olmaz. Bu konuda sorun, dilimizin bir bilim ve kültür
dili olarak geliştirilmesidir. Bu bilim ve kültür dili
nin, milletimizin benimsediği, kullandığı dil olmasını
istemekten ibarettir. Bir dilin yabancı kaynaklı keli
melerden arındırılması mümkün olmayabilir. Bütün
dünya dilleri, gerektiğinde birbirlerinden kelime almış
lardır. Kültür alışverişinde dillerin de birbirlerine te
sirleri tabiî ve kaçınılmaz bir husustur. Kültür de
ğişmeleri, kültür alışverişleri aslında, olağan şeyler
dir. Çeşitli milletleri uzun asırlar boyunca bünyesin
de bir arada yaşatan Osmanlı imparatorluğunda can
lı ve zengin bir kültür ortamı oluşmuş, mülkî idare,
askerî sevk ve idare, mimarî, edebiyat, sanat alanla
rında göz kamaştırıcı başarılar elde edilmiştir.
Cumhuriyet idaremizin kurulmasıyla milletimizin
kültür hayatında yeni bir çığır açılmış bulunmaktadır.
Bu millî dönem, bir yandan tarihî şuurumuzun zen
ginliğini taşımakta, bir yandan da çağdaş medeniyete
ayak uydurma hamlesini gaye edinmiş bulunmakta
dır. Bu 'bütünlük çerçevesinde bir millî kültür poli
tikasının dikkatle üzerinde durulması gerekmektedir..
Her çağda verimli sonuçlara yol açan milletler ara
sındaki kültür alışverişi, bilhassa yeni buluşların ya
yılarak insanlığın ortak malı haline gelmesinde ya
rarlı olmuştur. Ancak her millet kendi kültür bünye
sindeki sürekliliği koruyabildiği nispette tarih sahne
sinde varolmuştur. Yabancı kültürlerden alınan un
surların, dilimize giren türlü kelimeler de dahil ol
mak üzere, kendi kültürümüz içinde sindirilmesi lü
zumu muhakkaktır. Bu, kültür alışverişinin en ziya
de ehemmiyet verilmesi gereken yönlerinden birisidir.
Diğer taraftan, dünya milletleriyle böyle bir alışverişi
bütünüyle reddederek kendi içine kapalı bir toplum
halinde yaşamayı gaye edinmenin, tarihin akışı için
de çağdaş medeniyetlerden geri kalmayı peşinen ka-.
bul etmek olacağı da muhakkaktır, işte, millî benliği
miz ve millî kültürümüzün değerlerini.kaybetmeden
dünya milletlerinin kaydettiği aşamalara ayak uydur
mak için şuurlu bir gayret göstermek lüzumu var
dır. Bakanlığın bu yolda yol göstermesi lazımdır. Millî
varlığımızın sürdürülebilmesi, millî kültürümüzün genç
nesillere eksiksiz aktarılmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu
— 565
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millî kültürün şuurumuzun içinde yeşereceği ortamın
vücuda getirilmesinde devletin kültür politikasını yü
rütme görevi bu Bakanlığın sorumluluğundadır. Bu
bakımdan, bu görev ve sorumluluğun müstakil bir
bakanlığa verilmesinin daha yerinde olacağı kanaa
tindeyiz.
Kültür faaliyetleri olarak kütüphaneler, güzel sa
natlar, eski "eserler ve müzeler, millî kütüphane, dev
let tiyatroları, devlet opera ve balesi ve millî folklor,
geleneksel el sanatları araştırmalarını görmekteyiz.
Müzelerimizin memleket turizmine olan katkısını uzun
uzun anlatmaya gerek yoktur; ama bu husus Kültür
Bakanlığının Turizm Bakanlığı ile birleştirilmesi için
kâfi bir sebep teşkil etmez.
Türkiye hızlı bir değişme dönemi içine girmiş bu
lunmaktadır. Bu dönemin bellibaşlı özellikleri, gele
neksel tarım topluluğundan sanayi toplumuna geçiş,
şehirleşme, kitle haberleşme araçlarındaki hızlı ge
lişme ve yayılmadır. Çağdaş medeniyetlerin yeni bu
luşlarından, metotlarından ve teknik vasıtalarından ya
rarlanarak esasen zengin bir hazineye sahip olan Türk
kültürü bütünlüğünün korunularak daha da ileriye ;
götürülmesinde bakanlığa düşecek büyük görevler var
dır. Bu görevlerin başında, memleketimizin hızlı eko
nomik ve sosyal kalkınmasında itici bir rol oynaya
cak bir millî kültür ortamının yaratılması gelmekte
dir.
Sayın milletvekilleri, kültürümüzü tanımak tari
himizi bilmekle mümkündür. Kendi tarihlerini, ken
di milletini ve kendi kültürünü bilmeyen liderlerin ba
şarıları da geçicidir. Atatürk'ün muvaffakiyetinin se
bebini, zengin Türk tarihinin derinliklerinde arama
mız icap etmektedir. O değil midir ki, en kötü anda
İstanbul'dan Anadolu bozkırlarına geçerek mücadele
çağrısını ta oralardan milletine çeşitli kongrelerle du
yuran, tıpkı Orta Asya bozkırlarına çekilip oradan
milletine hitap eden eski Türk hakanları gibi? Daha
Önce ifade etmeye çalıştığımız gibi, maziyi bilme, kül
türümüzü bilme, ananelerimize bağlı kalma bizi dai
ma iyiye götürür.
Sayın milletvekilleri, bir nebze de kültür emper
yalizmi konusuna temas etmek istiyorum. Kültür
emperyalizmi çağımızın bir hâkimiyet sistemidir. Mil
lî kültürümüzü yıkmak, ortadan kaldırmak ve hâkim
olmak arzusuyla dilde, örf ve âdetlerde, hukuk siste
minde, nihayet şuurda da. etkiler yapar, kendi kültü
rünü kabul ettirmeye çalışır. Sayın bakanın gerek büt
çe konuşmasında, ki zabıtlarda sayın komisyon baş
kanının düzeltmelerine rağmen, gerekse 13.1.1984 ta-

T, B. M. M<

B : 47

rihli Cumhuriyet Gazetesinde ve aralık ayında çıkan
bir mecmuada 6,5 sayfalık demecinde millî kültürü
müz hakkında ilgi çekici beyanlarda bulunarak, «Ben
Fransız kültürüyle yetişmiştim, ben daha ziyade Latin
kültürünün etkisi altındayım. Ben zaten özellikle ede
biyatta bir millî mesele olduğu kanısında değilim; ne
edebiyatın, ne diğer sanatların. Bu, beynelmileldir.
Efes'e gidiyorsunuz, Yunandan kalma eserler görüyor
sunuz. Siz istediğiniz kadar Türk toprağı deyin.» İşte
iktidarın kültür politikası bu mu? (M'DP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Acaba ANAP'ın dört taba
nına ek bir beşinci taban mı mevcut? İki bin yıllık
Türkün millî kültürünü geliştirmek için ihdas edilen
bu bakanlığın Fransız kültürüyle yoğrulmuş sayın
yetkilisi beşinci taban kültürünün misyonu içinde
midir?
MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Tektir, tek.
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ret edelim ki, geniş mikyaslı yabancı sermaye bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 1954 yılında çıkarılan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki Hakkında 6224
sayılı Kanun, turizm- politikasını tamamlayan ve ileriki yıllarda bu endüstri dalının gelişmesini destekleyen bir unsur teşkil etmiştir. Sonraki dönemde de
turizm faaliyeti zaman zaman devletten teşvik ve himaye görmekle beraber, bu teşvik ve himaye esas
itibariyle devamlı olmamış, ayrıca bu alanda doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerde bulunulan birçok
hareketler olmuş, bazen de bu faaliyet alanı kasten
baltalanmıştır. Bu sebeplerle Türkiye turizm potansiyelini bugüne kadar tam olarak kullanamamış, bu
konuda komşu ülkelerden, hatta birçok Müslüman
ülkelerden Tunus, Cezayir ve Mısır gibi milletlerden
geri kalmıştır.
I
Turizm endüstrimizin geri kalmasında en fazla etI kili olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz :

A. NECLA TEKİNEL (Devamla) — Bu beynel
Siyasî istikrarsızlık; hem dış sermaye yatırımları,
milel kültür görüşleri öncelik ve ağırlık kazanırsa,
hem turizm akımı yönlerinde uzun zaman caydırıcı
Türkiye dünya vatandaşı yetiştirmeyi sağlamaktan baş
I bir rol oynamıştır, istikrarsızlığın, asayişsizliğin ve
ka bir şey kazanamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
terörün olduğu yıllarda caydırıcı etki en yüksek se
nin kültür politikası Anayasanın özüne ve ruhuna iç
viyeye ulaşmıştır. Bazı fanatik davranışlar, bürokra
ten dayalı ve saygılı bir tutum ve anlayış içinde Ata
simizin türlü davranışları, insan hareketlerini kısıtlatürk ilkelerine ve milliyetçiliğine, millî ve manevî de
I yıcı mevzuat diğer bir paket oluşturmuştur. Ayrıca
ğerlerimize ve demokrasiye yürekten bağlı, ailesine,
Türk turizminin en büyük potansiyeli, Türkiye'nin savatanına, milletine, örf ve âdetlerine sadık, hızını ve
{ hip olduğu uzun kıyı şeridinde yatar. Bunlar arasın
gücünü Türk milliyetçiliğinden alan çağdaş, millî so
da Akdeniz, Ege ve Marmara kıyıları hususî bir önem
rumluluk duygusu yüksek, kendisini, ailesini, çevresini,
taşır. Halbuki, bu kıyı şeridinde gerekli altyapı yatı
milletini ve vatanını, bunlardan hareketle insanlık
rımları yapılmamış, milletlerarası standartlara uygun
idealini, sevgisini ve saygısını geliştirmeye, güçlendir
yatırımların yapılması imkânları geliştirilmemiştir. Ak
meye azimli ve kararlı bir nesil yetiştirmektir. Dün bu
sine kıyıların düzensiz gelişmesine, çok küçük parça
böyleydi, bugün bu böyle, yarın da böyle olacaktır;
lara bölünmesine, çirkinleşmesine, alabildiğine kirlen
(MDP sıralarından alkışlar)
mesine, kapanmasına sebebiyet verilmiştir.
Turizm politikasına gelince : Türkiye'de turiz
Kıyı şeridinin ve turizme elverişli diğer orman böl
min geliştirilmesi konusunda tutarlı bir politika ilk
geleri, göl kenarları gibi alanların tahrip edilmesine,
defa 1950 - 1960 döneminde takip edilmiştir. Halen
kapatılmasına devlet ile birlikte kamu ve özel büyük
turizm endüstrisini oluşturan müesseselerin temeli o
sanayi kuruluşları âdeta yarışmışlardır.
yıllarda atılmış, turistik mahiyette ilk büyük tesisler
Turizm yatırımları için yeterli kredi sağlanmamış,
de ö dönemde kurulmuştur veya başlatılmışır; Hilton,
tanınan diğer teşvikler de çok düşük düzeylerde kalEfes otelleri, Kilyos, Ataköy motel ve tesisleri, TU- ! mıştır. Bu alanda özel yatırımın önşartını teşkil eden
SAN otelcilik zinciri gibi.
altyapı yatırımlarını da devlet yeterince yapmamıştır.
.Gerçek
yatırımcı, altyapısı natamam arazileri tercih
1950 -1960 dönemi turizm politikası, 1953 yılın
da çıkarılan 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik ı etmez. Oysa yaptığımız incelemelerde 1984 yılında sa
yıca kısıtlı olan altyapısı tamamlanmamış arazilerin
Kanunu ile şekillendirilmiştir. Bu kanunla ilk defa
hemen tümü tahsis edilmiştir.
özel teşebbüsün bu alanda yatırım yapması için ciddî
Amaç, tahsis brökerliği mi yaratmaktır? Yani ban
teşvikler getirilmiştir. Turizm politikamızın köşe taş
kerlik
dönemindeki mevduat sertifikası brökerliği gibi,
larından birini teşkil eden Türkiye Turizm Bankası
acaba ilgili bakanlık turizm arazi tahsis bankerliğini
da, yine 'bu dönemde 23.6,1953 tarihinde 5413 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştu. Hemen işa- I mi desteklemektedir? Soru olarak, 1984 yılında alt566 —
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yapısı tamamlanmamış kaç adet arazi tahsisi yapıl
mıştır? Bu tahsislerden amaç nedir? Bunları bilmek
isteriz.
Turist ne ister? Turist; temizlik ister, sükûn ister,
ucuzluk ister, emniyet ister, anlayış bekler. Sinirleri
daima, canlı tutmak mecburiyetinde olan günümüzün
inşam bunları nerede bulursa oraya koşar. Turizm
çalışmaları ülkenin karakterini, millî ve tabiî yapısı
nı yansıttığı ölçüde verimli olur. Maalesef hava, de
niz ve kara taşımacılığında, konaklama ve gıdalanmada temiz, ucuz, rahat ve süratli değiliz.
Bakınız sayın bakanın demeçlerine ve ülkede son
bir yılda gelişen duruma; 19.4.1984 tarihli Güneş Ga
zetesinde, «Her turist istediği gibi soyunur, bu bizi il
gilendirmez.» Buna mukabil 21.4.1984 tarihli Yeni
Asır Gazetesinde ise, «Eğer bir Türk sutyensiz turis
te tecavüz ederse, hâkim suçun büyük bir kısmını sut
yensiz turiste verir.» Yine 15.8.1984 tarihli Cumhuri
yet Gazetesinde, «Porno kasetleri bugün hemen her
eve girmiş durumdadır» diyor.
Sayın milletvekilleri, kültür ve turizm politikamız
bu mu? Yine basından, Emniyet Genel Müdürlüğü is
tatistiğinden bir haber; «Son bir yılda Türkiye'de fahi
şelik 2,5 misli arttı, acaba arzulanan ekonomik poli
tika bu mu, bütün bunlar plan hedefi midir?» (MDP
sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri...
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ülkedir. Son senelerde turizm büyük çapta dünya ül
kelerinde ve Avrupa ülkelerinde, gerek dahilî turizm
bakımından, gerekse haricî turizm bakımından bü
yük gelişmelere sahne olmuştur. Âdeta bu asırda, bu
çağda, bu yıllarda insanlar seyahat etmeyi, başka ülke
lere gitmeyi, dinlenmeyi bir nevi ihtiyaç haline getir
mişlerdir. Avrupalı turist komşu ülkelere büyük çapta
gelmektedir; Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya gi
bi. Bunlara müteaddit defalar gelmiş olan turistler
için, Türkiye merak edilen, aranan bir ülkedir. Aca
ba Türkiye'de ine gibi görülecek yerler vardır; tarihî
eserler olarak, tabiî güzellikler olarak Türkiye'de de
başka neler görebiliriz merakı içinde binlerce insan
Türkiye'ye gelme arzusundadır. Bu arzu gün geçtikçe
gelişmekte ve güçlenmektedir; ama bütün bu talepleri
karşılayacak kapasiteye sahip değiliz. Bakanlıkça orta
sınıf halka hitap eden konaklama tesislerinin acilen
yapılması gerekir. Turistik belgeye sahip olmayan otel*
lere de teknik yönden tavsiyede bulunmak suretiyle,
onların yatak adedini artırmalarını teşvik etmek sure
tiyle yeni bir kapasite yaratılabilir.

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Tekinel bunlar laf mı?
BAŞKAN — Sayın Ergüder, lütfen.
A. NECLA TEKİNEL (Devamla) — Sayın Er
güder, laf atma yerine lütfen buraya çıkıp cevabını ve
rirseniz daha çok memnun olacağım. (MDP sırala
rından alkışlar)

Sayın milletvekilleri, ülkemiz için diğer bir husus
'kaplıca turizmidir. Bakanlık tarafından ele alınarak
kaplıca turizmi aynı zamanda fizik tedaviyi de bün
yesine alan bir turizm hareketini canlandırmak müm
kündür. Her sahada olduğu gibi, turizm sahasında da
koordinasyon maalesef eksiktir. Plan ve Bütçe Ko
misyon zabıtlarının tetkikinde, sayın milletvekili arka
daşlarımın hemen hemen hepsinin tuvalet yokluğu ve
pisliği hakkındaki görüşlerine iştirak etmemek müm
kün değildir. Bu işlerle meşgul olmak belediyelere ait
bir vazifedir. Bakanlık, mahallî idarelerle bu mevzuda
koordinasyon sağlamış olsaydı, şimdiye kadar bu me
sele halledilmiş olurdu.

BAŞKAN — Lütfen efendim, bırakın hatip ko
nuşsun.
A. NECLA TEKİNEL (Devamla) - Sayın mil
letvekilleri, turizmin ülke ekonomisindeki en belirgin
etkisi ödemeler dengesi üzerinde kendisini gösterme
sidir. Turizmi gelişmiş ülkelerde bu yolda elde edi
len döviz, ülkenin toplam döviz geliri içinde çok bü
yük oranlara ulaşmaktadır. Turistlerin ülke içinde
yaptıkları harcamaların yarattığı gelirler millî geliri
etkilemek yönünde olması icap etmektedir. Turistin
konaklama tesislerinde ödediği döviz kadar bir dö
vizi harcar duruma getirilmesi icap etmektedir. Biz
de kesin rakamlar bile henüz belli değildir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye tarihî eserleriyle, ta
biî güzellikleriyle hakikaten dış turistler için cazip bir

Sayın milletvekilleri, bu ülkede 2 bin yıllık Türk
cihan hâkimiyetinin gerçekleştirildiği tarihi değerlerimiz
kültürümüz, medeniyetimiz yatmaktadır. Sayın ba
kanın 19.4.1984 tarihli Bulvar Gazetesinde, «Sil alan
larına el değdirmeyeceğiz» şeklindeki beyanı, aynı
kapsama 'giren Gökova için. de 'geçerli olurken, kar
şımıza sayın bakanın da dahil olduğu enerji ve tu
rizm politikasını kapsayan bir fikir kaosu çıkmıştır.
Burada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Gökova'daki yapılmak istenen santral hakkındaki görüşü,
4.2.1982 igün ve 166-666/2316 sayılı resmi bakanlık
yazısıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bu ala
nın sahip olduğu doğal değerler ve yüksek turizm
potansiyeline dikkat çekilerek, termik santral ve ek
tesislerin bu alan üzerine kurulmaması 'gerektiği bil-

— 567 —

T, Bs M. Mi

B : 47

dirilmiştir. Sayın bakan, kendi bakanlığının resmî
görüşü ile taban tabana zıt bir görüş ve bir tavırla
gazete manşetlerinde kamuoyunun önüne çıkabilmek
tedir. «Bizde çevre korunması hamalın kravat tak
masına benzer» '(Hürriyet Gazetesi 8.11.1984) di}'ebümektedir. Sayın bakan acaba o güzelim körfeze
nasıl bir kravat takmak istemektedir? Soru olarak :
Yaklaşık mevcut 7 milyar ton, muhtemelen 15 mil^
yar ton kömür rezervi olan, ülkenin her tarafı tüken
di de sadece Gökova mı kaldı? 15 yıl sonraki top
lumun oksijen ihtiyacı acaba ithal yolu ile mi kar
şılanacak? (MDP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, eskiden alınmış kararlar Ha
lic'i ne 'hale getirmiştir? Lale Devrinin o güzel me
sire yerine 60-70 sene evvel elektrik santralı kuru
lurken, bugün hiç mi düşünülmedi diyebiliyoruz. Fab
rika ve tesisleri sökmek, yer değiştirtmek çok zor.
Nasıl İstanbul'a yeni seçilen Belediye Başkanı Sayın
Dalan, Halic'i temizlerken, geçmişte düşüncesizce ha
reket edenlere Allah razı olsun demiyorsa; Gökova'
yi birgün kurtaracak olanlar da sizlere Allah razı
olsun demiyeceklerdir. ^MDP ve HP sıralarından al
kışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP ikti
darının genel turizm potilikasını tayin için eğer Sa
yın Turizm ve Kültür Bakanının demeçlerine baka
rak bir neticeye vasıl olunacak ise, o takdirde ANAP
iktidarının genel turizm politikasının bir büyük kaos
içinde olacağının tespiti zor olmayacaktır. Zira,
18.4.1984 tarihli Hürriyet Gazetesinde sayın baka
nın, «Turizmde patlama, çatlama olmaz» demesine
mukabil, 2.5.1984 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde,
«Turizm patlaması gerçekleşti» diyebilmektedir. Bu
misaller daha da artırılabilir. Benim gayem, sayın
bakanı üzmek değildir, ama bu demeçlerini tekrar
layarak, nereye, nasıl varmak istendiğini hep beraber
tespit edebilmemiz içindir.
Sözlerimi bağlarken Kültür ve Turizm Bakan
lığının 1985 Malî Yılı Bütçesinin Türk Milletine, ba
kanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, yüce
'Meclise saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim S'ayın Tekinel.
Komisyon adına Sayın Demir, buyurun efendim.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî
Yılı Bütçesi üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonu adı
na bir iki noktada açıklık getirmek üzere söz almış
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bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Yüce Türk 'Milleti olarak millî, manevi, tarihî
ve kültürel değerlerimizin korunması, millî benliği
mizin muhafazası hiç şüphesiz hepimizin ortak ar
zusu, ortak tutkusudur. Geleceğimizi emanet edece
ğimiz genç neslimizin dimdik ayakta durabilmesi, ata
larından devir aldığı mirası daha ileri noktalara gö
türebilmesi, millî değerlerine, tarihî değerlerine, ma
nevî değerlerine ve kültürel değerlerine, bağlı, örf ve
âdetlerine saygılı bir neslin yetişmesiyle mümkün
olacaktır. O halde, bizim aslî görevimizin başında,
kültürel değerlerimizi yaşatmak, tanıtmak, yaymak,
geliştirmek, benimsetmek ve millî bütünlüğümüzün
sağlanması esas olmalıdır.
Bunun yanında, toplumumuzun sağlıklı dinlenme
ihtiyacını gidermek, turizm ekonomisini geliştirmek,
bu sektörün ülke ekonomisine azamî katkısını sağ
lamak üzere yurdumuzun turizme elverişli bütün im
kânlarını değerlendirmek, geliştirmek, uluslararası
alanda yaymak, tanıtmak, yaşatmak ve benimsetmek
yine millî görevlerimizden olmalıdır. Bütün bunları
yönlendirmek devletimizin imkânlarıyla mümkün ola
cağına ve kuruluş kanunlarıyla bu görev Kültür ve
Turizm Bakanlığımıza verildiğine 'göre, Bakanlığı
mızın kendisinden beklenileni en iyi bir şekilde yeri
ne getirmesi şayanı arzumuzdur.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Ko
misyonun dilekleri mi?
BAŞKAN — Lütfen efendim, Komisyon söz is
tedi, konuşuyor.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KA
DİR DEMİR (Devamla) — Değerli üyeler, Kültür
ve Turizm Bakanlığının bütçesinin komisyonumuz
da görüşülmesi sırasında değişik ülkelerde 16 adet
kültür ve turizm müşavirliğinin faaliyet gösterdiği,
buna ilaveten bir adet kültür ve turizm müşavirliği,
5 adet kültür ve turizm ataşeliği ile 3 adet kültür
merkezi açılmasının bakanlıkça karar altına alındığı
müşahede edilmiştir. Bu kuruluşlarımızın yurt dışın
da Türk kültür varlığının tanıtılması ve dışarıda ça
lışan Türk vatandaşlarına götürülmesi, dernek vakıf,
kişi ve diğer kurumların faaliyetlerinin koordinesi,
görev çevresindeki kamuoyunda Türk kültürü ve tu
rizmi açısından Türkiye imajının yaratılması, gelişti
rilmesi, Türk kültürüyle ilgili araştırma ve inceleme
yapmış olan şahıs ve heyetlerin ülkelerine dönüşle
rinde çalışmaları hakkında yapacakları her türlü ya
yın, sergi, konferans ve benzeri faaliyetlerini izle56$ -
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mek, Türk 'kültürü ile ilgili olarak yayınlanan kitap,
dergi ve benzeri yayınlan izlemek için yurt dişi tem
silciliklerin açılmasından doğacak kuruluş mairafları
yıl içinde ihtiyaç duyacak'lan idarî masraflarını kar
şılamak üzere bütçesinin 112 program kodunun ülke
Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hizmetleri,
Turizmin 'Düzenlenmesi» 'başlığını taşıyan 200 har
cama kalemine 10 milyon, 300 harcama kalemine 70
milyon, 400 harcama kalemine 10 milyon, 500 har
cama kalemine 10 milyon olmak üzere toplam 100
milyon lira ilave edilmesi uygun görülmüştür.
İkinci olarak, Türk kültürüne hizmet ve Türk
kültürünün korunması ve tanıtılması amacıyla kuru
lacak vakıflar .için ödenek bulunmadığı dikkate alı
narak, kültür ve sanat vakıflarının Türk kültür ve
sanatına katkılarını sağlamak, özellikle uluslararası
nitelikli yarışma ve faaliyetler ile ülkemiz sanatının
tanıtılması açısından bu tür vakıflara maddî yardım
yapılması 'gerekli görülmüştür. Bu nedenle Kültür
ve Turizm Bakanlığı Bütçesine bu yıl ilk kez giren
101 program kodunun 444 Turizmi Geliştirme ve
Eğitim Vakfı için yardım faaliyetinin 900 transfer
ler harcama kalemine konulan 200 milyon liradan
100 milyon lirasının düşünülerek, 111 program ko
dunun 445 Türk kültürüne hizmet Türk kültürünün
korunması ve tanıtılması için vakıflara ödemeler faa
liyeti açılması ve 900 transferler harcama kalemine
eklenmesi uygun görülmüştür. 'Böylece Kültür ve Tu
rizm 'Bakanlığının Bütçesi komisyonumuzda bir ilave
ve toir aktarma ile 34 328 500 000 lira olarak bağ
lanmıştır.
Yüce Meclisin bilgisine arz eder, 'bütçesinin ba
kanlığımıza ve milletimize hayırlı ve uğuriu olmasını
diler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir.
Şahısları adına söz isteyen milletvekillerini lehin
de, aleyhinde ve üzerinde olmak üzere tespit ediyo
ruz.
Birinci sırada Sayın Münir Fuat Yazıcı var.
Sayın Yazıcı lehinde mi konuşacaksınız?
MÜNİR FUAT YAZICI (Manisa) — Evet, Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Aydemir?..
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Aleyhinde
konuşacağım efendim.
BAŞKAN — Sayın Altay?.. '
KADRİ ALTAY (Antalya) — Üzerinde konu
şacağım efendim.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Yazıcı, lehinde.
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlı
yorum.
Bizler Türkiye Cumhuriyetinin parlamenterleri
olarak Türk kültürü üzerinde ana noktalarda pren
siplerde hirleşimek mecburiyetindeyiz. Kültür politi
kamız Atatürk'ün çizgisinde her türlü çıkarcılıktan
uzak olarak ve sapık ideolojilere kapalı olarak ge
ricilikle savaşan, akılcı hir kültür politikası takip et
mek olmalıdır. (Alkışlar)
•Muhterem arkadaşlar, tarihimize baktığımızda
koskoca Osmanlı İmparatorluğu neden yıkıldı? Çün
kü, gelişen yeni ekonomik, kültürel, sosyal ve* poli
tik koşulların gerisinde kalmıştı. 12 Eylül öncesinde
de tarihimizdeki Türk devletlerinde olduğu gibi, ya
bancı güçler kültür anarşisi yarattılar. Bu anarşiyi
yaratarak işe başladılar. Gençlerimizi ve öğretmenle
rimizi bu taktik ile birbirlerine düşürdüler.
'Muhterem milletvekilleri, kültür ile ekonomi ara
sında da bir bağlantı vardır. Bir millette kültürel gös
terge yükselmez ise, o ülkenin insanları da ekonomik
kalkınmadan nasibini alamazlar. Sosyal adaletsizlik
kültür düzeyi düşük milletlerde daha fazladır. Bu
gi'bi topluluklarda yalnız muayyen 'bir zümre, muay
yen bir sınıf ekonomik kalkınmadan nasibini alır,
çoğunluk İse açıkta kalır.
Sayın arkadaşlarım önümüzdeki yıl, yani 1985
Dünya Gençlik Yılıdır. Gençlerimiz ve çocuklarımız
güçlü Türkiye'nin yarınıdırlar. Gençlerimize kültür
ve sanat sevgisini aşılamalıyız. Gençlerimizi sokak
tan ve kahVe köşelerinden kültür merkezlerine aktar
dığımız zaman onları sapık ve çarpık düşüncelerden
korumuş oluruz. Bugün Türkçeyi doğru olarak maa
lesef yazamayan ve yine maalesef okuyamayan üni
versite mezunlarımız var. Beceri kazanan kızlarımız
ana oldukları takdirde, kız çocuklarımıza da gereken
kültürü vermiş oluruz. «Anasına bak kızını al» sözü
hoşuna söylenmiş bir söz değildir.
Atatürk'ü yalnız 'bir isim olarak yahut kalkan
olarak değil, fikir olarak benimsemiş, Türk Bayra
ğına saygılı gençler yetiştirmeliyiz. Gençlerimizin pa
rolası «Türkiye Türklerindir» sözü olmalıdır.
Muhterem arkadaşlarım, sanat dünyasının tabanı,
altyapısı ısporda olduğu gibi genç ve amatör çalış
malara dayanır. Hiç kimse doğuştan profesyonel sa
natçı olamaz. Sanatın da hir çıraklık dönemi vardır
ve olmalıdır da. Devletimizin amatör genç sanatçı
lara destek olması ve onlara yön vermesi gerekir.
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gibi gösterilerini turneler düzenleyerek Anadolu in
'Muhterem milletvekilleri, nasıl Ibeden sporla ge
sanına aktarma zamanı gelmiştir.
lişirse kafa da kültürle ve okumakla bilinçlenir. Tak
14 Aralık Cuma akşamı Büyük Tiyatroda Türk
dir ©dersiniz ki, yayın dünyamız ve bugünkü kitap
Halk Dansları gösterisi vardı. Sayın arkadaşlarım,
dünyamız artan kağıt fiyatları nedeniyle bir bunalı
bu danslar yapılırken bu gösterilerde Anadolu bu
ma girmiştir, bir bunalım içindedir. Okuma oranı
ram buram tütüyordu; Karadeniz'den, İskenderun'
mız zaten çok düşüktür. Onun için bu sorunumuza
dan, Hopa'dan bütün Türkiye'yi, folklorumuzu bize
da köklü bir çözüm getirilmesi zamanı gelmiştir.
bir ziyafet hâlinde sundular. Gösteriyi hepimiz,
Hatta bu hususta geciktik bile.
avuçlarımız kızarırcasına alkışladık. Seyredenler ara
Sayın milletvekilleri, ıbir noktaya dikkatinizi çek
sında iktidar ve muhalefet milletvekilleri de vardı.
mek istiyorum; YÖK'ün yanlış Ibir uygulamasından
Hepimiz orada ıbir noktada birleşiyorduk; Tüfk sa
'bahsetmek istiyorum. 'Bugün sanatçı yetiştiren dev
natçılarını takdir etmede ve alkışta. Bu sözlerle şu
let konservatuvarlarına alınacak kişiler YÖK statü
süne tabidirler. YÖK sınavından geçmeleri, birta , noktaya gelmek istiyorum : Bizler, Türk Parlamen
tosu olarak, Türk kültürünü sağlam temellere ve
kım aksaklıklar doğurmaktadır. Çünkü bu durum
Atatürk ilkelerine hep birlikte oturtmak şansına sa
icracı /sanat kurumlarımızla, sanatçı yetiştiren konserhip
kişileriz. Bunun şerefi yine bu Türk Parlamento
vatuvarlar arasındaki ilişkiyi koparıyor ve sanatta
suna ait olacaktır.
gerileme doğuruyor, Bu aksaklığın düzeltilmesi la
zımdır. Bunun için Sayın Kültür ve Turizm Bakan
Bugün Türkiye'yi içte ve dışta temsil eden sanat
lığımızdan bu husus hakkında bir çözüm bekliyo
elçilerimiz ve sanat kurumlarımız vardır, bunlarla
ruz.
iftihar ediyoruz. Sanatçılarımıza ve sanat kurum
larına
sahip çıkalım, onlara madden ve manen des
Sayın milletvekilleri, bugün yurdumuzda ve hatta
yurt v dışında yüzümüzü güldürecek ve iftihar ettiği tek olalım.
miz ciddî akademik çalışan sanatçılarımız ve sanat
Egeli sayın milletvekili arkadaşlarım bilirler, biz
kurumlarımız vardır. Bunlardan birisi olan Devlet
Eğeden Yunan televizyonunu da seyrederiz. Yunan
Tiyatrosundan söz etmek istiyorum. Kaliteli bir sa
televizyonundan bir tiyatro eseri izlediğimizde farkı he
nat kurumumuzdur bu müessese. Oynadığı oyun ade
men görürüz. Yunanlılar, «Biz tiyatronun ustasıyız, bâdi ve oyun kalitesi, millî kültüre olan katkısı, hızlı
basıyız» derler ama, politikada yalan söyledikleri gibi,
adımlarla gidişi, bizleri bugün için memnun etmek
bu konuda da yalan söylüyorlar. Türk Devlet Tiyattedir. Yurt içi turneleriyle sanatı Anadoluya aktar
rosuyla Yunan tiyatrosunu kıyasladığınızda, Türk
ması yönünden programlı ve dinamik bir çalışma
tiyatrosunun gerek oyun düzeniyle, aktörlük kabili
içindedir. Şu anda, aşağıda vestiyerlerde Devlet Ti
yeti ve ses düzeni yönünden üstünlüğünü hemen, ko
yatrosunun programları vardır. Onu tetkik ettiğimiz
layca fark edersiniz. IBu durum, haklı olarak bizleri
de hu söylediğim hususların daha iyi anlaşılacağını
gururlandırmaktadır; artık, Türkiye'de, dünya tiyatzannediyorum.
rolarıyla boy ölçüşecek sanatçılarımız ve tiyatrola
İşte ıbu dinamizmi daha hızlandırmak ve Devlet
Tiyatrosunu çağın modern gelişim ve ihtiyaçlarına
uydurmak ve düzenlemek yönündeki Devlet Tiyat
roları Kanun Tasarısı yakında Yüce Meclisin huzu
runa, sizlerin Önüne gelecektir.
BAŞKAN — Sayın Yazıcı, 3 dakikanız kaldı
efendim.
MÜNİR F. YAZICI '(Devamla) — Bu ihtiyacı
duyan sanatsever Kültür Bakanımıza da huzurunuz
da, tüm sanatçılar ve şahsım adına teşekkür ediyo
rum.. Yalnız, bu çabalarının devam etmesini ve diğer
sanat kuruluşlarına da intikâlini diliyoruz.
Sayın milletvekilleri, Türk opera, bale, senfoni
orkestraları, Devlet Halk Dansları Topluluğu ile klâ
sik Türk müziği korosunun da Devlet Tiyatroları

rımız vardır.
Türkiye'de her sanat dalında bir gelişim ve atılım
başlamıştır. Bunu yaşatmalı ve korumalıyız. Sporda
yapamadığımızı hiç olmazsa sanatta yapalım.
Sayın milletvekilleri, biraz da, kısaca, bir kaç
cümle ile müziğimizden bahsetmek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yazıcı süreniz doluyor, lüt
fen toparlayınız.
MÜNİR F. YAZICI ^Devamla) — Türk müzik
sanatı bir sancı içindedir. Görüyoruz, hiçbir sanat
sal değeri olmayan çalışmalar «atılım» diye, «hamle»
diye Türkiye televizyonundan sunulmaktadır. Artık,
devlet olarak Türk müzik politikasını tespit etme ve
şekillendirme zamanı gelmiştir. Türk müziğinin "ne
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olduğunu tespit etmenin zamanı çoktan geçmiştir
'bile. TRT'nin sanat yönlendiricilerini 'bu bakımdan
uyarmalıyız. Sazların çeşitli ve 'bol oluşu ile çok sesli
müzik yapılamayacağı gerçeği artık bilinmelidir.
Türk bestecilerini de teşvik etmeliyiz. Türk ope
ra ve 'bale repertuvarları eser bakımından çok fakir
dir. Bugün elimizde sadece 4 adet Türk opera eseri
vardır. Bu yönde özendirici tedbirlerin alınması za
manı gelmiştir.
Muhterem arkadaşlarını, ıkıvanç duyduğum bir
görüntüden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde Büyük
Tiyatroda bir devlet töreni oldu, devlet tiyatrosun
dan 35 yıl önce mezun olmuş sanatçılara Sayın Cum
hurbaşkanımız tören ile 'birer onur plaketi verdi. Sa
nata karşı olan böyle bir ilgi Türkiye'de ilk defa
gösterilmiştir. Bu tören hepimizi ve sanatçılarımızı.
çok duygulandırdı. Bu güzel başlangıcın ve teşvikin
geleneksel bir durum almasını ve diğer sanat kurum
ları için de tekrarını ve yapılmasını temenni ediyo
rum.
Muhterem milletvekilleri, bütçemizden 1985 yı
lında özel tiyatrolara yapılacak yardımın 100 mil
yona çıkarılması çam sakızı çoban armağanı olarak
bir aşamadır, bir gönül almadır, ama bu yardımın
objektif ve net ölçülere göre yapılması zarureti de
vardır.
Yüce Meclisin değerli üyeleri, sözlerimi şöyle
bağlamak istiyorum: Şunu arz etmek isterim ki, hiç
bir yerde, hiçbir zamanda ısmarlama demokrasi ol
maz ve bu demokrasi yaşamaz da. Demokrasi bir
kültür birleşimidir, bir kültür'sentezidir. Demokrasinin
seviyesi kültür ile orantılıdır» kültür artarsa1 onun yapısı
da sağlamlaşıi'. Demokrasi kişinin hür ve bilinçli dü
şüncesiyle gelişir. Onun için, demokrasimize ve onun
müesseselerine işlerlik kazandırmak istiyorsak, külıtürümüze sahip çıkmamız: lazım gelir.
Bu Itemennilerim çerçevesinde hepinizi saygıyla
selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcı.
Aleyhte konuşmak üzere Sayın Aydemir, buyu
run efendim; süreniz 10 dakika.
HÜSEYİN AYDEMİR ı(Izmir) — Sayın Başkan,
saygıdeğer milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakan
lığı Bütçesini müzakere ve incelemeye çalıştığımız
gecenin bu geç saatinde memleketimizin sahip oldu
ğu müstesna turizm imkânları ve potansiyelini de
ğerlendirmek için yapabileceğimiz çalışmalar hak
kındaki düşüncellerimi arz etmek için yüksek huzur
larınızda söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile yük
sek heyetinizi en derin hürmetlerimle selamlarım.

19 . 12 . 1984

O: 3

Ülkemiz çeşitli iklim özellikleri, tarihî ve arke
olojik zenginlikleri ve müstesna doğal (tabiat güzel
likleriyle ekonomik /kalkınmamızda çok kıymetli i n v ,
kân ve potansiyel arz etmektedir. Dünya turizm ha
reketlerinin yoğunlaşmış olduğu Akdeniz kıyılarında
yer almış olan ülkeler içerisinde bulunduğu müstes
na mevki ve konum itibariyle çok büyük imkânlara
sahip olan ülkemiz, maalesef haiz olduğu bu imkân
ları ve potansiyeli değerlendirememiş, bu imkânları
ekonomimizin ve kalkınmamızın itici gücü olarak
maalesef bütün gayretlere rağmen değerlendireme
miş bulunmaktadır. Bütün gayretlerimize
rağmen
sahip olduğumuz potansiyeli, ekonomimizin itici gücü
ve hizmet sektöründeki alt setotör ıgücü olarak de
ğerlendirememiş olmamız 'büyük bir talihsizliktir.
Turizm potansiyeli bütün ülkelerde olduğu gibi,
ülkemiz için de iki büyük imkân sağlayacaktır. Bun
lardan birisi, ekonomik darboğaz içerisinde muh
taç olduğumuz dövizi bize fazlasıyla temin edecek
tir, Dış ülkelerde bulunan işçilerimizin bir yılda ül
keye göndermiş olduğu 1 , 5 - 2 milyon dolarlık bir
katkıyı eğer değerlendirebilirselk, İlke ve hedefleri
gerçekleştirebilirsek bu turizm çalışmalarımız eko
nomimize katkıda bulunacaktır.
Bunun yanında, en kronik durumda bulunan işsiz
liği gidermede de yoğun işgücü sağlaması ve hizmet
sektöründe önemJi bir yeri olması sebebiyle bu tu
ristik çalışmalar ve gayretlerin önemi büyüktür.
Bu bakımdan, bir yandan muhtaç olduğumuz dövizi
fazlasıyla sağlamak, diğer yandan kronik işsizliği gi
dermek bakımından müstesna imkânlar vaat eden
bu sektörü, turizm hizmetler sektörünü mutlaka, her
ne pahasına olursa olsun batılı ülkelerin yaptığı gi
bi o yolardan geçerek gerçekleştirmemiz ve eko
nomik gelişmemizde önemli bir katkı ve faktör ola
rak göz önünde tutmamız gerekmektedir.
1962 yılından beri idrak ettiğimiz beşer yıllık dört
kalkınma plan dönemi içerisinde hedef ve ilkeler bü
yük boyutlarda sahip olduğumuz potansiyelin çok
daha altında ve mütevazi ölçüler içerisinde tespit edil
miş olmasına rağmen, maalesef
mütevazi ölçüler
içinde tespit edilen hedef ve ilkelerin de çok daha
altında bir çalışma yapılabilmiş, ilke ve hedefler gerçekleştk-ilememiştir. Bu makus neticenin sebebi ne
dir, bugün bulunduğumuz nokta nedir? 1984 rakam
larına göre halen ülkemize bir yılda gelen turist ade
di 1 milyon 600 bini geçmemekte, bir yılık turizm
gelirimiz 300 milyon dolar civarında bulunmakta ve
yatak kapasitemiz miktarı da €6 bini aşmamaktadır.
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Bu bütün batılı ülkelerden sonuncu olaralk gerçek
leştirebildiğimiz en mütevazi rakamdır, Avrupa ül
kelerinden Yunanistan dahi bizden bu konuda 4 - 5
misli ileridir. Bizim ülke çapında yaltak kapasitemiz
66 bin iken, Rodos Adasında 90 bin yatak kapasitesi
mevcuttur,
Sayın Taştan, dünya turizmi içerisinde memle
ketimizin durumunu biraz evvel burada rakamlarla
dile getirdiği için ben o konuda bilgi vermeden, bu
sorunun çözümü bakımından müsaade ederseniz öne
rilerimi ıkısaca arz etmek istiyorum.
Bütün gayretlerimize rağmen bu alanda özlemi
mizi gerçekleştirememizin başlıca sebeplerinden biri
si bürokratik engellerdir. Ekonomimizin gelişmesini
engelleyen etkenlerin başımda yapısal güçlükler gel
mektedir. Bu arada imar mevzuatımızda, çeşitli ka
nunlarda, zeytincilik tüzüğünde, tarihî eserlerin ko
runması gibi diğer birçok mevzuattaki bürokratik
engeller bu konudaki çalışmalarımızı güçleştirmekte,
turistik yönden yapılacak bütün teşebbüslerde büyük
engeller çıkarmaktadır.
İmar mevzuatımıza göre fizikî planlaması yapıl
mamış yerler için, o doğal güzellikler içerisinde ya
tırım yapmak isteyen bir müteşebbis evvela vilayete
müracaat etmekte, il imar müdürlüğünden, vilayet
içindeki bütün bölge müdürlüklerine ayrı ayrı ya
zılar yazılmakta ve bütün bu bölge müdürlüklerinden
gelen cevaplar olumlu dahi olsa, Ankara'daki tımar
Planlama Müdürlüğüne gelen dosya, yine İmar Plan
lama Müdürünün arzusu üzerine, bir iki senelik ça
lışmalar, viiayöt kademesinde yapılan işlemler hiçe
sayılarak yeniden merkez kademesindeki, umum mü
dürlüklere gönderilmekte ve bunlardan birisinden ka
zara en ufak bir tereddüt izhar edilirse, iki üç yılhk
çalışma ve binlerce, milyonlarca liralık çalışmalarla
geliştirilen işlemler o noktada düğümlenmekte ve bir
daha da o nokta aşılamamaktadır.
Bütün bu engellerin yanında, daha 'birçok engel
ler var ve sorunlar biliniyor. Bu sorunların çözümü
için, gayretlerimizi bilinçli bir şekilde birleştirmek
gerekmektedir. Sorunların nasıl çözümleneceği belli
dir. İdarî işlemleri ve usulleri yeniden düzenleme ve
formaliteleri azaltmak için Hükümete yetki veren
yetki kanunu bu konuda harekete geçirilememiş en
geller atlatılamamış ve bu yönde çalışmalar başarıy
la neticdendirtfememiştir. Yapılacak işler bilinmek
tedir. Bütün gücümüzle bunu gerçdkleştirmemiz ge
rekmektedir.
Bunun yanında, yine her bölgede bölge kalkın
ma anonim şirketleri kurulmalı Mahallî idarelerin,
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devletin yarıdan fazla hissesine sahip olacağı bu kal
kındırma anonim şirketleri, vatandaşın tasarrufunu
toplayarak o bölgenin turistik imkânlarını değerlen
direcek yatırımlara öncelik verilmelidir. Böylece o
bölgede turistik imkân sağlayacak büyük ve başarılı
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Diğer önerilerimi zaman yokluğundan burada
kesiyorum. Ancak, burada şu hususu ifade etmek is
terim ki, doğal güzelliklere sahip olan memlelketimizde turizm alanında yapılacak her çalışmanın, büyük
milletimizin şükranına ve takdirine layık olacağına
inanıyorum. Gökova misali 6 aydan beri basınımız
da, muhalefet gruplarında, 7'den 70'e bütün halk ta
bakalarında geniş ölçüde konuşulmakta; Türkiye'nin
en güzel doğal imkânlarına sahip bir bölgesinde ya
pılacak olan bir tesis, bu anlamda tenkit edilmekte,
dalga dalga ülkenin dört bir köşesinde bu konu bi
linçle dile getirilmektedir. Demekki, 'turizm değerle
ri ve turizmin memleketimizin gelişmesi için ne ka
dar önemli olduğu halkımız tarafından- bilinmekte,
basınımız tarafından bilinmekte, bilinçli bir gayret ve
uyanış müşahede edilmektedir. İşte her türlü kötü ça
lışmalara ve ümitsizliğe rağmen ümit unsurumuz bu
bilinçtedir, bu inançtadır. Bu bilinç ve inanç bizde
oldukça inşallah kısa zamanda, önümüzdeki yıllarda
planlı gayretlerle memleketin bakir turizm imkânları
nı değerlendireceğiz, kalkınmanın itici gücü olarak
refahımızın amili yapacağız. Buna inanıyorum.
Bu inançla Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe
mizin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum:.
Hürmetlerimi arz ederim, sağolun. (HP sıraların
dan alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir.
Hükümet adına Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar.) Sayın Bakan sü
reniz 30 dakikadır efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bütçesi itibariyle
bakanlıklar arasında hemen hemen son sırada yer
alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, muhtevası itiba
riyle görülüyor ki, fazlaca önemi olan bir bakanlık.
Yarım saatlik bir müddet içerisinde size Bakanlığı
mın faaliyetlerini hulasa etmeye kalkışsam kâfi gel
meyecektir. Eğer zaman müsait olursa, bir senelik
faaliyetime ait bazı malumatı da bilahara ilave et
meyi daha doğru buluyorum. Çünkü, beni aydınla
tan, bana ışık tutan muhtelif parti sözcüsü arkadaş572 —
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larımm konuşmalarını ele almak suretiyle, onlar üze
rinde durmayı daha doğru addettiğimi belirterek söz
lerime başlıyorum.
Halkçı Parti adına konuşan arkadaşımız konuş
malarında, muhtelif görüşleri 'belirttikten başka bir
takım sualler de sordu; o suallere teker teker cevap
vermek yine vaktinizi alacak, ama müsaade ederse
niz tuttuğum notlardan hazırlamış olduğum kendi
cevaplarımı arz edeyim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, ayrıca sorular kısmı
mız var, o soruların bir kısmı orada da olacaktır
efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Devamla) — Peki efen
dim. Muhterem arkadaşlarım, evvela, üzerinde çok
münakaşa edilen ve benim, bazı gazetelerde çıktığı
iddia edilen beyanım; nasıl çıkmış, ne kadarı doğru
çıkmış, nasıl anlaşılmış, nasıl şerh edilmiş bilemiyo
rum, çünkü biz parti olarak da, ben şahıs olarak da,
bugüne kadar hiçbir gazeteye bir tekzip yollamadık.
Çünkü biz iş yapmaya, hizmet vermeye geldik, yolu
muza devam ettik. Evvela bir polemik konusu olan
hususa değinmek istiyorum, aslında bundan hicap
duyuyorum ama, arkadaşlarımız temas ettiği için,
özellikle Milliyetçi Demokrasi Partisinden arkadaşa
mız temas ettiği için bu konuya bir açıklık getirmek
istiyorum. Bir sutyen meselesi günlerce, belki aylar
ca bu memleketin kamuoyunu işgal etti. O kadar ba
sit bir hadiseydi ki... Bir'gazeteci geldi; «Turizm mev
simi açılıyor, Batı âleminde sutyen kısmı olmadan de
nize giritiyormuş, siz ne düşünüyorsunuz?» dedi. Şa
hidi var, bu lafın cevabını verirken şahidim de var,
icap ederse merak eden arkadaşlarıma açıklarım, bu
radan bir şahsın ismini açıklamak istemiyorum. De
dim ki; benim partimin programında açık - seçik ya
zılı, biz milliyetçi ve muhafazakâr bir partiyiz, ikti
darımız da budur. Zaten Türk toplumunun çok bü
yük bir ekseriyeti de böyledir. O itibarla, biz bunu hoş
karşılayamayız, dedim. «Sutyeni çıkarırsa ne yapar
sınız?» dediler. Vallahi başına polis dikecek değilim
dedim. Bütün beyanat bundan ibaret ama, özellikle
basınımız için, alınmasınlar son derece cazip bir ko
nu idi, onu şöyle dedi de burasını böyle demedi di
ye her gün basıldı ki üstüne çıplak kadın resimleri
basılsın diye, tirajı artacaktı; açıklıyorum bunu; bu
'bir,
İkincisi, Bakanlığın kültür politikası nedir?
Muhterem arkadaşlarım, bunu her arkadaş ken
dine göre yorumlayabilir, ama ben kendime rehber
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olarak aldım. 1982 senesinde Bakanlığımın 23 - 27
ekim tarihleri arasında yapılmış olan Birinci Kültür
Şûrasında 400 sayfalık kitap halinde bu mevzu in
celenmiş, bu sorunun cevabı aranmış, yetmemiş, Ekim
1984'te 670 sayfalık Devlet Planlama Teşkilatının
yine «Millî Kültürden N& Anlıyoruz?» başlıklı ki
tabı incelenmiş; bilahara merak eden olursa arka
daşlarıma bunu gösterebilirim, aşağı yukarı bu mem
leketin kalburüstü 380 tane Kültür Bakanlığına ait
muhtelif branşlarda isim yapmış, haklı şöhret edin
miş kimseler komisyonlar halinde çalışmış, mesela;
Türk Musikisi Komisyonu, Türk Dili ve Edebiyatı
Komisyonu gibi, kütüphanecilik var, her şey var. Bu
rada, bana göre, mesele çok açık bir şekilde netice
lendirilmiştir. Tabiî bu, bir kararname, bir kanun
haline gelecek değil; ama işte Bakanlığımın ve Dev
let Planlama Teşkilatının çok takdire şayan iki eseri.
Bunun için, «Millî kültür politikamız nedir, ne ola
caktır» gibi şu veya bu gazeteden, benim veya baş
kasının söylediğine veya kendi düşüncesini ifade et
meye lüzum yok. Biz Bakanlık olarak bunları ka
bul ediyoruz. Arzu eden arkadaşlarımız tetkik eder
ler, itirazları varsa tekrar tekrar görüşürüz, bu bîr
anayasa değildir.
Ben bunu hülasa ettim, müsaade ederseniz oku
yacağım; çünkü son derece mühim. Şurada aşağı yukarı iki saate yakın bir müddet içerisinde zanne
diyorum ki turizmden bir 10 dakika bahsedildi, ge
risi ehemmiyetine binaen kültürle ilgili idi. O itibar
la, ben de konuşmamın ağırlığını kültür üzerinde ya
pacağım.
Kültürün ne demek olduğunu bir kere daha ha
tırlayalım. Evvela kültürü tarif ediyorum.
Bilindiği gibi kültür, insanların hayat şeklidir ve
ya bir milletin yaşayış tarzıdır. En basit, şu kitap
lardan çıkarılan netice budur; en basit izah şekli bu
dur. Bir milleti başka milletlerden ayıran maddî ve
manevî değerler manzumesidir. Bu bakımdan, kül
tür denilince aklımıza; bir milletin dili, dini, gelenek
leri, güzel sanatları, tarih şuuru gelmektedir. Dola
yısıyla kültür, karşımıza miUÎ bir hüviyetle çıkmakta
dır. Bu sözün üzerinde bilhassa durmak istiyoruz.
Benim komisyondaki konuşmamda da böyle bir yan
lış anlaşılma olmuştu, derhal açık açık ifâde ettim;
ama nedense bazı arkadaşlarımız, tekrar tekrar di
le getirmekte fayda umuyorlar. Belki bir kere daha
belirtJMn diye getiriyorlardır. Bana bu fırsatı ver
dikleri için kendilerine teşekkür ederim.
20 nd yüzyılda kütle iletişim1 vasıtalarıyla siyasî ve
ticarî yakınlıklar dolayısıyla milletler arasında bazı
573 —
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benzer kültür alanları 'doğabilmdctedir; ama bu kül- I olursa olsun- değerlerin çıkarılmasından kazançlı olacaŞtmı ifade ederek, bu çıkan eserlerin benim millî
tür alışverişi yanında, 'bir milletin ayakta kalması, is
kültürümle bir ilişkisi olmadığını, 'bunların o devir
tiklalini, vatan bütünlüğünü, varlığını koruyabilmesi
lerde! yaşamış insanların kültürüyle ilgili olduğunu
iç'n kendi öz kültürünü daima canlı ve hâkim 'bir
ifade etmiştim. Şimdi, bunu birbirine karıştırıp bun
güç halinde yaşatması gerekmektedir. Aksi takdirde
dan 'birtakım sonuçlar çıkartmak son derece hatalı
kendi kültürünü, yani kendi dilini, kendi dinini, ken
dır. Bunu açık seçik olarak ortaya koyalım. Anayasa
di geleneklerini, kendi güzel sanatlarını ve tarih şuu
mızda, bizim parti olarak, hükümet programımızda,
runu kaybeden 'bir milletin artık varlığını koruması
seçim beyannamemizde, parti programımızda o kadar
mümkün değildir. Bu, bu kitaplardan alınmış, benim
açık seçik ifadeler var ki, demin bahsettiğim bu kitap
canı gönülden kabul ettiğim, her yerde ifade ettiğim
lardan tel'hisen söylemiş olduğum sözler de ilave
ve etmeye devam edeceğim bir izah tarzıdır.
edildiğinde, bizim iktidarımızın millî kültür politi
Yukarıdaki tariflerden anlaşılacağı üzere, 'bakan
kasının ne olduğunu, millî kültürden ne anladığını
lığımın kültür ve sanat politikası hakkında da bir - iki
artık tereddüde meydan vermeyecek bir şekilde izah
cümle okuyacağım : Kültür varlığımızın bir kökü de,
ettiğim kanaatindeyim.
bütün dallarıyla sanatlarımızdadır. Her milletin ken
dine has güzel sanatları vardır. Bizim Türk süsleme
Sayın Şevki Taştan, bu mevzuda bilfiil çalışmış
ve plastik sanatlarımız da kültürümüzün tamamlayı
'bir arkadaşımızdır. O itibarla, önerilerinde özellikle.
cı parçalarıdır.
isabet vardır. Çünkü bakanlığıma bağlı bir kuruluşta
çalışımış ondan sonra parlamentoya, girmiş bir ar
Birinci Millî Kültür Şûrasında, millî kültürümü
kadaşımızdır. Meseleleri yakından bilmektedir. Za
zü tanımlayabilmek için kurulmuş olan komisyonlar
ten kendisiyle, zaman zaman bakanlıkta karşılıklı
nelerle uğraşıyorlar, millî kültürümüz neleri kap
olarak oturup konuşmaktayız. Dengesiz ücret da
sıyor arz edeyim : Tarih Komisyonu, Mimarlık ve
ğılımından bahsettiler.
Tarihî Çevre Komisyonu, Sahne Sanatları Komisyo
Muhterem arkadaşlarım, bakınız iki seneden be
nu, Türk Süsleme Sanatları Komisyonu, Plastik Sa
ri güzel sanatlar dalında çalışan sanatçılara hiçbir
natları Komisyonu, Müzik Sanatları Komisyonu, Türk
zam yapılmamış idi. Biz bu zammı -muhterem hemHalk Kültürü Komisyonu, Kütüphane Dokümantas- I
şerim de çok iyi bilir- pazarlık etmeksizin onların is
yonu Arşiv Komisyonu, Müze Komisyonu, Sinema
tediği miktarı aynen vermek suretiyle gerçekleştirdik.
Komisyonu, Türk Dili ve Edebiyatı Komisyonu, Ge
Bununla iftihar ediyoruz ve zannediyorum ki, ilk
nelde Kültür ve Temel Değerler Komisyonu, Kültür
defa tiyatroda olsun, operada ölsün, 'balede olsun bu
Hizmetlerinin Organizasyonu Komisyonu, Dış Kül
ücrete kavuşmuş olan sanatçılar ellerinde çiçeklerle
tür I'liş'k'ileri ile Türk Kültürünün İçte ve Dışta Ta
bana teşekküre geldiler.
nıtılması Yayılması Komisyonu ve Yayın Komisyonu
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Haklıdırlar.
olmak üzere, 15 komisyon günlerce çalışmış, rapor
törler tespit edilmiş ve nihayet şu eser mteydana gel
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
miştir.
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hakları
dır. O kadar sıkıntı içinde idiler ki, haklı olarak al
Şunu neticelen ve kısa olarak İfade edeyim : Her
dıkları bu ücretle üst kademedeki sanatçılar arasında
milletin kendi millî kültürü vardır. Bunu Plan ve
denge yapmak çok zor oldu. Şöyle ifade edeyim;
Bütçe Komisyonunda da söylemiştim; ama arkadaş
30 sene, 40 sene piyanosunda, flütünde, orgunda,
larla anlaşamadığımız nokta şudur : Elbetteki ben,
sabırla
çalışmış bir kimsenin brüt aylık ücreti tavan
Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi millî kültü
200 bin lira. Hayal edip de elde edemedikleri ve ta
rümün eserlerinin meydana çıkarılmasında, onların
rafımızdan verilen ücret budur.
onarılmasında, yarınlara devredilmesinde birinci de
recede sorumluyum, aslî vazifem 'budur; ama bunu
, Şimdi, bunun artık 185 olsun, 190 olsun filan
yaparken zannediyorum anlaşamadığımız nokta; be- I gibi, kendi aralarında bir dengelemeye gitmeye gön
nimı topraklanmın altında, özellikle ve bilhassa ya- I lümüz varmadı, aşağı - yukarı hepsini tavana yapış
bancıların parasını da kendileri vererek, mütehassısla- I tırdık. Dengesizlik varsa budur; iyilikten doğan bir
rını da kendileri getirerek kazı yapmalarının benim
dengesizlik var.
millî kültürüme bir zararı olacağı kanaatinde deği- I
Şimdi, sayın milletvekili arkadaşlarımız, sinema
lim. Bilakis, «topraklarımın altındaki -sahibi kim J kanununun, tiyatro kanununun ve opera kanununun
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yokluğundan haklı olarak bahsediyorlar; ama arkadaşlıanmız 'bu mevzuatın hemen hemen bitirildiğini
bana ifade ettiler; çünkü bizimle 'birlikte çok çalış
tılar. Şu kadareik dokunayım; mesela sinema kanu
nu, sinema ile ilgili olarak memlekette ne kadar özel
ve tüzelkişi varsa, hepsinin ayrı ayrı fikri alınmak
suretiyle yapılmaya çalışılmıştır. Eski tabirle dendi k'i,
Ağyarını mani, efradını cami 'bir kanun çıkaralım.
Bundan böyle kimse, şurası eksik, burası fazla deme
sin. Önümüzdeki günlerde hem sinema, hem tiyatro,
ondan biraz daha sonra opera kanunu tasarıları Mec
lisimize sevk edilmiş olacaktır. CHP sıralarından «in
şallah sesleri.)
Sinemamızın bugünkü durumu ve sinemadaki
yozlaşma ile Kültür ve Turizm Bakanlığının bir il
gisi olacağını pek tahmin etmiyorum. Sinemanın ve
biraz da tiyatronun büyük talihsizliği, başka yerler
de de ifade ettim, televizyonunun icadıdır; bu bü
tün dünyada ve Türkiye'de de böyle olmuştur; ama
sonradan bütün dünyada - özellikle Amerika'da - ye
ni baştan sinema ve tiyatro ıgüzel sanat eserleri
olmak şartıyla, yine eski yerlerini almaya başlamış
lardır. Artık televizyon seyircisi, televizyondan bık
mış, sinemaya ve tiyatroya gitmeye başlamıştır. Biz
de de bunun ilk 'belirtileri vardır. Bütün mesele, iyi
eserin sahnelenmesidir. Bunlar da inşallah gerçek
leşecek; çıkaracağımız sinema kanunu da buna yar
dımcı olacak.
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Bu münasebetle bir hususu da belirtmek istiyo
rum; ükü - üç ay önce gittiğim Tunus'ta, Kültür Ba
kanı benden müsaade istedi, «Arşivlerinizde araştır
ma yapmak istiyorum, (bir heyet yollasak acaba mü
saade eder misiniz?» dedi. Ben de «Niçin yapacak
sınız?» dedim; «Tarihimizi yazmak istiyorum» dedi.
Biiyorsunuz bu bir iftihar vesilesidir, değildir ayrı
konu; ama Tunus bizim • eskiden bir eyaletimizdi;
kendi tarihlerinin esas dokümanları bizim arşivleri
mizde bulunuyor. Buna da, bir konuşmacı arkada
şım temas ötti. Bizim de esasta üzerinde durmak is
tediğimiz noktalardan birisi budur. Yazılmış olan
tarih kitapları, doğrudur veya yanlıştır demiyoruz;
ama o sandıklarda Cumhuriyetin kuruluşundan bu
güne kadar depo edilmiş şekilde duran devlet ar
şivlerinin çıkarılarak, tarih kitaplarımızın
yeniden
gözden geçirilmesinde büyük fayda olduğuna inanı
yorum. Bu maksatüa da birtakım hazırlıklarımız var,
sırası geldiğinde onları da ayrıca arz ederim.

Sayın Şevki Taştan arkadaşımız, sosyal turizm
mevzuuna temas ettiler. «'Mevcut kamu kuruluşlarını
da içeren bir örgüt kurarak, onlarla birlikte bu sos
yal turizmi daha iyi yapamaz mıyız?» dediler. Biz
geçen sene turizmden 50 bin kişinin faydalanacağını
ifade etmiştik; bu sözümüzde durduk ve dört yer
de bunu kurduk; ama bu sene ilk defa olarak sosyal
turizm için bütçemizde 8'00 milyon lira ayırdık. Bu
nunla ne yapacağız, kısaca ifade ediyorum: Yazla
rın uzun sürdüğü, doğa güzelliklerinin bulunduğu
Kültür merkezleri hakkında bilgi istediniz. Biraz
birkaç yörede - paranın el verdiği kadar, çünkü ta
evvel komisyon adına konuşan arkadaşım anlatmaya
nesi takriben 8 0 - 1 0 0 milyon liraya çıkıyor - müş
çalıştı. 'Ben bu sene ilk defa istirham ettim, arka
terek bir duş yeri, tuvalet, yemek pişirme yeri,
daşlarım da bunu kabul ettiler; büyük devlet olup
40X40 ebadında buzdolaplanyla bir mahal hazırlıyo
olmama münakaşası herkes için yapılır; ama büyük
ruz; artık onun adına çadır demiyorum, baraka yapmillet olmanın münakaşasına dahi razı değilim. Biz
, ma'ya niyetliyiz daha uzun süre dayansın diye; va
(büyük milletin tarifinde, arkadaşlarımın çok iyi has
sati bir kişinin 500 - 600 lira civarında para ver
sasiyet gösterdiği, o millî kültür zenginliğini bilhas
mek suretiyle, ortak masraflara iştirakini isteyece
sa görüyoruz; ama 'bu millî kültürü sadece kendimiz
ğiz. Omun - ötesinde kendi' yemeğini kendisi yapacak.
hazmeder, kendimiz kullanırsak yetmez diyorum ve
Bunu özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki
'belki 1 5 - 2 0 seneden beri, 'bizim memleketimizde
belediyelere ve özel idarelere kontenjan tanımak su
başka devletlerin kültür merkezleri olduğu halde, bi
retiyle - diyelim ki, Sivas'ın; hoşunuza gitsin diye
zim dışarıda hiçbir memlekette kültür merkezinin ol
söylemiyorum - 1 - 15 Haziran arası iki otobüs, üç
mayışını o millî kültürü zengin büyük millet olma
otobüs şu kadar kimseyi yollayıp, bavulları ile ge
ya yakıştırmadığımı ifade ettim; «Bana bütçe ve
lecekler, yatak var, çarşaf ve yemeklerini yapmak su
rin dışarıda kültür merkezi kuralım» dedim. Eksik
retiyle ve bu şekilde geri kalmış yörelerimizin ilk de
olmasınlar bu konu için 100 milyon lira para ay
fa çok ucuz bir parayla ki, o parayı toplarsanız va
rıldı, 'başlangıç olarak. Şimdilik üç yabancı ülkede
sati üç kişilik daire günde 1 500 lira, 2 bin lira de
millî kültürümüzü yaymak maksadıyla bu seneden
yin 15 günde 30 bin Mira eder.
itibaren faaliyete geçeceğiz ve bunu her sene biraz
daha artıracağız.
SALİH ALCAN <Tekirdağ) — Hayal, hayal.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET I racağını kestiremediğimden, ne derseniz deyin; «Ha
MÜKERREM TAŞÇÎOĞLU (Devamla) — Hayal
ni IstanbuPda Aya İrini var ismiyle^ Ayasofya var
mi? Bu sene 50 bin kişi yaptı, hayal orada, 50 bin ismiyle, bunun da turistik çekici .tarafı olur, gelin
tane hayal var.
bunun eski adı olan Ayavukla'yı koyalım» demiş
I
ve bir de tabela yaptırmış. Tabela yaptırdığı gün, işte
Müsaade edin, ben konuşurken «hayal» deme
i
arkadaşlarım
orada, emrini verdim, hatta derhal İz
yin. Biz mühendisiz, çıkarız rakamla ifade ederiz,
mir Belediye Başkanlığından bir rapor düzenlenme
Beldibi, Kızıltepe, iki tane Acısu, Sörgun'da, ceman
sini istedim. Tabelayı aşağı indirttim ve arkadaşı da
üçer kişiden 3 bin çadırda günde 9 bin kişi ve beş
oradaki görevinden aldık ve icap eden yere yolladık.
devre yaptım, 45 bin kişi. Verdiğim söz de 45 bin ki
Hadise bu. İşte memur arkadaşlarım orada; yazış
şiydi. Filmleri çekildi, televizyonda oynatacağım.
malar
bakanlıkta.
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — O zaman tebrik
Hassasiyetinize candan katılıyorum. (ANAP sı
ederim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ralarından alkışlar)
MÜKERREM TAŞÇÎOĞLU (Devamla) — Teşek
Bir yerde de hakikiniz var Sayın Budak. Tabiî
kür ederim. Yalan yok bizde, yalan dediniz mi...
siz de bunu, zannediyorum benini haber almam
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — «1 500 lira» de
dan iki gün sonra haber aldınız. Dışarıda basılmış
rehberlerde
Türkiye aleyhinde maalesef satırlar mev
diniz de.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET cut; ama size ben mi baber verdim, bizimkiler mi
haber verdi, bilmiyorum, herhalûkârda bu vakıa var
MÜKERREM TAŞÇÎOĞLU (Devamla) — Efen
dır, arkadaşlarımıza söylenmiştir; cezası kime veri
dim, sadece tesislerden istifade ücreti. Yemeğini ken
lecekse
verilecektir, toplattırılacaklar. Çok mühim ol
disi alacak ve pişirecek.
mamakla
beraber, mide bulandırıcı olması bakımın
Şimdi, zannediyorum ki Sayın Taştan'ın sualleri,
dan bir. Bir de, kendi kendimizi reklam ederken
daha doğrusu konuşması içerisinde benim çıkarabil
onun içerisindeki tek satırcığa dalhi dikkat etmemiz
diğim hususlar bunlardan ibaret.
açısından önemlidir.
Sayın Budak arkadaşımın, (genelde sözlerine ay
nen iştirak ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Müsaade ederseniz, - bunu bir nefsî müdafaa ola
rak kabul edin, onun için söylüyorum - bunun tersi
Bizim zalten kendisi ile yapmış olduğumuz konuş
ni de aynı hassasiyetle takip ettiğimi belirtmek isti
malarda da, o demlin tebarüz ettirmeye çalıştığım ka
yorum. Hatırlarsanız Clup Mediterranne'in rehber
zılarla ve paramızın daha çok onca millî kültürümüz
kitapçıklarında
«Ermenistan'ın merkezi» vesaire di
le ilgili olmayan yerlere sarf edilmesi... Ben de özel
ye bahsedildiğinde, - Clup Mediterranne, memleketi
konuşmalarımızda, bu parayı yabancılar ödüyor, bi
mize dört büyük merkezde çok büyük döviz sağla
ze bir şeyi yok, bizim oraya sarf ettiğimiz para çok
azdır dedim; ama hâlâ orada bir tereddütleri var ki, yan dünya çapında bir müessese olmasına rağmen,
millî hislerimizi rencide ettiği için - kamuoyu önünonun üzerinde duruyorlar.
•de
defalarca ikaz ettim, «kapatırım hepinizi, bu ya
Şimdi, müsaade ederse, Âyavukla mevzuuna te
yınları
yok edeceksiniz, özür dileyeceksiniz, hilafi ha
mas edeyim. Efendim, burada şöyle bir durum var:
kikattir
diyeceksiniz.» dedim ve dedirttim. («Bravo»
Ayavük'lar eski bir kilise. İzmir'de müze olmaması
sesleri, alkışlar)
sebebiyle bizim zamanımıza kadar, aman oraya dik
kat edin, arkeoloji müzesi olarak kullanılmış bura
sı, 1984 yılında yeni müze yapılınca, açılışını yap
tık. İzmirli arkadaşlarımız bilirler, buradaki bütün
eşyayı çıkartmışız o müzeye götürmüşüz. Şimdi,
İzmir'deki mekân sıkışıklığı nedeniyle bina onarıla
rak, artık kiliseliği filan kalmamış, İzmir Devlet
Opera ve Balesi Müdürlüğüne eşyanı koy içeri diye
depo olarak tahsis edilmiş. Şimdi, burada Sayın Budak'm haklı olduğu noktaya geliyorum. Biz her şeyi
açık konuşuyoruz. Oradaki bir müze memuru, mü
ze müdürü nevinden bir arkadaşımız işin nereye va-

Arkadaşımın bu kusurlarımızı açıklamasından do
layı bırakın kırılmayı, Ibiiilâkis kendisine müteşekki
rim. Hem iktidar, hem muhalefet olarak zaten vazi
feniz de odur; hükümetlere yol göstermeniz lazım
dır. («'Bravo» sesleri, alkışlar)
Gelelim şu kitap yakma olayına:
Güncel ve zor bir konu, çok içtenlikle ifade ede
ceğim; zaten benim bakanlığımın kültür kısmı çok
zor efendim. Türkiye gibi kültür yapısı çok heterogen
bir memlekette, tek sesli - çok sesli, alaturkacı - alaf
rangacı vesaire diye en doğudan, en batıya kadar
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çak değişik kültürlerde kimselerin bulunduğu bir
memlekette, - TRT'de bu durumdadır • herkesi mem
nun edebilmek son derece zordur; ama biz millî kül
tür politikamız Istikamötinde, doğru bildiğimiz yol
da gideceğiz.
Efendim, ben bakanlığa geldiğim zaman, 118 bin
kitalbın 'sakıncalı bulunduğu ve bakanlığımız depola
rında çürümekte olduğu bildirildi; eğer yok edil
mesi icap ediyorsa bunların yok edilmesi; bir sa
kıncası yoksa neşriyatına müsaade etmem istendi.
Arkadaşım bir defa söyledi, ben onbir defa söyle
mek mecburiyetindeyim; çünkü bazı arkadaşlarım
«Hesap ver» diye oradan müdahale ettiler. Bu kitap
lar benim zamanımın değil, hepsi 1978 - 1979 yıl
larının neşriyatı.
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Öy
leyse onlar hesap versin Sayın Bakanım.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Kusurlar sizin değil efend'im.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben an
latacağım bu hususları efendim; yani bu mesele bu
raya getirildikten sonra üsifcünde biraz duracağız;
açıklasın saklı «bir şeyimiz yok.
Bu kitapları, evvela ceza kanunlarımızın suç sa
yıp saymadığı noktası bakımından tetkik ettirmemiz
icap ediyordu; ettirdik, İkinci olarak, çok mühim
bir husus daha vardı; 'bunlar lalettayin bir kitabevinin bastoğı kitaplar değildi, yurda şuradan - bura
dan sokulmuş kitaplar da değildi, bu kitaplar - hu
zurunuzu işgal etmek için okumuyorum, yönetme
lik burada - Torik kültürüne fayda sağlaması bakı
mından mevcut eserler içerisinden seçilmiş olan ki
taplardı. Sizlere, arkadaşımın biraz evvel paragraf
lar halinde okumuş olduğu kitaplar böyle bir süzgeç
ten geçmişti.
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Enteresan efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Evet çok
enteresan.
MEHMET BUDAK ı(Kırşebir) — Nasıl olur Sa
yın Bakan?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Olabi
lir efendim, o zamanın seçicileri bunu uygun gör
müşler. Bu başka bir konudur, bu demokrasinin
icaplarındandır; Allah göstermesin yarın daha başka
görüşler gelebilir, şu olur bu olur; bunlar mühim
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değil; basılmış. Tabiî sansür müessesesi diye bir şey
söz konusu değil.
Şimdi, ondan sonraki yıllarda, başka iktidarlar
gelmiş; o iktidarlar bu kitapları kendi danışma ku
rullarına inceletmişler, «Bu kitaplar millî kültüre
zihniyet İtibariyle de aykırı, bırakın fayda sağlama
sını, son derece zararlı» demişler. Arikadaşımız bu
•kitaplara ait pasajları biraz önce bu kürsüden oku
du, ben de okudum, fbenlim de kanaatim budur. Şim
di ne yapacaksınız? Ceza hukuku bakımından bir
suç unsuru var mı, yok mu bunun tetkikini yaptır
mışlar. Maalesef bu tetkik sonucunda, hukuk açısın
dan, bir sakınca görmemişler.
MEHMET BUDAK (Kırşehir) — 20 kitabı 13
günde 1 kişi okumuşh...
KÜLTÜR VE TURİZM ©AKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Evet, 20
kitabı 13 günde 1 kişi okumuş; ama rapor alınmış.
itşiin en kötü yanı, 15 gün içinde o rapora itiraz
edilmeyince o rapor kesinleşiyor.
Hukukî (bakımdan, onların tetkiklerine göre bu
kitaplar sınıfı geçiyor; «ama «bir de benim süzgecim
var, ben Kültür ve Turizm Bakanı olarak bu göre
vi yürüttüğüm müddetçe, «!Bu kitapların bir tanesi
nin bir sayfası dahi Türkiye'de dağıtılamaz.» («Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlarımı bunu burada söylemiyo
rum, şimdi açıklıyorum. Ben bu fikrimi, bu düşün
cemi kitapları koltuğuma almak suretiyle en büyü
ğümüzün yanına çıktım, «'Ben bü düşüncedeyim, ne
yapacaksınız, ne söylüyorsunuz? Hukuk, kitapları
dağit diyor, ben dağıtmıyorum.» dedim. Hatırlarsı
nız, Sayın Cumhurbaşkanım bir Doğu seyahatinde
uçakta ıbu kitapları beraberindeki gazetecilere gös
terdi, aynı benim söylediklerimi tekrarladı ve dedi
M,- «Bu, Türk kültürünün nesine yardımdır? Bir
Kültür ve Turizm Bakanlığı kendi parasıyla bu ki
tapları nasıl toasar? Sayın Taşçıoğlu bana bunu hak
lı olarak getirdi.» Arkadaşlarım, ben şu ana kadar
vazifemi tam manasıyla yaptığıma
inanıyorum.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ne sakladım, ne dağıtmaya çalıştım; ama zan
nediyorum ki, Sayın Budak arkadaşım, belki bana
bir nefes aldırtmak, bir imkân vermek maksadıyla
konuyu buraya getirdi. Bir şey diyemeyeceğim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın ar
tık, vakit doluyor. (ANAP sıralarından «Devam et
sin» sesleri)
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Bir bütçe programımız var efendim. Sayın Ba
lkanın sohbetini feen de seviyorum; ama bir prog
rama bağlıyız efendim. Başka sorular da var, onla
rı da okuyacağız efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM
TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Peki
efendim, fazla teferruata ıgArmeyeceğim. Hızlı hızlı
sadece konuşmacılarım eleştirileıiine cevap vereceğim,
az kaldı, 'bitiriyorum.
Sayın Tekinel'in, benim Fransız kültürünün tesiri
altında yetiştiğime ilişkin
gazetelerdeki okuduğu
konu üzerinde de (konuşmak isterim.
Muhterem arkadaşlarım, özellikle yemi bakan
olunduğunda hayat hikâyenizi yazmak isteyen çok
oluyor. «Nerede okudunuz?» diye. Biz de «Galata
saray'da okuduğumuzu, orada Fransızca tedrisat ya
pıldığını, Fransız kültürü ve edebiyatıyla da aşina ol
duğumuzu» iftiıhark 'bahsettik; ama Galatasaray'da
millî kültürün, Türklüğün eksik tarafmış giibi mü
talaa edilip de, sırf Fransız kültürü altında kaldığıma
dair en ufak bir söz söylemedim. Böyle bir konu
yoktur. Şimdi şahsiyata girmek istemiyorum; ne ka
dar milliyeltçi teşkilat varsa, kurucu olarak orada
Mükerrem Taşçıoğlu'nun adı vardır. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Tekinel'in yanlış anlamasını düzeltmek is
tiyorum; kendileri de İtalyan Lisesinden mezun ol
dular, Hiçbir zaman «İtalyan kültürünün tesiri al
tında kaldınız, miüî kültürünüz zayıf» demeye cesa
ret edemem sayın hanımefendi.
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sanftral yapilma'sı •yolundaki kararnamenin altında
imzam var, hesabını burada da veririm, orada da.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Gökova'ya 'bir şey olmayacaktır. 300 kilometre
itulünda koca 'bir arazi, sahil şeridinin -oraya daha
geçenlerde gittim- bir köşesine yapılacak olan o sant
ralın, bizim söylediğimiz önlemler de alınırsa, hiçbir
zararı olmaz; ama bu huisüs polemik konusu oldu.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bu söz
ler, ENKA'nın hatırı için söylendi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim,
kendi fikriniz. Bunu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinde konuştunuz. Ben Kültür ve Turizm
Bakanı olarak iş'tirak ettiğimi ifade ediyorum.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK '(istanbul) — İçini
ze «indiriyorsanız mesele yok Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKEJRRE'M TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sindiri
yorum efendim, bir ayıp değil bu.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı...
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben her
yerde söyledim bunu. ıBen perşembe pazarından ge
liyorum. Oradaki tornacıların, çırakların iş yapabil
mek için cereyanın gelmesini nasıl beklediklerini gö
rüldük. Sizin elektrikleriniz söndüğü zaman sizler de
aynı şekilde elektriğin gelmesini 'beklerdiniz. Bu mem
leket 'bununla kalkınır.
'Biz turizmde de elimizden geleni yapıyoruz.

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cesur ol,
cesur ol.

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Çoruh'
daki barajları yapın.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Oraya da
geleceğim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanıza sorula
ra cevap vererek devam ediniz efendim. Elimizde
sorular var, orada devam edeceksiniz. Bu konuşmanı
zı bitirin, hemen o sorulara başlayalım, orada devam
edin efendim.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Cesaretim
var, şimdi söylüyorum efendim. Ben partimin ve 'hü
kümetin 'bütün kurullarında üye olmanın şerefini ta
şıyorum, Kültür ve Turizm Bakanlığı da bunlardan
bir tanesidir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.)
(Biz, Gökova'ya lazım gelen önemi vereceğiz.
Gökova bittiği gün sizinle görüşeceğiz. GÖkova'da

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkan, şurada bir cümle daha var, onu da bitireyim
efendim.
BAŞKAN — Lütfen, çünkü çok soru var, o so
rularda devam edin.
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hay, hay
Sayın Başkan.

Sonra fa'bişeliğin artmasıyla benim sutyen hikâ
yesini mi bağdaştırdınız? Yani, 'bu işin ticaretini ya
pacak olsaydık biz buraya gelmezdik hanımefendi.
(Alkışlar, gülüşmeler)
Gökova meselesine bir tek cümleyle temas ede
ceğim efendim. Beni «Kültür ve Turizm ©akanısın,
karşı çık» diye çok sıkıştırdılar.

— 578 —

T. B. M. Mi

3 : 47

Gazetelerde dediğim doğrudur; hükümeit kuruldu
ğunda daha birinci gün, Meclis koridorunda gazete
ciler «Turizmde patlama olacak mı?» diye sordular.
Bu suale 'karşılık ben de, «Böyle laf etmeyin, pat
lama olursa altında kalırız» dedim. Hanımefendinin
söylediği sözde bir kellime eksik, o gazete bende var,
kendilerine takdim edeceğim.
1984 yılı sonunda alınan neticelere göre kendi içi
mizde bir patlama olmuştur, kendi ölçülerimize göre
bir patlama olmuştur. Bende istatistikler var, dünyada
turizm en ileri memleketlerde bile yüzde 5 mi artı
yor, yüzde 6 mı artıyor, yüzde 7 mi artıyor diye mil
let birbirini yiyor; oysa benim bu sene döviz gelirle
rimde yüzde 3*6, turist gelirlerimde de bir o kadar
artma olmuştur. Kendi ölçülerim içerisinde turizmde
patlama vardır; bunu rakamlarla ifade ederim.
Sonra Sayın Taştan arkadaşım, rakamları aldı,
1983 senesini zikretti .mi bilmiyorum; fakat, «411 mil
yon dolar, 1984 yılında 65 milyon dolara düştü» di
yor ve bunu bizim bakanlığın neşretmiş öMuğu resmî
yazıdan aldığını ifade ediyor. Doğrudur; ama neresi
yanlıştır, oraya gelelim.
Efendim, biz dövizi serbest bıraktık, Allah'a çok
şükür, ekonomimiz öyle bir- yere geldi ki, dövizi ra
hatlıkla serbest bırakabildik. Eğer döviz serbest ol
mayıp da her gelen turist, eskiden olduğu gibi, ban
kada döviz bozdurma mecburiyetinde olsaydı, benim
bültenimde bu sene turist d'öviz gelirleri 700 milyon
dolar yazar idi. Adam fıstığı dolarla alıyor, bah
şişini markla veriyor, istediğiniz kimseye döviz öde
yebilirsiniz, döviz alabilirsiniz, hatta Konyalı Lokan
tasında gördüm ben, «Benim Türk param var ciro
mu döndürebilmek için, alıyorum döviz hesabı açtı
rıyorum bankada» deniliyor. Turizmin {T) sinden
bahsetmeden, turistin getirdiği dövizler tabiî gözük
müyor. Haliyle bu '265 milyon dolara düşmüş gibi
gözükecek; aslında düşen bir şey yok. 'Diyeceksiniz
ki, nasıl ispat edeceksin? Onun da kolayı var.
;Şimdi bakra, 1983 yılını esas alıyorum, bizden
evelki sene, 1983 yılında 411 milyon dolar gelir te
min edilmiş; kaç kişi Üe temin edilmiş? 1 milyon
605 bin turistle elde edilmiş bu gelir. Bölüyorum ve
1 turistin getirdiği gelir şu kadar diyorum ve yine
diyorum ki, Türkiye'de hayat hiç pahalıianmadı. Siz,
buna inanmazsınız tabiî, işinize yarasın diye söylü
yorum.
MEHMET KEIMAL GÖKÇORA (Bursa) — Gökova'ya da inanmıyoruz.

Ö> . İ2 ı 1984
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREİM TAŞÇIOGLU '(Devamla) — Hayır,
bırakın Gökova'yı.
Şimdi, bu miktarı alıyorum, bu sene gelen 2 mil
yon 100 bin turist sayısıyla çarpıyorum, -tabiî sön
bir iki ayınki tahminî oluyor, daha rakamlarını ala
madık- 'benim 65Q milyon dolar çıkıyor. Hani ge
çen gün Günaydın Gazetesinin yazdığı «Cumhuriyet
tarihinde görülmemiş 2 milyar 400 milyon dolar ban
kalarda dolup taşıyor» şeklinde. Nereden geliyor
bu para? Bunun 600-700 milyonu benim ve diyorum
ki, bu rakamlar (muvacehesinde -Allah daha çok ar
tırsın, hepsini de üstüme alınmıyorum- Türkiye'de
huzur ve güvenin sağlanmış olması, demokrasi haya
tımızın bunu 'büsbütün perçinlemiş olması, Arap tu
rizmi vesaire gibi daha birtakım faktörler toplandı,
bizim ölçülerimizde görülmedik bir neticeyle karşıüaştı'k.
Yoksa arkadaşımın ifade öttiği gibi, Yunanistan
geçen sene 1,7 milyar dolar gelir elde etti, ben 700
milyon dolara çıktığım için iftihar ediyorum. Bu se
ne Yunanistan 1,9 milyar dolarda, îtalya 8 milyar
dolarda, Amerika 10 milyar doları çoktan geldi geçti;
ama ne yapalım, biz 65 bin yatakla yeni başladık ve
çok da güzel gidiyoruz. Turizm bakımından hiç me
raklanmayın bir kere, öbür tarafını arkadaşların yar
dımıyla zaten halledeceğiz. <ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
BAŞ/KAN — (Evet Sayın Bakan, bitti mi efen
dim?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MİEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOGLU (Devamla) — Bitti
efendim.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi, soruları sırasıyla okuyacağız.
Soruları okumadan önce bir hususu öğrenmek
istiyorum. Soru talepleri arasında ismi olmayıp da,
şu anda soru sormak isteyen var mı? («Var» sesleri)
Lütfen sorularınızı gönderin efendim.
Soru sormak isteyenlerin isimlerini bir defa da
ha okuyorum : Sayın Fikri Sağlar, Sayın Mustafa
Murat Sökimenoğlu, Sayın Selçuk Akıncı, Sayın Lezgin <önal, Sayın Ifdris Gürpınar, Sayın Abdurrezak
Ceylan, Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever, Saym
Kadir Al'tay, Sayın Mahmud Altunakar, Saym Hilmi
Nalbantoğlu, Sayın Veysel Varol, Saym Salih Alcan,
Saym Mustafa Sabri Güvenç, Sayın Haydar Koyun
cu, Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu, Sayın Ayhan
Fırat.
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Soru sorma işlemi 'bitmiştir.
ISayın Bakan, kendi tafcdirîeriyle bazı sorulara
cevap verir; bazı sorulara yazılı cevap verir, bazıla
rına sözlü cevap verir, evvelce cevabı verilmiş so
ruları cevaplandırmaz; kendi takdirlerine bırakıyo
ruz efendim.
(içel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın
sorularını okutuyorum :
1. Ülkemizin tanitma faaliyetleri arasında büyük
yer tutan ve küftür propagandamızın en çarpıcı un
surlarından birini icra eden, «Devlet Halk Dansları
Topluluğunun» kurumısal durumu nedir?. Terzisin
den, şaline ışıkçısına kadar tam teşekküllü bir mü
essese olması için bir çalışma var mıdır?
2. 17.5.198:2 tarih ve 8/4715 sayılı Devlet Sa
natçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalış
tırmalarına İlişkin Esaslar Kararnametsinde, kapsam
dışında kalanlar kimlerdir? Gerekçeleri nelerdir?
Devlet Halk Dansçılarının bu kararname kapsamı
içine alınmasını düşünüyor musunuz?
3. 65 yaşını doldurmuş devlet sanatçılarından,
kurumlar ve halkımızın yararlanması için yapılan ça
lışmalar ne durumdadır?
4. Yılın 8 ayı denize girilebilen; tabiat ve tarih
zenginliği ile büyük turizm potansiyeline sahip İçel
sahil bandının, sizce turizm olayı içinde yeri nedir?
Gelecek için ne düşünüyorsunuz?
Sahil bandını kirleten başta Taşucu SEKA fabri
kası, kurulacak nükleer santral ve diğer sanayi tesis
leriyle nasıl mücadele edeceksiniz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, kısa kısa lüt
fen.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Devlet
Halk Dansları Topluluğunda çalışan 801 dansçı, 657
sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta, her
yıl sözleşmeleri yenilenmektedir. Tanıtma ve Pazarla
ma Genel Müdürlüğü içinde bir daireye bağlı olarak
çalışmalarını yürütmektedir.
65 yaş konusu; hazırlanmakta olan Devlet Tiyat
rolarına ait kanunda öngörülmüş. Kabul edildiği tak
dirde, hâlâ verim sağlayabilecek sanatçı arkadaşları
mız, 65 yaşını geçseler dahi çalışmalarına sözleşmeyle
devam edeceklerdir.
İçel sahil bandına ait turistik planlarımızı, arka
daşımız bakanlığa gelip görebilir. Orada santral kuru
lup kurulmaması konusunda; zannediyorum ki geç
kaldı. Benden evvel 'bütçesi görüşülen Enerji Bakanı
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olan arkadaşa sorması lazımdı. Onların karar vereceği
bir konuydu. Santrala ben karar vermem.
Başka efendim?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
İkinci soruyu, Hatay Milletvekili Sayın Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun sorularını okutuyorum :
1. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesi içinde yer
alan, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bün
yesindeki Türk - İslam yapılarının akibeti konusunda
ne yapmayı düşünüyorlar? Müzeler Genel Müdürlüğü
Türk - İslam öncesine gösterdiği ilgiyi ne zaman öz
kültürümüzün yapılarında gösterecektir?
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer
alan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge ve
Yüksek Kurulları bürokratik engellemelerle vatandaşı
canından bezdirmektedir. 1,5 - 2 yıl süreyle bu ku
rulların kararlarını bekleyenler vardır. Hükümet hem
bürokrasiyi azaltacağız demekte, hem de vatandaşı
1,5-2 yıl, Eski Eşeler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
nün kapısında süründürmektedir. Sayın Bakan acaba
bu konuda ne düşünmektedir?
3. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kay
bolan tarihî avize ve diğer eşyaların akibeti belli ol
muş mudur?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim,
bakanlığımızın Eski Eserler Genel Müdürlüğünün son
üç yıllık yatırımlarının yüzde 90t'ı Türk ve İslam eser
lerinin onarımına harcanmıştır. Bunlar; saray, konak,
yalı, köşk, ev ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne ait olup da intifası bakımından bakanlığımıza
ait olan medrese ve hanlardır. Misaller var Amasya
Hazeranlar Konağı, Burdur Mıısırlılar Evi gibi.
Arkadaşımızın ikinci sorusu, Taşınmaz Kültür Var
lıkları Yüksek Kuruluyla ilgili. Bizim açacağımızı söy
lediğimiz ve onunla ilgili olduğunu söylediğimiz 8
yerde de hazırlıklarını bitirip 3'ünü fiilen açtığımız
bölge kurullarıdır. Aslında şunu açıklıkla ifade ede
yim, çünkü bu her gün bizim mühimce bir zamanı
mızı alan bir konudur. BÛ kanunu yeniden gözden ge
çirmeye prensip itibariyle karar vermiş durumdayız.
Biliyoruz zorlukları var, yalnız şu kadarını ifade ede
yim, bir yandan kültür varlıklarımız, tarihî değerle
rimiz kefenin bir yönünde ağır basıyor, öbür yanda
da vatandaşın, hatta bazen şehirlerde eski sit alanla
rını, meydanları nazarı itibare alırsak, toplumun ta-
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sarruf hakkı selbediliyor. Tabiî bunu çok titizlikle, iyi
ayırt edebilmek için zamana ihtiyaç olduğu muhak
kak. tmar Affı Kanununda amir hüküm var; «Hepsi
yeniden gözden geçirilecek» deniyor. 17 bin tane dos
ya var ve müddet de 2 sene. Heyetler hepsinin yerine
gidecekler, bakacaklar, raportörler raporlarını yolla
yacaklar... Onun için bunun bir kanununu gözden ge
çirelim, bir; kurul adetlerini fazlalaştıralım, iki ve bu
şikâyetlere son verdirtelim diye düşünürüz. ,
Eski Meclis binasından yeni Meclis binasına 196?
de geçildiğinde o bina CENTO'ya devrediliyor. Bi
zim-Kültür Bakanlığıyla bu işin hiçbir bağı yok; am,°
eski eserlere sahip çıkmak bizim vazifemiz oldu£"
için, müfettiş arkadaşları tefrik ettim. Bu eşyaların
bulunup bulunamayacağını, bulunursa nerede oldu
ğunu, sorumlularını vesairesini araştırıyorlar.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Tekirdağ Milletvekili Sayın Selçuk Akıncı'nın so
rularını okutuyorum :
l1. Turizm Bankasının bugün yatırımcılara bor
cu var mıdır? Varsa, yatırımcılara ne gibi kolaylık
lar sağlanacaktır?
2. Turizm Bankasının turistik tesislerinin satışı
ye gelirlerinin kâr payının halka satılması düşünü
lüyor mu?
3. Turizm yatırımlarında plasman sıkıntısı çe
kildiği bilinmektedir. Özel bir görünümde olan ve
senelik geliri oldukça yüksek olan Türkiye Turing
Otomobil Kurumunun, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğına bağlanması düşünülüyor mu?
4. Yurt dışındaki turizm ve tanıtma bürolarının
bugüne kadar Türkiye'nir tanıtılmasında etken ol
madığı herkes tarafından bilinmektedir.
Yurt dışında bu bürolarda görevlilerin sayısı ne
kadardır? Bu görevlilere Bakanlık bütçesinden ne ka
dar dolar ödenmektedir?
Bu büroların aktivite kazanması için Sayın Bakan
bazı tedbirler almayı düşünmekte midir?
5. 1985 senesinde mevcut turistik yatak kapasi
tesine ne kadar yatak ilavesi olacağı düşünülmekte
dir?
6. Ocak 1985 senesinden itibaren uygulanacak
olan Katma Değer Vergicinin turizm alanında men
fi etki yapacağı söylenmekte; Sayın Bakanın görü
şü nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOGLU (Devamla) — Efendim,
kısa kısa cevap arz edeyim.
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Turizm Bankasının tabiî her zaman borcu var
dır. Şu manada borcu vardır; yaşayan, devam eden
bir müessesedir. Bir yerde hesabını kesip de alacak
larını tahsil etme diye bir durum bahis konusu de
ğildir; fakat şunu söyleyeyim : Bir ara yazın 2 - 2,5
ay kadar bir nakit Sıkıntısı çektik. Ondan sonra çek
medik, normal kredi ödeme faaliyeti devam etmek
tedir.
Turizm Bankasıyla ilgili kazançlara zannediyorum
ki, gelir ortaklığı mevzuu getiriliyor. Şu anda bir şey
düşünmüyoruz; ama her zaman düşünebiliriz.
Turing Kulübünün Bakanlığımıza bağlanması ko
nu değildir, ayrı bir kuruluştur, başarılı da faaliyet
leri vardır. Bizv? bağlanmış olmasından dolayı da ay
rıca fayda sağlanıp sağlanamayacağı meçhul; bu iti
barla programımızda yok.
Tanıtma bürolarımızın yetersiz olduğu konusuna
gelince : Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı dış
tanıtma büroları için değil genelde her bakanlığın
dış tanıtımıyla, dışarıda çalışan elemanlarının yeter
sizliği zaman zaman konu olmuştur. Gayet tabiî ki,
kusurlarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Yeni ta
yinlerde ve yeni imkânlar yaratmada buna son de
rece dikkat ediyoruz. Çünkü, dış tanıtım bizim çok
önemli bir faalivetimizdir
1985 yılında tahmin ediyorum ki, 1 0 - 1 3 bin ci
varında yatak ilavesini öngörmekteyiz.
Katma Değer Vergisi, turizm alanında menfi rol
oynar mı? Tabiî ki, oynadığı yerler olabilir; ama biz
istisnalar arasında bunu düşünmedik. Buna mukabil,
çok yakında çıkartmış olduğumuz bir mevzuatla mem
leketin neresinde turizm tesisi yapılırsa yapılsın, yüz
de 100 indirimli olarak, yani «maliyetini ödeyinceye
kadar vergi alınmayacak^ diye mevzuat getirdik.
Bence bu ondan çok daha teşvik edici bir çaba idi.
Şu anda Katma Değer Vergisini turizmin dışında tut
mayı düşünmüyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Lezgin önal burada mı? Burada.
Sorusunu okutuyorum:
1. Dünyaca turizme önem verildiğini hepimiz
biliyoruz. Bu meyanda yurdumuzun ekonomisine
katkıda bulunmak gayesiyle dövize oldukça ihtiyaç
vardır. Şu halde turistlere gereken önemi vermiyoruz.
İstihdam yerleri yeterli midir? Mevcut olan tesisler
Türk Ulusunun onuruna yakışır durumda ve yeterli
midir?
2.; Mevsime göre tesislerimiz var mıdır?
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3. Akla gelmeyen her türlü düşüncelerden emin
olabilmek için, yurda giren turistler sıhhî bir dene
timden geçirilmekte midir?
4. Turistliğin anlam ve özelliği, ziyadesiyle yur
da döviz girmesi, güzelim Türkiye'nin yer ve tarihî
eserlerimizin kendilerine tanıtılması maksadına bağ
lıdır. Şu halde Avrupa devletlerince bilinen ve tanı
nan her yıl kervanlar halinde görmek üzere gezmek
istenen Hakkâri - Cilo ve Reşk o dağları ve yaylaları
için bir şeyler götürmeyi düşünüyor musunuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM İBAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (bevamla) — Sorunun
bazı kısımlarını iyi anlayamadujn. Anlayabildiğim ka
darıyla cevaplayayım.
«Turiste gereken önemi vermiyoruz» diyorlar, aym fikirde değilim. Elimizdeki jmkânlarla veriyoruz.
Turistlerden de pek şikâyet gejlmiyor; bilakis memnun olduklarına dair mektuplar var.
Sıhhî denetim konusu ise; İkiliyorsunuz beynelmilel sağlık teşkilatı vardır. Orada anlaşmalar vardır.
Siz bakmayın, Yunanlılar biz Rodos'a girerken lizollü paspaslara ayakları siMiriyoflar ama o kendilerinin bulduğu barbarca ve arızî Mr tedbir. Bizde böyle
bir şey şu anda yok. Tabiî yine biraz evvel bahsettiğim beynelmilel teşkilatların nlaşmalarında vardır;
eğer bir yerde kolera filan gipi bir hastalık varsa,
oradan gelen kimseleri sıhhî denetimden geçiriyoruz.
Cilo dağları ile Diyarbakır'% ilgili sorularınızı bilahara cevaplandıracağını. Şu anda hazır değilim
efendim,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın İdris Gürpınar?.. 'Buraca,
Sorusunu okutuyorum
1. Bilhassa turizm bölgeleri|ıde
Okul çağındaki öğrencilerle okul çağını geçmiş
halkın turizm eğitimi bakımından ne gibi tedbirler
düşünüyorsunuz?
2. Köyceğiz İlçesinin 1984| yılı turizm altyapısı
için yaklaşık 45 milyar liralık yatırım programı hemen hiç gerçekleşmemiştir. Bunlun sebebi nedir? Bu
yatırımlar ne zaman gerçekleşecektir?
r?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, okul çağındaki çocukların] turizm eğitimi amacıyla orta eğitime turizm dersi koydurulmuştur. 1976
yılından bu yana her yıl 15 - 2İ2 Nisan tarihleri arasında ilk, ortaokul ve liselerdi turizm haftası kut
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lanmaktadır. Bu kâfi midir, değil midir ayrı bir ko
nudur; ama okullarda böyle bir şey var.
Turizm ile eğitim başlıbaşına bir konu; vaktimiz
yok. Yoksa biz bunların Millî Eğitim Bakanlığının...
BAŞKAN — Sayın Bakanım, onların bir kısmı
na yazılı cevap verirsiniz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yazılı
da uzun sürer. Peki efendim.
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Uykun mu gel
di Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bu davranışınız çok gayri ciddî. Bir
daha böyle davranırsanız Tüzüğü uygularım size. Bir
defa daha yaptınız bunu.
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Bakan
bilmiyor mu Sayın Başkan?
BAŞKAN — Lütfen susar mısınız!.. Lütfen su
sar mısınız; burada Meclis vazifesi yapıyoruz.
Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının otelcilik ve tu
rizm okulları var; bazı yüksekokullarda ve fakülte
lerde turizm eğitimi yapan yerler var; bizim Türen
merkezlerimiz var; fakat bütün bunlara rağmen, tu
rizm tesislerinde turizm elemanı sıkıntısı var. Otel
ciler, eleman yokluğundan şikâyet ediyorlar ve «Burs
vermeye, staj yaptırmaya hazırız» diyorlar. Hakika
ten, ayrı ayrı, dağınık ve gayeye cevap vermekten
uzak olduğunu İtirafa mecburum. Eğer imkân bula
bilirsek bu sene bunların hepsini toparlamayı düşü
nüyoruz.
BAŞKAN — Diğer soruyu okuyalım efendim.
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Köyceğiz hak
kında 2 nci sorum cevaplandırılmadı Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Köyce
ğiz'in altyapısını mı sordunuz efendim?
İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Evet Sayın Ba
kan,
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim,
bizden evvelkilerin başlatıp yüzde 80 - 90'ını da on
ların tamamladıklarını şükranla analım, Güney An
talya Projesi başarılı bir şekilde neticelenmiştir. Bu
projeden sonra ikinci büyük projemiz, Muğla Pro
jesidir. Muğla Projesinin üç odak noktası vardır :
Köyceğiz, Fethiye ve zannediyorum ölü Deniz civa
rı, Buralarda arkadaşlarımız çalışıyor.
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Dünya Bankası, programlarından bundan sonra
turizmi çıkartmış olmasına rağmen, Güney Antalya'
daki iyi izlenimlerinin bir devamı mahiyetinde arzu
gösterdiler; «Burayı da yardımla finanse etmek sure
tiyle destdkleyeceğiz» dediler. Bu çalışmalar devam
ediyor; planlarımız son safhaya gelmiştir ve o kadar
detaylara inilmiştir ki, kitaplar halinde basılmıştır.
Zannediyorum ki Köyceğiz, en büyük nasibini en ev
vel alacak. Ben, seçim propagandası olur diye, Köy
ceğiz'in üzerine eğilmek istemedim.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bu Hac Yolu mevzuunu açıklayacağım. Tabiî,
adına hiçbir zaman «Hac Yolu» demeyeceğiz; ama
turizmde yabancıların revaç göstereceği, teveccüh
edeceği birtakım tarihî değerler varsa, Saint Jean
Kilisesi, Meryem Ananın Mezarı ve benzeri birçok
yerleri gezmek istiyorlar. Zannediyorum afkadaşım,
herhalde o bölgenin milletvekili; bir şey için söyle
miyorum, tenkit için değil de...

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Mesajı gönderdi
niz Sayın Bakan, mesaj gitt.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Siz ar
zu ettiniz.

SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Evet efendim, Ed«rne Milletvekiliyim.

BAŞKAN — Diğer soruyu, Siirt Milletvekili Sa
yın Abdürrezak Ceylan'ın sorusunu okutuyorum :
Yıllarca mabet olarak hizmet gören Ayasofya Camiinin tekrar ibadete açılmasını düşünüyor musu
nuz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu ak
şam çok güzel sorular var.
Efendim, zannediyorum bu Lozan Muahedesiy
le bir şeye bağlanmıştır. Bu, şu anda düşünmediğimiz
bir konudur; müspet veya menfi herhangi bir şey
söylemeyeceğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Edirne Milletvekili Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever'in sorularını okutuyorum :
1. Edirne'den başlayıp Efes'te son bulan Hac
yolu, turizme verdiğimiz önem bakımından Bakan
lığınızca nasıl değerlendirilmektedir?
2. Saroz Körfezinin, tabiî güzellikleri ve Hac
Yolu üzerinde bulunması sebebiyle gelecekte de tu
rizm bakımından yol yakınlığı nedeniyle ele alınma
sı düşünülmekte midir?
3. Bu güzergâhta küçük turistik tesisler için Tu
rizm Bankası kredisi verilmesine taraftar mısınız?
Bunu bir Avrupa Devleti Turizm Bakanı olarak dü
şünür müsünüz?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Avrupa
Devleti?.. Bir daha tekrarlar mısınız?
BAŞKAN — «Avrupa Devleti» diyor.
SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edirne) — Tabiî efendim, Trakya Avrupa değil mi?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Evet,
Edirne; havayolundan sonra Edirne, bizim en çok
işleyen kapımız, özellikle karayolu ile gelen kimsele
rin kapısı. 3 üncü sualinizle birleştireyim; biz o ha
valide hiçbir ayrım yapmıyoruz, Turizm Bankası ora
daki bütün turistik tesislere - koşullara uyulmuş ol
ması şartıyla - kredi veriyor, vermeye de devam ede
cektir. Çünkü, dediğim gibi, çok büyük bir turistik
yolun sağında solunda tabiat itibariyle de güzel yer
ler.
Saroz Körfezi hakkında şu anda bir hazırlığımız
yok efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Diğer soruyu, Antalya Milletvekili Sayın Kadri
Altay'ın sorularını okutuyorum :
Antalya Kaleiçi yöresi çok müsait bir turizm po
tansiyelini haizdir. Üzerinde hâlâ imar tahdidi var
dır. Mülk sahipleri 20 seneden beri muzdariptir.
Mevcut binalar çok ucuza devredilmektedir. Bu yöre
halkına ne zaman nefes aldırılacaktır?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi
efendim, suali biraz şöyle başka taraftan alalım. Biz
başarılarımızdan bahsetmek istemiyorduk; ama 10
gün evvel yurt içinde bir gazetenin ödülüne layık gö
rülen bir yerdir bu Kaleiçi düzenlemesi ve aynı ta
rihte de Dünya Turizm Yazarları Federasyonu da
aynı yeri yine «Altın Elma - 84 Turizm Oskan» na
layık görmüştür. Çok övünülecek bir hadisedir, ma
yısta da törenleri yapılacak. Türkiye'nin kentleşme
ve mimarî sahasında da dünyada boy ölçülebileceği
ni en güzel kanıtlamış bir örnektir.
Arkadaşlarımızın marifetinin mahsulünü, sembo
lik olarak, bakanlık olarak o Oskan ben aldım; ama
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hemen kendilerine orada tevdi ettim. Onların çaba
sıdır, sanatçılığının bir mükâfatıdır diye.
Şimdi, orada imar tahdidi şöyle var efendim :
Çok güzel bir eser oldu, bakınız, dünya çapında be
ğenildi. Tabiî, daha surlarının üstünde ve etrafın
da - adedini belki iyi 'hatırlayamayacağım, ama - bel
ki 100'ün üstüıîde galiba, evler teker teker korunma
ya alınmıştır.
Şimdi iki ihtimal vardır. Bir kere onu söyleye
yim; en az buradaki arkadaşlar, buradaki mal sahip
leri şikâyet etsinler bu işten. Çünkü dünya çapında
değerlenen bir yerin hemen yanıbaşında mülkleri var.
Yani akıllarından, hayallerinden geçmeyecek bir kıy
mete hemen kavuştular. Lalettayin bir kasabada bi
zim tescile aldığımız bir binanın sahibinin uğradığı
zarar ile bunun sağladığı kâr birbiriyle ölçülemez. Bu
sene bitti, önümüzdeki sene de en az şöyle bir 5 -.10
tanesi gayet rahatlıkla ortaya çıkacaktır. Kaldı ki,
yok fiyatına da kimin aldığını bilmiyorum. Böyle bir
şey konu değil Eğer bizim banka aldıyla rayiç bede
lini ödemiştir. Bize getirirseniz, memnuniyetle, (Bir
tenkit olarak almıyorum) bir zarara uğramış, rayiç
bedelin altında alındığını ifade eden bir arkadaş var
ise, getiriniz bakalım, yanlışlık varsa düzeltiriz efen
dim.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Siz değil Baka
nım, bazıları, mesela Koç 50 milyona aldı 3 tane
binayı.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Orada
şahıs evi yok efendim.
KADRÎ ALTAY (Antalya) — Dünya kadar var,
Kaleiçi diyorum Bakanım.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Kaleiçi'
nin hepsi bizim efendim.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sizinki başka efen
dim, ben size durumu sonra arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Altay, bilahara efendim.
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Diyarbakır Mületvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın sorularını okutuyorum :
1. Kürsüde Sayın ANAP Sözcüsü tarafından
bahis mevzuu edilen kitapların Bakanlığın neşriyatın
dan olduğundan Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ha
berdar mıdır? Haberi var ise, bunlara bugüne kadar
nasıl tahammül etmiştir?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bunun
cevabını verdik efendim.
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BAŞKAN — 2 nci soruyu okuyun efendim.
2. Millî kültürün Türk - İslam sentezinden mül
hem, olması itibariyle, kürsüde Sayın ANAP Sözcü
sü tarafından bahis mevzuu edilen kitapta, Mukad
des Kitabımıza hakaret mahiyetinde tavsif eden cüm
leler mevcut olduğunu müşahade ettik.
Sayın Kültür ve Turizm Bakanı, bu hakaretamiz
cümleler için, dikkat ediimesi lazım geldiğini ifade
ederek, «ehemmiyetli olmadığını» kürsüde beyan et
tiler. Sözlerinden kasıt nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bilakis,
meseleyi alıpta Cumhurbaşkanına kadar götürdüğü
müzü, bu kitapları ömrü billah dağıtmaya müsaade
etmeyeceğimi irade ettim. Nasıl ehemmiyeti yok de
rim?
BAŞKAN — Teşenkür ederiz efendim.
Erzurum Mületvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun sorularını okutuyorum :
Turizmi geliştirme kooperatifleri, turizmi geliştir
me bakımından çok büyük hamleler yapan ülkelerde
fevkalade büyük faktörlerle ortaya çıkmışlar ve o ül
kelerin turizm yönünden kalkınmalarına neden ol
muşlardır. Dış ödemeler dengesinde çok büyük olum
lu etken olmalarına rağmen;
1. Türkiye'de Turizm Bakanlığına bağlı Tu
rizm Geliştirme Kooperatifleri Daire Başkanlığı ku
rulmuş iken neden bu daire şube müdürlüğüne indir
genmiş ve bilahara da tamamen ortadan kaldırılmış
tır?
2. 'Bu kuruluşların faydaları şimdi ancak turis
tik el sanatlarında ve çok azı da turizm yönünden
faydalı işlevler içerisinde olduğu halde, Turizm Ba
kanlığı bunlara neden sahip çıkmamış ve bunları ka
deriyle başbaşa bırakılmıştır?
3. Turizm Geliştirme Kooperatifleriyle ilgili ye
niden etken olabilecekleri genel müdürlük seviyesin
de bir kuruluşa giderek Bakanlığınız içinde bir bi
rim kurulmasını ve tüm işlevlerine yardımcı olun
masın^ dair düşünceleri benimsiyor musunuz?
4. Şirketlerin yanı sıra ve tarihsel gelişimleri
incelendiğinde uırizm geliştirme kooperatiflerinin dün
yadaki çok büyük tesisleri yarattıkları bilinmektedir.
Turizm olgusu ve gelirlerinin tabana yayılmasına
dair inceleme yaptırmayı düşünüyor musunuz?
5. Bu konuda çok bilgili ve becerili, gönülden
turizm olgusuna inanmış personeli bir birimde top
lamayı ve bunlarla turizm patlamasında büyük rol
oynamayı düşünüyor musunuz?
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6. Halen dosyalarını bile Bakanlığınızdan Ticaret
Bakanlığına devrettiğiniz 21 (yaklaşık olarak) Turizm
Geliştirme Kooperatifini yeniden ihya etmeyi dü
şünüyor musunuz, ki bu kooperatiflere yaklaşık 20 25 bin kayıtlı üye bulunmaktadır, bu kadar üyenin
yaratıcılık kabiliyetini yeniden canlandırmak ister
misiniz?
HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yazılı
olabilir Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hay hay
efendim, yazılı arz edeyim efendim.

2. Ihlara Vadisi ve çevresindeki kilise ve diğer
eserlerin restorasyonu bakımından bir çalışma var
mıdır?
3 ; Konya - Aksaray karayolu üzerinde bulunan
Sultanhanı Kasabasındaki «Sultan Hanın» sanat de
ğeri nedeniyle buraya da özellikle yaz aylarında va
sati günde 20 ol obüs turist gelmekte ve fakat turiste
hizmet verecek tek bir tesis bulunmayışı yüzünden,
burada da gelen turistten hiçbir istifade sağlanama
maktadır.
Sultanhanı Kasabasına turistik tesisler yapılması
hususunda bir çalışma var mıdır?

BAŞKAN — Sayın Veysel Varol'un sorularını
okutuyorum :
1. Devlet tiyatrosu sanatkâr ve görevlileri sah
nede görevli bulundukları zaman ek bir ödenek ve
rilmekte midir?
2. Sözleşmeli kaç sanatkâr vardır? Bunların ka
çı bayan, kaçı erKektir?
3. Bu koldaki sanatkârların görevlerine daha
çok bağlanmaları için ne düşünülmektedir?
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ona da
yazılı,cevap arz edeyim efendim.

KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, kısa birer cümle ile cevap vereyim.

BAŞKAN — Sayın Salih Alcan'ın sorularım oku
tuyorum :
l1. Gerek yurt dışından gelecek ve gerekse yurt
içinde dinlenmek için turizme katılanlar çoğunlukla
dar gelirli kimselerdir.
Bunların gelirlerine göre pahalı turistik bölgeler
de kalmaları sınırlı olduğuna göre, bu durumdaki tu
ristlerin sayısını artırmak için ne gibi tedbirler dü
şünüyorsunuz?
2. Tiyatroyu belirli sayıda insan grupları seyre
diyor. Halkın tiyatroyu tanıması ve sevmesi için sa
hanın genişletilme tedbirleriniz nelerdir?
• KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yazılı
cevap vereyim tfendim.
BAŞKAN — Sayın Mustafa Sabri Güvenç'in so
rularım okutuyorum:
I. Güzel yurdumuzun tarihî ve turistik eserleri
bakımından en zengin yerlerinden birisi de Kapadokya yöresinde yer alan Ihlara vadisidir. Ihlara vadi
sine çok da turist, gelmekte; ancak turistin ihtiyacına
cevap verecek tesisler bulunmayışı yüzünden, gelen
turist hiçbir harcama yapmadan gitmektedir. Gelen
turistten azamî istifade edilmesini teminen Ihlara Va
disine bir otel yapılması düşünülmekte midir?

Kapadokya bölgesinde otel sıkıntısı vardır. Her
ne kadar geçen sene Turizm Bankası ilave yapmış
ise de, Beş Yıllık Kalkınma Planımızda biz Bakanlık
olarak veya Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Turizm
Bankasının kendisinin tesis yapmasına karşıyız, plan
da bu ilkeyi getirdik, «zarurî haller dışında» diye
açık bir kapı bırakmak şartıyla. Oraya çokça yerli ve
yabancı müracaat yapılmakta ve bir banka vasıta
sıyla bunları devamlı desteklemekteyiz. Otel sıkıntı
sının - sadece parayla değil - zamanla geçiştirileceği
ni nazarı itibara alırsanız, bugün için elimizden ge
len yapacak başka bir şey yok.
Restorasyon ameliyesi devam ediyor. Bizim Gö
reme projemiz vardır. Bizimle beraber UNESCO'nun
da bir Göreme projesi var, bir türlü uygulamaya so
kamadık, çünkü beynelmileldir, birtakım koşulları
var; ama bizim her sene 80 - 100 milyon lira civarın
da o yöreye para harcadığımız muhakkak. Layık ol
duğu ehemmiyeti veriyoruz.
Sultanhamam - Konya'da bir tesis mevzuuna ge
lince; bunu genel olarak bütün arkadaşlarımın ıttı
laına arz edeyim : Mahallî, yerel yöneticiler, beledi
yeler veya özel idareler, bize proje getirmeliler; bu
projeyle birlikte bir de fizibilite getirmeliler. Eğer,
biz turizm yönünden bunvn faydasına hem kendimiz
inanır, hem onları inandırırsak veyahut onlar tersini
yapar, bizi inandırırsa, biz bu projeleri her zaman
destekliyoruz.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Koyuncu?.. Burada.
Sayın Haydar Koyuncu'nun sorusunu okutuyo
rum :
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HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Müşavirleri
nize havale edersiniz efendim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hay hay
efendim.
BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu?.. Yok. Sorusu
nu geçiyoruz.
Sayın Ayhan Fırat?.. Burada.
Buyurun, sorunuzu sorun efendim.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, bir
mühendis olarak sizden bir şey öğrenmek istiyorum.
Turizm Bakanı olarak, ithal kömüre dayalı bir fab
rikayı Gökova Körfezine kurar mısınız? «Evet» veya
«Hayır» deyiniz.

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tetkik
ettiniz mi?
AYHAN FIRAT (Malatya) — Siz tetkik ettiniz
mi? İstirham ederim,
BAŞKAN — Sayın Fırat, sorunuzu sordunuz, ce
vabım verdi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, tet
kik ettik efendim, biz altına imza atıyoruz.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Devletin yayını var
elimizde, istirhım ederim Sayın Bakanım.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bana gelin, iki mühendis gibi ayrıca konuşalım;
lüzum yok.,
BAŞKAN — Efendim, mesele anlaşıldı; teşekkür
ederim Sayın Fırat.
Sayın Bakan, siz de sanıyorum cevabınızı verdi
niz; teşekkür ederim.
Efendim, sorular bitmiştir.
Sayın Bakanım, teşekkür ederim, sorular bitti
efendim; buyurun.

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Soru be
ni ilgilendirmiyor.
AYHAN FİRAT (Malatya) — Ama, efendim
biraz önce ilgilendirdiği için cevap verdiniz. Gökova'
ya kurulan santralin...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi,
bu sualiniz Turizm Bakanına sorulmaz. Mühendis
Mükerrem Taşçıoğlu'na gelin, bunu koridorda öğre
teyim.
AYHAN FfRAT (Malatya) — Efendim, biraz
önce...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hayır,
hayır, Turizm Bakanına sorulacak sual değil bu.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakanım,
biraz önce cevap vermeseydiniz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Turistik
tarafına verdim, başka bir şey demedim. Gökova
Körfezinin kirlenmeyeceğini ifade ettim.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır, siz, .«Ge
rekli tedbirler alınırsa» dediniz. Gerekli tedbirlerin
alınması bir para işidir. Bu parayı verdiğiniz zaman
o proje fizibilitesini kaybeder Sayın Bakanım.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yüce
Meclisin sayın üyeleri, dilimin döndüğü kadar ifa
deye çalıştım, elimizden geldiği kadar çalıştığımız gibi.
Yanlışlarımızı da açıkça ortaya koyduk. Bu yanlışlar
içerisinde büyük olanları da vardı, küçük olanları da
vardı. Mühim olan yanlışların ortaya açıklıkla konup,
bunun düzeltileceği yolunda, bir bakan olarak benim
taahhütte bulunmamdı.
Biz iktidar olarak, özellikle kültür meselelerindeki
rengini çok evvelden belirtmiş bir camiayız. O iti
barla, sizin vaktinizi almaktan korkuyorum; ama bir
cümleyle ifade edeyim. Milliyetçi, muhafazakâr bir
toplum olarak, millî kültürümüze her şeyden evvel ve
her şeyden fazla sahip çıkarak, çalışmalarıma devam
edeceğimi bir kere açıklamak isterim.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen
dim.
Değerli milletvekilleri, son söz milletvekilinindir
kuralına göre Sayın Altay'a, üzerinde söz veriyorum.
Buyurun Sayın Altay; süreniz 10 dakikadır efen
dim.
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın 'Başkan, de
ğerli milletvekilleri; sabah 19 uncu gündü, 20 nci gü-

1978 yılında basılan bu kitaplar hakkında ilgililer
aleynine tazminat davası açmayı düşünüyor muşu
nuz?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim, 1978 yılında olmuş, şimdi hukuken neyi ifade
eder onlara bakacağız tabiî de, yani bunun hesabını
sormak bize düşmez. Yine bir araştıralım efendim;
bir fikirdir.
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nün konusunu 19 uncu güne aldınız; ama ne yapayım,
beni 20 nci günde konuşturuyorsunuz, sağolun.
Sayın bakanım müsterih olsunlar, ben sadece tu
rizm üzerinde ve sadece kitle turizmi hakkında ko
nuşma yapacağım efendim; ama bu arada da öneri
lerim olacak.
ödemeler dengesi için hem ihracat diyeceksiniz,
hem' işçi dövizi diyeceksiniz, üçüncü sırayı turizme
vereceksiniz; ama turizmde hiçbir şey yok. Olmaz
böyle bir şey. «650 milyon dolar geliyor dediniz; ama
çıkanları söylemediniz sayın bakanım.
Kıymetli milletvekilleri, bilindiği üzere turizmin
birçok çeşitleri vardır. Bunların sınıflandırılması v&
adlandırılması için kabul edilen prensip, turizm ola
yına katılan kişilerin maksatlarıdır, tşte bu nedenle
kitle turizmi adını alan seyahat türüne, katılma sayı
sına göre tasnifte yer veriliyor. Kitle turizmi ne de
mek? Heybet demek, heybet. Çok sayıda kişinin toplu
olarak yolculuk yapması ve belli bir mahalde konak
lamışıdır. Biraz yüksek sesle konuşuyorum dinlesiniz
diye. (Alkışlar) Bu şekilde hareket etmenin esas sebe
bi, seyahata katılanlara sağlanan ekonomik avantaj
dır, denilebilir.
Kıymetli milletvekilleri, turizm türünü dile getirdi
ğim için, şu iki konuya da yer vermeyi faydalı bulu
yorum :
Birincisi, 1984 yılı içinde Turizm Bakanlığı, zor
durumda olan ortadirek mensupları için bunların
mevsimlik dinlenme ihtiyacını karşılamak bakımından
yepyeni bir turizm çeşidi geliştirmiştir; o da çadır
turizmidir efendim, çadır zedelere karşı. Bu durumu
yıkıcı bir tenkid olarak yapmadığımı, uygulamaya ko
nan işin süratli hizmet vermenin bir girişimi olarak
değerlendirdiğimi de bilhassa vurgulamak istiyorum
efendim. Sayın bakan dile getirdiler, çadırı kaldırdılar,
göçebeyi ortadan kaldırdılar; ama sosyal turizmi ge
tirdiler, O da çok önemli.
İkincisi de, Turizm Bakanlığının bir becerisi olan
ve ileride ülke ekonomisine de büyük katkısı olacağı
öngörülen girişimidir. Bu da, daha ziyade Avrupa yön
lü olan kitle turizmini Ortadoğuya da çevirterek, iki
taraflı duruma sokması halidir. Çok önemli. Bu vesi
le ile her ne kadar bu durumda turizm literatürü için
ikinci yeni bir tür yaratılmış ve de Türk basını buna
«entari turizmi» adını takmışsa da, amatör bir turizm
ci olan ben, kitle turizmini destekleyecek bu teşebbü
sün çok faydalı olacağı ve ekonomiye de büyük kat-
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kıda bulunacağı görüşündeyim ve bu konuda samimi
yim. Zira ben 1984 yılı içinde turizm mevzuatında
yapılan önemli birçok değişikliğin buna fırsat verece
ği fikrini taşıyorum.
Sit yüzünden boğulmuştur Türkiye. Geniş tutulan
yönünün daraltılması lazım. Raporlar verildi, hâlâ ye
rine ulaşılmadı. Ankara Gazeteciler Cemiyetinin Kaş'
ta bir sitesi var; yatırımı hazır, projesi hazır, her şeyi
hazır; fakat sit elini kolunu bağlıyor ve beklemede.
Neden? Kaş'ta hangi doğayı koruma? Nedir orası
Ama takdir bakanımızın,
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞCIOĞLU (Sivas) — Sayın Altay,
bitti o konu.
KADRİ ALTAY (Devamla) — Bilmiyorum efen
dim. İnşallah, sevinirim; Beyhan Cenkçi düşünsün.
Değerli milletvekilleri, müsaadenizle şimdi esas ko
nuya geçiyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Altay, 5 dakikanız var efen
dim, lütfen.
KADRİ ALTAY (Devamla) — Peki efendim.
Ödemeler dengesi sonucunda zor duruma giren
ekonomimizin bu darboğazdan kurtulması için döviz
kazanmak amacıyla yapılan girişimler içinde ihracat
ve işçilerden sonra üçüncü sıra bildiğiniz üzere turizm
sektörüne verilmiştir. Döviz kazanma potansiyelimiz
bakımından sıraya giren ve önem kesbeden turizme
planlamada da yer verilmesine rağmen uygulamada
gereken önemin verilmediği açıkça görülmektedir. Bi
raz evvel çok önem verdik dediler Bakanım, arz ede
ceğim, bilhassa kitle turizmi için, bilhassa şu husus
ları neden olarak göstermek istiyorum. Döviz getire
cek turizm türüne tam manasıyla yönelinmiyor efen
dim. Kitle turizmi ihtiyacını karşılayacak yatırım
lar yapılmıyor. Dolayısıyla konaklama tesislerinin ço
ğaltılmasına çalışılmıyor. İşte kimse sıkı sarılmıyor.
Turizm için programlanan bütçe dahi isabetli bir şe
kilde kullanılmıyor, yani bütçenin çoğu öncelikli turizm
maksadı için harcanmıyor. Finansman için özendirici
tedbirlerin alınmasında gecikmeler oluyor. Bilhassa
kitle turizmine yararlı olacak dış ve iç tedbirlerin
alınmasına önem verilmiyor. Bugüne kadar hükümet
eden bütün iktidarların sayın milletvekillerinin he
men hepsinin turizm sektörüne önem vermediği ve
bu hizmeti gereği gibi yürütmediği de bir hakikattir.
Bunun esas nedeni bana göre Türk Milletine turiz
min öneminin yeteri kadar anlatılamamış, eğitileme-
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miş olmasıdır. Daha doğrusu millete ters düşmesi se
bebiyle turizm hazmettirilememiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi de aşağıda arz edece
ğim bilgiler, yukarda belirttiklerimin ne kadar doğru
ve acı bir gerçek olduğunu ortaya koyacaktır.

Bakın arkadaşlarım, sayın bakanım en iyi du
rumda bakanlık ediyor. 12 Eylülü yaratanlar ve o dö
nemin hükümetinin turizm alanında gelecek hükümet
lere bıraktığı büyük kolaylıklar sağlayan birkaç ko
nuyu şöyle sıralayabilirim :
Bir kere, evvela devletin turizm politikası tayin ve
ilan edildi.
Ülke yararına olan turizm hedef, amaç ve görev
leri tayin edildi; bunları yürütecek mevcut teşkilat
geliştirildi.

Bilindiği üzere Temmuz 1984 ayı içinde Beşinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi. Lütfen bakı
nız, bu planın 3 üncü bölüm 6 ncı kısım 5 inci sıra
sında yer alan turizm hedeflerinde neler var. 1985 yı
lında yurdumuza gelecek yabancı turist sayısı 2 mil
yon, evet, işte 650 milyon da para. Buna karşılık
aynı yıl yurt dışına çıkacak olan vatandaş sayısı 2
milyonu aşkın. Çıkarken ne yapacak bunlar, para har
camayacak mı?

1980 - 1984 yılları içinde, turizmi düzenlemek, ge
liştirmek, dinamik bir yapıya ve işleyişe kavuşturmak
için yasa çıkarıldı, yönetmelik yürürlüğe kondu.
Görüyorsunuz ya sayın milletvekilleri, turizm için
H'itün gerçekler bunlar, turizmin esası da bu. Bunlar
turizme ışık tutuyor, bunlar turizme ruh veriyor, yön
veriyor; ama turizmin kitle turizmi olması için yal
nız ve yalnız para lazım.

ikincisi, 1985 yılı için beklenen turizm geliri söy
lediğim gibi 610 milyon dolar. Peki, yurt dışına gide
cek 2 milyonu taşan vatandaşın dışarıya götüreceği
ve harcayacağı döviz tutarı ne kadar olacaktır acaba?
Bu hususu takdirlerinize bırakıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Altay, lütfen
efendim, daha yapacak çok işimiz var.

Son sözümü şöyle belirtiyorum: Kitle turizmi için
yalnız ve yalnız sıklet merkezi yapılması var. Antal
ya'da her şey, okuduklarınız, gördükleriniz, işittikleri
niz gibi değildir. Antalya'nın en iyi yöresinde, çok ev
vel gelen MCNamara şubat ayında denize girmiştir.
Dünya Bankasının verdiği parayı hâlâ bitiremedik
efendim, bitiremedik, kullanılan para hep odur. Antal
ya'ya hiçbir yatırım yapılmamıştır bu yönden, o pa
radan yapılmıştır; tabiî bu da kolay.

toparlayalım

KADRÎ ALTAY (Devamla) — Peki efendim.
Üçüncüsü, 1985 yılında mevcut olan 65 bin turis
tik yatağa ancak, az denilebilecek olan 10 bin kadar
bir yatak adedi ilave edilebilecektir. Bunun ise, ülke
ve bilhassa kitle turizmi için oldukça az olduğu aşi
kârdır.
Yine Beş Yıllık Kalkınma Planında «tikeler ve po
litikalar» bölümünde, kitle turizmine öncelik verile
ceği kesinlikle belirtilmiştir; hem. belirtiyorsun, hem
hiç yok; olmaz böyle bir şey.
Bakanlık için 1985 yılına ait programlanan büt
çeye gelince. Gerek yatırımlarda, gerek turizmin tanıt
ma ve pazarlanmasmda, gerekse fonlara katılma
ödemelerinde ülke turizm politikası için bir yeterlilik
görülmüyor. Bu maksatla 1985 yılı için alınan ted
birler; ancak mevcut turizm faaliyetlerini yürütebile
cek ve daha önoe başlanmış olan turizm yatırımlarını
ancak idame ettirebilecek düzeydedir. Biz diyoruz ki,
bu bütçeyle değil turizm patlaması, ilerlemesi dahi
olmaz; turizm ancak ve ancak yerinde sayar, sayar
da sayar.
BAŞKAN — Sayın Altay, vaktiniz doldu, lütfen
toparlamaya çalışın.
KADRÎ ALTAY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
Başkanım.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET
MÜKERREM TAŞÇIÖĞLU (Sivas) — İnsaf, insaf.
(

KADRİ ALTAY (Devamla) — Benim biraz evvel
dile getirmek istediğim konu şu : Kaleiçi'nde yalnız
iskele yapıldı, çok önemlidir; ama o Kaleiçi'nin sa
kinlerine hiçbir kolaylık sağlanmadı. Gidin işletme
lere, bir tek Antalyalı yok. Antalyalı istimlaklerde al
dığı az parayla dışarı âtıldı, onlara iştirak gücü lazım
dı, pay verilmesi gerekirdi, 20 seneden, 30 seneden
beri çivi çakılmayan Kaleiçi'ndeki Antalyalılar mus
tariptir, o bakımdan söyledim, Planlanıyor; bir an ev
vel turizme hizmet verebilecek 50 bin yatağa sahip
bir yer var; Antalya'yı sembolize eden yalnız Yivli
Minare değil, Lara ve Karpuzkaldıran plaj kesimleri
dir; burası turizmin her şeyine kadirdir, potansiyeli
üstündür; ama nerede?
Efendim, çok sağolun, teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay.
Sayın milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın Bütçesi ve Kesinhesabı üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır.
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Şimdi, Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza
sunacağım : Bölümlere geçilmesini kabul edenler...
Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir.
Bölümleri okutup, ayrı, ayrı oylarınıza sunacağım.

19 . 12 . 1984
Prog.
Kodu

Açıklama
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Hizmet Programlarına da
ğıtılamayan transferler
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kaibul
edilmiştir.

(A) cetvelini okutuyorum :
1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Yılı
Bütçesi

900

A — CETVELİ
Prog.
kodu
101

111

112

Lira

378 mı ooo

Lira

Açıklama
Genel yönetim ve destek
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

0: 3

2 726 571 000

21 585 182 000
Kültür sanat hizmetleri
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Ülke turizminin geliştiril
9 638 700 000
mesi ve tanıtılması

TOPLAM
34 328 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığının Bütçesinin bölüm
leri kabul edilmiştir.
2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1983 Malî Yılı
Kesinhesabı
BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun
Tasarısının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Bölümleri okutuyorum:

A — CETVELİ

Prog.
101

111

112

900

Gider
Lira

1 135 235 220

924 748 225

210 486 995

12 474 185 462 10 985 646 028

1 488 539 434

10 415 699 915

5 927 044 680

4 488 655 235

667 513 700

548 696 798

118 816 902

24 692 634 297 18 386 135 731

6 306 498 566

Ödeneğin çeşidi
Genel yönetim ve destek hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Kültür ve sanat hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması
hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler
GENEL TOPLAM

İptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

Ödenek
Lira

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Değerli milletvekilleri, böylece Kültür ve Turizm
Bakanlığının Bütçesi ve Kesinhesabı kabul edilmiştir,
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, programda yer alan bütçe

leri görüşmek için 20 Aralık 1984 Perşembe günü,
yani bugün saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.
Kapanma Saati : 02.30
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Ti Bi M. Mj

B : 47

19 . Î2 * 1984

0:3

Orman Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu :
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

: 400
: '.$31
: 326
9
:
1
:
1
:
: 67
2
:

Çekimserler
Geçersiz oy
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

(Kabul edenler)
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Coşkun Bayram
Cüneyt Canver
Ahmet Remzi Çerçi
Ahmet Şevket Gedik
Yılmaz Hocaoğlu
Nuri Korkmaz
Nurettin Yağanoğlu
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Mehmet Arif Atalay
Mehmet Deliceoğlu
Ahmet Sırrı Özbek
AFYON
Abdullah Altıntaş
Metin Balıbey
Hamdıi özsoy
Nihat Türker
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Paşa Sarıoğlu
AMASYA
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Kâzım îpek
İsmet Özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Ahmet Kemal Aydar
Sururi Baykal
Ali Bozer
Necdet Calp
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu

Hüseyin Barlas Doğu
Neriman Elgin
Nejat Abdullah Gülecek
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Mehmet Seyfi Oktay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
İsmail Saruhan
Oğan Soysal
Fatma Rezan Şahinkaya
ANTALYA

BİLECİK
Yılmaz Demir
Recep Kaya
/BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Ali Doğuşlu
BİTLİS
Rafet İbrahimoğlu
Kâmran İnan
Faik Tarımcıoğlu
BOLU
Seçkin Fırat
Turgut Yaşar Gülez

Kadri Altay
Ümit Halûk Bayülken
Mustafa Çakaıioğlu
Abdullah Cengiz Dağyar
Sudi Neş'e Türel

Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım O'ksay
Fuat öztekün
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğlu

ARTVİN
Nevzat Bıyıklı
Ahmet Doğru
Hüseyin Şen

BURSA
İlhan Aşkın
Mehmet Azizoğlu
M. Memduh Gökçen
M. Kemal' Gökçora
Kemal îğrek
A. Sabahattin Özbek

AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Nüshet Goral
Ertuğrul Gökgün
Osman Esgin Tipi

Fahir Sabunliş
İsmet Tavgaç
Mustafa Ertuğrul Ünlü

BALIKESİR
Davut Abacıgil
Mustafa Çorapçıoğlu
ismail Dayı
Fenni Islimyeli
Necat Tunçsiper
Cahit Tutum
-

Saffet Sakarya
İlker Tuncay
ÇORUM
Ünal Akkaya
Ali Ayhan Çetün
Mehmet Besim Göçer
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Mustafa Kani Bürke
Ayçan Çakıroğulları
Halil İbrahim Şahin
Ismaü Şengün
DİYARBAKIR
Şeyhmus Bahçeci
Cevdet Karakurt
Kadir Narin
Hayrettin Ozansoy
Ahmet Sarp
EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan
S. Hüsamettin Konukseve
İsmail Üğdül
MuMttin Yıldırım
ELAZIĞ
Mehmet özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Veysel Varol

ÇANAKKALE
Na'dir Pazarbaşı
Cafer Tayyar Sadıklar
Ayhan Uysal'

ERZURUM
Ebubekir Akay
İlhan Araş
Sabahattin Araş
Sabahattin Eryurt

ÇANKIRI
Ahmet Özkan
1

— 590 —

T, B. M. M,
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
İsmet Oktay
Mehmet Nuri Üzel
GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
Süleyman Koyuncugil
M. Hayri Osmanlıoğlu
Ünal Yaşar
Feyzullah Yıldırır
GİRESUN
Burhan Kara
Cevdet Karslı
Yavuz Köymen
Turgut Sera Tirali
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
İbrahim Turan
HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
Lezgin önal
HATAY
Tevfik Bilal
Mustafa Çelebi
Abdurrahman Demlirtaş
İhsan Gürbüz
Kâmran Karaman
Hamit Melek
M. Murat Sökmenoğlu

B : 47

B, Doğancan Akyürek
İmren Aykut
Sabit Batumlu
Ömer Necati Cengiz
M. Vehbi Dinçerler
Hayrettin Elmas
Halil Orhan Ergüder
İsmail Safa Giray
Hüseyin AVni Güler
Ömer Ferruh îlter
Mehmet Rafkaslııgil
Doğan Kıasaıroğlu
Alltan Kavak
R. Ercüment Konukman
Leyla Yeniay Köseoğlu
Feridun Şakir öğünç
Tülaıy Öney
Turgut Özal
Günseli özkaya
Namık Kemal Şentürk
Bilâl Şişman
Ali Tanrıyar
Arife Necla Tekinel
Mustafa Tınaz Titiz
Saim Bülend Ulusu
İbrahim Ural
Reşit Ülker
Ahmet Memduh Yaşa
Fazıl Osman Yöney
İZMİR

İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hükmöt Biceratürk
Ali İhsan Elgin
Durmuş Fikri Sağlar
Rüşftü Kâzım Yücelen

Mahmut Akkılıç
Hüseyin Aydemir
Durcan Emirbayer
İsmet Kaya Erdem
Fikret Ertan
Burhan Cahit Gündüz
Yılmaz Önen
Özdemir Pehlivanoğlu
Işılay Saygın
Turgut Sunalp
Ahmet Süter
Süha Tanık
Ali Aşkın Toktaş

İSTANBUU
Behlç Saidi Abbasoğlu

KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt

İSPARTA
Metin Ataman
Fatlma Mihriban Erden
îbralhîm Fevzi Yaman

19 . 12 . 1984
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Mehmet Turan Bayezit
Alaeddin Kısakürek
Mehmet Onur
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Topçuoğlu
KARS
İlhan Aküzüm
Sabri Araş
Aziz Kaygısız
Ömer Kuşhan
Musa Öğün
Halis Soylu
KASTAMONU
Sadettin Ağacık
Hüseyin Sabri Keskin
Erol Bülent Yalçınkaya
KAYSERİ
Mehmet Üner
Muzaffer Yıldırım
KIRKLARELİ
Erol Ağagil
Cemal Özbilen
KIRŞEHİR
İsmet Ergül
KOCAELİ
Osman Nuri Akyol
Mustafa Baıtgün
Salih Güngörmez
Orhan Otağ
KONYA
Vecihi Akın
Abdurrahman Bozkır
Kadir Demir
Ziya Ercan
Salim Erel
Nihat Harmancı
Sabri Irmak
Emin Fahrettin özdilek
Abdullah Tenekeci
KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur
Ahmet Ekici
Mustafa Uğur Ener
Mustafa Kalemli
A. Necati Kara'a
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MALATYA
İlhan Dınçel
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Ahmet llhami Kösem
Fahri Şahini
Talat Zengin
MANİSA
Abdullah Çakırefe
Mehmet Timur Çınar
İsmail özdağlar
Mekin Sarıoğlu
Gürbüz Şakranlı
İsmet Turhangil
Münir Fuat Yazıcı
MARDİN
Süleyman Çelebi
Beşir Çelebioğlu
Mehmet Necat Eldem
Abdülkerim Yılmaz Erdem
Kenan Nuri Nehrozoğlu
MUĞLA
Mehmet Umur Akarca
Ahmet Altıntaş
Idris Gürpınar
Muzaffer İlhan
MUŞ
Alaattin Fırat
Nazmi önder
Atilla Sın
NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
Faruk Dirik
Hacı Turan öztürk
NİĞDE
Emin Alpkaya
Mustafa Sabri Güvenç
Birsel Sönmez
Arif Toprak
ORDU
Ali Mazhar Haznedar
Nabi Poyraz
İhsan Nuri Topkaya
Bahriye Üçok
Şükrü Yürür

TVB<M. M,
RİZE
Arif Şevket Bilgin
Turgut Halit Kunter
Fehmi Memişoğlu
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nihat Akpak
Mustafa Kılıçaslan
Mümtaz Özkök
A. Reyhan Sakalhoğlu
Turgut Sözer
SAMSUN
tlyas Aktaş
Hasan Altay
Muhlis Arıkan
Mehmet Aydın
Beratı Erdoğan
Gülami Erdoğan
Fahrettin Uluç.
Süleyman Yağeıoğlu

Bi47
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TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı
Salih Akan
Ali Rıfikı Atasever
Ahmet İKaraevli
TOKAT
Metin Gürdere
Selim Koçaker
Enver özcan
SIVAŞ
Cemal özdemir
Yılmaz Altuğ
Talât Sargın
Mustafa Kemal Palaoğlu
Mehmet Zeki Uzun
Ahmet Turan Soğancıoğlu
TRABZON
M. Mükerrem Taşcıoğlu
Eyüp Aşık
Şevki Taştan
Osman Bahadır
Mehmet Kara
ŞANLIURFA
Yusuf Ziya Kazancıoglu
Mustafa Demir
Fahrettin Kurt
Osman Doğan
TUNCELt
Bahri Karakeçili
Ali Rıdvan Yıldırım
Aziz Bülent Öncel

SÜRT

Aydın Baran
Nejdet Naci Mimaroğlu
Rıza Telcin
SİNOP
Hilmi Biçer
Halit Barış Can
özer Gürbüz

UŞAK
Yusuf Demir
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
Hüseyin Aydın Arvasi
Fevzi Necdet Erdinç
Mirza Kurşunluoğlu
Ferit Melen
YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Lutfuliah Kayalar
Mahmut Orhon
ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Engin Cansızoğlu
Rıza öner Çakan
Fevzi Fırat
Muhteşem Vasıf Yücel

(Reddedenler)
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu

ESKİŞEHİR
Münir Sevinç
(Çekimser)
İSTANBUL
Yılmaz İhsan Hastürk
(Geçersiz Oy)
GAZİANTEP
Mustafa Rüştü Taşar
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YOZGAT
Selahattin Taflıoğlu

T, B, M. M4

B : 47

19 . 12 , 1984

O: 3

(Oya katılmayanlar)
ADANA
Ledin Barlas
Vehbi Batuman
Mehmet Erdal Durukan
Metin Üstünel
AĞRI
İbrahim Taşdemir
Mehmet Yaşar
ANKARA
Eşref Akıncı
Hüseyin Cahit Aral (B.)
Osman Işık
H. İbrahim Karal
(Bşk. V.)
Halil Şıvgın
ANTALYA
Ali Dizdaroğhı
Aydın Güven Gürkan
AYDIN
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu
BALIKESİR
Şerafettin Toktaş
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Ali Kemal Erdem
BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
«B.)

ÇANAKKALE
Onural Şeref Bozkurt
ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
İhsan Tombuş
DİYARBAKIR
Maihmud Altunakar
Özgür Barutçu
ELAZIĞ
Zeki Yavuztürk (B.)

Yaşar Albayrafc
İbrahim Özdemir
Kemal özer (İz.)
İZMİR
Vural Arıkan (İz.)
Hayrullah Olca (İz.)
Rüştü Şardag
KASTAMONU
Şaban Küçükoğlu
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı
İbrahim Özbıyık
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
Mehmet Sedat Turan

ERZİNCAN
Metin Yaman
ERZURUM
Togay Gemalmaz
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Cemal Büyükbaş <B.)

KIRKLARELİ
Şükrü Babacan

GAZİANTEP
Galip Deniz

KIRŞEHİR
Mehmet Budak
Tevfik Güneş

İSPARTA
Musltaıfa Kemal Toğaıy

KOCAELİ
Abdulhalim Araş
dBşk. V.)

İÇEL
Metanet Kocabaş
Edip özgene

KONYA
Altınok Esen
Haydar Koyuncu

İSTANBUL
Bülent Akarcalı

(Açık üyelikler)
BİNGÖL

: 1

İSTANBUL

: 1

»>••-<«
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Kemal Or
Saffet Sert
MANİSA
Mustafa İzci
NİĞDE
Haydar Özalp
ORDU
Hüseyin Avni Sağesen
SİİRT
M. Abdurrezak Ceylan
SİVAS
Ruşan Işın
Mahmut Karabulut
ŞANLIURFA
Vecihd Ataklı
TRABZON
Necmettin Karaduman
(Başkan)
TUNCELİ
Musa Ateş
YOZGAT
Hüseyin Mükerrem Hiç
ZONGULDAK
Veysel Atasoy
Cahit Karakaş
Isa Vardal (İz.)

T. B. M. M,

B : 47

19 . 12 s 1984

0:3

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Verilen Oyların
Sonucu :
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çdkimser
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: <too
: '.530
: '.)26
3
:
1
:
68
2
:
(Kabul edenler)

ADANA
Ahmet Akgün Al bayrak
Coşkun Bayram
Cüneyt Canver
Ahmet Remzi Çerçli
Ahmet Şevket Gedik
Yılmaz Hocaoğlu
Nuri Korkmaz
Nurettin Yağanoğlu
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Mehmet Arif Atalay
Mehmet Delıiceoğlu
Ahmet Sırrı Özbek
AFYON
Abdullah Altıntaş
Metin Balıbey
Hamdı Özsoy
Nihat Türker
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Paşa Sarıoğlu
AMASYA
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Kâzım İpek
tsmet özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Ahmet Kemal Aydar
Sururi Baykal
Ali Bozer
Necdet Calp
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu J

Hüseyin Barlas Doğu
Neriiman Elgin
Nejat Abdullah Gülecek
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Mehmet Seyfi Oktay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
ismail Saruhan
Oğan Soysal
Fatma Rezan Şahinkaya
ANTALYA
Kadri Altay
Ümit Halûk Bayülken
Mustafa Çakaloğlu
Abdullah Cengiz Dağyar
Sudi Neş'e Türel
ARTVİN
Nevzat Bıyıkh
Ahmet Doğru
Hüseyin Şen
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Nüshet Goral
Ertuğruil Gökgün
Osman Esgîn Tipi
BALIKESİR
Davut Abacıgil
Mustafa Çorapçıoğlu
İsmail Dayı
Fenni Islimyeli
Necat Tunçsiper
Cahit Tutum

BİLECİK
Yılmaz Demir
Recep Kaya
BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Ali Doğuşlu
BİTLİS
Rafet tbrahimoğlu
Kâmran İnan
Faik Tarımcıoğlu
BOLU
Seçkin Fırat
Turgut Yaşar Gülez
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım Oksay
Fuat özteMn
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğlu

Saffet Sakarya
İlker Tuncay
ÇORUM
Ünal Akkaya
Ali Ayhan Çetlin
Mehmet Besim Göçer
DENİZLİ
Muzaffer Arici
Mustafa Kani Bürke
Ayçan Çakıroğulları
Halil İbrahim Şahin
İsmail Şengün
DİYARBAKIR
Şeyhmus Bahçeci
Cevdet Karakurt
Kadir Narin
Hayrettin Ozansoy
Ahmet Sarp

BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
İlhan Aşkın
Mehmet Azizoğlu
M. Memduh Gökçen
M. Kemal Gökçora
Kemal Iğrek
A. Sabahattin Özbek
Fahir Sabunliş
İsmet Tavgaç
Mustafa Ertuğrul Ünlü

EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan
S. Hüsamettin Konuksever
İsmail Üğdül
Muhittin Yıldırım

ÇANAKKALE
Nadir Pazarbaşı
Cafer Tayyar Sadıklar
Ayhan Uysal
ÇANKIRI
| Ahmet Özkan
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Mehmet Özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Veysel Varol
ERZURUM
Ebubekir Akay
Sabahattin Araş
Sabahattin Eryurt

T. B. M. M,
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar
İsmet Oktay
Mehmet Nuri Üzel
GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
Süleyman Koyuncugil
M. Hayri Osmanlıoğlu
Ünal Yaşar
Feyzullah Yıldırır
GİRESUN
Burhan Kara
Cevdet Karsh
Yavuz Köymen
Turgut Sera Tirali
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akıif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
İbrahim Turan
HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
Lezgin Önal
HATAY
Tevfik Bilal
Mustafa Çelebi
Abdurrahman Demlirtaş
İhsan Gürbüz
Kâırıran Karaman
Hami Melek
M. Murat Söfcmenoğlu
İSPARTA
Metin Ataman
Fatma Mihriban Erden
İbraJhim Fevzi Yaman
İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hikmet Bicentöirk
Ali İhsan Elgin
Durmuş Fikri Sağlar
Rüştü Kâzım Yücelen
İSTANBUL
Böhîç Sadi Abbasoğlu
B, Doğancan Akyürek
İmren Ayfcult

JB: 47

Sabit Baitumlu
Ömer Necati Cengiz
M. Vehbi Dincerlar
Hayrettin Elmıas
Halil Orhian Engüder
İsmail Safa Giray
Hüseyin Avni Güler
Ömer Ferruh 'll'ter
Mehmet Kafkaslrgü
Doğan Kasaroğlu
Altan Kavak
R. Ercümenlt Konukman
Leyla Yeniay Köseoğlu
Tülay öney
Turgut Özal
Günseli özkaya
Namık Kemal Şentürk
Bilâl Şişman
Ali Tanrıyar
Arife Necla Tekinel
Mustafa Tınaz Titiz
Saim Bülend Ulusu
ibrahim Ural
Reşit Ülker
Ahmet Memduh Yaşa
Fazıl Osman Yöney
İZMİR
Mahmut Akkılıç
Hüseyin Aydemir
Durcan Emirbayer
İsmet Kaya Erdem
Fikret Ertan
Burhan Cahit Gündüz
Yılmaz önen
özdemir Peihiivanoğlu
Işılay Saygın
Turgult Sunalp
Ahmet Süter
Süha Tanık
Ali Aşkın Toktaş

19 . 12

s

1984

I
I
I
I
I
I

O: 3

KARS
İlhan Aküzüm
Sabri Araş
Aziz Kaygısız
Ömer Kuşhan
Musa Öğün
Halis Soylu
KASTAMONU
j Sadettin Ağacık
I Hüseyin Sabri Keskin
Erol Bülent Yalçınkaya
KAYSERİ
Mehmet Üner
Muzaffer Yıldırım
KIRKLARELİ
Erol Ağagil
Cemal özbilen
KIRŞEHİR
İsmet Ergül
KOCAELİ
Osman Nuri Akyol
Mustafa Batgün
Salih Güngörmez
Orhan Otağ
KONYA
Vecihi Akın
Abdurrahman Bozkır
Kadir Demir
I Ziya Ercan
Salim Erel
Nihat Harmancı
Sabri Irmak
Emin Fahrettin özdilek
Abdullah Tenekeci

KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt
Mehmet Turan Bayezit
Alaeddin Kısakürek
Mehmet Onur
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Topçuoğlu
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KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur
Ahmet Ekici
Mustafa Uğur Ener
Mustafa Kalemli
A. Necati Kara'a
MALATYA
ilhan Dinçel
Metin Emiroğlu
Ayhan Fırat
Ahmet İlhamı Kösem
Fahri Şahin
Talat Zengin

-

MANİSA
Abdullah Çakırefe
Mehmet Timur Çınar
Mustafa izci
İsmail özdağlaı
Mekin Sarıoğlu
Gürbüz Şakranlı
ismet Tuıftangil
Münir Fuat Yazıcı
MARDİN
Süleyman Çelebi
Beşir Çelebioğlu
Mehmet Necat Eldem
Abdülkerim Yılmaz Erdem
Kenan Nuri Nehrozoğlu
MUĞLA
Mehmet Umur Akarca
Ahmet Altıntaş
tdris Gürpınar
Muzaffer ilhan
MUŞ
Aiaattin Fırat
Nazmi önder
Atilla Sın
NEVŞEHİR
Ali Babaoğlu
Faruk Dirik
Hacı Turan öztürk
NİĞDE
Emin Alpkaya
Mustafa Sabri Güvenç
Birsel Sönmez
Arif Toprak
ORDU
Ali Mazhar Haznedar
Nabi Poyraz
ihsan Nuri Topkaya
Bahriye Üçok
Şükrü Yürür
RİZE
Arif Şevket Bilgin
Turgut Halit Kunter
Fehmi Memişoğlu
Ahmet Mesut Yılmaz
SAKARYA
Nihat Akpak
Mustafa Kılıçaslan

T. B. M. M.
Mümtaz özkök
A. Reyhan Sakallıoğlu
Turgut Sözer
SAMSUN
llyas Aktaş
Hasan Altay
Muhlis Arıkan
Mehmet Aydın
Berati Erdoğan
Gülami Erdoğan
Fahrettin Uluç
Süleyman Yağcıoğlu
SÎİRT
Aydın Baran
Nejdet Naci Mimaroğlu
Rıza Tekin
SİNOP
Hilmi Biçer

B:47

Halit Barış Can
özer Gürbüz
SİVAS
Yılmaz Altuğ
Mustafa Kemal Palaoglu
Ahmet Turan Sogancıoğlu
M. Mükerrem Taşcıoğlu
Şevki Taştan
ŞANLIURFA
Mustafa Demir
Osman Doğan
Bahri Karakeçili
Aziz Bülent öncel
TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı
Salih Alcan
Ali Rıfkı Atasever
Ahmet Karaevli

19 . 12 . 1984
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TOKAT
Metin Gürdere
Selim Koçaker
Enver özcan
Cemal özdemir
Talat Sargın
Mehmet Zeki Uzun

YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon

TRABZON
Eyüp Aşık
Osman Bahadır
Mehmet Kara
Yusuf Ziya Kazancıoğüu
Fahrettin Kurt
TUNCELİ

ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Engin Cansızoğlu
Rıza öner Çakan
Fevzi Fırat
Muhteşem Vasıf Yücel
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
Hüseyin Aydın Arvasi
Fevzi Necdet Erdinç
Mirza Kurşunluoğlu
Ferit Melen

Ali Rıdvan Yıldırım
UŞAK
Yusuf Demir

(Reddedenler)
ERZURUM
Hilmli Nalbantoğlu

I
ESKİŞEHİR
I Münir Sevinç

I
YOZGAT
I Selahattin Taflıoğlu

i

(Çekimser)
.İSTANBUL
Yıkmaz îhsan Hastürtk

i

(Oya katı mayanlar)
ADANA
Ledin Barlas (Bşk. V.)
Vehbi Batuman
Mehmet Erdal Durukan
Metin Üstünel
AĞRI
ibrahim Taşdemir
Mehmet Yaşar

ELAZIĞ
Zeki Yavuztürk (B.)

AYDIN
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu

.ERZİNCAN
Metin Yaman

BALIKESİR
Şerafettin Toktaş
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Ali Kemal Erdem

ANKARA
ÇANAKKALE
Eşref Akıncr
Onural Şeref Bozkurt
Hüseyin Cahit Aral (B.)
ÇORUM
Osman Işık
Ali
Rıza
Akaydın
H İbrahim Karal (Bşk. V.)
ihsan Tombuş
Halil Şıvgın
ANTALYA
Ali Dizdaroğlu
Aydın Güven Gürkan

DİYARBAKIR
Mafomud Altunakar
özgür Barutçu

ERZURUM
ilhan Araş
Togay Gemalmaz
Mustafa Rıfkı Yaylalı
ESKİŞEHİR
Cemal Büyükbaş (İB.)
GAZİANTEP
Galip Deniz
Mustafa Rüştü Taşar
İSPARTA
Mustafa Kemal Toğay
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ÎÇEL
Mehmet Kocabaş
Edip özıgenç
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Yaşar AlbayraJk
Feridun Şakir öğünç
ibrahim özdemir
Kemali özer (iz.)
ÎZMİR
Vural Arıkan (iz.)
Hayrul'lah Olca (îz.)
Rüştü Şardağ
KASTAMONU
Şaban Küçükoğlu

T* Bi M. Mi
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı
İbrahim özbıyık
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
Mehmet Sedat Turan
KIRKLARELİ
Şükrü Babacan
KIRŞEHİR
Mehmet Budak
Tevfik Güneş

BÎ

47

KOCAELİ
Abdulhalım Araş {Bşk. V.)

19 . 12 , 1984

O: 3

ORDU
Hüseyin Âvni Sağesen
SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan

KONYA
Altmok Esen
Haydar Koyuncu
Kemal Or
Saffet Sert

SİVAS
Ruşan Işın
Mahmut Karabulut

NİĞDE
Haydar Özalp

ŞANLIURFA
Vecihıi Ataklı
(Açık üyelikler)

BİNGÖL

: 1

İSTANBUL

: 1
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TRABZON
Necmettin Karadumıan
(Baişkan)
TUNCELİ
Musa Ateş
YOZGAT
Hüseyin Mükerrem Hiç
ZONGULDAK
Veysel Atasoy (B.)
Cahit Karakaş
tsa Vardal (İz.)

Ti Bi M. Mi

B: 47

19 . 12 * 1984

O: 3

Devlet Üretme Çifüikleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yıh Kesİnhesap Kanun [Tasarısına Verilen Oyların
Sonucu :
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı

400

Oy verenler

329

Kabul edenler

324

Reddedenler

3

Çekimserler

2

Oya katılmayanlar

69
2

Açık üyelikler
(Kabul
ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Coşkun Bayram
Cüneyt Canver
Ahmet Remzi Çerçi
Ahmet Şevket Gedik
Yılmaz Hocaoğlu
Nuri Korkmaz
ADIYAMAN
Arif Ağaoğlu
Mehmet Arif Atalay
Mehmet DeMceoğlu
Ahmet Sırrı Özbek
AFYON
Abdullah Altıntaş
Metin Balıbey
Hamdi Özsoy
Nihat Türker
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
Paşa Sarıoğlu
AMASYA
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Kâzım İpek
îsmet Özarslan
Hasan Adnan Tutkun
ANKARA
Ahmet Kemal Aydar
Sunini Baykal
Ali Bozer
Necdet Calp
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu
Hüseyin Barlas Doğu

edenler)

Neriman Elgin
Nejat Abdullah Gülecek
Göksel Kalaycıoğlu
Hazım Kutay
Mehmet Seyfi Oktay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Mehmet Sağdıç
İsmail Saruhan
Oğan Soysal
Fatma Rezan Şahinkaya
ANTALYA
Kadri Altay
Ümit Halûk Bayülken
Mustafa Çakaloğlu
Abdullah Cengiz Dağyar
Sudi Neş'e Türel
ARTVİN
Nevzat Bıyıklı
Ahmet Doğru
Hüseyin Şen
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Nüıshet Goral
Ertuğml Gökgün
Osman Esgin Tipi
BALIKESİR
Davut Abacıgil
Mustafa Çorapçıoğlu
İsmail Dayı
Fenni İslimyeli
Necat Tunçsiper
Cahit Tutum

BİNGÖL
Hakkı Artukarslan
M. Ali Doğuşlu
BİTLİS •
Rafet İbrahimoğlu
Kâmran İnan
Faik Tarımcıoğlu .
BOLU
Seçkin Fırat
Turgut Yaşar Gülez
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Kâzım C ksay
Fuat Öztekin

BİLECİK
Yılmaz Demir
Recep Kaya .

Ahmet Özkan
Saffet Sakarya
İlker Tuncay

,
BURDUR
Necip Oğuzhan Artukoğlu
BURSA
Ahmet K. Alptemoçin
İlhan Aşkın
Mehmet Azizoğlu
M. Memduh Gökçen
M. Kemal Gükçoıa
Kemal İğrek
A. Sabahattin Özbek
Fahir Saburuiş
İsmet Tavgaç
Mustafa Ertuğrul Ünlü
ÇANAKKALE
Nadir Pazarbaşı
Cafer Tayyar Sadıklar
Ayhan Uysal
ÇANKIRI
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ÇORUM
Ünal Akkaya
Ali Ayhan Çettin
Mehmet Besim Göçer
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Mustafa Kani Bürke
Ayçan Çakıroğulları
Hahl İbrahim Şahin
İsmail Şengün
DİYARBAKIR
Şeyhmus Bahçeci
Cevdet Karakıırt
Kadir Narin
Hayrettin Ozansoy
Ahmet Sarp
EDİRNE
Türkân Turgut Arıkan
S. Hüsamettin Konuksever
İsmail Üğdül
Muhittin Yıldırım
ELAZIĞ
Mehmet Özdemir
Naci Taşel
Nevzat Yağcı
ERZİNCAN
Yıldırım Akbulut
Veysel Varol
ERZURUM
Ebubekir Akay
İlhan Araş
Sabahattin Araş
Sabahattin Eryurt
ESKİŞEHİR
Mustafa Balcılar

T, B, M. M„
tsmet Oktay
Mehmet Nura! Üzel
GAZİANTEP
Ahmet Ata Aksu
Süleyman Koyuncugil
M. Hayri Osmanlıoğlu
Ünal Yaşar
Feyzullah Yıldırır
GÎRESUN
Burhan Kara
Cevdet Karsh
Yavuz KÖymen
Turgut Sefa Tirali
Ahmet Yılmaz
GÜMÜŞHANE
Akif Kocaman
Mahmut Oltan Sungurlu
ibrahim Turan
HAKKÂRİ
Mehmet Sait Erol
Lezgin ö*nal
HATAY
Tevfik Bülal
Mustafa Çelebi
Abdurrahman Derriirtaş
ihsan Gürbüz
Kâmran Karaman
Hamit Melek
- M. Murat Sökfnenoğlu
İSPARTA
Metin Ataman
Patıma Mihriban Erden
Ibralhfîm Fevzi Yaman
İÇEL
İbrahim Aydoğan
Hükmet Biceratürk
Ali Ihlsan Elgin
Durmuş Fikri Sağlar
Rüştü Kâzım Yüceden
İSTANBUL1
Böhiç Sadi Abbasoğlu
B, Doğancan Afcyürek
İmren Aykut
Sabit Baıtumlu
Ömer Necati Cengiz

B : 47

19 . 12 , 1984

0:3

I Hayrettin Elmas
[ Sabri Araş
Halil Orhan Ergüder
Aziz Kaygısız
| İsmail Safa Giray
Ömer Kuşhan
Hüseyin Avni Güler
Musa öğün
Ömer Fernıh tlıter
Halis Soylu
Mehmet Kafkaslıgil
|
KASTAMONU
Doğan Kasaroğlu
Sadettin Ağacık
Alltan Kavak
Hüseyin Sabri Keskin
I R. Brcümenit Konukman Erol Bülent Yalçınkaya
Leyla Yeniay Köseoğlu
KAYSERİ
Tütay Öney
Mehmet Üner
Turgut özal
Muzaffer Yıldırım
Namık Kemal Şentürk
KIRKLARELİ
Bilâl Şişman
Erol Ağagil
Ali Tanrıyar
Cemal özbilen
Arife Necla Tekinel
Mustafa Tınaz Titiz
KIRŞEHİR
Saim Bülend Ulusu
ismet Ergül
İbrahim Ural
KOCAELİ
| Reşit Ülker
Osman Nuri Akyol
I Ahmet Memduh Yaşa
Mustafa Batgün
Fazıl Osman Yöney
Salih Güngörmez
. IZMlR
Orhan Otağ
Mahmut Akkılıç
KONYA
Hüseyin Aydemir
Vecihi
Akın
Durcan Emirbayer
Abdurrahman Bozkır
tsmet Kaya Erdem
Kadir Demir
Fikret Ertan
Ziya Ercan
Burhan Cahit Gündüz
Salim Erel
Yılmaz Önen
Nihat Harmancı
Özdemir Feihlivanoğlu
Sabri
Irmak
Işılay Saygın
Emin Fahrettin özdilek
Turgut Sunalp
Abdullah
Tenekeci
Ahmet Süter
Süha Tanık
Ali Aşkın Toktaş
KAHRAMANMARAŞ
Rıfat Bayazıt
Mehmet Turan Bayezit
Alaeddin Kısakürek
Mehmet Onur
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Topçuoğhı
KARS
ilhan Aküzüm

KÜTAHYA
Ahmet Büyükuğur
Ahmet Ekici
Mustafa Uğur Ener
Mustafa Kalemli
A. Necati Kara'a
MALATYA
İlhan Dinçel
Metin Erniroğhı
Ayhan Fırat
Ahmet tlhami Kösem
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II Fahri Şahin'
I Talat Zengin
MANİSA .
Abdullah Çakırefe
Mehmet Timur Çınar
Mustafa izci
İsmail özdağlar
Mekin Sarıoğlu
Gürbüz Şakranli
İsmet Turhangil
.Münir Fuat Yazıcı
MARDİN
Süleyman Çelebi
Beşir Çelebioğlu
Mehmet Necat Eldem
Abdülkerim Yılmaz Erdem
Kenan Nuri Nehrozoğlu
MUĞLA
Mehmet Umur Akarca
Ahmet Altıntaş
Idris Gürpınar
I Muzaffer İlhan
MUŞ
Alaattin Fırat
Nazmi önder
Atilla Sın
I
I
NEVŞEHİR
I
Ali Babaoğlu
I
Faruk Dirik
I
Hacı Turan öztürk
I
NİĞDE
I
Emin Alpkaya
I
Mustafa Sabri Güvenç
.Birsel Sönmez
Arif Toprak
ORDU
Ali Mazhar Haznedar
I Nabi Poyraz
I| ihsan Nuri Topkaya
Bahriye Üçok
Şükrü Yürür
; .
"RIZE.' "
\
I Arif Şevket Bilgin
II Turgut Halit Kunter
J ^Fehmi MemişoğUii
; "
Ahmet Mesut Yılmaz

Tâ Bs M. M4
SAKARYA
Nihat Akpak
Mustafa Kılıçaslan
Mümtaz özkök
A. Reyhan Sakallıoğlu
Turgut Sözer
SAMSUN
llyas Aktaş
Hasan Altay
Muhlis Arıkan
Mehmet Aydın
Berati Erdoğan
Gülami Erdoğan
Fahrettin Uluç
Süleyman Yağcıoğlu
SÖRT
Aydın Baran
Nejdet Naci Mimaroğlu
Rıza Teklin

B:47
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O: 3

•Salih Alcan
Ali ıRıfkı Atasever
Ahmet Karaevli )

SlNOP
Hilmi Biçer
Halit Barış Can
özer Gürbüz

TOKAT
SİVAS
Metin Gürdere
Yılmaz Altuğ
Selim Koçaker
Mustafa Kemal Palaoğlu Enver örcan
Ahmet Turan Soğancıoğlu Cemal özdemir
M. Mükerrem Taşcıoğlu
Talat Saırgın
Şevki Taştan
Mehmet Zeki Uzun

Mustafa Demir
Osman Doğan
Bahri Karakeçili
Aziz Bülent öncel

TRABZON
Eyüp Aşılk
Osman 'Bahadır
Mehmet Kara
Yusuf Ziya Kazancıoglu
Fahrettin Kunt

TEKİRDAĞ
Selçuk Akıncı

TUNCELİ
Ali Rıdvan Yıldırım

ŞANLIURFA

UŞAK
Yusuf Demir
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
Hüseyin Aydın Arvasi
Fevzi Necdet Erdinç
Mirza Kurşunluoğlu
Ferit Melen
YOZGAT
Mehmet Bağçeci
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
ZONGULDAK
Hasan Pertev Aşçıoğlu
Engin Cansızoğlu
Rıza Öner Çakan
Fevzi Fırat
Muhteşem Vasıf Yücel

(Reddedenler)
ERZURUM
H'ilmü Nalbantoğlu

ESKİŞEHİR
Münir Sevinç

YOZGAT
Selahattin Taflıoğlu

(Çekimserler)
İSTANBUL
Yılmaz İhsan Hastürk
Günseli özkaya
(Oya katılmayanlar)
ADANA
Ledin Barlas (Bşk. V.)
Vehbi Batuman
Mehmet Erdal Durukan
Metin Üstüne!
Nurettin Yağanoğlu
AĞRI
ibrahim Taşdemir
Mehmet Yaşar
ANKARA
Eşref Akıncı

Hüseyin Cahit Aral (B.)
Osman Işık
Halil ibrahim Karal
(Bşk. V.)
Halü Şıvgın

BALIKESİR
Şerafettin Toktaş

DİYARBAKIR
Mahmud Altunakar
özgür Barutçu

BURDUR
Fethi Çelikbaş
Ali Kemal Erdem

ELAZIĞ
Zöki Yavuztürik (B.)

ANTALYA \
Ali Dizdaroğlu
Aydın Güven öürkan

ÇANAKKALE
Onural Şeref Bozkurt

ERZİNCAN
Metin Yaman

AYDIN
Mehmet Özalp
Nabi Sabuncu

ÇORUM
Ali Rıza Akaydın
ihsan Tombuş

ERZURUM
Togay Gemalmaz
Mustafa Rıfkı Yaylalı
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T< B„ M. M<
ESKİŞEHİR
Oemal (Büyükbaş {B.)
GAZİANTEP
Galip Deniz
Mustafa Rüştü Taşar
İSPARTA
Mustafa Kemal Toğay
tiÇEL
Mehmet Kocalbaş
Edip Özaenç
İSTANBUL
Bülent Akarcalı
Yaşar Albayrak
Mehmet Vehbi Dinçerler
<B.)
Feridun Şakir öğünç

B : 47
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KIRŞEHİR
Mehmet Budak
Tevfik Güneş
KOCAELİ
Abdulhalim Araş
(Bşk. V.)
KONYA
Altınok Esen
Haydar Koyuncu
Kemal Or
Saffet Sert
NİĞDE
Haydar Özalp
ORDU
Hüseyin Avni Sağesen
SİİRT
M. Abdürrezak Ceylan

İbrahim Özdemir
'Kemal özer (İz.)
İZMİR
Vural Antoan (İz.)
Hayrullah Oka (İz.)
Rüştü Şardağ
KASTAMONU
Şaban Küçükoğlu
KAYSERİ
Nuh Mehmet Kaşıkçı
İbrahim özbıyık
Mustafa Şahin
Cengiz Tuncer
Mehmet Sedat Turan
KIRKLARELİ
Şükrü Babacan

(Açık üyelikler)
BİNGÖL

,: .1

İSTANBUL

: 1

-..>...

O: 3

»•-«

— dOÎ

SİVAS
Ruşan Işın
Mahmut Karabulut
ŞANLIURFA
VeoiM Ataklı
TRABZON
Necmettin Karaduman
(Başkan)
TUNCELİ
Musa. Ateş
YOZGAT
Hüseyin Mükerrem Hiç
ZONGULDAK
Veysel Atasoy <B.)
Cahit Karakaş
tsa Vardal (İz.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMI
47-ıNdt BİRLEŞİM
19 . 12 . 1984 Çarşamba
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623)
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624)
(S, Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı:
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi :
5.12,1984)
X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595,
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
Xı 4. — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Kesinhesabma Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589,
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)

X 5. — 1983 Malî Yılı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı KesMıesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582,
1/588) (S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5,12,1984)
X 6. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabma Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
jX' 1. — 1983 Malî Yılı Orman Genel1 Müdür
lüğü Kesinhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 2. — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Kesinhesabma Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590,
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984)
X 3. — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi :
5.12.1984)

2—
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Zonguldak Milletvekilli îsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/187)
2. — İstanbul Milletvekili B M Şîşman'm, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203)
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına üişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/212)
4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şürdağ'ın, İstanbul
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/218)
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, İstanbul ili Emniyet eski Müdürü hakkındaki
ihbar ve iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/219)
6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına
gönderilen işçilerden iş ve İşçi Bulma Kurumunca
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222)
7. — Küıtahiya Milletvekili Abdurrahman Necati
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223)
8. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/224)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi NaKbantoğlu'
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan pözlü soru önergesi
(6/225)
10. — Siint Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğhı'
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/226)

11. — Balıkesir Milletvekili Davut AbaciıgiTin, Yu
nanistan'a yapılan balık İhracatına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/227)
12. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
Boğaz Köprüsü ve köprü geliri hissedarlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) (Da
ğıtma tarihi : 11.12.1984)
2. — 23.1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.1953
Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabiplerdi Biriliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.198S
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı
Hükümlerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (1/533) (S: Sayısı : 208)
(Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34)
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984)
4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve 'Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214)
(Dağıtana tarihi : 11.12.1984)
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5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'y«
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10,1984)
6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun
İki "Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi :
4.12.1984)
7. — Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeoi'nin,
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984)

8. — İstanbul
Milletvekili İbrahim Ural'ın,
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163)
(S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984)
9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bir
Fikra Eklenmesi Haıklkında Kanun Teklifi ve İçişleri
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt
ma tarihi:. 11.12.1984)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

Dönem : 17

Yasama Yık : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 207
1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kesinhesabına
Ait Genel Uygunluk Bildirintkıin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay
Başkanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ( 3 / 5 8 9 , 1/587)

T. C.
Sayıştay Başkanlığı
Sayı ; 131263/2845

10.10.1984

TÜRJKİÎYE ıBÜYIÜİK MİLLET MlECLllSÎ BAŞKANLIĞINA
Devle* Su İşleri Gendi Müdürlüğünün 198(3 (bütçe yılı kesinlhesa'bına ait ıgenel uygunluk (bildiriminin ilişik
oîfarak «umulduğunu ışaylgıHarımîla arz ederini.
Sayıışltiaıy Başkan V.
Servet Koksal

ANIAYA.'SANIN <H64 ÜNıOÜ MADDESİ GBREÖÎNÖE HAZIRUANA'N GENEL UYÖUİNUUK lÖÎUDtRîtlMl
Ü, Anayasa ve İMulhasefbei lUbıuimiye (Kanunu hükümleri uyarımca, feir nüshası ISayışItaya giönderlmiş
•bulunan Devtet Su İşderi Genel Müdürlüğü 1983 bütlçe yılı kesintaafbı, Sayıştayca sayman hösabıyla Kltdare
hesabı ©eltivelerii) karşılaşjtıırılmışjtır.
2. Dairesi kesinlhesalbında yazılı itahsilat genel toplamının, ISayışfayca saptanan miktara göre 1.359.32)8.738
lira fazila olduğu anlaşimış, (Kesinlhesap Kanunu Tasarısında yazılı mllldtarlaıriın değiştirilmesini
gereklbiren
anılan fark, Ibu bildirime Ibağlı iğedir cetvelinde giösiteriilerek sebebi acıklanmışltıav
Kesinlhesap Kanunu Ta'samsının gelinle ilgili 2 nci ve gelir-fgider denfgesi başlıklı 3 üncü maddelerinde gös
terilen miktariların ıbuna (göre düzel'tilmesii gerekli gomlmüşfcür,
34 '832 sayılı Sayıştay (Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca kesimlheîsaba bağlanan Sayışttay ilamlarının
infaz derecesini 'gösterir cetvelde, Sayıştay ila'mları ile tazmin (hükmedilen ıtioplalm 7.056.93(1 liralık kesinleşmiş
borç mikitarı buliunlduğu ve bu miktarın 1.315.100 liralık kısmının (tahsil edffldiği ıglörüllmekted'ir. Borç mikta
rına'göre ^h'silat oranı % 18.i64.1tur.
4* rüAıkiaırıdaki maddelerde ve 'bağlı cetvellerde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiy
le kesİnhesapita gösterilen rakamların 'kabulünün uygun olacağı arz olunur.
1.10.1984
Birinci Başkan V.
Servet Koksal

7. Daire Başkanı
Mesut Tozan

8. Daire Başkanı
Muzaffer Şakarcan

5. Daire Başkanı
Ferda Yazgaç

2. Daire Başkanı
Halil Kırcalı

6. Daire Başkanı
A. Mithat Testereci

1. Daire Başkanı Semiha Denizdöven

3. Daire Başkanı
M. Kemal Ersun

4. Daire Başkan V.
Sezai Ekinci
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Üye
Sena Aral
Bulunamadı

Üye
Behiç Erdem
(S. îzinlli)

Üye
F/fc/vf Uludamar

Üye
Yaşar Aydın

Üye
A. İlhan Oğuz

Üye
Mehmet Kâmiloğlu
(tzinli)

Üye
Fikri Çözgener

Üye
Oktay Gökdenîz
Bulunamadı

Üye
Oktay Aslan

Üye
Doğan Ulusoy

Üye
İlhan Gener

Üye
Mehmet Olgun

Üye
Osman Büyükyılmaz

Üye
M. Halit Öztunalı

Üye
Özam Soygun

Üye
Tülây Demirkan

Üye
Ertan Dalgıç

Üye
Turhan Kartal
(tzinli)

Üye
Asaf Gökatpay

Üye
Emin Utas

Üye *
# . Kaya Urgan

Üye
Osman Zeki Tansı

Üye
Necdet Güvenç

Üye
Ö, Faruk Çulhacı

Üye
Selahattin Güntaç

Üye
Yaşar Özbek
(tzinli)
Üye
Mehmet Aydoğdu

Savcı Y.

T. C,
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : KKTD. 18/101-1789/05467

10.8.1984

TÜR'KİİIYIE ıBÜYİÜK MİLLET MıECLtSt BAŞKANLIĞINA
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tari
hinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve
ekleri ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 207)
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1983 YILI KESİN HESAP KANUNU GEREKÇESİ
Muhasebei, Umumiye Kanununun 1011, 104, 1İH8 inci (maddelerine ıgöre ıhazııftanan 1983 yılı D)$l. Genel
Müdürlüğü Kesinhesap Kanun Tasarısı, Anayasa ve Mulhasebei Umumiye (Kanunu ile ıbellf edilen süreden
önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
I, — ÖDENEK DURUİMİU
1983 yılı 'bütçesi ile Yatınım, ISermaya Teşkili ve Transfer harcamaları için topkım olarak <169J2O4.0O0.O00)
lirallık ödenek verilmiştir. iBu ıtutara yılı içerisinde 1050 sayılı Yasanın 59 uncu madldeısi gereğince (1.7125.000.000)
TL. Mulhaiselbei Umumiye Kanununun 48 inci madidesi ile sayılliaın taneliler için (185.953.000) TL. 1050 sayılı
Kanunun 83 üncü maddesinin A/d fıkrası (gereğince verilen ödenek. (4.912.799.495) TL. Büfece IKanununun
verdiği yefbki ile (Maliye (Bakanlığınca verilen ödenek (6.232.070.000) TL. Diğer Itaralftan 2761 sayılı Kanu
nunun 5/lB ma'ddesi uyarınca Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesiındem 1(111211.500.000) TL. eklenmiş, ve
2761 saydı Kanunun 5/B madldesi uyarınca İBayındırlık Bakanlığı (Bütçesine (5.053.000.000) TL. düşülmüş,
anıoak normal ödeneğe özel kanunlar gereğince geçen yıldan dövıreden ve yıllı içinde eklenen toplam,
(1.326.061.612) TL. lık tatarı ilavesi ile yılın genel ödenek toplamı (178.654.384J107) TL.ya ulaşmıştır.
II. — GİDER DORUİMU
'1983 Bütçe yılı içinde (/Mahsup iMidtarı) (710.850.197) TL. dahil Cari, Yatırım, Sermaye Teşkili ve Trans
fer ıBü'tçesinJden (156.3160.796.^25) TL. lıfc harcama yapılmıştır.
III. — 1050 SAYILI (KANUNUN 813 ÜNOÜ MADDESİ A/d FBKİRAİSI GEREĞİNCE
YAPIDAN
AVÎANS ÖDEMELERİ
1050 sayılı Kanunun 83 üncü malddesinin A/d fıkrası uyarınca ertesi yıllarda mahsubu yapılmak üzere
(111.076.634.897) liralık akreditif ve taahhült artığı ödeneği gider eetovelinkı ilgili sütununda ^öslteriBm^tiır.
IV. —. YOK EDİLECEKÖDENEK
/1983 yılı ödenek toplamı (11178.654.384.107) lirayı'bullmu^ur. Bu miktardan (156.360.796.8215) lira harca
manın düşmesiyle (21.144.3118.806) TL. ödenek yok edilmiştir,
V. — GELİR DURUMU
1983 yılı 'Bütçesinin (B) işareti cetvelde yazılı ollduğu gibi (2.4O0.000,000> Lirası vergi dışı normal kaynak
lardan, i(Iir66.804.000.000) lirasida özel kaynaklardan olmak üzere toplam (1169,204.000.000) liralık gelir tah
mini yapılmıştır. !Bu (tahmine karşılık vergi dışı normal gelirlerden (2.999.371.000) lira ıgerçekleşmiş ve tahsil
edifoıitftiır. özel gelirlerden (Hazine Yardımı) (147.630.679.202) lira, özel kanutölar gereğince (1.536.121.874)
lirası tahsil edilmiş, Ibu miikltardan (1,149.268.476) lirasıda «rtesi yıla d«vredlimiş/tk. Böylece yılın genel tah
silat tufan (152J1616-172.076) liraya ulaşmıştır.
VI. — GELİR VE GtöDER KARŞILAŞTIRMASI
)(B) CeĞvtelinde gösıterilldiği üzere 1983 Malî Yılı gelir tahsilatı (152.1166.172.076) liradır. (A) Cetvelinde
gösterildiği üzere harcama toplamı (1516,360.796.825) liradır. Gelir ile gider arasındaki farkı oluşturan
(4.194.6^4.749) lira gider fazlası lölarak gerçeMeşmişltir.
İBu esaslar devresinde hazırlanan 1983 Bütçe Yılı Kesinhesap IKanunü ilişikte sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı .: 207)
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 3/589, 1/587
Karar No. : 73

30.11.1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984
tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap
Kanunu Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla
ilişkin «Genel Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 19.11.1984 tarihinde yapılan 33 üncü birleşiminde Hü
kümet ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü.
Bilindiği gibi. Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu Tasarılarının yeni yıl bütçe kanunu
tasarısı ile birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin incelenmesin
de;
(A) Cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (178.654.384.107) liralık ödenekten (156.360.796.825) liranın
harcandığı, (1.149.268.476) liranın özel Kanunlar gereğince ertesi yıla devredildiği, (21.144.318.806) liranın
harcanamayarak îptal edildiği,
ı(B) Cetvelinde ise (169.204.000.000) liralık gelir tahminine karşılık (162.166.172.076) liralık gelir tahsi
latının yapıldığı tespit edilmiştir.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi»
nin rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1, 4 ve 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 nci maddeleri aynen kabul
edilmiş,
«Gelir» başlığını taşıyan 2 nci maddeye toağlı (B) işaretli cetvel üzerinde yapılan inceleme sonucunda,
tahsilat genel toplamının (1.359.328.738) lira fazla olduğu anlaşıldığından, 2 nci madde ile «Gelir - Gider
Dengesi» başlığını taşıyan 3 üncü madde yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenmiştir.
Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan
«Yok edilmesi gereken ödenek» ibaresi «İptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin başlığında
yer alan «Muhammenat» ibaresi «Tahmin» şeklinde değiştirilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emiroğlu
MalaJÜya

Başkanvekili
Ayçan Çakıroğulları
Deniızli

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
(Koraya

Ahmet Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğfu
Adıyaman

A. Sırrı Özbek
Adıyaman

Sururi Baykal
Ankara

Nabi Sabuncu
Aydın

\4. Fenni İslimyeli
Balıkesir

Ahmet Şamil Kazokoğlu
Bolu

N. Oğuzhan Artukoğlu
Burdur

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 207)
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İlhan Aşkın
Bursa

C. Tayyar Sadıklar
Çanakkale

Ünal Akkaya
Çorum

İsmail Şengün
Denizli

Ahmet Sarp
Diyarbakır

Türkân Tuaıgu't Arıkan
(îımzadsa Butonamadı)

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
Erzurum

Togay Gemalmaz •
Erzurum

Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Özdemir Pehlivanoğlu
İzmir

İbrahim Özbıyık
Kayseri

Tülay Öney
îstaribul
Cengiz Tuncer
Kayseri

Erol Ağagil
Kırklareli

Mehmet Budak
Kırşehir

İsmet Ergül
Kırşehir

Takt Zengin
MaftaSya
(İmzada Bulunamadı)

Ayhan Fırat
Malatya

Haydar Özalp
Niğde

Fehmi Memişoğlu
Rize

Enver Özcan
Tdkat

Fahrettin Kurt
Trşlbaon

Ferit Melen
Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 207)
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HÜKÜMETİN TEKl/tPl

PLAN VE BÜTÇE KOMliSYONU METNİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yılı
Kesinhesap Kanun Tasarısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı
Kesinhesap Kanunu Tasarısı
G Öderler

Giderler
MIADİDE 1. — Devlet Su İsteri Genel Müdürlü
ğünün 1983 yıllı gidenleri (bağlı (A) işaretti cetvelde
gÖsteri'ldifğı üzere; (7,067.948.345) lirası
cari,
(144.302.123.886) lirası yatırım, (4,813,93/1.458) lirası
sermaye teşkili ve transfer, (176.793Jİ36) lirası da
özel kanun harcamalarına ait almak üzere ttopdam
(156.360.796.8,25) liradır.

MADDE 1. — Tasıarmın
kalbul edilmıiştir.

1 inci maddes/i aynen

Gelirler

Gelirler
MADDE 2. — DeMteıt !Su İşleri Geneli Müdürlü
ğünün 1983 yılı gelirleri, (bağlı (B) işaretti cetlvelde
ıgöisterildiği üzere; (2.999.371.000) İkası vergi dıışı ve
(149.1166.801.076) lirası ida özel gelirlere ait olmak
üzere ıtiaplam (15(2.166.172.076) liradır.

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1983 yılı gelMeri, (bağlı (B) işaretli cetvel
de (gösterildiği üzere; (2.999.371.000) lirası vergi dı
şı gelirlere, (147.630J679.2Ö2) lirası özel gelinlere ve
(176.793.136) lirası da özel kanun gelirlerine ait ol
mak üzere toplam (150.806J843.33'8) liradır.
Gelir gider dengesi

Gelir gider dengesi
MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci mad
dede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan
(4.194.624.749) lira gider fazlası olarak gerçekleş
miştir.

MADDE 3. — Devle/t Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün ıbirinıci maddede yazılı giderler ile ikilnci m'addedıe yazılı gelirleri ara'sıridaki farkı oluşturan
(5.553.953.487) Ira gider fazlası olarak gerçekleşmiş
tir.
Ertesi yıla devreden ödenek

Ertesi yıla devreden ödenek
MADDE 4. — Devlet Sa İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1983 yılı içinde hareanımayan ve özıel kanun
lar gereğince ertesi yıla devrine izin
verilen
(1.149.268.476) liralık ödeneği 1984 yıla devneditoıiştir.

ıMADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen
kalbul edilmiştir.

İptal edilen ödenek

İptal edilen ödenek
M ADİDE 5. — Devlet Su flşleri Genel Müdüriüğüntün 1983 yıllı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetveldie
gftsteridigi üzere; ((178.(654.384.107) lira lOİup, ibu tu
tardan yılı içinde Iharcaınamayan ve ertesi yıla devre
dilenin drçında kalan (21.144J3fU8.806) liralık ödeneği
İptal edilmiştir. îpltal edilen ödenekten akreditilf (ve
ya akreditif ve taahlhült) artığına ilişklfcı (111.076.634.892)
lirasının ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek
kaydıduınması gerekir.

MADDE 5. — Tasarının 5 inci matide&i aynen
kalbul edillmıişltir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklifi)
Yürürlük

Yürürlük *

MADDE 6. — ©u Kanun yayımı tarihinde .yü
rürlüğe girer.

MADDE 6. — Tasarımın 6 ncı maddesi aynen
kalbul edimidir.
Yürütme

Yürütme
MADDE 7. — Bu [Kamumu Maliye ve Gümrük
iie Enerji ve Talbiî IKaıyınaklar bakanları yürütür.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen
kalbul edilim>i§ftir.
8.8.1984

Barbakan
T. özal
Devlet Bakanı Barbakan Yardımcısı
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. M. Yılmaz

Devlet Baikanı
S. N. Türel

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
t Özdağlar

Devlet Bakam
A. K. Alptemoçin

Adalet 'Bakanı.
M. N, Eldem

Mflltî Savunma Bakamı V.
S. N. Türel

İçişleri Bakamı
A: Tanrtyar

Dışişleri Bakamı
V. Hedefoğlu

Maliye ve Gümrük Bakamı
V,' Arikan

Millî Eğitim Gençllik ve Spor Bakanı
M. V. Dinçerler

Bayındıdık ve tskân Bakanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyali Yardım IBakanı V.
M. Kalemli

Ulaştırma IBakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı
H H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-... M« Kalemli

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı
C* Büyükbaş

Külttür ve Turizm Bakamı
M. M. Taşçıoğlu

H.C.Aral

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER
1983 YILI
DEVLET SU İŞLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
A — CETVELİ

Prog.

Ödeneğin Çeşidi

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ
103 MAKİNE İKMAL HİZMETLERİ
İ l i İŞLETME VE ONARIM HİZMETLERİ
112 BÜYÜK SU İŞLERİ
113 KÜÇÜK SU İŞLERİ
114 YARDIMCI TESİS, YAPIM HİZMETLERİ
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMET
LERİN YÜRÜTÜLMESİ
GENEL TOPLAM

Ödenek
Lira

Gider
Lira

Ertes
rolun

6 305 197 000 5 472 601 328
18 165 899 525 14 235 757 248
, 7 675 777 000 7 004 205 633
130 608 863 295 116 739 282 766
7 516 950 675 6 309 862 533
1 890 182 000 1 608 362 723
5 165 453 000

4 813 931 458

1 326 061 612

176 793 136

178 654 384 107 156 360 796 825

1 1
1 14

1983 YILI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ
B — CETVEL!

I

Gelirin Çeşidi

Tahmin
Lira

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
PATRlMUVANIN GELÎRLERt
Taşınmaz mallar gelirleri
İdare gelirler1! {kira dahil)
Saltış gelirleri
Taşınır mallar gelirleri
Kira gelirleri
Satış gelirleri (kitap dahil)
Kurum lişltirak gelirleri
Devredilen tesis ve ortaklardan alınacak gelirler
İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman
ve (rşleltme ücretleri
FAİZLER VE CEZALAR
Müteahhitlerden alınacak gecMcme cezaları
Teminat akçeleri
ÇEŞİTTİ GELİRLER
İdarece tahsil olunacak'gelhier
ÖZEL GELİRLER VE HAZlNE YARDIMI
ÖZEL GELİRLER
Proje kredileri karşılıkları
Devreden tahakkuk bakiyesi
HAZİNE YARDIMI
Hazine yardımı
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar (sondaj)
1 C M A L
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
ÖZEL GELİRLER VE HAZÎNE YARDIMI
Müessese ve kuı^ımlarca yatırılan paralar (sondaj)

Tahsilat
Lira

2 400 000 000 2 999 371 000
l 090 000 000 1 689 426 592
95 000 000
248 546 436
90 000 000
242 761 020
5 785 416
5 000 000
140 000 000
377 647 662
40 000 000
110 679 070
266 968 592
100 000.000*
1 063 232 494
855 000 000
5 000 000
11 126 001
850 000 000
310-000 000
300 000 000
10 000 000
1 000 000 000
1 000 000 000
166 804 000 000
10 000 000 000
5 000 000 000
5 000 000 000
156 804 000 000
156 804 000 000
—.

1 052 106 493
144 435 150
137 491 055
6 944 095
' 1165 509 258
1 165 509 258
147 630 679 202
14 247 748 858
14 247 748 858
—

•

133 382 930 344
133 382 930 344
1 536 121 874

2 400 000 000 2 999 371 000
166 804 000 000 147 630 679 202
•— '
1 536 121 874

TOPLAM
Özel gelir olup 1984 yılına devreden miktar

169 204 000 000 152 166 172 076
1 359 328 738

GENEL TOPLAM

169 204 000 000 150 806 843 338

»-•-«
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 205
1983 Malî Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kesinhesabma Ait
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap • Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 1/588)

TC
Sayıştay Başkanlığı
Sayı •: 131251/2832

9 . 10 .. 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin ilişik olarak
sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Sayıştay Başkan V.
Servet Koksal

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ
l1. Anayasa ve Muhasebe! Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş bu
lunan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca, sayman hesabıyla (İdare hesabı
cetvelleri) karşılaştırılmıştır,
2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi uyarınca. Kesinhesaba bağlanan Sayıştay ilamlarının
infaz derecesini gösterir cetvelde, Sayıştay ilamları ile tazmin hükmedilerek kesinleşen miktarın tamamının
tahsil edildiği görülmüştür.
3. Bağlı gelir cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması suretiyle Kesinhesapta göste
rilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur.
27,9.1984
Birindi Başkam V.
Servet Koksal

1. Daime Başkamı
Mesut Tozan

8. Daire Başkanı
Muzaffer Şakarcan

5. Daire Başkanı
Ferda Yazgaç

2. Daire Başkanı
Halil Kırcdı

6. Daire Başkanı
A, Mithat Testereci

1. Daire Başkanı
Semiha Denizdöven

3. Dâire Başkanı
M. Kemal Ersun

4. D » Balkan V.
Sezai Ekinci
(Sfehîwk$İ)

Üye
Sena Aral
(Bpluaajmadı)

Üye
Behdç Erdem
(Sıhhî izinli)

Üye
Fikret Uludamar
(İzini)

Üye
Yaşar Aydın

. Üye
A, İlhan Oğuz

Üye
Mehmet Kâmilöglu
(İzinli)

— 2
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Üye
Fikri Çözgener

Üye
Oktay Gökdeniz
(îmzaıda bulunamadı)

Üye
Oktay Aslan

Üye
Doğan Ulusoy
(îzıinli)

Üye
İlhan Gener

Üye
Mehmet Olgun

Üye
Osman Büyükyıflimaz
(İzMi)

Üye
M. Haîit öztunalı

Üye
Özcan Saygun

Üye
Tülay Demirkan

Üye
Brtan Dalgıç
(îmzada bulunamadiı)

Üye
• Turhan Kartal
(İmzada bulunamadı)

Üye
A saf Gökalpay

Üye
Emin Utaş
(îzdnli)

Üye
H. Kaya Urgan

Üye
Osman Zeki Tansı

Üye
Necdet Güvenç

Üye
Yaşar Özbek
(îzlinli)

Üye
Ö. Faruk Çulhacı

Üye
Selahattin Güntaç

Üye
Mehmet Aydoğdu

Savcı Y.
Raif Turgut

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 18/1011790/05468

10'.. 8 . 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde
kararlaştırılan «Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinlıesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri
ilişik olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut özal
Başbakan

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1983 YILI KESİNHESAP KANUN GEREKÇESİ
Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104 ve 108 inci maddelerine göre 1983 yılı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesap Yasa Tasrısı, Anayasa ve Muhasebe-i Umumiye kanunlarıyla belli edilen süreden önce
T.B.M.M. ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.
1. ÖDEME DURUMU
1983 yılı bütçesi ile bütçe yılı başında cari ve transfer harcamaları için 112 315 000.— TL.'lık ödenek ve
rilmiş bu tutara Bütçe Kanununun verdiği yetki ile Maliye Bakanlığınca verilen 175 000.— TL. ödenek ilavesi
ile 1983 malî yılı genel ödenek toplamı. 112 490 000.— TL. olmuştur.
2. GfDER DURUMU
1983 malî yılı içinde (Mahsup devresi dahil) cari, yatırım, ve sermaye teşkili ve transfer bütçelerinde
77 104 418.— TL.'lık harcama yapılmıştır,
3. YOKEDILECEK ÖDENEK
1983 yılı ödenek toplamı 112 490 000.— TL.'yı bulmuştur, toplam harcama olan 77 104 418.— TL. düş
mesi ile 35 385 582.— TL. ödenek iptal edilecektir.
4. GELİR DURUMU
1983 yılı bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yazılı olduğu gibi 200 000—TL. normal gelirden 112 115 000 —
TL, özel gelirler ve Hazine yardımı olmak üzere 112 315 000.— TL. gelir tahmini yapılmıştır. Ancak Maliye
Bakanlığının 12.2.1983 gün ve 111713-326/31435 sayılı yazıları ile 21.7.1983 tarih ve 2854 sayılı Yasa ile vert
len yetki uyarınca 1983 yılı Bütçe Yasasının 14/F maddesi gereğince ilave edilen 175 000.— TL. ile birlikte
gelir toplamı 112 490 000.— TL. olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık normal gelirlerden 304 746.— TL. ger
çekleşmiş, gerçekleşme oram '% 152'dir. Özel gelirlerden 82 000 000.— TL. tahsil edilmiştir.
5. GELİR DURUMU
(B) cetvelinde gösterildiği gibi 1983 malî yılı genel gelir tahsilleri toplamı 82 304 746.— TL.'dır.
Gider, kesinhesap cetvelinde gösterildiği üzere yılın cari ve sermaye teşkili toplamı da 77 104 418.— TL.'
dır. Gelir tajısilleri dle harcamalar arasındaki farkı teşkil eden 5 200 328.— TL. gelir fazlası olarak kalmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 3/582, 1/588
Karar No. : 74

30 . 11 . 1984
.
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 ta
rihinde Komisyonumuza havale edilen «Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla ilişkin «Genel
Uygunluk Bildirimi» Komisyonumuzun 19.11.1984 tarihinde yapılan 33 üncü birleşiminde Hükümet ve Sayış
tay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü.
Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, Kesinhesap Kanunu tasarılarının yeni yıl Bütçe Kanun Tasa
rısı ile birlikte görüşülmesini öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Petrol işleri G&
nel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve bağlı cetvellerinin incelenmesinde;
(A) cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (112 490 000.—) liralık ödenekten (77 104 418.—) liranın harcan
dığı, (35 385 582.—) liranın harcanamayarak iptal edildiği,
(B) cetvelinde ise (112 490 000.—) liralık gelir tahminine karşılık (82 304 746.—) liralık gelir tahsilatının
yapıldığı tespit edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 205)
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimbnin
rapor ve cetvelleri de dikkate alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul
edilmiş,
Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine ekli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan
«Yokedilmesi gereken ödenek» ibaresi «İptal edilmesi gereken ödenek» şeklinde, (B) cetvelinin başlığında yer
alan «Muhammenat» ibaresi «Tahmin» şeklinde değiştirilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Metin Emiroğlu
Malatya

Başkaınvekiii
Ayçan Çakır oğullan
Denizli

Sözcü
Alaattin Fırat
Muş

Kâtip Üye
Kadir Demir
Konya

Ahmet Akgün Albayrak
Adana

Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

A. Sırrı Özbek
Adıyaman

Sururi Baykal
Ankara

Nabi Sabuncu
Aydın

M. Fenni Islimyeli
Balıkesir

Ahmet Şamil Kazokoğlu
Bolu

N. Oğuzhan Artukoğlu
Burdur

İlhan Aşkın
Bursa

Ç. Tayyar Sadıklar
v Çanakkale

Ünal Akkaya
Çorum

İsmail Şengün
Denizi

Ahmet Sarp
Diıyarbaıkır

Türkân Tuırgüt Anlkan
Edirne
(İmzada Bulunamadı)'-

Metin Yaman
Erzincan

İlhan Araş
""(Erzurum

Togay Gemalmaz

Mustafa Rıfkı Yaylalı
Erzurum

İbrahim Fevzi Yaman
İsparta

Tülay öney
İstanbul

özdemir Pehlivanoğlu
sîzlmir

İbrahim özbıyık
Kayseri

Cengiz Tuncer
Kayseri

Erol Ağagil
Kırklareli

Mehmet Budak
İKırşehiır

İsmet Ergül
Kırşehir

Talat Zengkt
Malatya
(İmzada Bulunamadı)

Ayhan Fırat
Malatya

Haydar Özalp
Niğde

Fehmi Memişoğlu
Rize

Enver Özcan
Tokat

Fahrettin Kurt
Trabzon

Erzurum

Ferit Melen
Van

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ

Petrol İşleri Genel MüdttrlUğU 1983 Yıh Kesinhesap
Kanun Tasarısı

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Yıh Kesinhesap
Kanunu Tasarısı
Giderler

Giderler
-MADDE 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün
1983 yılı giderleri "bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (70.470,609.-) lirası cari, (6.633.809.-) li
rası sermaye teşkili ve transfer, harcamalarına ait
olmak üzere toplam (77.104.418.-) liradır.

MADDE 1.
kabul edilmiştir.

Gelirler

Gelirler
MADDE 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; (304.746.-) lirası vergi dışı ve
(82.000.000.-) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere
toplam (82.304.746.-) liradır.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

GeUr' gider dengesi

Gelir - gider dengesi
MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün birinci maddede yazılı giderler ile ikinci madde
de yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan!
(5.200.328.-)! lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

İptal edilen ödenek

İptal edilen ödenek

MADDE 4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere; .(112.490.000) lira olup, bu tutardan
yılı içinde harcânamayan ve ertesi yıla devredilenin
dışında kalan (35.384.582.-) liralık ödeneği iptal edil
miştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Yürürlük
MADDE 5.
rürlüğe girer.

Tasarının 1 inci maddesi aynen

Yürürlük
Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Hükümetin Teklifi)

Yürütme

Yürütme
MADDE 6. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük
ile Enerji ve Talbiî Kaynaklar bakanları yürütür.

MADDE 6. -— Tasarının 6 ncı maddesi aynen
kabul edilmiştir.
8.8.1984"

Başbakan
T. Öza*
Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı
/. K. Erdem

Devlet Bakam
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. M. Yılmaz

Devlet Bakam
S. N. Türel

Devlet Bakam
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
İ. özdağlar

Devlet Bakam
A, K* Alptemoçin

Adalet Bakanı
M, N. Eldem

İçişleri Bakanı
A. Tanrıyar

Dışişleri Bakanı
V. Halef oğlu

Maliye ve Gümrük Bakanı
V. Arıkan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
M. V. Dinçerler

Bayındırlık ve îskân Bakanı
1, S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V.
M. Kalemli

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köy tşleri Bakanı
H. H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Kalemli

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
C. Büyükbaş

Kültür ve Turizm Bakam
M. M. Taşçıoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Millî Savunma Bakamı Y.
S. N. Türel

(S Sayısı : '205)
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLER
1983 YILI
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A — JETVELt

Ödeneğin Çeşidi
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET
LERİ
PETROL FAALİYETLERİ VE AKARYAKIT
POLİTİKASI
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA
MAYAN TRANSFERLER
GENEL TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ödenek
Lira

Gider
Lira

İptal edilmesi
gereken ödenek
Lira

69 61-2 000

50 831 425

18 780 575

35 388 000

19 639 184

15 748 816

7 490 000

6 633 809

856 191

112 490 000

(S. Sayısı : 205)

77 104 418

35 385 582
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1983 YILI
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B — CETVELİ

Gelirin Çeşidi

Tatıımiin
Lira
•

Tafhısıilait
Lira
<

—

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
KURUMLAR HASILATI VE HİZMET GELİRLERİ
Petrolden devlet hakiki
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR
Çeşitli gelirler
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI
ÖZEL GELİRLER
Devreden tahakkuk bakiyesi
HAZİNE YARDIMI
Hazine yardımı

200 000
100 000
100 000
100 000
100000
112 290 000
-200 000
200 000
112 090 000
112-090 1000

82
22
22
60
60

İCMAL
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
ÖZEL GEUIRLER VE HAZİNE YARDIMI

200 000
112 290 000

304 746
82 000 000

112 490 000

82 304 746

GENEL TOPLAM

«•—•••••*»•—•••

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 205)

304 746

304
304
000
000
000
000
000

746
746
000
000
000
000
000

