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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1. Bütçe Programındaki imar ve iskân Bakan

lığı Bütçesi ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçelerinin yer değiştirmesine dair Başkanlık tezke
resi kabul edildi. 

2. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

içişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri onaylan
dı,, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği beldirildi. 

18 Kasım 1982 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.00'de son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Erdoğan BAY1K 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

»•-<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KATIP ÜYELER : Ali Nejat AL PAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Danışma Meclisimizin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

in. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu (1/499). (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (11502) (S. Sayısı: 188) 

(1) 185 S. Sayılı .Basmayazı 12 Kasım 1982 ta
rihli 13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Gündemimizin kanun, tasarı ve tek
lifleri bölümünde Gençl'ik ve Spor Bakanlığı ve Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçeleri var. Genç
lik ve Spor Bakanlığı Bütçesiyle ilgili görüşmelere 
başlıyoruz. 

Bu Bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin adla
rını okutuyorum : 

Feridun Güray, Nedim Bîlgiç, Halil Akaydın, 
Beşir Hamitoğulları, Mehmet Aydar, Erdoğan Gü
rel. 

.BAŞKAN — Sayın Güray, buyurun efendim. 

638 
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S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı
değer üyeler; 

Gençlik, ve Spor Bakanlığının çalışma ve etkin
likleri başarılı bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır. 
Uluslararası yarışmalarda giderek olumlu sonuçlar 
alınmaya, Bayrağımız göndere çekilmeye ve İstiklal 
Marşımız çalınmaya başlanmıştır. Bakanlığın bütün 
kademelerine ciddiyet ve disiplin anlayışı gelmiştir. 
Bu nedenle kendilerine teşekkür borçluyuz. 

Anayasamızın Danışma Meclisinde görüşülmesi 
esnasında, tarafımızdan verilen önerge ittifakla ka
bul olunarak 59 uncu maddesine; «Devlet başarılı 
sporcuyu korur.» hükmü getirilmiştir. Böylece, yıl
lardır ıstırabı dile getirilen ve ancak çaresi buluna
mayan destekleme ve diğer tedbirlerin ittihazına im
kân verilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk kez «Spor Sana
yii Sergisi» organize ederek olumlu bir adım atmış 
ve Devlet Planlama Teşkilatının da benimsemesiyle 
bunu bölge ülkeleri, özellikle İslam devletleri çapın
da düzenlemeye doğru yönelmiştir. 11 milyar liralık 
bir tüketim kapasitesine sahip olduğu tahmin edilen 
bu alandaki organizasyonun önemini inkâr etmemek 
gerekir. 

Ayrıca, spor sanayiini diğer ülkelere de tanıtma 
amacına yönelinmesi, ihracatın hedef alınması de
mek olduğundan, ekonomiye katkının bu Bakanlık
ça da düşünülmesi her türlü takdirin üzerindedir. 

Bakanlıkça yurdumuzda ilk defa Olimpiyat oyun
ları düzenlenmesi düşünülmüş ve 20O8 yılı hedef 
alınmıştır. Bürokrasimizde yarın ne yapılacağı çoğu 
zaman planlanamazken bu konuda zamanında giri
şimde bulunulması ve işin Devlet Planlama Teşkilatı 
yatırım programına alınması gerçekten takdire şa
yandır. 

2008 yılında Türkiye 80 milyona sahip Avrupa'nın 
en büyük ülkelerinden biri ve İstanbul da 10 mil
yonun üzerinde nüfusa sahip dünyanın sayılı şehir
lerinden biri olacaktır. Ülkemizi tanıtmak için en 
etkin çare olan bu yolun seçilmesi çok isabetlidir. 

Esasında Bakanlığın da benimsediği ve ancak bi
zim de desteklememiz gereken birkaç önemli husu
sa da değinmek istiyorum. 

Devlet Personel Kanununda değişiklik yapılır
ken «Spor Hizmetleri Sınıfı»'na yer verilmesinde za
ruret vardır. Zira bu sınıf monitör, antrenör, spor 
öğretmeni, gençlik lideri, gençlik ve spor uzmanı ile 
spor yöneticisini kapsamaktadır. Bu görevi ifa eden
lerin özellik ve ayrıcalıkları vardır. Sizlerin de yük-
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sek malumları olduğu veçhile bu boşluk nedeniyle 
spor akademilerini bitirenlerin nasıl istihdam edile
cekleri ve ne oldukları sorusuna başka türlü cevap 
bulmak mümkün değildir. 

Millî eğitimde ikili ve hatta üçlü tedrisat nede
niyle iş öğretime dönüşmüştür. Öğrenciler günün 
büyük kısmında boş durumdadırlar. Bu boş zaman
larında kötü alışkanlıklar edinmemeleri için onları 
spora sevketmeliyiz. Onun için de bütün spor tesis
leri Bakanlığın kullanım ve organizasyonuna terke-
dilmelidir. 

İmar planları yapılırken semt spor sahaları mut
laka belirlenmelidir. İmar planlarında bu durum ek
sik bırakıldığı ahvalde derhal imar planları ele alın
malı ve plan tadilatları suretiyle bu hususlar gideril
melidir. Gençliğimizin bir daha anarşi girdabına düş
memesi için bu noksanların giderilmesinin ziyadesiy
le önem taşıdığı inancındayım. 

Tenkitlerimize gelince : 
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlerimizin 

yurt sorunları ön plana çıkmış ve bizlere başvuran 
birçok öğrenci kalacak yerleri olmadığını belirterek 
yardım istemişlerdir. Bunların dertlerine nasıl çare 
bulunacağını Bakanımızdan öğrenmek arzusundayız. 

ıtstanbul yurtlarına alınacaklar listesinin üç kez 
değiştirilmesi çeşitli söylentiler çıkmasına neden ol
muş ve önceki listeye girip de sonradan dışında ka
lanlar derin üzüntüye kapılmışlardır. Listelerin ye-
nilenmesindeki nedenler bizce malumdur; ancak ka
muoyunu tatmin için bu konuya da açıklık getirme
nin yararlı olacağı kanısındayım. 

Futbol hakemlerimiz yurt dışında yönettikleri 
maçlarda başarılı sonuçlar almakta ve göğsümüzü 
kabartmaktadırlar; ancak lig maçlarının çokluğu se
bebiyle yeterli kalitede hakem verilememesi büyük 
haksızlıkların doğmasına neden olmaktadır. Fahiş 
hata yapan hakemlerin müessese zarar görmesin di
ye sudan gerçeklerle savunulması kamuoyu nezdin-
de inandırıcı görülmemektedir. «Yetkisi dahilinde
dir, takdir hakkıdır» diye geçiştirilen; fakat ardında 
birçok haksızlıkların yattığı hakem sorunu üzerinde 
durmayı görev sayıyorum. Futhol hakemlerimiz bu 
tutumlarını devam ettirmekte ısrar ederlerse liglere 
gölge düşer kanısındayım. İki puanın hayatî önem 
taşıdığı bir ortamda, yönetiminden hiçbir kimsenin 
memnun olmadığı hakemin liyakatine kimse inan
maz; ona müeyyide uygulanması yerine savunulma
sı ne kazandırır? Bunca objektif kıstas varken ülke
mizde hâkimler bile koşulsuz olarak vicdanlarına 
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terkedilen takdir haklarını hatalı kullandıklarında, 
önce Yargıtayca kararları bozulup arkasından da di
siplin kovuşturması yapılırken, hakemlere etkin bir 
müeyyide uygulanmamasını izah çok güçtür. Her 
hafta «Acaba bir mi, yoksa iki mi penaltı verile
cek?» diye mukadder akıbetini bekleyen takımlar 
az değildir. Bir haksız düdük bir takımın sonu olu
yor, itiraz edemiyorsunuz, temyiz edemiyorsunuz, 
düzeltilmesini isteyemiyorsunuz. Bu sorumluluğu ta
şıyabilecek hakemler yetiştirmek için okullar açmak 
gerekir. Takriri, yani nazarî eğitim yerine tatbiki 
eğitim gerekir. Ayrıca müşahitlerin bence sporla il
gili emekli hâkim ve benzerlerinden seçilmesi ve bir
den ziyade ve birbirinden habersiz görevlendirilme
leri gerekir inancındayım. 

Avrupa şampiyonu tekvandocu kızlarımıza konut 
verilmesini takdirle karşılıyorum. 

Avusturya yenilgisi şüphesiz talihsizliktir; ancak 
Millî Futbol Takımımızın savunma anlayışını bıra
kıp olumlu hücum futboluna yönelmesi bizlere ra
hatlık vermiştir. Son yıllarda hemen her maçında 
yenilen takımımızın olumlu ve çağdaş futbol anla
yışı içinde görülmesi, eksiklikleri olmasına rağmen 
iyiye gidişin belirgin emaresid'ir. Onurlu mücadele
den sonra alınacak yenilgiler bizi eskisi kadar üzme-
yecektir. 

1983 Yılı Bütçesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı
na hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bilgiç, buyurun efendim, 
M. NEDİM BÎLGÎÇ — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli yöneticiler; 
Gençliğin gerek aile içinde, gerekse cemiyet için

deki yerinin çok mümtaz olduğu malumlarınızdır. 
Gençlik, bir memleketin ve ülkenin büyük güç ve 
enerji kaynağıdır. Genç kendi menfaatlerinden çok 
ülkenin, milletin menfaatlerini önde tutan kişidir. 
Genç; hırs, ihtiras, menfaat çukuruna düşmemiş, 
çamuruna bulaşmamış kişidir, Gençlik; ailenin, va
tanın, milletin istikbalidir. 

Gençlik ve spor çağımızda birbirinden ayrılma
sı mümkün olmayan, birbirine destek olan, birbirini 
ayakta tutan unsurlardır. Bu itibarla bu iki unsurun 
cemiyetler ve milletler hayatında çok iyi değerlendi
rilmesi gerekir. Gençlik ile ilgili olarak maddî ve ma-
navî kalkınmaların geliştirilmesi için gerekli şartla
rın hazırlanması ve gençlerin özel olarak korunması
nı, beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmelerinin 
sağlanmasını temin etmek gerekir kanaatindeyiz, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Gençlik, bir milleti maziden istikbale bağlayan 

bir köprü, milletin maddî ve manevî yükünü omuz-
layan büyük bir kaynaktır. Onlara verilecek emek, 
vatanın istikbaline ait olan en verimli ve ehemmi
yetli bir yatırımdır. Gençler yarının ana ve babaları, 
devlet idarecileri ve yöneticileridir, istikbal onların
dır. Büyük hizmetler büyük nesillere düşer; gençle
ri büyük nesiller olarak yetiştirmek bugünün idare
cilerine düşen en büyük vazifedir. 

Yakın zamana kadar Türk gençliğine sahiplik 
eden, ona yol gösteren, onu millî menfaatler yolun
da yönlendiren sorumlu bir teşkilat yok idi. Bugün 
gençliğin sahibi vardır; yeni Anayasamıza gençlikle 
ilgili hükümler konmuştur. 

Anayasamızın 58 ve 59 uncu maddeleri ile genç
lik ve spor Anayasa teminatı altına girmiştir. Bu
nun önemi ve anlamı büyüktür. Artık, Devlet gele
ceğin ümidi olan gençlere sahip olacağını vaat etmiş 
ve bunu millete tescil ettirmiştir. Artık gençlik men
faatlere alet edilmeyecek, kamplara bölünmesine 
müsaade edilmeyecek, birbirine düşman gruplar ha
line getirilmeyecek, kötü emellere piyonluk yaptırıl
mayacak; Anayasanın öngördüğü şekilde Türk genç
liğinin maddî ve manevî kişiliği, ruh sağlığı koruna
cak, millî gençlik politikası çok yönlü olarak uygu
lanacaktır. 

Gençliğimizin okul dışı zamanlarını ve boş za
manlarını en iyi şekilde değerlendirmesi sağlanacak, 
millî bir planla gençliğin Atatürk tikeleri çerçevesi 
içinde geliştirilmesi ve ülke geleceği için uygun bir 
eğitimle ülkeyi tanıması ve ona göre yönlendirilme
si gençlik kapmlarıyla değerlendirilecektir. 

İki yıldır Bakanlığımızın olumlu çalışmalarıyla 
gençlerimize sahip olunmuş, izlenen politika ile ara
larındaki kamplar ve gruplaşmalar çözülmüş, kar
deşlik havası tesis edilen huzur ortamında yayılarak 
geleceğin bekçileri ve ümitleri esas görevlerini yapar 
duruma getirilmişlerdir. Gerek yurtların, gerekse 
üniversite ve yüksekokulların Devletin kontrolünde 
eğitim, öğretim yapılan ve konaklanan müesseler ha
line gelmesi sevindirici ve Bakanlığımızı kutlayıcı bir 
harekettir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız artık, gençlerimize 
sahiplik eden, onların boş zamanlarını değerlendirmek 
için tesis ve kurumlar temin eden, onların açıkta kal
masına göz yummayarak, atıl olan yurtlarımızı hiz
mete sokarken, bir yandan da yeni kapasiteler ya
ratma çabasını sürdürerek 45 bin gencimize yatacak 
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yer temin eden; sorumluluğu yüklenmiş olup, Ba
kanlığımızın bu azimli ve kararlı tutum ve çalışma
ları ile büyük bir hizmeti yükelnmiş ve neticeye doğ
ru götürme gayreti içerisindedir. 

Bakanlığımızın sportif faaliyetlerine gelince : 
Gösterişten ve lüksten kaçınarak sporun özüne 

dönülmüş, turistik seyahatler ' bir tarafa bırakılmış, 
yapılan yeni bir çalışma ve sistemle yurt dışı müsa
bakaları bir sisteme ve yönetmeliğe bağlanmış, önce 
Balkanlar'da, sonra Avrupa ve daha sonra da başarı
lı olduğu takdirde bir hiyerarşik sırayla dünya şam
piyonasına kadar sporcularımızı götürme ümidi ve 
imkânı tanınmıştır. Bunun neticesi de önce Balkan
lar'da birçok sportif faliyetlerde başarılı neticeler 
alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya ülkeleri bugün sporu tanıtma aracı ola

rak kullanmaktadırlar. Ayrıca spor, ulusal ve ulus
lararası müsabakalar da ülkemin iç ve dış turizmini de 
geliştirmektedir. Uluslararası büyük organizasyon
ların yapılması ancak yeterli spor tesislerinin yapıla
bilmesi ile mümkündür. Bu tesislerin yapılabilmesi 
ise uzun vadeli proje çalışmalarıyla mümkün olacak
tır. Bütçe imkânları elverdiği ölçüde ileriye dönük bü
yük tesislerin projelendirilmesine başlanarak ileride 
beynelmilel büyük hareketlerin, müsabakaların ülke
mizde yapılabilmesi için tedbirler bugünden alınma
lıdır. 

Spor - Toto çalışmaları son iki yıldır olumlu bir 
safhadadır ve sporumuz için önemli bir kaynak ha
line gelmiştir. Yine teşvik edilmeli ve yeni imkânlar 
aranmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığımız sporun bütün branş ve dallarını 

yurdumuzun en ücra yerlerine kadar götürme ama
cındadır. Tabiî ki, bu imkân meselesidir. Teşkilatlan
ma ve tesis edinmenin güçlüğü hepimizce malum
dur. 

Futbol dalında da Anadolu şehirlerimizin İkin
ci Lige çıkmaları için büyük istekler üzerine Bakan
lığımız çok uygun ve adil bir yol bulmuş; bu yıl 
terfi maçlan ihdas ederek grupların birincilerini 
ikinci Lige alacağını ilan etmiştir ve bu maçlar Ana
dolu'nun her yerinde büyük bir coşku ve heyecanla 
yapılmakta; gerek şehir halkının maçlara teveccühü 
ve alakası, gerekse gençlerin her türlü kötü alışkan
lıkları bırakarak stadyuma koşmaları Türk sporu 
adına olumlu gelişmelerdir. Yalnız bu heyecan ve 
şenlik havası, Türkiye'de var olan bir hakem traje

disi ile bugün çok kötü bir noktaya gelmiştir. Bir 
ilin halkı ekmek parasını, yakacak parasını, yol pa
rası yaparak takımının maçını izlemek için binlerce 
kilometre kat edip geldikten sonra, stadyumda hâ
kemlerin açıkça garazkâr tutumuyla 11 + 1 kişi ol
mak suretiyle o takım aleyhine vermiş olduğu hak
sız kararların ve bu kararların da yönetmelikler ge
reği bozulamamasının ileride çok büyük facialara es-
bep olacağı malumlarınızdır. 

Seyircinin uğramış olduğu hayal kırıklığı ve uğ
ramakta olduğu haksızlık birikim halinde büyümek
te, ileride stadyumlarda bir faciaya sebep olacak nok
taya gelebilir. Bunun canlı ve bariz misali; Kayseri 
- Sivas maçı çok yakın zamanda gözlerimizin önün
de sergilenmiştir ve büyük bir facia ile neticelenmiş
tir. Ümit ediyoruz ki, Bakanlığımızın yerinde alaca
ğı kararlarla bu hakem trajedisine son versin ve bu 
Türkiye çapında büyük bir coşku ve heyecanla oy
nanmakta olan terfi maçları elim bir neticeyle neti
celenmesin ve halkımızın bu iyiniyeti, spora karşı 
göstermiş olduğu heyecanı ve yakınlığı, hakemlerin 
sahada kötü yönetimi ve açıkça taraf tutması ve şi-
keleriyle bertaraf edilmesin. Gerekli önlemlerin ve 
uyarıların yapılacağını ümit ediyoruz. 

Değerli Bakanımızın ve yöneticilerinin bu değin
diğim önemli noktalar üzerinde duracaklarını ümit 
ediyor, 1983 Bütçesinin Türk sporuna ve Bakanlığı-
ğımıza hayırlı olması temennisiyle Heyetinize saygı
larımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Blgiç. 
Sayın Akaydın, buyurun efendim. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, değerli üye 

arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Bakanlığın güzide 
mensupları; 

Atatürk'ün devrimleriyle, vatanıyla, milletiyle ge
leceğini emanet ettiği gençliğin proplemlerini çöze
bilmek için, sorunlarının temeline inmek gerektiği 
inancındayım. Sorunlarının temeli de aşağı yukarı 
çağın değişimleriyle başlar. Ziraat toplumundan sa
nayi toplumuna geçişte büyük aile kavramının yıkıl
ması, gençliğimizde otorite bunalımının başlangıcı 
demektir; evde otorite yıkımı. 

Bunun yanında ziraat toplumundan sanayi top
lumuna geçen devlet ve politik mekanizmadaki eko
nomik dengesizlikler, politik istikrarsızlıklar gençlik
te örnek adam mefhumunu yıkmıştır, örnek adam 
mefhumu erozyona uğrayınca, gençliğin ruhunda 
boşluklar doğmuştur. Bu boşlukları doğurmanın en 
büyük kaynaklarından birisi de gençliğin tarihini bil-
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meyişi, dilini bilmeyişi, mazisi arasında kopukluk 
doğmasıdır. Mazisiyle bağlan kesilen gençliğin ümit
leri yok demektir. Ümidi olmayan gençlik huzursuz
dur, huzursuzluğunu giderecek örneği de yoktur. 

Bakanlığımızın gençliğin sorunlarına sahip olabil
mesi için mutlak surette, kendi tarihini gençliğimize 
kaderini bildiği gibi bildirmeli, tarihinden köken al
mış değerlerini istikbalde ümit vermek için, alınyazı-
sına inandığı gibi inandırmalı. Dilini de tarihiyle 
geleceği arasındaki en büyük köprü olarak hiç bir 
şekilde taviz vermeden korutmalı, öğretmelidir. 

Bunlara değindikten sonra Bakanlığımızın çalış
maları içindeki, arkadaşlarımın konuştukları, temas 
ettikleri mevzulara dokunmadan bir-iki hususa te
mas etmek istiyorum. 

Yurtlar : 
Yurtlar Kurumu hakikaten gençliğin aileden ko

pup gelip büyük şehirdeki aradığı sıcaklığı bulacak 
seviyeye gelmiş, hakikaten her türlü şeyiyle övünü
lecek bir duruma gelmiştir. Bakanlığı ve Kurumun 
mensuplarını tebrik etmek yerinde olur. Yalnız An
kara'da iki yurdumuz vardır ki, Orta Doğu ve Ha
cettepe yurtları nereye bağlıdır bilmem, halen diğer 
yurtlar seviyesinde değildir. O gençlerimizle ilgilenil
mesini, o yurtlarla da meşgul olunmasını, orada da 
öbür yurtlardaki verimin temin edilmesini dilerim. 

Gençliğimizin boş zamanlarını değerlendirirken, 
bu boşluğu dolduran, son zamanlarda gençliğin ba
şına illet olan çok kötü bir müessese doğmaktadır; 
birahaneler... Biranın meşrubat sayılmasından bu ya
na gencin de eğitimdeki boşlukları ve ümitsizlikle
rinden soluğu birahanelerde aldığı görülmekte ve 
mutlak surette bu birahanelerdeki satılan biranın 
meşrubat değil, bunun bir içki olduğunu ve alkoliz
min başlangıç noktasının biracılıkla başladığının bi
linmesini, bunun bir kanunla yönlenmesinin gerek
tiğini temenni ediyorum. 

Bakanlığımızın yazın işçiler için veyahut gençler 
için kamplarını takdir ediyorum, yerinde buluyorum. 
Birazcık süreleri uzatılır, maliyeti düşürülürse daha 
da iyi olacağı kanısındayım. Belki ilk denemelerden 
dolayı maliyet biraz yüksektir. 

Mahalle ve köylerde küçük sahaların veyahutta 
basket potalarının konması, mahallelerdeki çocukla
rın ve gençlerin hayatındaki boşluğu dolduran gayet 
güzel bir teşebbüstür* daha genişletilmesi, daha da 
geliştirilmesini tavsiye ediyorum. 

Bütün bu çalışmalarından dolayı, vereceği daha 
ümitli izlenimlerden dolayı Bakanlığın bütün perso
neline takdir, tebrik ve teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akaydın. 
Sayın Hamitoğulları, buyurunuz efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Değerli Bakanım ve 
Bakanlığın değerli mensupları; hepinize saygılar su
narım. 

Huzurunuza memleketimizin en büyük değerle
rinden birini oluşturan gençliği, maalesef son yılla
ra kadar sahipsiz bırakılmış bulunan Atatürk genç
liğini memleketimizin ihtiyaç duyduğu üretim artı
şını sağlayabilecek üretime bütünleştirebilecek bir 
proje hakkında kısaca bir-iki önerimi sunmak gere
ğini duydum. Buna ek olarak yine bütçesini görüş
mekte olduğumuz değerli bakanlığımızın işlevi için
de kalan bir-iki noktaya değinmekle yetineceğim. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin benden iyi bildiği gibi memleketimizde 

resmî rakamlara göre maalesef işsiz sayısı 3 milyonu 
aşmaktadır. Bunun yanında iş bilen; yani nitelikli 
işçilere büyük bir ihtiyaç duyulduğu da acı bir ger
çektir. 

iş bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumuna baş
vuran 611 bin kişiden 450 bininin maalesef hiçbir 
niteliği yoktur; yani düz işçidir. Bunlardan 160 bini
nin ise daha önce ya bir odacılık veyahutta seyyar 
satıcılık ötesinde herhangi bir nitelikleri bulunma
maktadır. Türkiyemiz bir yandan işsizlik sorununun 
yakıcı boyutları altında inlerken, öbür yanda ihtiyaç 
duyulduğu halde iş bulabilme imkânına rağmen ni
telikli işçiden yoksundur; bu haykırıcı çelişkidir. 

Şimdi bütçesini görüştüğümüz değerli bakanlımı-
zın kuruluş işlevlerinden birisi de, size dağıtılan bül
tende belirtildiği gibi, Türk gençliğinin ve sporunun 
sorunlarını hızla çözümlemektedir. Türk gençliğinin 
bu noktada önemli bir sorunu vardır. 

Bu gençliğin aslında çok boyutlu kesitlerinden 
birisine değinmekle yetiniyorum; zaman darlığı ne
deniyle. Bu da; üniversitelerimizin kapısına kadar 
büyük yaptırımlar, büyük gayretler harcanarak geti
rilen gençliğin, bugün işsiz güçsüz bırakılmış olma
sıdır. Bu gençlerimize üretim sürecinde yer bulmak 
birinci derecede değerli Bakanlığımızın işlevidir. 
Onun için bu konuda yapılması olanaklı bir düşün-
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cemi izninizle huzurunuzda dile getirmekten kendimi 
alıkoyamıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Arz ettiğim gibi, Türkiyemiz bu noktada maa

lesef bir çelişkiler ülkesi olmakta devam etmekte
dir. Teknik ve mesleksel alanda kalifiye insan gü
cüne büyük bir ihtiyaç bulunduğu ortadadır. 

Ayrıca, ortalıkta işsiz güçsüz yüzbinlerce lise 
mezunu genç başıboş dolaşırken, biraz daha yük
sek nitelik isteyen kamusal ve özel işlerde halen ilk
okul mezunu, ortaokul mezunu kişiler çalıştırılmak
tadır. Burada yer alan öncelik sorununa dikkatleri
nizi çekmekle yetiniyorum. 

Yükseköğretimin dışladığı bu gençlerimizi (ki, sa
yısı yüzbinlerle ifade edilmektedir, bildiğiniz gibi) 
yeniden altı aylık, bir veya iki yıllık bir eğitimden 
geçirilerek bunların üretime ve hizmete yönlendiril
melerinin yol ve yöntemlerini bulmakla yükümlüyüz. 
Düşünceme göre bu noktada yapılabilecekleri kısa
ca huzurunuz da arz etmek isteyeceğim. 

Tarımsal kesimde, sanayi kesiminde, turizmde ve 
Devlet kesiminde; yani kamusal kesimde oluşturul
ması olanaklı eğitici ve yetiştirici birimler aracılığın
da bu gençleri toplumla, üretimle bütünleştirmenin 
yollarını bulmak mümkündür. 

Sözgelimi tarımsal alanda Devletimizin üretme 
çiftlikleri ve haraları bulunmaktadır. 

Kamu kesiminde Devletimizin fabrikaları var
dır. 

özel kesimde memleket sorunlarına eğilebilecek 
yetenekli, değerli yeni işadamlarımız vardır. 

tşte bu ortamlarda yer alan tesislerde, bu faali
yet alanlarında bu lise mezunu gençlerimize yarım 
gün uygulama ve yarım günü teorik bilgiler düze
yinden oluşacak tarzda bir eğitim vermenin müm
kün olduğuna kaniim, iyi bir projeye bağlanabildiği 
takdirde bunu yapma imkânlarının var olduğu inan
cındayım. 

Bunun dışında sanat okullarımız, tekniker okul
larımız bulunmaktadır. Bu okullarımızın kapalı ol
duğu yaz döneminde bu projeye girebilecek nitelik
teki gençlerimizi eğitmek imkânını bulmalıyız. Bun
lar, arz ettiğim tarzda altı ay, bir yıl, iki yıllık dö
nemlerden oluşacak bir eğitim çerçevesinde bu genç
lerimize bir iş sağlamak mümkündür. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Bütçeyi görüşüyoruz. Maalesef herşeyde olduğu 

gibi, kolaycı yollardan başka zekâ isteyen, yaratıcı 
gayret isteyen işlere eğilmeliyiz. «Fon yok, yatırım 
yapamıyoruz, iş bulamıyoruz...» Bugünkü imkânlar-
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la da iş bulmak mümkündür. Bir örneğini arz et
meye çalışıyorum. 

Değerli bakanlığımız, diğer bakanlıkları da ilgi
lendiren bu konuda diğer bakanlıkları harekete ge-
sirsin diye bu projeye gerçekçilik ve uygulanabilir
lik kazandırabilir kanısındayım. Bu takdirde hem bu 
gençlerimiz kazanılabilir, hem üretim çoğaltılabilir. 
Tabiî bu konuda daha birçok şeyler söylenebilir; bu 
genel hatlarını huzurunuzda dile getirmekle yetiniyor 
ve diğer önemli gördüğüm iki noktaya geçiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Yurtlar konusunda bir önemli düşünceyi izniniz

le dile getirmek istiyorum. 
Hemen şunu arz edeyim ki, bu seneki yurtlar 

sorunu kamuoyuna biraz da haksız ölçüde yansıdı. 
Şunu zevkle söylüyorum ki, değerli Bakanım ve Ba
kanlığımızın mensupları, düne kadar kalınamaz, ya-
tılamaz halde olan yurtları, bugün bildiğiniz gibi 
yüzbinlerce gencimizin zevkle başvurduğu yerler ha
line getirmişlerdir. Kendilerine candan kutlarım. Bü
yük gayretleri vardır. Rakamlar ortadadır. •önümde 
var; ama zannediyorum ki, zamanım onları okuma
ma elvermiyor. Büyük gayretler göstermişlerdir, 
göstermektedirler. Yurtlar sorunu iki günde çözüle
cek bir sorun değildir. 

Ayrıca, bu yıl bildiğiniz gibi üniversiteye alınan 
öğrencilerimizin sayısında büyük bir artış olmuştur. 
Bunun da gayet tabiî yurtlara yansıması vardır. 
Onun için Bakanlığımız birdenbire ortaya çıkan bu 
sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bakanlığımızı değer
lendirirken bu verileri göz önüne almak da zanne
diyorum ki, insafın ve gerçekçi olmanın bir gereği
dir. Bütün bu konularda büyük gayretleri vardır. 
Elbetteki eksiklikler de olur; ama bir işi yapmak 
kolay değildir. Yapılanları ben şükranla karşılıyo
rum; ama bunları yeterli bulotıuyorum. Yurtlar so
runu derken arz edeceğim şey de bir senede çözü
lebilecek bir sorun değildir. 

Yurtlar öğretim kurumlarımızdan da daha önem
lidir bence. Çünkü yurtlar öğrencilerimizin sadece 
gecelemeyi geçirebilecekleri yerler değildir. Yurtlar 
eğitim kurumlarıdır. Gençlerin, bir diğerine tecrübe
lerini, bilgilerini iletebildikleri, gençleri kaynaştırabi-
len, köyden, ilçeden, kısmetsiz yerlerden gelen kim
selere âdeta sessizce; ama çok etkili bir kültür olgu
sunu, bir ideal olgusunu hatta Atatürkçülüğü aşıla
yabilecek önemli kurumlardır. Lokantalarıyla, spor 
tesisleriyle, kütüphaneleriyim çayhaneleriyle gençliği 
kaynaştıran, bütünleştiren bir olgudur. 
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Son yıllarda gençlerimiz arasına giren lifakın, gi
ren çatışmanın temelinde, inanıyorum ki, yurtların bu 
işlevlerini yerine getiremeyecek nitelikte olmalarının 
büyük bir etkisi vardır, önümüzdeki yıllarda gerçek 
öğrenci yurtları, siteleri oluşturmak mecburiyetinde
yiz. Spor tesislerinden kültür ocaklarına, sosyal faa
liyetleri, lokantalarıyla birlikte bütüncül bir birim 
oluşturabilecek yurtları oluşturmadan gençlerimizi sa
dece dershanelerde eğitmek mümkün değildir. Hepi
niz geçtiniz o ortamlardan. Son bozulmalarla yurt-
lardaki bozulmalar arasındaki ilişkileri hepiniz gör
dünüz. özellikle eski kurumlardan gelen arkadaşla
rım çok iyi bilirler. 

Mülkiyeyi örnek vereyim size. Eski Mülkiyelile
rin okuduğu Mülkiyedeki yurt, lokanta bugün yok
tur. Bugün öğrencilerin çay içebilecekleri bir yer bi
le yoktur. Çok iyi bildiğim bir tek örneği veriyorum; 
diğer fakültelerde de maalesef durum böyledir, bir-
iki istisna dışında. 

Onun için, sporundan kültürüne, sosyalleme etki
sine varıncaya kadar yurtların, bu çok önemli eğit
sel boyutlarıyla da göz önüne alınmasında ve yeni 
yurtların bu felsefe, bu anlayış ve gereklerle oluş
turulmasında büyük bir yarar, büyük bir zorunluluk 
olduğuna kaniim. Bu yönde değerli Bakanlığımızın 
göstereceği gayretlerin büyük yararı olacağı kanısın
dayım. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz dol
du; biraz da geçti, lütfen tamamlayınız. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok özür dile
rim Sayın Başkanım. Son noktaya geliyorum, bitiri
yorum efendim. 

Efendim, değerli Bakanlığımız, son aldığım bilgi
ye göre, 102 bin civarında kalan öğrencimize borç 
vermektedir. «Kredi» deniliyor; ama bunun aslı borç
tur. Şimdi bu konuda bir küçük düşüncemi belirt
mekte yarar görüyorum. Herkese (Bu sene 3 400 li
raya çıkarıldı, bunu şükranla karşılıyorum yine de 
azdır) yermek yerine, yetersiz ölçüde krediyi borç 
vermek yerine, gerçekten ihtiyacı olanlara, yetecek 
ölçüde (6 000 lira ölçüsünde) verdiğimiz takdirde, 
hem bu noktadaki ihtiyacı daha iyi karşılarız, hem 
de bu fonları daha rantabl bir şekilde yönlendirmiş 
oluruz. 

Bir de bu konuda unutulan veyahutta göz önüne 
alınmayan bir nokta var gibime geliyor. O da çok 
başarılı olan öğrencilerimize karşılıksız bir kredi ver
mekte yarar vardır; onları çalışmaya özendirmede 
bunun büyük bir etkisi olacağı kanısındayım. Buna 
da rastlayamadığım için, bu noktaya yer verilmesi 

[ halinde büyük yararlar olabileceği düşüncesindeyim. 
Lütfedip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler 

eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
Sayın Gürel, buyurunuz efendim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başka

nım, sayın üyeler, Sayın Bakanım, Bakanlığımızın 
değerli mensupları; 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız Bütçesinin görü
şüldüğü bugünde az da olsa birkaç hususa başlıklar 
halinde temas etmeyi faydalı bulmaktayım. 

Üzerinde uzun zaman tartışma yapılan, kurulu
şuna gerek olmadığı ve yüklendiği faaliyetlerin bir 
başka Bakanlık bünyesinde de yürütülebileceği ileri 
sürülen bu Bakanlığımız, kabul edilen Anayasamı
zın 58 ve 59 uncu maddeleriyle yerini tescil ettir
miş ve çok da ağır bir yükün altına girmiş bulun
maktadır. 

Bir Anayasa emrinin yerine getirilmesinin çok iyi 
teşkilatlanmayla, istikbalde de geçerliliğini muhafa
za edebilecek anailkelerin tespitine, çok iyi ve hızlı 
bir araştırma, inceleme ve sonuçlarını değerlendirme 
ve uygulama safhasına geçirme mekanizmalarının 
kurulmasına bağlı olduğu da bir gerçektir. Bu da 
insan unsuru ve maddî imkânlarla ancak sağlanabilir. 

Uzun vadeli plan ve programların uygulanması, o 
plan ve programa inanmış ve aşağıdan devamlı aynı 
görüşle beslenen insan kaynağının varlığıyla müm
kün olmaktadır. 

Bütçe Tasarısına baktığımızda, 657 sayılı Kanuna 
göre 858 kadronun mevcut olduğu, 628 inin mer
kezde, 338 inin dolu ve 284 ünün boş; 236 sının taş
rada, 111 inin dolu, 125 inin ise boş olduğu (Rapor
törün ifadesiyle) önümüze getirilmektedir. Bu sayıyla 
bir Anayasa emrinin yerine getirilmesi asla mümkün 
değildir. Kaldı ki, bu dolu kadroların ne derece ko
nuya uygun oldukları da henüz belli değildir. 

Kâğıt üzerinde yapılan plan ve programların uy
gulanması ise bir mekânda olacaktır. Bu mekân açık-
kapalı spor saha ve salonları, yüzme havuzları din
lenme ve gösteri alanları, spor alet ve malzemeleridir. 

Yatırım ödeneklerine göz attığımızda ise, Rapor
törün ifadesine göre, «önceki ylda yapılan faaliyet
leri gerçekleştirmek dahi imkânsızdır.» Ancak, genel 
ekonomik prensipler içinde yine yeni ödenek talep 
edilmemiştir. Geçen sene de aynı görüş hâkim olmuş, 
mevcut tesislerin sadece bakım ve onarımlarıyla ye-
tinilmişti. Bu görüşü, bu kanaatkârlığı üzüntüyle kar-

1 şılamamak mümkün değildir. 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinde, Ra
portör arkadaşlarımızın «Dört Avrupa ülkesiyle mem
leketimizdeki spor tesisleri ve birkaç spor dalındaki 
lisanslı sporcu sayılarının mukayesesi» başlıklı ve 
1979 y.lı istatistik! bilgileri bu üzüntümüzün ne ka
dar haklı olduğunu göstermektedir. 

Sadece tesislerle ilgili kısmını okumak istiyorum : 
«Spor salonu Türkiye'de 162, Almanya'da 29 000, 

Fransa'da 14 200, İtalya'da 1 260, Belçika'da 431. 
Açık - kapalı yüzme havuzları Türkiye'de 22, Al

manya'da 6 500, Fransada 3 355, italya'da 851, Bel
çika'da 435.» 

Ayrıca daha mühimi, bu Raporda yapılmayan bir 
mukayese var ki, işi çok ciddileştirmektedir : Türk 
gençlerinin sayısı. 23 milyon genç. Söylemesi dile ko
lay bir rakam. Bu sayı sadece bugün içindir; gelecek
te çığ gibi büyüyerek, koca bir devlet nüfusuna eri
şecektir. Bu gençlik ihtiyacı ihmal edilemez. Bütçe bu 
ihtiyacı karşılayacak seviyeye mutlaka çıkarılmalıdır. 

Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bütün Teş
kilat bu konuda ikna edici yollarla, gerek Hükümet 
içinde, gerekse bundan sonraki Meclislerde ağırlığını 
mutlaka koymalıdırlar. 

Başlıklar halinde dile getireceğim şu konuları da 
arz etmek istiyorum : 

Anayasamızın 59 uncu maddesinin Sayın Bakanlı
ğımızca nasıl yorumlandığı ve tatbikata nasıl kona
cağı hususudur. Yukarıda arz ettiğim görüşler birin
ci fıkrayı gerçekleştirecektir. Ancak ikinci fıkra, yani 
«Devlet başarılı sporcuyu korur.» hükmü, nasıl tat
bike konacaktır? Bir kanun tasarısı mı hazırlanacak
tır, bir yönetmelikle mi, yoksa bir kararnameyle mi 
yürürlüğe konacaktır?.. 

Ferdî başarı nasıl değerlendirilecektir; bir defa 
şampiyon olmuş, birkaç defa şampiyon olmuş spor
cular için? 

Takım oyunlarında fert olarak üstünlüğünü ispat 
etmiş, başarılı sayılmış, sivrilen oyuncular nasıl de
ğerlendirilecektir ve en mühimi de, nasıl korunacak
tır? iş bularak mı, aylık bağlayarak mı, yoksa ken
disine bir defa mahsus olmak üzere, ev, otobüs ve
saire gibi veya işyeri açarak bir ödül vermek-sure
tiyle mi? 

Tahsil ve kültür farklılkları başarılı sporcular na
sıl değerlendirilecektir? Şampiyon olmuş bir güreşçi 
doktora, bir muayenehane mi açacaksınız, bir araba 
mı vereceksiniz, yahut başka yollar mı arayacaksı
nız?.. 

Spor faaliyetleri devam ettiğine ve her ay, her 
yıl bir kaç sporcu önümüze başarılı olarak geldiğine 

göre, hiç vakit geçirilmeden bunları en esaslı şekilde 
inceleyip, değişmez prensiplerle sonuca bağlamak la
zımdır. 

Bir başka konu da, geçen sene yine bütçe müza
kereleri sırasında huzurunuzda arz ettiğim husustur; 
okullardaki spor salonları meselesidir. 

Bilindiği gibi, Bayındırlık Bakanlığının meydana 
getirdiği inşaatlarda spor salonu bina içerisine kon-
mamaktadır. Yer darlığı dolayısıyla başka bir yerde 
de spor salonu yapılamadığı için, gençlerin beden eği
timi dersleri sınıflarda yapılmaktadır. Üç Bakanlığı
mız; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakan
lığı ve Bayındırlık Bakanlığı bu konunun hal yolu
na mutlaka gitmelidirler, yeni inşaatlarda hiç olmaz
sa alt kat veya üst katın spor salonu olarak değer-, 
lendirilmesi, inşaası sağlanmalıdır.! 

Ayrıca, Raportör arkadaşlarımızın da teklif etti
ği, 3530 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin, yani 
500 işçiden fazla işçi çalıştıran müesseselerde spor 
saha ve tesislerinin kurulması hususuna dikkat çekil
meli ve mutlaka tatbiki sağlanmalıdır. 

Geçen sene de huzurunuzda arz ettiğim gibi, kap
lıcalarda yüzme havuzları meselesi çok rahatlıkla 
halledilebilir. Küçük bir belediyede biz bunu bu se
ne sağladk, belediye başkanı uygun görerek, bu se
ne devamlı akarsuyu bulunan bir kaplıcayı, çok stan
dartlara uymamakla beraber, fevkalade güzel bir yüz
me havuzu haline getirmiştir. Diğer bütün kaplıcalar
da da aynı şey olur, filtrasyon tertibatından istifadesi, 
tasarrufu, sağlanması mümkündür. 

Yine, belediyelerin park ve bahçeleri vardır; be
lediyeler bunların bir kısmını Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne bilaücret vermeye hazırdırlar. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün belediyelerle temas 
kurmak suretiyle bu saha ve bahçeleri bir an evvel 
kendi mülkiyetine geçirmesini ve gerekli teknik yar
dımın belediyelere yapılarak, gençlerin istifadesine 
açılmasını sağlamalıdır. 

Yurtlar sorunu arkadaşlarımız dile getirdiler; cid
den üzerinde durulacak son derece mühim bir konu
dur. Bu sene maalesef iki müessese arasında orga
nizasyon kurulamadığı için, sayısız öğrencimiz hali
hazırda yurtlar dışında otellerde ve değişik yerlerde 
kalmaktadırlar. 

Yine, yurtların mevcut bütçe içerisinde yapımı 
mümkün görülmediği takdirde, özel yurtların, idareci 
vermek suretiyle, denetimi sağlanmak suretiyle açıl
masında ve yaygınlaştırılmasında fayda görmekteyiz. 

JSpor faaliyetlerinde bizim 1 5 - 2 5 kişilik ekibimi
zin yurt dışına gitmesinin yanında, büyük ekiplerin 
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Türkiye'ye gelmesinde de faydalar vardır; çünkü Tür
kiye'ye gelen bu spor ekipleri, gerek antrenman çalış
malarını, gerekse gösterilerini daha kalabalık Türk 
seyirci, sporcu ve idarecilerinin, antrenörlerinin huzu
runda yaptıkları için büyük faydalar sağlamaktadır, 
yeni teknikleri giderek öğrenmek yerine, önümüzde 
öğrenmenin faydasını tecrübelerimle görmüş bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürel, süreniz doluyor, rica 
ediyorum toparlayınız. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Muhterem arka
daşlarım; 

En mühim konulardan bir tanesi idareci, sporcu 
ve antrenör eğitimi konusudur. Sayın Bakanlığımı
zın ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzün bu 
konuya ağırlık vermesini özellikle istirham etmekteyiz. 
Bilindiği gibi, büyük bir hadise doğmak üzereyken 
bir sporcumuzun futbol müsabakasında orkestra şefi 
gibi halkı nasıl teskin ettiğini, taraftarları nasıl tes
kin ettiğini gördük. Dolayısıyla, sahadaki oyuncu ile 
seyirci özdeşleşmektedir. Bu sebeple, heyecanını zap-
tedememektedir, eğer oyuncu sinirliyse seyircisi mut
laka sinirlidir, antrenör sinirliyse seyirci mutlaka si
nirlidir. Şu halde yapılacak iş, oyuncunun, antrenö
rün sükûnet içerisinde müsabakayı seyretmesini sağ
lamak ve onu o istikamette eğitmektir. 

1983 yılı Bütçesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı
mıza, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüze ve Mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Sayın Komisyonun söz isteği var mı?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA ÖZER 

GÜRBÜZ — Yok efendim. 
BAŞKAN — Yok. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, soru sor

mak istiyorum? 
BAŞKAN — Efendim, soruları bilahara rica ede

ceğim. 
Sayin Bakan, Bütçe üzerindeki sayın üyelerin ko

nuşmaları tamamlanmıştır, sıra zatıâlinizde, buyurun 
efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Çok sayın üyelerden gelen görüşleri ve tenkitleri 
cevaplandırmadan önce, müsaade buyurursanız bir 
yazılı sunuşta bulunacağım : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1983 Yılı Bütçe çalış
maları nedeniyle sizlere hitap edebilmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum. Sayın üyelerimizin, Bakanlığı

mız ve faaliyetleri hakkındaki kadirşinas beyanları, 
özendirici ve yol gösterici eleştirmelerini şükranla 
karşılıyorum. Bu tenkitler, öneriler ve görüşler Bakan
lığımız Bütçesinin uygulanmasında katkı sağlayacak ve 
gelecek yılki faaliyetlerimize ışık tutacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hükümetimiz tarafından getirilmiş bulunan 1983 

Yılı Bütçe esasları detaylı olarak sizlere sunulmuştur. 
Bu Bütçenin rakamsal olarak değerleri hakkında özet 
bilgi vermeden önce, Bakanlığımızın kuruluş amaç
ları, ileriye dönük çalışmalarımız hakkında kısaca 
bilgi sunmak istiyorum. Bu suretle Bakanlığımıza tah
sis edilen ödeneklerin nerede, ne yolda harcanacağı 
hakkında sizlere kısaca bilgi sunmuş olacağım. 

Türk gençliği, Ulusumuzun huzur ve mutluluk kay
nağı ve geleceğimizin umudu, güveni, teminatı ve mil
lî varlığımızın tükenmez bir potansiyelidir. Böyle bir 
potansiyelin Atatürk'ün tanımladığı Türk milliyetçili
ğinden hız ve ilham alan bir toplum haline getirilmesi, 
Devletin birinci derecede görevi olduğu bir gerçektir. 
Bu gerçekten hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Türk gençliğinin ve sporunun sorunlarını çözümle
mek, Atatürk devrimlerine sahip olacak ve O'nu yaşa
tacak Türk gençliğinin yetişmesine yardımcı olmak 
üzere, 1969 yılında kurulmuştur. 

Gençlerimizin gerçekçi ve Atatürkçü yola yönlen
dirilmesinde büyük görevler yüklenen Bakanlığımızın 
ileriye dönük çalışmaları hakkında şimdi bazı özet 
bilgiler vermek istiyorum. 

Türk gençliğinin Atatürk inkılapları ve ilkeleri 
doğrultusunda bilinçlenmesine ve yetişmesine destek 
olacağına inandığımız Türkiye Gençlik Hizmetleri Teş
kilatının kurulma yasal çalışmaları Bakanlığım zca ta
mamlanmış ve kanun kuvvetinde bir kararname çıka
rılmak üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 

Yeniden teşkilatlanma çalışmaları arasında süratle 
çıkacağını umduğumuz bu teşkilat, gençliğe hizmet 
götüren bütün kurumları, Başbakan başkanlığında bir 
teşkilat İçinde birleştirmekte ve bütün kurumların koor-
dineli ve etkin bir çalışma düzenine girmelerini sağla
maktadır. Teşkilatın sekreterya hizmeti, Bakanlığımız 
tarafından yürütülecektir. Bu konu gündeme geldiği 
zaman ve teşkilat kurulduğu zaman, sayın üyelerimi
zin beyan ettiği birçok problemler, bu teşkilat içinde 
yerini bulacaktır. Sayın üyelerimizin sorularını cevap
landırırken bu konuya tekrar değineceğim. 

Gençlik ve izcilik kamplarımızın yöresel ve yöre 
dışı gençlerimizin hizmetine verilmesinde daha yaygın 
bir uygulama planlanmıştır. Geçen yıl, kalkınmada 
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öncelikli yörelerimizde dokuz kamp ücretsiz olarak 
gençlerimize hizmet götürmüş ve bu kamplardan tak
riben 3 bin gencimiz yararlanmıştır. Bu yıl, bu kamp
ların sayısını artırmak ve daha yaygınlaştırmak az
mindeyiz. 

Ayrıca, kamplarımızdan ve yazın boş kalan öğ
renci yurtlarımızdan, yurt dışındaki gençlerimizle ya
bancı ülke gençlerinin geniş ölçüde yararlanabilmesi 
için şimdiden çalışmalara başlanm ştır. Bu amaçla, 
Federal Almanya'dan altı kişilik bir heyet, öğrenci 
yurtlarımızla, gençlik ve izcilik kamplarımızı görmüş
ler ve 1983 yılı için bir çalışma düzecine girilmiştir. 
Böylece, hem ülkemizin tanıtılmasında yardımcı olu
nacak, hem genç kesimlerde turizm hareketi canlan
mış olacaktır; gayet tabiî bunun bir ekonomik yönü 
de turizm faaliyetleriyle birlikte kayda değer. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarınızı bir araya ge
tirmek, onlar arasında birlik ve beraberlik duygula
rını güçlendirmek, Anavatan ile bağlarını canlı tut
mak, gençlerimizi şiddete dayalı ideolojik cereyanlar
dan korumak, içinde bulundukları topluma uyumla
rını sağlamak ve boş zamanlarını değerlendirmek ama
cı ile spora yöneltmek ve sportif yönden örgütlenmek 
için Bakanlığımızca yapılan çal şmalara, vatandaşları
mızın en yoğun bulunduğu Federal Almanya'da de
vam edilmektedir. Bu konuda, iki ülke federasyon
ları arasında işbirliği sağlanmış, Alman yetkili ma
kamlarıyla bu konuda bir protokol düzenlenmiş ve 
çalışmalar sonucunda Almanya'daki Türk kulüpleri, 
birçok eyaletlerde spor birlikleri halinde birleşmiş
lerdir. 

Türkiye'de sporun gelişimi, yaygınlaşması ve gay
retlerinin dağıtılmaması için, Devletin spor politika
sı hazırlanmaktadır. Böylece, Türkiye'de hangi faa
liyetlere yayg nhk ve öncelik sağlanacağı, hangi yö
relerde, hangi spor dallarına öncelik verileceği sapta
nacak; personel istihdamı, tesis yapımı, eğitimi konu
larında esaslar belirlenmiş olacaktır. Bu çalışmaların 
ilk aşaması olarak, öncelikli Spor Dalları Yönet
meliği çıkarılmış ve böylece hangi yörelerde ne gibi 
sporlara ağırlık verileceği ilk adım olarak tespit edil
miştir. 

Tesislerin yapımında kıstaslar yeniden belirlene
cek, pahalı ve ihtiyaç üstünde tesisler yerine, yay
gın, ucuz ve yeterli tesis yapımı sağlanacaktır. Biraz 
önce sayın üyelerimizden birinin belirttiği gibi, Tür
kiye'de gerçekten bir tesis sorunu ve tesis yetersizli
ği vardır. Bunun yanında, yine açıklayabilirim; Tür
kiye'de bir tesis enflasyonu, özellikle tesislerin tipi, 
fiyatı ve kapasitesi bakımından mevcuttur. Bugün, 

1 500 kişilik bir tesis takriben 150 milyon liraya mal 
olmakta, en küçük spor salonu 70 - 80 milyon liraya 
çıkmaktadır. Daha basit yapılara, daha ucuz tesis
lere gitmemiz zorunludur. Biraz önce Avrupa'dan ve
rilen rakamlara, büyük ve kompleks pahalı tesisler 
sistemi ile değil, ucuz, makul bir tesis politikası oluş
turmak suretiyle varılmıştır. Amacımız budur; yine so
rular cevaplandırılırken bu konuya değinebileceğimi 
zannediyorum. 

Bu arada, sporcuların sosyal güvenliği ve sağlık 
sigortası konusu, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının öngördüğü düzende ele alınmaktadır. Bu konu
da, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile çalışmalar 
yürütülmektedir. Yeni Anayasamızın, «Başarılı spor
cuyu Devlet korur.» şeklindeki hükmü, bize bu yol
da ışık tutmakta ve bir direktif niteliğini taşımakta
dır. 

Türkiye'de nüfus oranına göre spor tesislerinin 
en yetersiz olduğu ilimiz İstanbul'dur. Anadoludaki il 
ve ilçelerde 1 500, 2 000, 2 500 kişilik yüzlerce spor 
salonu yapılırken, İstanbul'da Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün, Anadolu yakasında sadece 1 500 
kişilik bir salonu mevcuttur. Geçen yıl, Türkiye'ye ait 
olan Spor - Sergi Sarayı 10 yıllığına kiralanmak sure
tiyle tamamen sporun hizmetine verilmiştir. Ayrıca, 
İstanbul'daki 12 500 kişilik salonun inşasının devamı 
sağlanarak, yapımı hızlandırılmıştır. 

Diğer taraftan, sayın üyelerimizin de temas ettik
leri gibi, ülkemizde bir «Olimpiyat» kavramı bugün
den başlamıştır. Bu görüşü fantazi olarak gören ke
simler mevcut olabilir; ancak bugün Yunanistan Olim
piyat Oyunların n devamlı olarak Yunanistan'da oy
nanması için bir kampanyaya girişmiş ve bu kampan
ya Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş; fakat 
millî olimpiyat komiteleri tarafından benimsenmediği 
için realize edilememiştir. 

Diğer taraftan, 1953 yılında bir ölüm kalım sa
vaşı geçiren Kore ülkesi, 1988 Olimpiyat Oyunlarına 
talip olmuş ve kabul edilmiştir. O halde, Türkiye için 
25 - 30 yıllık bir dönemde bir «Olimpiyat» planlama
sını bugünden düşünmek bir fantazi değil ve bir ger
çekçiliktir kanısındayım. 

Kısaca bu faaliyetlerimizi özetledikten sonra, yatı
rımlar hakknda bazı özet bilgiler vermek istiyorum. 

Bakanlığımıza bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü, tüzelkişiliğe sahip katma bütçeli bir kuruluş
tur. Keza, Yükseköğrenim, Kredi ve Yurtlar Kuru
mu, özel kanunla kurulmuş tüzelkişiliği olan bir ku
ruluştur ve Bütçesi Maliye Bakanlığı Bütçesi içinde 
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mütalaa edilmektedir; ancak teşkilat ve hizmet yö
nünden konu Bakanlığımızı direkt olarak ilgilendir
diği için, Kredi ve Yurtlar Kurumu faaliyetlerine ve 
Bütçesine de kısaca değineceğim. 

Bütçedeki personel giderleri, Hükümetçe öngörü
len genel personel rejimi ve kadrolar gözönünde bu
lundurularak saptanmıştır. Diğer carî masraflar ve 
transfer giderleri veya harcamalarındaki azalmalar 
ve çoğalmalar, 1983 programlarına göre düzenlen
miştir ve bu düzenlemede Hükümetin genel tasarruf 
politikası öncelikle ele alınmış; ancak bu tasarrufla
rın faaliyetleri asgarî ölçüde etkilemesi, özellikle genç
liğe götürülen kamp, yarışma, kültür ve spor faali
yetlerini etkilememesi üzerinde özenle durulmuştur. 

Bu arada, Bakanlığımızın yatırım konusunda en 
geniş bütçeye sahip olan bölümü Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğüdür. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün yurt sat-
sına dağılmış irili ufaklı 739 tesisi mevcuttur. Bun
lardan 233 tanesi spor salonu, 150 tanesi seyirci tri
bünü, stat ve diğerleri müteferrik tesislerdir. Bu te
sislerin bakımı, onarımı için 800 milyon TL. lık bir 
ödenek ayrılmıştır. Yatırımlar için ise, devam etmek
te olan tesislerin yapımının tamamlanması için 10,8 
milyar TL. lık bir ödeneğe ihtiyaç duyulurken, tah
sis edilebilen ödenek genel bütçeden 2,2 milyar ol
muş, buna mukabil son yıllarda büyük bir aşama 
gösteren Spor - Toto kaynaklarından bu yıl, 1983 yılı 
içinde 3,3 milyar TL. lık bir meblağın Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü yatırımlarına tahsis edilebil
mesi olanağı sağlanmıştır. 

Bilindiği üzere Spor - Toto Teşkilatı, 1980'den 
önce personel giderlerini ödeyemeyecek ve Hazine
den yardım isteyecek bir duruma gelmişken, bugün 
bütün idarî masraflarını karşıladıktan sonra haftada 
'Maliyeye 70-80 milyon TL. lık bir vergi vermek ve 
yılda 3-3,5 milyarlık bir katkıyı sağlayabilecek bir 
seviyeye gelmiştir. 

1983 yılında, yatırımlar konusunda arz ettiğim gi
bi, öncelikle geçen yıllardan kalmış ve bugüne kadar 
uzamış tesislerin yapımına öncelik verilmiş ve bu 
arada 23 zorunlu projeye yer verilmiştir. Yatırım
larda temel ilkemiz, inşaat durumu % 75-80 üzerin
de olan tesislerin 1983 yılında bitirilmesi öngörülmüş
tür. Fizikî inşaat durumları % 50 ye erişmiş tesislerin 
ise, 1984 yılında bitirilmesi öngörülmüş ve 1983 Büt
çesine bu miktarda ödenek konulmuştur. Fiziki ger
çekleşme durumları % 50'nin altında olan projeler 
ise 1984'ten sonraki yıllarda bitirebilecektir. 

j Bu arada, yeni yatırımlara 1984 yılı içinde daha 
yoğun bir şekilde başlayabileceğimizi tahmin ediyo
rum. Bunun için de temel ilkeler, kalkınmada önce
likli yöreler, hiç spor tesisine sahip olmayan il ve 
ilçelerimiz, nüfusa oranla en az tesise sahip bulunan 

I istanbul ilimiz, birinci önceliği haiz olacaktır. 
Tesislerin tipi ve kapasitesi yerel ihtiyaçlara göre 

düzenlenecek, projelendirmede tasarruf ön planda 
olacaktır. Açık semt sahaları, yerel idarelerle işbirliği 
yapılarak ve karşılıklı destekleme yoluyla sağlanacak
tır. 

Genel anlamda gençlik ve spor faaliyetlerinden 
sonra kısaca günün güncel konusu olan ve sayın üye
lerimizin ısrarla değindikleri Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun durumuna da kısaca değinmek istiyorum, 

351 sayılı Yasayla kurulan Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bu Kanun
la, yükseköğrenim gören gençlerimize kredi verme, 
yurt yaptırma ve yurt işletmesini sağlama görevleri 
verilmiştir. Yükseköğrenimdeki gençlerimize yurt ve 
sosyal olanaklar sağlayan Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu, geçen yıl toplam 28 700 yatak hiz
mete verebilmişken, bu ders yılı başında kapasitesini, 
20 ilde işlettiği 37 yurtta 1 825 yatak artışıyla, 30 500'e 
çıkartmıştır ki, bu, mevsim başlangıcında talebeleri
mize arz ettiğimiz ilk yatak kapasitesiydi. 

10 Eylül öncesinde yurt kapasiteleri ancak % 40-50 
ölçüsünde, o da belirli kamplara ayrılmış öğrenciler 
tarafından kullanılırken, bu oran 1980-1981 döne
minde % 70'e, 1981-1982 döneminde % 90'a çıkarıl
mıştır. 1982-1983 ders yılında ise, kapasitenin % 50'si 
üzerinde 45 940 taleple karşılaşılmış, böylece yatak 
açığı mevsim başında 15 000 civarında olmuştur. 

Yurtlarımıza yapılan bu beklenmedik ölçüdeki baş
vurular karşısında Kurum, yeni tedbirler almaya başla-

I yarak istekleri mümkün olduğu kadar karşılayabilmek 
için her türlü olanağa başvurmuştur. Yurtlarda yatak 

I kapasitesi artırmak, yeni yurtlar kiralamak veya sa-
j tın alarak hizmete vermek veya üniversiteleri destek

lemek suretiyle son aylarda 8 592 yatak kapasitesi 
I yaratılmış, hali hazırdaki fiilî kapasite 37 292'ye çık

mıştır. (O halde, mevsim başında-Kısaca özetliyorum-
30 500 olan yatak kapasitesi halen fiilen 37 292'ye çı-

I karılmıştır. 
I önümüzdeki iki ayda kira veya satın alma yoluy-
I la hizmete verilebilecek ve halen işlemleri, personel 

ve eşyaların tamamlanması işleriyle uğraşılan yeni 
I yurt binalarıyla 1 440 yatak ilavesi sağlanacak ve 
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böylece kapasitemiz 38 700'e çıkmış olacaktır. Bu 
suretle, bu yıl mevsim başından itibaren 10 032 yatak 
yeniden hizmete verilebilmiş olacaktır. 

Bu suretle, taleplerin en yoğun oı ığu İzmir'de 
bütün kızlarımız ve erkek öğrencilerimize yatak sağ
lamış olacağız.. İstanbul'da bütün kızlarımız yurtlara 
girmiş olacaktır. Ankara'da, mevsim başında 2 000 
kız ve 3 500 öğrencimize yatak veremezken, alınan ted
birlerle kızlarımıza büyük bir ferahlık sağlayabilecektir. 
Henüz kesin rakamlar Ankara için beliılenmediği için 
ve bazı müracaatlarda vazgeçmeler olduğu için, An
kara'da kesin rakamlar henüz belirli değildir. Ancak, 
özellikle kızlarımızla bu ihtiyacı yarı yarıya düşüre
bileceğimizi ve 1 000 yatak kapasitesinin daha yaratı
labileceğini tahmin ediyoruz. 

önümüzdeki yıllarda bu ihtiyacın daha da yaygın
laşacağına inanarak, bütün ilgili bakanlıklar ve özel
likle YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığıyla sıkı bir çalış
ma temposuna girilmiştir. Gayet tabiî bu mevsimde, 
özellikle bu mevsimin ihtiyaçlarını karşılamaya ön
celik verilmiş, ancak orta ve uzun vadeler için bazı 
tedbirler alınmıştır. Öncelikle, 8-10 senelik bir per-
pektif içinde ihtiyaçların tespiti ve bir programa bağ
lanabilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı, Millî Eği
tim Bakanlığı ve YÖK ile müşterek çalışılacaktır. Bu 
arada, Hazine, Özel İdare ve diğer kurumlara ait ar
salardan bu maksatla Gençlik ve Spor Bakanlığına 
tahsis edilecek gayri menkuller tespit edilmektedir. 

Özel yurtlarda kapatılan veya kurucuları tarafın
dan işitilmeyen yurtlar devredilmekte ve özel yurt
ların çalıştırılması için gerekli teşvik edici tedbirler 
alınmaktadır. Ancak, özel yurtların işletme ve kont-
rolları bundan böyle, özellikle yasamız çıktıktan son
ra Bakanlığımız tarafından yürütülecektir. 

Bu arada kısaca öğrenci pansiyonculuğuna da 
değinmek istiyorum. 

Bu konu bu sene ortaya yeni atılmış, gündeme ye
ni getirilmiş bir konudur. Henüz verimli sonuçlar alın
mamıştır ve bu yıl için pek ümitli de değiliz. Ancak, 
öğrenci pansiyonculuğunun teşvik edilmesi suretiyle 
öğrencilere istedikleri ölçüde, istedikleri tarzda bir 
aile yuvası sağlamak mümkün olacağı gibi, öğrenci 
yurtlarına yapılan tehacümü bir miktar azaltacak; 
ayrıca aile ekonomisine bir destek sağlayacaktır. Bu 
yönden aile pansiyonculuğunu da desteklediğimiz bir 
faaliyet olarak programımıza almış bulunuyoruz, 

Bir nebze de kredi hizmetlerinden bahsetmek isti
yorum. 

Bilindiği üzere, geçen yıllarda 1 500 lira olarak ve
rilen kredi, bu sene yıl başından itibaren 3 400 liraya 
çıkarılacaktır. Bugüne kadar kurumun verdiği top
lam kredi sayısı 2 500 civarındadır. Halen, fiilen 102 
bin öğrenciye kredi verilmektedir. Bunlardan bir kıs
mı öğrenimlerini tamamladıkları için kredi almaktan 
vazgeçecekler, yani kredileri kesilecek, bu suretle ra
kam muhtemelen 95 yahut 90 bin civarına incektir. 
Buna mukabil, yeni müracaatlar için 80 bin kişilik bir 
kapasite yaratılmıştır. 

Kredilerin miktarı ve kimlere verilmesi konusun
da çok değişik fikirler mevcuttur. Zannediyorum, Ba
kanlığımızın ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun tespit 
ettiği miktar, orta ve gerçekçi bir değerdir. Kredi, 
bilindiği üzere bir borçtur ve belirli dönemlerde geri 
ödenmesi gerekir. Talebelerin, ödeme kabiliyetleri, 
güçleri üzerinde aldığı borçlar bilahare kendileri için 
büyük bir yük olmaktadır. Bu nedenle, 3 400 liralık 
miktarı biz makul bir ölçü olarak kabul ediyoruz; 
ki, yapılan araştırmalar sonunda asgarî ücretin 1/3 
nispetinde bir kredi, öğrenciler için makul bir değer 
olarak kıymetlendirilmektedir. Ancak, buna ilave ola
rak, özeİlikle yurtlarda kalan talebelerimize sağladığı
mız çok makul ölçülerdeki yatak desteği, Devletin 
öğrencilere büyük bir sübvansiyonu olarak değerlen
dirilmelidir. Yurtta kalan bir öğrenciye Devletin sağ
ladığı sübvansiyon 7 bin Türk Lirasını bulmaktadır; 
kredi, yurt ve yemek masraflarıyla. Dolayısıyla, 3 400 
Ura, yurtta kalan bir öğrencinin hiç olmazsa makul 
ölçüde günlük masraflarını kraşılayabilecek nitelikte
dir; bu öğrencinin yurtta ucuz yemek ve üniversite
de ucuz yemek yediği nazarı itibara alınırsa. 

Bu arada, son gelişen durumlar dolayısıyla, Dev
let Planlama Teşkilatının da büyük bir anlayışıyla, 
1983 yurt yatırım bütçesine bazı ek ödenekler kon
muş ve 1,5 milyarlık bir yatırım projesi öngörülmüş
tür. Bu suretle, yurtlarımız bittiği zaman, yeniden 
10 300 kişilik bir yatak kapasitesi oluşturulacak ve 
aşağı yukarı üç dört yıllık bir dönemde bugünkü 
programa göre yatak kapasitesi 50 bine çıkmış ola
caktır; ancak bu arada yatırım bütçesi, yatırım prog
ramı dışında yeni yurtlar edinmek için de bir gayret 
içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Halen, özellik
le Ankara İstanbul'da 8-10 civarında özel yurtların 
kiralanması, satın alınması konusunda çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
özet halinde yazılı sunuşumu bu suretle tamamla

mış oluyorum. Çok sayın üyelerin Bakanlığımız hak-
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kındaki sitayişkâr ve teşvik edici görüşlerini, mütalaa
larını tekrar şükranla karşılıyorum. Bu arada kısaca. 
sorulan sorulara yahut görüşlere değinmek istiyorum.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yazılı üç soru var; ay
rıca diğer sayın üyelerin de soruları olacaktır. Tensip 
ederseniz, mademki sorulara bir cevap vermek isti
yorsunuz; bu soruları da okutayım, sözlü soruları da 
tespit edeyim, ondan sonra hepsine birden cevap lüt
federsiniz. Uygun mu efendim? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDÎ ÖZGÜL 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Sözlü soru sormak isteyen sayın üyeler; Sayın 

Tunçbay, Sayın Gürtan, Sayın Bayazıt ve Sayın Ba-
turalp. 

Sayın Bakanım, yazılı soruların okunması ve sözlü 
soruların Sayın üyeler tarafından sorulması biraz 
zaman alacaktır. Ayakta fazla beklememeniz için si
zi yerinize alalım, bütün sorular sorulduktan sonra 
cevap lütfedersiniz. Sizi bekletmemek için rica ediyo
rum. (Alkışlar). 

Yazılı sorulan okutuyorum: 

Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki sualimin Gençlik ve Spor Bakanı Sa

yın Vecdi özgül tarafından yazılı veya sözlü cevap
landırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Erdoğan BAYIK 

Soru : 
Hernşihrilerimin kendi imkânlarıyla 'başlatılan ve 

haylice masraf edilen Afyon - Emirdağ, Sandıklı, 
Bolvadin, Dinar, Şuhut ilçeleri ve Karadirli Kasabası 
futbol sahalarının tamamlanması için değerli Bakan
lığınızca yardım yapılıp yapılmayacağı hususunun 
açıklanması? 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
1. Kastamonu kapalı yüzme havuzunun yapımı 

ne zaman tamamlanacaktır? 

2. Beden Terbiyesi Genel Müdürü bir gazeteye 
verdiği demeçte; «Kullanılmayan tesislerin, yapılaca-
cak değişikliklerle kullanılır hale getirileceğini» belirt
miş ve bazı illerdeki yüzme havuzlarını örnek olarak 
vermiştir. 

Kastamonu kapalı yüzme havuzu tamamlandığın
da kapalı yüzme havuzu olarak mı kullanılacak, yok
sa başka bir spor tesisi haline mi getirilecek? 

Sayın Başkanlık eliyle Sayın Spor Bakanına yazı
lı soru: 

1. İsparta stadyumu çim zeminli, Avrupa stan
dartlıdır. Buraya Genç Ümit Millî maçları olsun ve
rilmesi düşünülür mü? 

2. İsparta yüzme havuzu inşaatı yarıyarıya ta
mamlanmıştır. Bu güzel tesisin bu haliyle bırakılaca
ğına, tamamlatılması düşünülüyor mu? 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Bakanımızı büyük 

bir dikkatle ve takdirle dinledim. En çok üzerinde 
durduğu konuların, spor faaliyet ve tesisleri, yurtlar 
ve krediler olduğu dikkati çekti ve kendileri daha açık 
bir konuşmayla gençliğin sorunlarına da eğilecekler
dir zannediyorum1: Ancak, burada dile gelmediği için 
bazı soruları sizin Başkanlığınız aracılığıyle Sayın Ba
kanımızın cevaplandırmasını arz ediyorum 

Efendim, Bakanlığımızın ismi Gençlik ve Spor 
Bakanlığıdır. Gençlikle ilgili sorularımı dile getirmek 
istiyorum. 

12 Eylül öncesinde gençlerimiz kavram, değer 
kargaşası ve çatışması içinde bulunmaktaydı. Bun
ların nedenlerini aradığımızda, özetlersek; gelenekle
rimiz, din, aile yapısı, ekonomik düzen ve temel top
lumsal değerlerin oluşturduğu, tek kelimeyle, kültürü
müzde bir çatışma bulunduğunu görmekteyiz. Bu 
değerlerdeki değişikliklerin bazıları normal olarak ge
lişmekte olan toplumumuzda beklenirdi; ancak bazı
ları ise amaçlı olarak yıkılmak istendi ve böylece de 
kültürümüzdeki bu çatışma ve kargaşa ortaya çıktı. 

Kişi, toplum yapısı ve toplumun kültürü daima 
birbirini etkilediğinden, kültürümüzü oluşturan; ör
neğin aile yapısı, gelenekler gençlerin topluma ve 
kendilerine olan sorumlulukları gibi değer yargıları 
da zayıfladı, parçalandı ve hatta kaybedildi. Ayrıca, 
inançları yıkılmış gençlerimizin tedirginlik ve güven
sizlik içine girmelerine, toplumdan ayrılma ve de top
luma yabancılaşmalarına yol açtı. Bu konuda büyük 
sorumlulukları olduğunu düşündüğüm Gençlik ve 
Spor Bakanlığımıza sorularımı yöneltmek istiyorum. 

1. Gençliğimizi nasıl toparlayıp, onların kendi
lerine ve topluma olan sorumluluk duygularını nasıl 
kazandıracağız?.. 
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2. Gençlerimizin düşünme yetenekleri, bilimsel 
güçleri ve dürüst, güvenilir karakterleri olduğuna 
inanıyorum; ancak onlara kaybettikleri inançları tek
rar kazandırmak bizlere düşen bir görevdir. Bunu na
sıl yapacağız?.. 

3. Gençlerimizin boş zamanları değerlendirmesi 
nasıl programlanmıştır; spor dışında?.. 

4. Ülkemizde bir kültür birliği oluşturup, genç
lerimize inançlarını kazandırma ilkesini benimsemek 
zorunda olduğumuza göre, öğrenci gençliğimiz ya
nında, işçi gençliğimiz ve köylü gençliğimiz için ne 
gibi etkenlikler yaratılması düşünülmektedir.?.. 

5. 1982 yılının, «Atletizm yılı» ilan edilmiş ol
ması nedeniyle, bu konuda İzmir'de özel olarak ba
na yöneltilen soruyu, ben de Sayın Bakanımıza yan
sıtmak istiyorum. Bu da, tartan pist konusunda ne 
gibi çalışmalar yapılmıştır?.. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim .Sayın Tunçbay. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, ben 

de bir 'hususu Sayın Bakanımdan öğrenmek isterim; 
Bütçe - Plan (Komisyonunda da bu konuya ben değin
miştim. Bize sundukları, lütfettikleri yazılı konuşma
nın 19 uncu sayfasında, özel yurtalardan, istimlak
lerden, satın almalardan söz ediliyor. Bu konuda Ba
kanlığımızın bir standardı var mıdır?,. Bir yönetme
lik var ( mıdır?.. Eğer varsa, tabiî mesele yoktur; an
cak bu konunun çok hassas bir konu olduğunu sanı
rım. İstimlaklerde ve satın almalarda bazı hususlara 
dikkat buyurulmazsa çok sakıncalı durumlar ortaya 
çıkabilir. Mahalle aralarında vesaire özel yurtlar ha
len var; bunların kullanılma imkânlarının çok iyi tes
pit edilmesi lazım. Sorumu uzatmayayım; bu konu
da bilgi lütfederlerse memnun olacağım. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım; 
Anayasamızın, gençliğin korunması, sporun ge

liştirilmesine ilişkin 58-59'uncu maddeleri; Devletin, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde
lerden, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlıklardan, 
cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alacağını; 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceğini, başarı
lı sporcuyu koruyacağını öngörmüştür. Bu konular
da Sayın ve kıymetli Bakanımızın ve Teşkilatının 
lüzumlu tedbirleri aldığına ve daha da alacağına emi

nim. Kıymetli Bakanlığın tedbirleriyle 12 Eylül'den 
sonra gençler zararlı akımlardan, kahvelerden, disko
teklerden kısmen arınmış ve oraları bırakmışlar, ken
dilerini spora yöneltmişlerdir. Babaları ve dedeleri 
de bunların spora yönelmelerini teşvik eden bir du
ruma girmişlerdir. Bu hali yarattığından dolayı, Sa
yın Bakanımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. 

Bizler, ,40-50 sene önce lise ve üniversite tahsilin
de bulunduğumuz sıralarda boş günlerimizi halkev
lerinde dinlenme, spor, okuma ve eğlence yerlerinde 
geçirir, muhtelif konferanslardan yararlanırdık. 
Bugün için, halen mevcut gayri ahlakî diskoteklere; 
gizli ve kapalı yerlere gençlerin devamını önleyecek, 
diğer teşkilatlarla ve bakanlıklarla koordine edilmiş 
tedbirler alınmakta mıdır?.. 

Gençlerin okul saatleri dışında gidecekleri; yani 30 
sene önceki eski halkevleri derecesinde (Eski Halkevi-
ni demek istiyorum), bir yerin açılmasına gayret edil
mekte midir?.. 

Bu konuları Sayın Bakanımızdan öğrenmek isti
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
12 Eylül'den bu tarafa Gençlik ve Spor Bakanlığı

nın tahakkuk ettirmiş olduğu hizmetlere, önce şük
ranlarımı arz ederek iki sual soracağım. 

Birincisi: Bir yurtta bir öğrenci barındırmak için, 
inşaat masrafı ve içerisinin tefriş masrafında birim 
maliyet nedir?.. Bu, 19812 değerlerine göre de olabi
lir; yapılmadıysa 1981'e göre de olabilir veyahut 
1980'e göre de olabilir. 

İkinci soruml: Anıttepe'de bir kapalı yüzme havu
zu meydana getirildi. Bitmek üzeredir; bahçe duvar
ları da yapılıyor. Biz ön tarafından gelip geçiyoruz. 
Orada gördüğümüz park sahası; araç park sahası 
azamî 10 arabalıktır. Arka tarafında bir giriş yeri 
varsa, (Özür dilerim görmedim) mesele yok. Yoksa, 
acaba niye düşünülmedi?.. Yeşil saha yapılsın, bütün 
kalbimle beraberim; ama otopark yeri yok diye dert
lendiğimiz bir memlekette, araç park yerinin düşü
nülmesi lazım gelmez mi?.. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başka

nım, teşekkür ederim. 
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;Sayın Bakanımızın ve değerli kadrosunun 'bu Ba
kanlığa getirdiği yeni havanın farkındayım; fakat yi
ne de bazı tereddütlerim var bilimsel açıdan. Bu ko
nuda soru sormak istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; Bakanlığın daha çok bir 
Spor Bakanlığı olarak mı gelişmekte olduğu, yoksa 
bir Gençlik Bakanlığımı? ki, çok farklı nitelikler is
teyen bir teşkilatı gerektirmektedir, bunda bir tered
düdüm var. Bu konuda bir teşkilat sorusu olarak bu
nu Sayın Bakanımızdan daha açıklamalı bize bilgi 
vermesini rica edeceğim. Fakat asıl soracağım husus; 
spor konularında olduğu gibi, gençlik konularında 
da bütün bilimler âdeta seferber olmuş gibi (Özellik
le sosyal bilimler) gençlik sorunlarını incelemektedir
ler ve bu konularda çok değerli araştırmalar yapıl
maktadır; hem bizim üniversitelerimizde, özellikle 
Batı üniversitelerinde. Bunları ayrı ayrı burada zik
retmenin yeri değil; fakat şu kadarını soracağım: 

Acaba Gençlik ve Spor Bakanlığımız kendi konu
suna giren meselelerde, sorunlarda ve bunların çö
zülmesinde, bu bilimsel çalışmalardan, bunların bul
gularından nasıl yararlanmaktadır?., özellikle, mese
la bir spor sosyolojisi var; amatör sporcu tipinin an
cak başarılı olabileceğidir. Bir toplumda profesyonel 
bir sporcu tipi ekmeye, dikmeye çalışırsanız başarı 
gelmeyecektir. Buna ait çalışmalar var mı?.. 'Bunu sa
dece zikretmek istedim, spor sosyolojisi sahasında. 

Başka bir saha; demin arkadaşlarımızın çok de
ğerli katkılarıyla belirtikleri, bu işsizliğin yarattığı 
korkunç hastalıklar ve özellikle yabancılaşmayı in
celeyen birçok bilim dalları vardır. Bunlardan «Ço
cuk ve genç suçluluğu» üzerinde çalışan bilim dallan 
vardır. Bizim ülkemizde üniversitelerimize «Sosyal 
çalışma» adıyla girmiştir, daha başkaları vardır. Da
ha da birçok bilim dalları vardır. Bu çeşitli bilim dal
larının bulgularından, verilerinden Spor ve Gençlik 
Bakanlığımız nasıl yararlanmaktadır?.. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
MEHMET HAZER — Efendim, benim bir çift 

sorum var. 
Bir; Kış sporları konusunda, zannediyorum Tür-

kiyenin ihtiyacına uygun bir çalışma zannediyorum 
mevcut-değildir. Şimdiye kadar geçmiş yıllardan beri 
gözlemler, müşahedeler bunu göstermektedir. Özel
likle, Doğu Anadolu'da kış sporlarına elverişli geniş 
sahalar vardır. Maalesef buralarda spoı yapmaya el
verişli tesisler mevcut değildir. 
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Kış sporlarının aynı zamanda bir savunma konu
su olduğu Yüce Heyetinizce de malumdur, Sayın Ba
kanlıkça da bu bilinmektedir. 

«Kış sporları» deyince, aklıma Finlandiya'nın 
İkinci Cihan Harbinde gösterdiği kayaklı mücadele
lerini ve saldırılarını hatırlıyorum. İlerisi için kış 
sporlarını, sadece spor bakımından değil, bir de savun
ma bakımından Sayın Bakanlığın ciddiyetle biraz da
ha önemle ele almasını rica ediyorum. Acaba bu hu
susta bir çalışma var mı? 

Bir diğer konu da, «Gençliği yetiştirelim, gençliği 
kötü alışkanlıklardan koruyalım, ideolojik sapmalar
dan koruyalım» diye çırpınıp duruyoruz; fakat bu 
yalnız temenni ile olmaz, tesis ile oluı, çalışma ile 
olur. Yüce Heyetinizce de malumdur, eskiden bir 
«Halkevleri» vardı, halkevleri gençliği hakikaten kö
tü ihtiyatlardan korumaktaydı. Gençlik deyince, yal
nız okullarda okuyan gençler değil, her yaştan, her 
meslekten ve her gruptan gençlik akla gelmelidir. 

Bunları korumak için kurulan Halkevleri bugün 
kapanmıştır. Halkevleri yerine, hiç olmazsa «Halk 
Ocakları, Halk İKulüpleri» gibi bir adla Gençlik ve 
Spor Bakanlığının da öncülüğünde. (Onun uhdesin
de değil) böyle bir gençlik teşkilatının; Halkevleri
nin yerini dolduracak, Atatürk'çü inançların ve ideal
lerin yaşatılacağı bir tesis genel olarak düşünülüyor 
mu?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

—• Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Gençlik konuları, gerçekten hepimizin üzerine eğil

memiz lazım gelen bir konu. Sayın üyelerin bu ko
nulardaki çok değerli görüşleri, mütalaaları ve konu
ya verdikleri önemi takdirle, şükranla karşılıyorum. 

Bakanlığımız bu idrak içindedir, bu gayret içinde
dir. Gayet tabiî güçlüklerimiz vardır; parasal güçlük
lerimiz, teşkilatlanma ve personel güçlüklerimiz var
dır. Ancak, bu güçlüklerin üstesinden gelmek için ger
çekten ciddî bir çalışma içindeyiz. 

Soruların birçokları birbirleri ile bağlantılı oldu
ğu için, müsaade buyurursanız, kişiler yerine gruplar 
halinde, konular halinde cevaplandırmaya çalışaca
ğım. Konulara baştan itibaren başlıyorum. 

Spor hizmetleri sınıfı ihtiyacı, bizim de şiddetle 
üzerinde durduğumuz bir ihtiyaçtır. Bugün Teşkila
tımızın büyük bir kısmı genel eğitim görmüş perso
nelden, değişik okullardan alınmış kişilerden oluş-
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maktadır ve ihtisaslaşma maalesef bu nedenle ola
mamıştır. Yeni Personel Kanunu düzenlemelerinde bu 
konuya yer verileceğini kuvvetle ümit ediyorum. Ba
kanlığımız bu konu üzerinde ciddiyetle durmaktadır. 
Değerli (Danışma Meclisimizin bu konudaki yardım
larını, ben de özellikle istirham ediyorum. 

Semt sahaları, yatırımlarda öngördüğümüz ve 
öncelikle üzerinde durduğumuz bir konudur. Bu yıl 
Bakanlığımız Bütçesine 150 milyon Türk lirası bu 
maksatla konulmuştur. Bu ödenek, bütün illerimizde 
mahallî teşkilatlarla, özellikle belediyelerle işbirliği 
suretiyle bedava arsalar üzerine tesis yapmak sure
tiyle gerçekleştirilecektir. 

1982 yılında Ankara Belediyesi ile yaptığımız bir 
işbirliği sonucu, bugünlerde benzer 15 tane semt sa
hası hizmete verilecektir. Bu tesisler, arsanın genişli
ğine göre asgarî bir veya iki voleybol ve basketbol 
sahasından ve arsa müsaitse bir de futbol sahasından 
oluşmaktadır. Bu tesisler asgarî ücretle meydana ge
tirilmektedir ve !(Bir tel çit içindeki giriş - çıkışı ve 
temizliği düzenlemek için, bunu asgarî olarak görü
yoruz) aşağı yukarı bize 1-1,5 milyon Türk Lirasına 
malolmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, 1983 yılından 
itibaren bu konuya hız vermekteyiz. Ayrıca, birçok 
kuruluşlar arsa gösterdiğimiz takdirde bize fahri ola
rak yardımcı olacaklardır. Nitekim, izmir'de geçen 
hafta içinde böyle bir tesis açılmıştır. Dolayısıyla, 
semt sahaları bizim ağırlık verdiğimiz bir konudur. 
Ucuz tesis politikamızın amaçlarından biri de bu
dur. Mümkün olduğu kadar mahalle alalarına dağıl
mış tesisler, gençlerimizi sokaktan kurtaracak, kahve
den kurtaracak tedbirlerden biridir. 

Yurt konusunda zannediyorum yeteri kadar açık
lamalarda bulundum. Yalnız bu arada bir soruya 
cevap vermek istiyorum; yurtların daha somut bir 
şekilde anlaşılması için. Böyle bir soru Sayın Batu-
ralp tarafından sorulmuştur. Keskin olarak, özellikle 
yatak başına, kişi başına, öğrenci başına inşaat mali
yetini veremeyeceğim. Ancak 200 - 250 bin lira civa
rında olduğunu tahmin ediyorum. Ancak, yatak ko
nusunda kesin rakam verebileceğim; bugün bir ço
cuğun makul ölçülerle karyola, yatak, battaniye 
ve çarşaf masrafı 31 bin Türk lirasıdır: ki, (Karşılaş
tığımız güçlüklerden biri budur. 

Yurtlar konusunda sayın üyebrin değindikleri 
konuyu tekrar şükranla karşılıyorum. Sayıların bu su
retle artması, Bakanlığımız için, Kredi ve Yurtlar Ku
rumu için gerçekten gurur verici bir olaydır. Ancak, 

bu gurur verici olay kendisi ile birlikte üzüntüleri de 
getirmiştir. İhtiyaçların tamamının karşılanması 
konusu, özellikle Sayın Hamitoğulları'nın da belirt
tiği gibi, bir günlük bir olay değildir, bir yerde bir 
birikimdir. Geçmiş yılların ihmalidir bir yerde; hatta 
bunu da söylemek güçtür çünkü geçen sene, evvelki 
sene yurtlarımızı dolduramazken, boş yurtlarımız kal-
lırken bunun üzüntüsünü çekerken, bu sene tamamiy-
le ters bir üzüntü ile karşılaşmış bulunuyoruz. 

Gerçekte bir yerde yurt açmak; teşkilatlaşma, 
kadrolaşma, fizikî olarak binayı bulma ve demirbaş 
malzemelerini temin etmektir. Bunun güçlüğünü bu 
sene yakından çektik. Ancak, gene de 3-4 aylık bir 
dönemde 10 bin yatağı yeniden yaratabilmek, gerçek
ten kıvanç verici bir olaydır. 

- Hakemler konusunda titizliklerinizi gayet iyi an
lıyorum. Bu konuda Teşkilatımız gayet ciddî çalış
malar içindedir. Konu ile yakından ilgilenenler tah
min ediyorum ki hatırlayacaklardır; hakemlerimizi 
her sene seminerlere alıyoruz, hatta her sene imti
hanlara tabi tutuyoruz ve bunun olumlu sonuçlarını 
almaktayız. 

Müşahit konusundaki titizliklerimiz de devam edi
yor. Bu yıl, özellikle ikinci liglerin yeni aldığı şekil, 
bizi daha ciddî tedbirler almaya götürmüştür. Nor
mal müşahitler dışında, özellikle önemli maçlar için 
Bakanlık ve Genel Müdürlüğün müşahitlerini de, 
ayrıca standart müşahitler meyanında göndermeyi 
düşünüyoruz. Müşahitlerin hiçbir zaman kendilerini 
teşhir etmemeleri, afişe etmemeleri için tedbirler alın
maktadır. 

Özellikle ikinci ligin bu sene yeniden yapılan dü
zenlemelerinin bazı kesimlerde reaksiyonla karşılaş
tığı bir gerçektir. Bilindiği gibi, ikinci ligden, profes
yonel takımlardan 20 takım bu sene düşürülecektir. 
Bunun nedeni, ülke çapıda profesyonel takım enflas
yonunu bir yerde önlemek; bunun profesyonel fut-
bolculuğu ve profesyonel futbolcu sayısını aşırı de
recede artırmak ve aşırı fiyat dalgalanmalarına, üc
ret dalgalanmalarına mani olmaktır. Bir de, profes
yonel karşılaşmalar, özellikle takımlarımıza büyük 
malî külfetler yüklenmektedir. Bu nedenle, 5 inci Beş 
Yıllık Plan Hedefleri de profesyonel takımların azal
tılmasını öngörmüştür. Kararımız bu yolda olmuştur. 
Ancak, bu meyanda ikinci lig dışında profesyonel 
takım tanımamak, buna mukabil bütün yörelerimize 
yaygın bir terfi sistemi getirmek suretiyle, futbol faa
liyetlerini ülkeye dengeli olarak yaymış bulunuyoruz. 
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Yurtlar konusunda zaman zaman geriye dönmek 
ihtiyacını duyuyorum. Bu yıl Ankara'da Hacettepe 
ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinden büyük destek 
gördüğümü şükranla belirtmek isterim. Yurtlarımızda 
hâkim olan yönetim ve hizmet bakımından genel iyi
leşmenin, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversite
si yurtlarında da realize açıklıkla söyleyebilirim. Özel- I 
likle bu sene Hacettepe Üniversitesi, kendi öğrenci
leri dışında, Kredi ve Yurtlar Kurumuna müracaat 
eden öğrencilere 450 kişilik bir kontenjan alınmış
tır. Bu suretle, Bakanlığımızın dolayısıyla Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun yükünü kısmen hafifletmiştir. 
Gene, Hacettepe Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi arasında bir anlaşma yapmak suretiyle 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe yurtlarında, bir kısım | 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi talebesinin barınması 
da sağlanmıştır. Bunu, huzurunuzda şükranla ve bu 
iki üniversitemizin kadirşinas bir davranışı olarak de- | 
ğerlendiriyorum. 

Gençlik kamplarımız makul ölçüdedir. Daha ön
ce de arz ettiğim gibi, Doğu illerimi/de açtığımız 
kamplar tamamıyla ücretsiz olarak 3 000 civarında 
öğrencilerimize yaz tatili geçirme olanağını, kültürel 
faaliyetler yapma olanağını sağlamıştır. 

Genel bir konu, gençlerimizin kültürel, eğitsel 
faaliyetler yönünden nasıl meşgul edilebileceği, so
runlarına nasıl çare bulunabileceği konusudur. 

Gençlere hizmet götürme, önce iyi bir teşkilat 
kurabilmekle olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı kurul
duktan bu yana birçok üyelerimizin de üzerinde ağır
lıkla belirttiği gibi, daha çok spora yönelen ve genç
lere götürdüğü hizmetlerde daha çok kısıtlı faaliyet
lerde bulunan bir kurum olarak faaliyet gösterebil
miştir. 

Bir konuda, yeterli ve etkin olabilmek için, mu
hakkak iyi bir teşkilatın kurulması gerekir. Buna mu
kabil, gene takdir buyuraoağınız gibi, gençlik hizmet
leri tek bir kurumun, üstesinden gelebileceği faaliyet
ler değildir. Gerek sektör faaliyeti olarak, gerekse 
hizmet olarak Türkiye'de aşağı yukarı bütün bakan
lıklar, bütün kurumlar ve birçok özel kuruluşlar 
gençlik faaliyetleriyle iç. içedir. Bu noktadan hareket
le Bakanlığımız, yazılı konuşmamda da sunduğum gi
bi, bir gençlik hizmetleri teşkilatı kurma gayreti için
dedir. Bunun için yasal, düzenlememiz hazırlanmış ve 
Başbakanlığa sunulmuştur. Kısa zamanda Bakanlar 
Kurulunda görüşüleceğini zannediyorum. 

Bu teşkilatın temel esprisi, Türkiye'de gençliğe 
hizmet götüren bütün kesimleri harekete geçirebilmek 

ve bu düzen içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına koor
dinatör hizmeti ...vermektir. Bu teşkilatın anayapısı 
üst düzeyde yüksek bir koordinasyon yahut da bir 
gençlik kurulu, bunun altında icra komiteleri kuru
lacak. Bu komitelerde gençlik hizmetleriyle ilgili bü
tün bakanlıklar kendi bünyelerinde komitelerini oluş
turacaklar ve faaliyeti bizzat kendileri yapacaklar. 
Ancak bu hizmetler Gençlik ve Spor Bakanlığının 
koordinatörlüğünde birleştirilecek ve üst düzeyde alı
nan kararlar gene bu teşkilat kanalı ile gençlere su
nulacaktır. 

•Bu teşkilat, Hükümet kesiminde gençliğe götürü
lecek hizmetlerin teşkilatlanmasıdır. Buna paralel ola
rak, gençliğin ne sekilide teşkilatlanacağı da bir ko
nudur. Bu ancak, yeni Anayasamızın getirdiği esas
lar, Dernekler Kanununun getireceği esaslar dahilin
de gene bu teşkilat tarafından ele alınacaktır. Ancak 
Bakanlığımız, özellikle Millî Eğitim Bakanlığı ile bir
likte çalışmak suretiyle bu konuda önceden bazı dü
zenlemeler yapma gayreti içindedir. 

Teşkilatın genel esprisi, büyük illerimizde gençlik 
merkezleri kurmak, gençlik merkezlerinde sportif, 
kültürel, sosyal tesislerin yer alması ve bu tesislerde 
ilgili kurum ve bakanlıkların söz sahibi olmasıdır. 

Bu suretle, hepimizin hayalinde yaşattığımız bir 
halkevi imajı, belki daha geniş bir şekliyle, daha bü
yük kitlelere hitap edecek şekilde kurulabilecektir. 

Yalnız, yüksek takdirlerinize şunu sunmak isti
yorum. Bu kolay bir iş (değildir. Özellikle kısa dö
nemde yapılabilecek bir teşkilatlanma olamayacaktır 
Özellikle demokratik bir yapıya sahip ülkelerde genç
lik faaliyetleri sizlerin de bildiğiniz gibi, hükümet 
'dışı faaliyetlerdir. Hükümet, özellikle destekleyici olur. 
Buna mukabil, sosyalist ülkelerde yahut totaliter ül
kelerde, gençliği teşkilatlandırmak çok daha basit, 
çok daha kolaydır. Ülkemizde 1930'ların halkevi mo
delini bugün aynı şekliyle yaşatmakta gerçekten bazı 
güçlükler vardır. Ancak, bu güçlükleri, Devlet kesi
minde ve gençlik kesiminde gerçekçi ve düzenli bir 
teşkilatlanma ile yapabileceğimize inanıyorum. Bu 
konuda Devlet kesimindeki teşkilatlanmanın yasal şart
larının 2-3 ay içinde gerçekleşebileceğine inanı
yorum. 

Şüphesiz, gençliğe hizmet götürülürken, tesis, sis
temler, eğitim, bunlar temel faktörlerdir. Ancak, şu
nu da büyük bir mutlulukla belirtmek isterim ki, 
gençlik, yalnız tesis, yalnız para, yalnız teşkilatlanma 
ile değil, kendine inanma, kendine güvenme ve ken
dine huzurlu bir ortam yaratma suretiyle de kolay-
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lıkla motive edilebilir bir kitledir. Bunun örneğini 2 
senedir görebiliyoruz. 

Bir teşkilat olarak, gençliğe hizmet götüren bir 
Bakanlık olarak iki senede gençliğimize somut ve fi
zikî kolaylıklar getirebildiğimiz iddiasında değilim; 
ama bütün diğer bakanlıklarda olduğu gibi, mesela 
.bir Millî Eğitim Bakanlığında olduğu gibi, Bakanlığı
mız da hitap ettiği gençlere moral değerler, moral 
hizmetler getirmek suretiyle iki yıl içinde gerçekten 
başka bir gençlik yaratma olanağını bulmuştur. 

Bugün yurtlarımıza gittiğimiz zaman suskun bir 
gençlik görmüyoruz, ihtiyaçlarını dile getirebilen, si
ze muhatap olabilen bir gençlik kitlesi görebiliyoruz. 
Bunun çok yakın bir örneğini kendim bizzat yaşadım. 
Görevi yeni aldığım zaman İzmir'de bir kız öğrenci 
yurdunu ziyarete gitmiştim, 15-20 kişilik bir kız öğ
renci grubu ile diyalog kurmakta, konuşmakta, prob
lemlerini öğrenmekte, istemekte güçlük çektim. Bü
tün sorularım «evet», «hayır» şeklinde cevaplanıyordu. 
Aynı yurda 1,5 sene sonra gitmek olanağı buldum ve 
tesadüfen 'karşılaştığım grupta, o gün bulunanlardan 
1 - 2 kişinin olduğunu gene kendi ifadelerinden öğ
rendim. Tamamıyla değişik yapıda bir grupla karşı
laştım. Belirttiğim gibi, problemlerini dile getiren, is
teklerini, ihtiyaçlarını dile getirebilen; gülen, konu
şabilen bir 'kitle ile karşılaştım. v 

Bu, bir yerde, gençliğimizin yalnız fizikî, parasal 
ve teşkilatlanma yönünden değil, moral yönünden, 
kendisine hitap edilebilen, kendisinin dertlerini, çare 
bulamasa da dinleyen bir yönetime ihtiyaç duyuldu
ğunun delilidir ve teşkilatımızın bunu imkânları ölçü
sünde yapabildiğine inanıyorum. Bu inancımın, çok 
değerli bazı üyeler tarafından teyit edilmesinden de 
büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı ile çok iyi bir 
koordine içinde olduğumuzu belirtmek isterim. 
özellikle gençlik kamplarımız, okullardaki sportif 
faaliyetlerimiz, halk oyunları faaliyetlerimiz, satranç 
faaliyetlerimiz gittikçe yaygınlaşmaktadır; geçen yıl 
içinde 450 bin öğrencimiz bu faaliyetler içinde bizzat 
çalışmışlar ve 60 bine yakın öğrencimiz bir ilden di
ğer ile grup yarışmaları, şampiyonalar şeklinde akmak 
imkânı bulmuşlardır. Eğer bu öğrenci kitlelerinin se
yirci olarak meşgul ettiği kitleler de düşünülürse, ger
çekten bütün öğrencilerimizi hiç olmazsa bir hafta 
sonunda veya 2 - 3 haftada bir, bir salona topla
yabildiğimizi belirtmek isterim. 

Gene gençlerimize götüreceğimiz hizmetler yanın
da spor salonlarımızı mümkün olduğu kadar toplu 

eğlencelere boş zamanlarında açmak için bir çalış
ma içindeyiz. Geçen yıl Mayıs ayında gençlik haf
tası nedeniyle bu konuda bazı faaliyetlerimiz olmuş
tur ve çok faydalı, yararlı bir sistem oiüşturulabilmiş-
tir. Bunu Ankara'da ve büyük şehirlerimizde bu yıl da
ha da yaygınlaştırmak gayreti içindeyiz. 

Yurtlarımızı yalnız yatakhane şeklinde mütalaa 
etmemek bizim de görüşümüzdür. Ancak, bu sene 
karşılaştığımız güçlükler bizi öncelikle çocuklarımıza 
bir kapalı, sıcak yuva bulma zorunluluğunu getirmiş
tir. İtiraf ediyorum bazı sosyal imkânlardan feragat 
etmek zorunda kalmışızdır. Ancak, buna rağmen, bu 
bizim sosyal çalışmalarımızı, kültürel çalışmalarımı
zı engellememektedir. Geçen yıl yurtlar arasında spor
tif yarışmalar, halk oyunları yarışmaları ve kültür 
günleri düzenlenmiştir. Bu faaliyetler bu yıl da devam 
edecektir. Gençlerimiz bu faaliyetelre büyük bir arzu 
ile katılmakta ve olanaklar ölçüsünde bu faaliyetler 
Yönetimce de desteklenmektedir. 

Teşkilatımızın personel yönünden sıkıntıları mev
cuttur. Sayın Gürel tarafından dile getirilmiştir. Per
sonel konusunda iki sıkıntı ile karşılaştığımız bir 
gerçektir. Önce bugünkü kadrolar % 60, 70 nispetin
de doldurulmuş kadrolar gerçekten de bir rakamsal 
olarak bir şey ifade etse de, moral olarak fazla bir 
şey ifade etmiyor. Çünkü, geçmiş dönemlerde kad
rolar fazla şişirilmiş, buna mukabil yeteneksiz per
sonel alınmıştır. Bugün karşılaştığımız büyük güç
lüklerden biri, özellikle yüksek tahsil gençlerimizi 
alacağımız 7, 8, 9 kadroların ilk, orta yahut lise me
zunu memurlar tarafından doldurulmuş olması, üni
versite veya yüksekokul mezunu görevlilerin alınma
sında böyle bir sıkışıldık olduğunu özellikle belirtmek 
isterim. Bu konuda yeni kadrolaşma çalışmaları bize 
bir rahatlık getirecektir. 

Yatırım konusunda rakamlar vermiştim. Bir sayın 
üyemiz «yetersiz» olduğunu belirtmişti. Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün bu seneki yatırım büt
çesi 5,5 milyar Türk Lirasıdır, bunun arz ettiğim gibi, 
2,2 milyarı genel bütçeden, 3,3 milyarı Spor Toto ge
lirlerinden karşılanacaktır. Bu yıl da bizim yatırımlar 
için derlenip, toparlanma yılımız olacaktır. Geçen 
senelerden sirayet etmiş yatırımları bitirmekte büyük 
güçlükle karşılaştık ve kaynaklarımız bunlara tahsis 
edildi. 1984 yılından itibaren yeni yatırımlara daha 
realist bir program içinde yaklaşabileceğimizi kuvvet
le ümit ediyorum. 

Yeni Anayasamızın «Gençlik ve soprcular için ge
tirdiği hükümler bizim için gerçekten mutlu bir olay
dır. özellikle «devletin başarılı sporcuyu koruması» 

— 655 — 



Danışma Meclisi B : 18 18 . 11 . 1982 O : 1 

konusunda Sayın Gürel'in belirttiği konular 'bizim 
için de öncelikle ele alınmaktadır. Bu konuda düşün
düğümüz ve başladığımız 'bir iki projeden bahsetmek 
istiyorum. 

Önce bugün sporcunun sosyal güvenliği sağlan
mamıştır. Bu konuda bir yönetmelik taslağı hazırlan
mıştır, malî kaynaklarımız mevcuttur. Ancak, bir ya
sal düzenleme nedeniyle henüz aktive edilememiştir. 
Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ama
tör sporcularımıza sosyal güvenlik getirmek, spor ka
zalarında tedavi ettirmek, hastalıklarında tedavi et
tirmek, maluliyet durumlarında yardım sağlamak gibi 
bir proje üzerinde çalışmaktayız. 

Diğer taraftan başarılı sporcuların korunması için 
bugün yürürlükte 'bir sistemimiz vardır, ancak yeter
li değildir. Başarılı sporcularımızı desteklemede temel 
ilke, amatörlük ruhunu zedelemeden, özellikle yardıma 
muhtaç yahut elinden tutulması lazım gelen sporcuya 
iş imkânları ve destek sağlama şeklinde olacaktır. Bu
nun 'bir örneğini güreş geliştirme projesinde görü
yoruz. Özellikle güreş sporunun geliştirilebilmesi için 
kırsal kesimden gelen bu kaynağı iş sahaları yaratmak 
suretiyle desteklemek gereklidir. Bu nedenle güreşçi
lerimizi bu proje içinde iş bulmak suretiyle istihdam 
olanakları yaratmak suretiyle destekliyoruz. Bu suret
le halen 600 akltif güreşçiye değişik yörelerde, değişik 
müesseselerde iş imkânları sağlanmıştır ve bu mües
seselerin oluşturduğu kulüpler arasında geçen sene 
ilk defa güreş ligi başlatılmıştır. Bu suretle bir sporcu 
aşağı yukarı her hafta yahut 15 günde bir bilfiil mü
sabaka ortamına girmekte, bu suretle güreş sporumu
zu 1950'lerdeki seviyesine 1 - 2 yıl içinde çıkarabilece
ğimizi ümit ediyorum. 

Gençlik konusunda çok şeyler söylendi, gerçekten 
kırsal kesime hizmet götürmek, hükümlü gençliğe 
hizmet götürmek, kültür seferberliği yapabilmek ve 
her kesimdeki gençliğe 'hizmet götürebilmek (biraz ön
ce arz etmeye çalıştığım gençlik hizmetleri teşkilatının 
anahedefidir ve bu teşkilat içinde oluşturulan bütün 
komiteler bu hizmetleri yüklenecek ve kendi araların
da koordineli olarak çalışacak bir teşkilat oluşturacak
tır. 

Afyon ve Afyon iline bağlı spor sahalarının bu
gün detaylı olarak projesi ve hangisinin nerede, ne 
zaman yapılacağı konusu hakkında kesin bilgi vere
meyeceğim. Bunu müsaade buyurursanız Sayın Bayık'a 
yazılı olarak takdim edeceğim. Ancak şunu kısaca 
belirtmek isterim. Başlanmış tesislerin tamamı ele 
alınmaktadır. Devlet Planlama ıTeşkilatı ile sıkı bir 

işbirliği halinde çalışmaktayız. (Bayındırlık Bakan
lığı dahil) 1984 yılı içinde tesislerimizin büyük ço
ğunluğunu tamamlayabilecek durumda olacağımızı 
zannediyorum. 

Gene yatırımlar bölümünde belirttiğim gibi, bu
gün yönetimimizin karşılaştığı problemlerden büyük 
bir kısmı küçük ve tesisleri idame olanağı olmayan 
illerimize, ilçelerimize çok büyük yatırımların yapıl
masıdır. İsparta bunlardan bir örnek olarak bahsedi
lebilir. Bir 'kapalı yüzme havuzunu günlük işletme 
masrafları 60 - 70 bin liranın altına düşmemektedir. 
Maliyeti ise, 150-200 milyon Türk Lirası civarında
dır. Buna mukabil, özellikle kış mevsimlerinde kapalı 
yüzme 'havuzundan yararlanma bir alışkanlık mesele
sidir. İzmir'de bir kapalı yüzme havuzu mevcuttur, 
çok aktiftir ve çok geniş bir yüzme potansiyeline sa
hiptir. Buna mukabil yüzme sporunu yapandan başka, 
kimse bu yüzme havuzundan yararlanmaz. Kapalı yüz
me havuzu, özellikle kış mevsimi için bir kişisel ih
tiyaç değil, sporcuya hizmet götüren bir tesistir. Bu
na mukabil bu tesisler Türkiye'nin çok değişik yö
relerine, içme suyu olmayan yerlerine yapılmış ve 
maalesef biz bu tesisleri, öyle bir safhada almışızdır 
ki birçoklarını, tamamlamak zorundayız. Nitekim, İs
parta'da belediyenin, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce yaptırılan yüzme havuzunun 300 - 500 met
re ötesinde bitirmek üzere olduğu (Ki, belki de bitmiş
tir; 1 sene önce görmüştüm) aynı ölçülerde kapalı 
yüzme havuzu vardır. Belediye daha akılcı bir tu
tumla bir genel hamamla (Banyo ile) birleştirmiş 
yüzme havuzunu ve böyle bir işletme yoluna gitmiştir. 

İsparta ilimizin ikinci bir yüzme havuzunu finan-
sa edebilecek, işletebilecek bir güce sahip olduğuna 
inanmıyorum. 

Tesisler aşağı yukarı yüzde 10-15 civarındadır; 
fazla ilerlememiştir. Ya bir açık havuz şekline dö
nüştürmek yahut başka bir maksatla kullanma, değer
lendirme yoluna gidilebilecektir. İsparta ilimiz için 
yapılacak ikinci yüzme havuzu gerçekten bugünkü 
ölçülerde büyük bir külfet olacaktır. 

Gene İsparta ilimiz/de güzel bir stadyum vardır; 
1982 yılında Arnavutluk'la gençler futbol maçı düzen
lenmiştir; 1983 yılı için de Bulgaristan Genç Millî 
Takımı ile bir maç İsparta için düşünülmektedir. 

Kastamonu yüzme havuzu aşağı yukarı yüzde 
70 - 80 ölçüde tamamlanmıştır ve başka bir şekle 
dönüştürülemeyecek ölçüde ilerlemiştir; dolayısıyla 
Kastamonu yüzme havuzu zannediyorum 1983 yılı 
sonunda bitirilebilir, belki bir miktarı 1984 yılma 
sarkabilir, ancak yüzme havuzu olarak devam ede-
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çektir ve yüzme havuzu olarak kullanılacaktır. An
cak, biraz önce belirttiğim gibi, Kastamonu ilimizin 
bu havuzu çalıştırmakta büyük bir külfet altında ka
lacağını da tekrar açıklamak isterim. 

Özel yurtların bundan sonra açılmasında, kapatıl
masında ve denetiminde Bakanlığımız, özellikle 15 
gün önce yüksek tasviplerinizden geçen yeni kanun 
tasarımız kanunlaştığı zaman, özel yurtların açılma
sı, denetilmesi müeyyide uygulanması, kapatılması 
gibi faaliyetler Bakanlığımızca deruhte edilecektir, 
yüksek öğrenim yurtlarının. Bu nedenle bir disiplin 
altına girmiş olacaktır yurtlar. Şu sırada aldığımız 
yurtlar, kiralık ya da satın alma yoluyla işletmeye 
açtığımız yurtlarda standartlara geniş ölçüde riayet 
edilmektedir. Gayet tabiî standartlarımız vardır ve 
kendi yurtlarımız bu standartlara uygun olarak inşa 
edilmektedir. Dolayısıyla kiraladığımız yahut satın 
aldığımız yurtlarda bu konu üzerinde hassasiyetle 
durmaktayız. Nitekim, gazetelere yansımıştır. İstan
bul ilimizde aşağı yukarı 3 5 - 4 0 tane özel yurt var. 
Bunlar niçin açılamıyor, niçin kurum tarafından iş
letilmiyor sorusuna cevabımız budur. Kurum 30 - 40 
kişilik yurtları yahut mahalle aralarındaki yurtları 
çalıştırabilecek bir düzende bir teşkilat değildir. Bi
zim için asgarî 150 - 200 kapasiteli yurtlar rantabl 
olmaktadır. Bu nedenle bugün temas ettiğimiz 8 - 1 0 
yurt bu niteliklere sahip yahutta bazı düzeltmelerle 
hizmete verilebilecek yurtlardır. 

Eğlence yerleri diskotek konusunda; biraz önce 
arz ettiğim gençlik merkezleri kurulabildiği zaman 
en büyük ihtiyaç karşılanmış olacaktır. Ancak bu 
ihtiyacı karşılamak için yine biraz önce arz ettiğim 
gibi, spor salonlarımızı boş zamanlarında gençlik şö
lenleri düzenlemeye tahsis etmekteyiz. Bu gençleri
mizin toplu eğlenmelerine düzenli eğlenmelerine im
kân sağlayacaktır. 

Gençlik sorunlarının incelenmesi, araştırılması Ba
kanlığımızın en büyük fonksiyonlarından ve yoğun 
çalışmalarından biridir. Bu konuda uluslararası neşri
yat yakından takip edildiği gibi, üniversitelerimizden 
büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Yurt çapında yapı
lan bir anket tamamlanmıştır. Orta çağdaki gençle
rimizin problemleri, istekleri anketi, Hacettepe Üni
versitesiyle yaptığımız bir müşterek çalışma sonunda 
tamamlanmış, alınan doneler değerlendirilmeye baş
lanmıştır. 1983 yılında aynı çalışma yükseköğrenim 
gençliği için de yapılacaktır. 

Bu arada bizim için temel ihtiyaç teşkilatlanma
dır, biraz önce arz ettiğim gibi. Bu teşkilatlanma 

ı tamamlandıktan sonra bütün bakanlıklar bu yönde 
I aktive edilebilecektir. 
I Kış sporları konusunda sayın üyelerimizin belirt

tiği konulara kısaca değinmek istiyorum. 'Bazı spor 
dallarının yörelere yayılmasında bazı güçlüklerimiz 

I var. Kış sporları tesisleri gerçekten yüzme tesisleri gi
bi, büyük ve pahalı tesisleri gerektirmektedir. Bu ko
nudaki politikamız Türkiye'de; Erzurum, Kayseri, Bo-

j lu gibi merkezleri geliştirmek, buralarda sporculara 
I ve geniş kitlelere olanak sağlamak daha pahalı tesis

lerde, buna mukabil Doğu illerimizde halka dönük, 
kayak sporunu yaygınlaştıracak hemen kasabaların 
yanında ulaşımı kolay kayak sporu tesisleri yapmak
tır. Bunun bir örneği Bitlis'te vardır, Şarkışla'da var
dır, Ağrı'da yeni bir sistem oluşturmaktadır. Bu ille
rimizin kayaktaki en büyük problemi bir teleski, bir 
telesiyej aşağı yukarı 150 - 200 milyon liralık bir ya
tırımı gerektirmekte ve büyük işletme masraflarını 
birlikte getirmektedir. Bunun yanında teçhizat ve ula
şım kayak sporunda büyük problem olmaktadır. Bu 
nedenle Doğu illerimiz için düşündüklerimiz daha 
çok illerin hemen yakınında yürüyüş mesafesinde, 
azamî 5 - 1 0 kilometrelik mesafelerde küçük ve hal
ka dönük geniş kitlelerin yararlanabileceği basit te
sisleri çoğaltmak ve gerçek sportif faaliyetleri büyük 
kayak merkezlerinde teksif etmektir. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 

Tespit edebildiğim kadar soruların tamamını ce
vaplandırmaya çalıştım. Bu arada bir soruyu, özellik
le Afyon ilimizle ilgili bir soruyu müsaade buyurur
sanız yazılı olarak cevaplandıracağım. Bu konular dı
şında Bakanlığımla ilgili detaylı sorular olursa, sayın 
üyelerimizin zihinlerinde istifhamlar yaratılmış olur
sa, Bakanlığımız ve bütün bağlı kuruluşları, merkez 
teşkilatı sorularınızı her zaman yerinde cevaplandır
maya hazırdır. Bakanlığımız gençliğe ve kitlelere açık 
bir Bakanlıktır; bunu tesislerimizin olduğu kadar Ba
kanlığımız için de söyleyebilirim. 

Bu vesileyle beni sabırla dinlediğiniz için, özel
likle Bakanlığımız teşkilatı hakkında çok lütufkâr 
sözleriniz, eleştirileriniz için tekrar şükranlarımı su
nuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Değerli üyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

j Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

GENÇLİK. VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

426 495 000 
101 Genel Yönetim ve Destek 

Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Gençlik Hizmetlerinin Ge
liştirilmesi ve Yürütülmesi 48 265 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Öğretim Kurumları Spor ve 
İzcilik Hizmetleri 594 934 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 13 248 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir; hayırlı olsun. (Alkışlar) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/502) (S. Sayısı : 188) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne 1983 Malî Yılında yapacağı hizmet
ler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(5 063 980 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

18 . 11 1982 O : 1 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESt 

Bölüm Lira 

101 Yönetim Destek Hizmetleri 2 072 625 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamesi ve 
Geliştirilmesi Hizmetleri 2 975 160 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 16 195 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyen
ler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (5 063 980 000) lira olarak tahmin edil
miştir , 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESt 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 807 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 4 256 580 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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2 net maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1983 Malî Yılında elde edilecek gelir çeşitle-
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 Malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. -— Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren 
kanun, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 7258 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri. 
vücuda getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan 
projelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
3530 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek 
işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık 
Bakanlığına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edileme
yen kısımlar, projenin ikmali için müteakip yıl büt
çesine devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibin

de kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edi
len gelir fazlalarını, gerektirdiği takdirde, hizaların

da gösterilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve mad
deler arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir 

I. Futbolda müşterek bahis gelirleri (111) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01) Sportif Faaliyetler alt programının 
(1-001) 'kod numaralı faaliyeti ile (02) spor tesisleri
nin işletilmesi, yapım, bakım ve onarımları alt prog
ramlarının (2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

II. Spor faaliyetleri gelirleri (900) Hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler programında yer 
alan (04) Sosyal transferler alt programının (3-422) 
kod numaralı faaliyeti; 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, alt program ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili terti
binden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihin

de yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 

vo Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesini açık oylarınıza sunuyorum; oy kutu
ları dolaştırılacaktır. 

(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir. ' 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, oylama sonucunu 
arz ediyorum : 

115 sayın üye oylamaya katılmış ve 115 kabul 
oyuyla Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
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Gençlik ve spor Bakanlığı Bütçesinin Milletimi
ze, gençlerimize ve Gençlik ve Spor Bakanlığının 
değerli mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. Te
şekkürler Sayın Balkan. 

Teşekkür ederim Sayın Bütçe Komisyonu. 
Değerli üyeler, saat 14.00 te toplanmak üzere Otu

ruma ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 12.45 

İKİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Erdoğan BAYIK 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 18 inci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/532) (S. Sayısı : 218) 

4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/536) (S, Sayısı : 222) 

BAŞKAN — Gündemimizde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi var. Bu Bütçenin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyelerin isim
lerini okutuyorum : 

Orhan Baysal, Ayhan Fırat, Paşa Sarıoğlu, İbra
him Göktepe. 

TURGUT YEĞENAĞA 
tim vardı. 

Benim de müracaa-

BAŞKAN — Sayın Yeğenağa, bir gün evvel Birle
şim bitinceye kadar" söz kaydı yaptırılıyordu... 

TURGUT YEĞENAĞA — Çakmakçı bey'e rica 
etmiştim. 

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12 Kasım 1982 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Tama'm efendim. 
Sayın Baysal, buyurun efendim. 
ORHAN BAYSAL — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlığın 
saygıdeğer temsilcileri; 

Yüksek malumları olduğu üzere; Türkiye ekono
mik alanda güçlü olabilmek, kalkınabilmek için ter
cihini yapmış, tarımın yanı sıra hızla bir endüstri ül
kesi olma istemini gerçekleştirmeye yönelmiştir. Kabul 
etmek gerekir ki, endüstrileşme, başta enerji olmak 
üzere hammaddeyi, teknolojiyi, yatırımı, finansmanı, 
plan ve programı gerektiren bir bütünün ortaya çı
kardığı sorunların ön yargısız, objektif, yetenekli, 
kararlı ve bilinçli kişilerce çözümü ile mümkündür. 
Sorunlara yaklaşımlarda, verilecek kararlarda, göste
rilebilecek objektif, akılcı ve tutarlı davranış elde 
edilebilecek başarının en önemli öğesi olacaktır. Yi
ne kabul etmek gerekir ki, endüstrileşmede, sosyal ve 
ekonomik refah hedeflerine ulaşmada geleceğimizin 
ve ekonomik bağımsızlığımızın önemli araçlarından 
olan ve tükenebilir nitelikte bulunan doğal kaynak
larımızın payı ve önemi büyüktür. 

Bütçe olanakları sınırlı; fakat hızlı kalkınmak zo
runda olan, âdeta ekonomik kalkınma savaşı içinde 
bulunan ülkemizde enflasyonla mücadelenin yanı sı
ra, ulusal kaynakların en etkin ve verimli bir biçimde 
kullanılması, mal ve hizmet üretiminin artırılması zo
runluluğu vardır. 

önümüzdeki uzun süreli dönemin hızlı ve dengeli 
kalkınması ancak plan ve programla, millî menfaatler 
doğrultusunda uygulanacak etkin bir kaynak kullanı
mı politikasıyla mümkündür. Bunun içindir ki, ülke 
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kalkınmasında en önemli. araçlardan biri olan bütçe 
kanun tasarılarını gerek ilgili kuruluş ye bakanlıklar, 
gerekse Yasama Organlarının Bütçe - Plan Komis
yonu ve Genel Kurulları en iyi şekilde hazırlamak, dü
zeltmek ve olgunlaştırmak durumundadır. Bu alanda 
alınması ve uygulanması gereken kararlar, ciddî araş
tırmalar yapılmadan, yüzeysel bilgilerle, hele hele kişi
sel ve hissî önyargılarla asla alınmamalıdır. 

Sayın üyeler; 
Zamanın kısıtılı olması nedeniyle, doğal kaynakları

mızın ülke ekonomisindeki ve ülke kalkınmasındaki 
önemi, bu alanda çok önemli bir görev üstlenen Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın hizmetleri ve 
sorunları üzerinde durarak kıymetli zamanınızı işgal 
etmek istemiyorum. Çünkü inanıyorum, ve biliyorum 
ki, bunlar yüksek malumlarınızdır. Ancak şunu belirt
mek isterim ki, çok sınırlı bütçe olanaklarına rağmen 
bu önemin bilincinde olan Hükümetimiz, Enerji ve 
Tabiî. Kaynaklar Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları 
için 1983 yılında Konsolide Devlet Bütçesinden top
lam 545 milyar gibi büyük bir ödenek öngörmüştür. 
Konsolide Devlet Bütçesinin % 20'sini aşan bu öde
neklerin; Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız 
tarafından ülke yararına, en verimli bir şekilde kul
lanılacağına, bu suretle ülke kalkınmasına en fazla 
katkının sağlanacağına inancım tamdır. Bu münasebet
le 1983 yılı çalışmalarında kendilerine yüksek huzuru
nuzda başarılar dilemek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu kişisel dileklerimi belirttikten sonra, 1983 Yılı 

Bütçe Kanun Tasarısında toplam 13 milyar liralık 
ödenek tahsisi öngörülen Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde kısaca durmak isterim. 

Sayın üyeler; 
Yüksek malumları olduğu üzere, Bakanlığa bağlı 

bir kuruluş olan MTA Enstitüsü, Türkiye maden en
vanterinin çıkarılması, yeraltı servetlerimizin aranıp 
bulunması, rezerv, kalite ve teknolojik özelliklerinin 
tespit edilmesi ve değerlendirilmesi imkânlarının araş
tırılması, madenlerin daha verimli işletilmesine ilişkin 
teknolojinin ortaya çıkarılmasıyla ilgilenmekte, bu 
alanda gerekli teknik insan gücünün yetiştirilmesi 
hizmetlerini yürütmektedir. 

1935 yılından beri kamuya ve özel şahıslara ait 
maden kaynaklarının büyük bir kısmının aranması, 
rezerv, kalite ve özelliklerinin tespit edilmesi, MTA 
Enstitüsünce gerçekleştirilegelmiştir. Enstitü, bugüne 
kadar çok çeşitli yeraltı kaynaklarımızı ortaya çıkar
mış olup, bu suretle ülkemiz, bilhassa, krom, bor 

tuzları, civa, barit, manyezit, mermer, volfram, perlit 
rezervleri bakımından dünyanın zengin ülkeleri ara
sına girmiştir. 

Enstitü, isminden de anlaşılacağı üzere, bir ara
ma ve araştırma kuruluşudur. Üretime yönelik faa
liyetleri yoktur. Arayıp bulduğu rezervler, maden po
tansiyelleri Etibank ve Türkiye Kömür İşletmeleri 
gibi işletmeci, üretici kuruluşlarca değerlendirilmek
te, efektif olarak paraya dönüştürülmektedir. 

Yüksek müsaadenizle sizlere, çarpıcı olduğuna 
inandığım somut bir örnek vermek isterim. Baktır, 
krom dahil tüm müesseseleri zarar etmesine karşın, 
ürettiği ve değerlendirdiği bor tuzları sayesinde Eti
bank geçen yılı kârla kapatmıştır. Etibankı kâra geçi
ren tüm bor rezervleri MTA tarafından bulunmuş ve 
işletilmek üzere Etibanka sunulmuştur. 

İşletmeci kuruluşların üretimlerinden MTA Ens
titüsü, bulucu hakkı olarak en ufak bir ücret dahi 
alamamaktadır. Oysa MTA tarafından bulunup, il
gili kuruluşlara işletilmek üzere devredilen rezervler
den üretime göre MTA'nın bir pay alması kanımca 
zorunludur. 

Gerekli düzenlemelerin yapılarak bu sorunun ive
dilikle çözümlenmesi, MTA Enstitüsünün öz kaynak
lara kavuşturulması; bu suretle hizmetlerinde daha 
verimli ve etkin kılınması şarttır. Aksi takdirde bir 
arama kuruluşu olması, işletmeci ve üretici kuruluş 
olmaması nedeniyle haksız olarak üzerinde biriken, 
yıldan yıla yoğunlaşan tüketici kuruluş imajı MTA 
Enstitüsünü hizmet veremez hale, daha büyük dar
boğazlara sürükleyecektir. Bu hususta büyük endişe
ler taşımaktayım. 

ıSayın Başkan, sayın üyeler; 
10 aylık 1982 Malî Yılında, yaklaşık 7 milyar 

ödenek ayrılan MTA Enstitüsü, hizmetlerini yürüte
bilmek için yıl içinde 1 milyar 700 milyon lira ek 
ödenek almak zorunda kalmıştır. MTA Enstitüsünün 
1982 Yılı Bütçesi 12 ay bazından 10 milyar 162 mil
yonu bulmuştur. Enstitü için 1983 yılında Hüküme
timiz tarafından 10 milyar 200 milyon lira ödenek 
öngörülmüştür. Tüm çalışmalarında üstün gayret sarf 
eden ve sarf etmek durumunda olan Bütçe-Plan Ko
misyonumuz, talihsiz demekle yetinmek istediğim bir 
kararla, MTA Enstitüsünün mütevazi Bütçesinden 
500 milyon kesinti yapmıştır. Bu suretle MTA Ensti
tüsü 1983 yılında bir önceki yıla göre daha az öde
nek almak durumunda bırakılmıştır. 

Benzer şekilde, 2,5 milyar gibi çok çok mütevazi 
bir bütçeye sahip Elektrik İdaresi Etüt İşleri Büt
çesinden yine talihsiz bir karar sonucu, Bütçe-Plan 
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Komisyonumuz 500 milyon kesinti yapmıştır. Bu su
retle, Kuruluşun 1983 ödenekleri, bir önceki yılın, 
1982 yılı ödeneklerinin altına düşmüştür. 1983 yılın
da en iyimser yaklaşımla % 20 enflasyon öngörüldü
ğüne göre, her iki kuruluşumuzun 1983 yılı ödenek
leri 1982 yılına göre en az % 25 mertebesinde azal
mış durumdadır. Üzülerek belirtmek isterim ki, bu 
belirgin; olmaması, yapılmaması gereken hatanın dü
zeltilmesi için Komisyondaki tekriri müzakere giri
şimlerim de olumlu sonuçlanamamıştır. 

- Yüksek malûmları olduğu üzere, Genel Kurulu
muzda ödenek artırımı imkânımız yoktur. 423 mil
yon gibi mütevazı Bakanlık Bütçesinden aktarma ola
nağı da mevcut değildir. Ancak Danışma Meclisimiz 
için hoş olmamakla beraber, inanıyor ve ümit edi
yorum ki, bu belirgin hata, Kurucu Meclisin diğer 
kanadı olan Millî Güvenlik Konseyince mutlaka dü
zeltilecektir. 

Durumu yüce Genel Kurulun bilgi ve takdirle
rine arz ederken hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysal. 
Sayın Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin sayın üyeleri, Sayın Bakan, Bakanlığın bağlı ve 
ilgili kuruluşlarının sayın temsilcileri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Bütçesini 
görüştüğümüz şu anda ben de birkaç noktada görüş
lerimi ayrıca huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Dünya ülkelerinde medeniyet, medenî ülkelerin 
durumları o ülke fertlerinin o yıl için (Bir yıl için) 
harcadıkları elektrik tüketimi ile ölçülür. Bugün Av
rupa'da, Norveç'te fert başına 30 'bin kilovat- saat /yıl 
enerji tüketilir. Bu, Avrupa ülkelerinde genellikle 
8-10 bin kilovat saait/yıldır. Balkan devletlerinde, 
Yunanistan'da üç bin kilovat-saat/yıla yaklaşmıştır. 
Yugoslavya'da 3800, Bulgaristan'da 4800-5000 ki
lovat - saat/yıla doğru tırmanırken, Türkiye'de geçen 
sene bu miktar 560 kilovat - saat/yıl iken, bu sene 590 
kilovat-saat/yıla ancak ulaşabilmektedir. 

Yapılan hesaplara göre Türkiye'nin potansiyeli hid
roelektrik ve termik olmak üzere, geçen yıla kadar 
hidroelektrik potansiyelinin 75 milyar kilovat - saat/yıl, 
termik potansiyelinin de 50 milyar kilovat - saat/yıl 
olduğu hesaplanmıştı. Ancak, petrol krizinden sonra 
ilgili kuruluşların (Ki, bunların bir tanesi Maden Tet
kik Arama Genel Direktörlüğü, öbürü de Elektrik 
işleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğüdür) yaptık
ları çalışmalar neticesinde bulunan rezervlerle termik 

potansiyelinin 70 milyar kilovat - saat/yi la ve hidro
elektrik potansiyelinin de 108 milyar kilovat - saat/yıla 
çıktığını memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Tür
kiye 2000 yılında 200 milyar kilovat - saat enerji tü
ketmeye mecbur. Bu, o günkü nüfus potansiyeline 
göre üç bin 'kilovat- saat/yıl demektir; yani 1982'deki 
Yunanistan seviyesine 2000 yılında gelecektir. 

Ülke senelerdir bir enerji darboğazının içindedir. 
Bugün Türkiye'de enerji kısıtlaması vardır; yakında 
kesinti de olabilir. Türkiye'nin günlük enerji ihtiyacı 
82 milyon kilovat - saattir. Bunun günlük 35 ila 36 
milyon kilovat - saati hidroelektrik güçten, 35 ila 36 
milyon kilovat - saati termik enerjiden elde edilir; 
açık 10 milyon kilovat - saatin üstündedir. Bunun beş 
milyon kilovat - saatini Rusya'dan ve Bulgaristan'dan 
satın almaktayız, beş milyon kilovat - saati de açıktır. 

Ne yapıyoruz?.. Sanayii «Gece çalışma, şu saatte 
çalışma» diye kısıtlıyoruz. Vatandaşa verdiğimiz ener
ji, evindeki enerji 220 volt olması lazımken, 180 veya 
193 volt veriyoruz. 

Dayanıklı tüketim malları pazarlanıyor, satılıyor. 
Bütçeler geliyor, 'bütçelere ilave yapılıyor; okul ya
pılsın hastane yapılsın... Bunlara karşı değilim. Peki 
soruyorum: Hangi enerji ile bunları çalıştıracağız?.. 
Sayın Başbakan iki üç gün önce bir konuşmasında, 
1983 Bütçesinde enerjiye layık olduğu yeri verdiklerini 
ve büyük bir bütçe ayırdıklarını, belirttiler. Durum 
hiç de iç açıcı değil sayın arkadaşlarım. 

Enerji Bütçesi 1982 yılında tüm Bütçenin binde 
5'i mertebesinde imiş, 1983 yılında binde 5,15. Ener
jiyle doğrudan doğruya ilgili olan DSİ'nin bütçesi 
'binde 64 iken 1983 yılında binde 67'ye çıkmış. Üzü
lerek belirtmek isterim ki, Bütçe - Plan Komisyonun
da biz bunu o değerlerin de altına düşürdük. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ülkelerde mühim olan altyapıdır. Türkiye bugün 

ne çekiyorsa altyapıdan çekiyor. Altyapının esası ener
jidir, enerji olmadan hiçbir şey olmaz. Ülkemizde va
kit geçirmeden nükleer enerjiye de bir an önce geç
memiz lazım. 

Zira, bugün dünya ülkelerinde nükleer enerjinin 
tüm enerji içerisindeki payı % 2 mertebesinde ol
duğu halde, 2020 yılırida bunun % 32'yi bulacağı ne
ticesine varılmıştır. Türkiye'de daha henüz nükleer 
enerjiye başlayamadık. Türkiye'nin enerji potansiyeli 
bugünkü çalışmalarla artmıştır; 108 milyar kilovat-saat 
hidrolik, 70 milyar kilovat - saat termik. 2000 yılında 
bile 230 milyar kilovat - saate ihtiyaç olan ülkemizdeki 
açığı dengeli 'bir surette nükleer enerji ile kapatmaya 
mecburuz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Enerji büyük yatırım ister, hu yatırımları büyük 

ülkeler yapmaya mecburdur. Türkiye 50 milyonluktur. 
50 milyonluk Türkiye'nin enerji ihtiyacı 1990'da 60 
milyar kilovat - saat/yıldır. 1991'de Türkiye'nin bir 
sene sonra enerji ihtiyacı 68 ila 70 milyar kilovat -
saattir; yani bir yılda bir Keban gerekli. Ondan sonra 
her yıl Türkiye eğer bir Keban ilave etmezse, Türkiye 
görülmemiş bir enerji krizinin içerisine girer. 200 bin 
kilovat - saat da bu hesaba göre bulunmuştur. Bu kâ
ğıt üzerinde yapılmış hesaptır, bunu-gerçekleştiren de
ğerleri bütçelerde görmek lazımdır, koymak lazımdır. 

1983 Bütçesine bakıyoruz; milyarlarca araba alı
mı, milyarlarca lojman yapımı; ama enerji bütçesine 
geliyoruz ortada bir şey yok, biraz da biz kısıyoruz. 
Arkadaşlarım, bu ülkede eğer yakın bir gelecekte evi
nizde çocuğunuz lambayı açtığı zaman veya elektrik 
söndüğü zaman «Baba ders çalışamıyorum» derse, 
müsebbibi bunu kısanlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Deniyor ki, 

«Yeni proje konmuyor, eskiler bitsin...» Yeni proje 
konmaması için karar alınmış, buna razıyız; ancak 
ülkede binlerce insan hizmet beklemektedir, binlerce 
insan sulama barajlarını beklemektedir. Bunlara ne 
kadar bekleyeceklerini söylememiz lazım. Yani arz 
etmek istiyorum ki, Türkiye kaynak bulmak mecbu
riyetinde, Türkiye kaynak yaratmak mecburiyetinde. 

Ben kendi memleketimden bir misal vereyim. Bir 
Çat Barajı, bir Polat Barajı, bir Sultansuyu Barajını 
bu memleket ne kadar bekleyecek?.. Şarkta bütün vi
layetlerde durum aynıdır. Bunlara bir cevap vermek 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kaynak olarak da bir misal arz etmek istiyorum. 

1962'de çıkan bir yasa ile 1 ton kömürden 1 lira Ha
zine hissesi alınırdı. 1 ton kömürün bedeli o zaman 
60 liraydı; 60 lirada 1 lira. Bugün yine bir ton kö
mürden 1 lira Hazine hissesi alınıyor. Kömürün tonu 
6 bin lira veya 5 bin lira, 1 lira Hazine hissesi alı
nıyor... Bu hizmeti yapan kim?.. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü. 

Biraz önce sayın arkadaşım bahsetti, ben detayına 
girmeyeceğim. Bunlar hizmeti yapıyor, rezervi bu
luyor, projesini yapıyor, özel sektöre ve devlete su
nuyor, «Buyur» diyor, o da alıp çalıştırıyor. O halde 
burada yalnız kaynak israf eden bir kurum gibi gör
meye imkân var mıdır Maden Tetkik Arama Ens
titüsünü?.. 
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BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz dolmuştur. 
AYHAN FIRATT — Muhterem arkadaşlarım; 
Son olarak Atatürk Barajından bir nebze bahset

mek istiyorum. Atatürk Barajı Komisyonumuzda gö
rüşüldü arkadaşlarım. Planlama «Efendim, bu Baraj 
büyük bir barajdır, Türkiye'nin bütçesi buna kâfi gel
miyor.» dedi. Cevabım; Türkiye'nin Bütçesi Atatürk 
Barajının gövde inşaatını yapmaya kâfi gelmiyor ise, 
neden sulama kanalları yapılıyor senelerdir, milyarlar 
dökülüyor?.. Neden derivasyon tüneline milyonlar 
dökülüyor?.. Ölü yatırım değil midir?.. Bu projeyi 
geciktiren Hükümet vebal altındadır. Hiç kimsenin 
gücü yetmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Proje, Güney Anadolu'Projesi (GAP) içindedir. 

Güney Anadolu Projesi hakikaten Türkiye'ye Türkiye 
katacak bir projedir. 430 milyardır yıllık faydalan
ması; yalnız Atatürk Barajı Projesinin 70 milyardır 
zararı Türkiye için, eğer gecikirse. Atatürk Barajı 
Projesi 1 sene geciktiği takdirde, 1990 yılında ülke 
büyük bir enerji krizinin içindedir. 

BAŞKAN — Toparlıyor muyuz Sayın Fırat?.. 
Lütfen efendim. 

AYHAN EIRAT — Toparlıyorum Sayın Başka
nım. 

Güney Anadolu Projesi 1,5 milyon hektar araziyi 
sulayacaktır. Türkiye'de bugüne kadar sulanmış arazi 
1 milyon hektardır. Muhterem arkadaşlarım büyük
lük budur. 

Güney Anadolu Projesi 28 milyar kilovat - saat 
enerji üretecektir. Bunun bugünkü fiyatlarla değe
rini 8 ile çarpınca görürsünüz. Bunun ekonomiye 
yarattığı katma değer trilyonlarla ölçülür ve bu pro
jenin, Kara'kaya Projesinin biz maalesef istimlak be
dellerinden 750 milyon TL. kestik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son olarak şunu arz etmek İstiyorum. Dünyanın 

üçüncü büyük projesi olarak inşa edilecek olan Ata
türk Barajı Projesinin her imkân kullanılarak ihale
sinin yapılması ve 1983'de gövde inşaatına başla
nılması gerekir. Sayın Maliye Balkanı şunu söylü
yorlar; «Büyük bir projedir, bu proje için ayrı ka
nun çıkaracak...» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe uzmanı arkadaşlarım gayet iyi bilirler, ben

deniz de biraz bilirim. Eğer bu yasaya güveniyorlar
sa, o yasayı gelir bütçesine yazarlar, karşılığına 15 
milyar TL. derler, gider bütçesinde de «Atatürk Ba
rajı» derler, karşılığında 15 milyar (TL. yazarlar. Bu 
gayet basit bir bütçe tekniğidir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Tekrar arz ediyorum, Türkiye'nin istikbali bu pro

jelerdir, hiçbir kuvvetin bu projeleri aksatmamasını 
'ben gönülden umar, hepinize engin saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın sa

yın mensupları; 
Bugün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 

ve bağlı kuruluşlarının bütçelerini görüşüyoruz. Bil
diğiniz gibi, gerek bağlı kuruluşlar ve gerekse ilgili 
kuruluşlar itibariyle bu Bakanlığımız kamu yatırım
larının yürütüldüğü en büyük yatırımcı bakanlığımız
dır. Bu Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlarımı
zın 1983 yılı programındaki yatırımlarının tutarı, bi
raz evvel arkadaşımın ifade ettiği gibi, 545 milyar 
TL.'dıı. 

Dört adet bağlı, beş adet ilgili kuruluşu olan ve 
bu kuruluşların da çeşitli derecelerde sermayelerine 
ortak oldukları 34 adet şirketle ve bu şirketlerin faa
liyetleriyle ilgili, genelde de olsa bize tanınan 10 da
kikalık süre içinde görüş belirtmemiz mümkün de
ğildir. Bu itibarla bu sınırlı süre içinde önemli gör
düğüm bazı hususları dile getirmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, 1973 yılı sonunda ve 1979 ve 1980 

yılı başlarında dünyada artan petrol fiyatlarının dün
ya ekonomisi üzerindeki etkileri bir şok olarak gö
rülmüş ve hatta buna «OPEC l»ı, «OPEC 2»ı şoku 
da denmiştir ve ülkelerin ekonomik ve politik yapı
larını bu şok zorlayarak bu ülkeleri enerji tüketim
lerinde ve bunun karşılanmasında yeni kararlar aldır
maya zorlamıştır. Her ülkenin kendi durumuna göre 
aldığı bu kararların ortak yanı, şu iki ananoktada 
toplanmaktadır. 

1. Tüketimi kontrol altına almak ve tasarruf ön
lemleri getirmek, 

2. Enerji üretiminde yerli kaynaklara; yani kö
müre, suya veya o zamana kadar pek büyük ölçü
de dikkate alınmayan yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dönmek; böylece petrole alternatif ye
ni kaynaklar bulmak şeklinde özetleyebiliriz. 

Dünya petrolünün c/c 80'ini tüketen gelişmiş sa
nayi ülkeleri petrol fiyatlarının bu ani fırlayışı kar
şısında derhal strateji değişikliği yapmışlar, bir taraf
tan yukarıda sıraladığım önlemleri alırken, diğer ta
raftan da ürettikleri ve dışarıya sattıkları mallara 

petrolden gelen fiyat artışını yedirerek, petrol şoku
nu en az zararla geçiştirmeye çalışmışlardın 

Petrolün hem pahalı ve hem de bir enerji ham
maddesi olarak teminindeki güvensizlik ve politik 
amaçlı bir silah olarak kullanılması karşısında yu
karıdaki önlemlerin sanayileşmiş ülkelerce alınması
na mukabil, bizim gibi gelişmekte olan ve hem pet
rol, hem de sanayi için yatırım ve aramalı ithal eden 
ülkeler iki taraflı bir kıskaç içine girmişlerdir. Öy
le bir kıskaç ki, hareket ettikçe sıkan ve frenleyen 
bir kıskaç... 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaman darlığı içinde yukarıda arz ettiğim durum

dan varmak istediğim amaç şudur : 
Acaba Türkiye olarak özellikle sanayimizin ve 

ekonomimizin en önemli girdisi ve itici gücü olan 
enerji tüketiminde petrol şokuyla beraber alınması 
lazım gelen önlemleri aldık mı, bunun için bir planı
mız, bir stratejimiz var mıdır?.. 

Hemen arz edeyim ki, bu hususta enerji ham
maddesinin yerli olması; yani kendi doğal kaynakla
rımıza dönmeden başka bugüne kadar herhangi bir 
politika geliştiremedik. Gerek kalkınma planlarında 
ve gerekse resmî beyanlarda hep özkaynaklarımıza 
döndüğümüz hususu dile getirilmektedir. Ancak bu, 
madolyonun bir yüzüdür. 

Türkiye olarak enerji bunalımının içinden uzun 
vadede çıkmak istiyorsak, enerji projelerinin altyapı 
çalışmalarını oluşturan proje hizmetlerinin kendi mü
hendislik ve müşavirlik kuruluşlarımız veya firmala
rımız tarafından yapılması ve enerji üreten elektrik 
makinelerinin yerli üretilmesi şarttır. Çünkü, dış kre
di kaynakları arttıkça bu krediler çok kısıtlı ve' sı
nırlı hale gelmiştir. Ayrıca bu kredilerin hem faizi 
artmıştır, hem de vadesi kısaltılmıştır. 

Diğer taraftan, rekabet olmadığı için kredi veren 
ülkelerden pahalı mal almak durumunda kalınmış
tır. Bu sebeple Devlet olarak elektrik makineleri imal 
edecek olan TEMSAN Projesini mutlaka kısa süre
de kurmak ve üretime geçirmek zorundayız. Aynı 
şekilde buhar kazanı üretecek fabrikayı da... 

Bugün Türkiye'de bir makine imalât potansiyeli, 
yetişkin bir teknik kadro vardır; ama ne bu imalat 
potansiyeli ve ne de bu teknik kadro bugüne kadar 
bir amaca, bir hedefe yönlendirilememiştir. 

Dışa bağımlılık yalnız petrolde değil, işte bu 
alanlarda, teknolojik alanda aynı tempo ile sürmek
tedir. 
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Enerji Bakanlığımız ve bunun ilgili kuruluşu olan 
TEK'in mutlaka bu hareketin öncülüğünü yapmasını 
gönülden dilemekteyim. 

Türkiye'nin 100 milyar ve hatta son değerlendir
melere göre ekonomik olarak (Biraz evvel Sayın Fı
rat arkadaşımız ifade ettiler) 108 milyar kilovat/saat
lik hidrolik ve 60 ila 70 milyar kilovat/saatlik linyit 
potansiyelinin % 60'ı ve hele Elbistan gibi büyük 
projelerde % 70'i aşan bir kısmı dış kaynaklardan 
finanse edilmek gereğindedir, ona ihtiyaç vardır. Bu 
takdirde, böyle büyük bir dış finansmana ihtiyaç 
gösteren bir politika ile ülkemiz elektrik enerjisi üre
timinde kesinti ve kısıntıları kaldırmak ve mevcut 
potansiyeli harekete geçirmek mümkün değildir. Ni
tekim, Orhanelinde kurulmakta olan 200 megavatlık 
santralın buhar kazanının dış finansmanı temin edi
lemediğinden iç kaynaklarımızdan finanse edilmesi 
gereğinde kalınmıştır; ama şunu temen ifade edeyim 
ki, her yıl milyarlarca dolara varan özkaynak yarat
ma, Türkiye'nin boyunu ve gücünü çok aşan bir du
rumdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi elimde 'bir yabancı gazetede çıkan ve Yu

nanistan'la ilgili bir enerji politikasına ait birtakım 
bilgiler vardır. Konumuzla ilgili olduğu için bir kıs
mını burada arz etmek istiyorum. Burada bahsedildi
ği gibi onların da beş yıllık bir enerji politikasının 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yazıda, enerji politikasının 3 üncü maddesin
de, «Enerji üretim tesisleri için gerekli malzeme ve 
teçhizatın Yunanistan içindeki yerli imali hedef ola
rak alınmıştır.» denmektedir. 

O Yunanistan'ın ki, 1950 yıllarında enerji tüke
timi kişi başına 94 kilovat - saatti. Bugün Yunanis
tan'ın kişi başına enerji tüketimi 2 100 kilovat/saat-
tir. Halbuki bizde o tarihlerde aynı durumdaydık. 
Bizdeki hızlı nüfus artışı aleyhte bir faktör olarak 
kabul edilebilir; ancak Türkiye'nin kaynak ve insan 
gücü potansiyelini dikkate alırsak, toplam elektrik 
enerjisi üretiminde Yunanistan'ın çok önünde olma
mız icap ederken, bugün Yunanistan'da üretim 22 
milyar kilovat/saat; bizde ise 26 milyar kilovat/ 
saat ve kişi başına tüketim ise 579 kilovat/saattir. 
Bu durum şunu göstermektedir : 

Bu tempo ile 'biz, dünya ortalaması olan ve Sa
yın Bakanımızın da yazılı olarak bizlere dağıtılmış 
olan konuşmasında geçeceği üzere, 1 884 kilovat/ 
saati ancak 2000 yılında aşmış olacağız. 

Görülüyor ki, her konuda olduğu gibi enerji ko
nusunda da Türkiye'nin kaynak ve teknolojik sıkın

tısının özünde dışarıdan ithal yatmakta ve bunda 
ikili veya çok taraflı ilişkilerde dış ekonomik bağım
lılığın politik karakterine yansımaktadır. 

Sonuç olarak; Dış kaynak bulmaktaki zorluklar 
gittikçe artmakta ve bu da enerji projelerini devam
lı geciktirmekte, maliyetleri alabildiğine artırmakta, 
dolayısıyla üretim yetersizliğinden, kısıntı ve kesin
tiler devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, süre dolmuştur, lüt
fen toparlayınız. 

PAŞA SARIOĞLU — Toparlıyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
PAŞA SARIOĞLU — Değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel bahsettiğim gibi, bu kadar büyük bir 

Bakanlığın, daha açıkçası bağlı ve ilgili kuruluşlarıy
la bu kadar büyük bir Bakanlığın bütçesi üzerinde 
bütün hususları dile getirmek gerçekten bu sınırlı za
man içerisinde son derece zordur. Yalnız, tetkikle
rimde şunu gördüm : 

Avrupa'da Fransa, Belçika gibi ülkeler bu petrol 
şokundan sonra nükler enerjiye; hiç kömürü olma
dığı halde Danimarka bugün ürettiği enerjinin % 
40'ını kömürden, İngiltere % 70'ini kömürden, Al
manya % 55'ini kömürden temin etmektedir. Benim 
burada üzerinde durmak istediğim nokta {Tekrar 
vurgulamak istiyorum) : 

Bizim yalnız özkaynaklara dönmemiz; yani ham
maddesi yerli olan kaynaklara dönmemiz kâfi değil
dir. Bunun müşavir ve mühendislik hizmetleriyle alt
yapı çalışmalarını yapmadıkça, ki, orada büyük ak
samalar olmaktadır, gecikmeler olmaktadır. 

Ayrıca, arz ettiğim gibi, finansman yönünden 
Türkiye'nin büyük sıkıntısı vardır. Elimizdeki proje
lerin 1984'lerde, 1985'lerde veya 1987'lere kadar dev
reye girmesi halinde veyahutta girenlerin o tarihe ka
dar Türkiye'nin ihtiyacını karşılaması mümkündür. 
Ancak hemen şunu arz edeyim ki, yeni projelerin ele 
alınmaması halinde, bunların çalışmalarına şimdiden 
girilmemesi halinde, finans kaynaklarının temin edi
lememesi hilnde 1990'lardan sonra bugün mevcut 
olan açığın birkaç misli açık olacaktır. 7 - 8 milyar 
kilovat/saate varan bir açığın kaçınılmaz olduğunu 
burada vurgulamak ve ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birkaç temennimi de bu vesileyle dile getirmek 

istiyorum. Bu temennilerim şunları ihtiva etmekte
dir : 

1, Türkiye'nin bir enerji üretim ve tüketim mo
deli çıkarılarak derhal uygulamaya geçilmelidir. 
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2. Yeni yatırımların etüt ve proje çalışmalarına 
gecikmeden mutlaka başlanılmalıdır. 

3. Programa alınan Elbistan (B) ve diğer termik 
ve hidrolik santrallann dış kaynak ihtiyacı için ge
rekli temaslara şimdiden başlanmalıdır. 

4. Enerji kaynaklarının, jeotermal ve küçük su
lar dahil, envanterinin çıkarılmasına ilgili kuruluşla
rımız olan DSİ, MTA, TEKl, Elektrik - Etüt tara
fından daha etkin ve daha hızlı bir şekilde devam 
edilmelidir. 

Ayrıca, TEK dahil, bu kuruluşların personel ih
tiyaçlarının karşılanmasında bakanlığımızın azamî 
ölçüde yardımcı olmasını gönülden dilemekteyim. 

5. Özellikle yapımları normalin üzerinde geci
ken enerji tesislerinde yeniden bir durum değerlen
dirmesi yapılmalı, zaman ve maliyet yönünden nere
de durdukları tespit edilerek yeni hedefler gösteril
meli ve bunlar daha yakın bir denetim ve kontrol 
altına alınmalıdır^ 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısıtlı zaman içerisinde Türkiye Petrolleri Ano

nim Ortaklığımız, Etibank, TKİ, MTA ve Elektrik -
Etüt gibi kuruluşlarımızın maalesef faaliyetleriyle il
gili hususlara temas edemedim; ancak benden önce 
konuşan iki arkadaşıma aynen iştirak etmekteyim. 
Bugün Türkiye'nin envanterinin çıkarılması çok önem
lidir. 

Bütçe - Plan Komisyonunda MTA Bütçesinden 
500 milyon lira, Elektrik Etüt İdaresi Bütçesinden 
500 'milyon lira ve üzerinde hepimizin hassasiyetle 
durduğu, gönül verdiğimiz Atatürk Projesini yürüte
cek olan Devlet Su İşleri Bütçesinden 1,5 milyar lira 
kesilmiştir. Maliye Bakanımız, «Efendim, bunun için 
ayrı bir kanun getireceğiz»; demiştir. 

Diğer taraftan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünden her gün telefon almaktayım; «Biz ihaleye çı
kıyoruz», diye; buyurun çıkın... 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bunun içinden geçtik. Firmalar ihaleye gittik

leri zaman belli bir süre sonra bunun % 10'unu is
terler. O kanun buraya gelecek, konuşacağız; bura
dan çıkacak, yürürlüğe girecek, arkadaşlarımız da 
uygulamaya geçecekler... Bunun bir mantığı olmadı
ğı ortadadır. O itibarla bunu yerinde görmediğimi 
arz etmek istiyorum. 

Benden önce konuşan Sayın Fırat nükleer ener
jiye temas etti. Bununla ilgili bir araştırma konusu 
dosyamdadır. Şunu arz etmek istiyorum. Türkiye bu 
teknolojiye girecektir. Sadece enerji üretimi olarak 
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değil, aynı zamanda nükleer teknolojiye girme yö
nünden Türkiye'nin bu projeyle ilgilenmesi şarttır. 

1982 Programına baktığımız zaman Devlet Plan
lama, «Türkiye buraya girecektir; fakat nükleer ham
maddesinin yerli olması bu şartın özelliklerinden bi
risini teşkil etmektedir.» demektedir. Biz de tabiatıy
la bunun içinden gelen birisi olarak buna inanmakta
yız; ama bu husustaki çalışmalarımız devam etmeli. 
Türkiye'nin 1990'lardan sonra 10 yılda, belki daha 
uzun bir sürede gerçekleştireceği bu projenin daha 
fazla gecikmemesi gerektiği kanısındayım. 

Bu hususta söyleyecek çok şey var. Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu Kanunu vesilesiyle burada bir ko
nuşma yapmıştım, ondan sonraki gelişmeler üzerin
de ve dünyadaki nükleer enerji durumu hakkında 
bilgi arz etmek isterdim; ama maalesef buna imkân 
yoktur. Yalnız bugün şunu arz edeyim : 

1973 şokundan sonra Amerika Birleşik Devletle
rinde 35 bin megavatlık bir nükleer santral projesi 
gerçekleştirilmiş ve bu da aşağı yukarı Amerika Bir
leşik Devletlerinin ithal ettiği 1 milyar 800 milyon 
varil petrolün yarısına tekabül etmektedir ki, böy
lece günlük 900 milyon varillik bir tasarruf olmuş
tur. 

O halde, Türkiye'nin özellikle yerli hammadde
ye dayanan ve bunun için de MTA Kuruluşumuza 
büyük görev düşen çalışmalarını bekliyoruz. 

Bütün kuruluşlarımıza ve Bakanlığımıza, üzerleri
ne düşen çok büyük bir görev ve sorumluluk oldu
ğunu bilerek ve kendilerine bütçe olarak Devletin en 
büyük payını ayırdığımız bu kuruluşların elinden ge
len bütün gayretleri göstereceklerine inanarak, hep
sine başarılar diliyor, sizlere saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Göktepe, buyurunuz efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bir büyük yatırımcı Bakanlığın Bütçesini görüşü

yoruz. Enerji Bakanlığımız, kendisine bağlı olan ku
ruluşlarla beraber Türkiye'de her yıl gerçekleştirdiği
miz yatırımların büyük bir payını gerçekleştiren güzi
de bakanlıklarımızdan birisidir. 

Benden önce konuşan Sayın Fırat ve Sayın Sarı
oğlu arkadaşlarımız, enerji konusu üzerinde durdu
lar. Ben daha çok sulama konusu üzerinde, özellikle 
Devlet Su İşlerinin sulama faaliyetleri üzerinde dur
mak istiyorum. 

1983 Programında sulama sektöründe Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğünün Yatırım Programında 92 
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proje yer almıştır. 92 projeye baktığımız zaman, bun
lardan 4 adedinin 1963'ten, 7 adedinin 1964'ten, 4 ade
dinin 1965'ten, 5 adedinin 1966'dan, 2 adedinin 1967' 
den, 8 adedinin 1968'den, 2 adedinin 1970'ten, 1 ade
dinin 1973'ten, 18 adedinin 1974'ten, 3 adedinin 1975' 
ten ve 25 adedinin 1976'dan müdevver, devam edip 
gelen projelerdir. 

Bu bize şunu gösteriyor ki, Türkiye'de sulama faa
liyetleri büyük ölçüde, fevkalade diyebileceğimiz bir 
büyük ölçüde ağır gerçekleşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin buna tahammülü yoktur. Eğer bu ül

kede tarımı kalkındıracaksak, evvelemirde sulamayı 
gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Sulamasız tarım 
olmaz. Türk köylüsünün kaderi, kuru gökle, çatlamış 
toprak arasında çatlamış dudaklarıyla ve kaderiyle 
başbaşa kalmak değildir. Yani bu Türk köylüsünün ka
deri değildir. Gerçi, Cumhuriyet Türkiye'si bu alan
da bir hayli faaliyette bulunmuştur, bir hayli de ba
şarılı olmuştur. Unutmamak gerekir ki, 50 yılda Niğr 

de'nin Gebere'sinden, 30 milyarlık Fırat'a geldik. Şim
di 30 milyarlık Keban'dan Atatürk Barajına geçiyo
ruz. Yalnız Atatürk Barajı da değildir, komple bir 
Güneydoğu Anadolu Projesine geçiyoruz. 

Sayın Fırat arkadaşımız Güneydoğu Anadolu Pro
jesi üzerinde özellikle durdular. Proje, Türkiye'nin 
medeniyet kavgasıdır. 20 milyon dönüm arazinin su
lanması önemli bir konudur ve en az 20 Çukurova 
eder. Yalnız bu Projenin ilerleyişi ağırdır. 1983 Büt
çesine tarım sektöründen dört milyar lira, bir de altı 
milyar lira olmak üzere 10 milyar lira konmuştur. 
10 milyar lira ile ancak ihale edilmiş olan derivas-
yon tünellerini, Harran sulama tesisini ve Urfa Tüneli
ni devam ettirebilme imkânı vardır. 

Hükümetimiz, aldığı isabetli bir kararla Atatürk 
Barajını ihaleye çıkarmıştır. Bu güzel kararı ve gü
zel hamlesi dolayısıyla Cumhuriyet Hükümetini ger
çekten ve gönülden tebrik ederim. Ancak, Atatürk 
Barajı için 1983 Bütçesine ödenek konulmamıştır. Ya
ni fasıl açılmamıştır. Sayın Fırat arkadaşımız gayet 
güzel izah ettiler. Sayın Maliye Bakanı ile bu konu 
Komisyonda enine boyuna tartışılmıştır. «Özel fi
nansman kanunu getirileceği» beyan edilmiştir ve hat
ta «özel Finansman Kanun Tasarısmın hazır oldu
ğu» söylenmiştir. Nasıl getirilecekse getirilsin; ama 
bu Atatürk Barajının finansman konusunun bir an 
evvel halledilmesi şayanı temennidir ve en büyük ar
zumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Güneydoğu Anadolu Projesi yalnız bir elektrik 

projesi, yalnız bir sulama projesi de değildir. 
Şimdi, Türkiye için hayaldir bunlar; bin metre

küp suyu Fırat'tan alacaksınız Hilvan'dan Karaca-
dağ eteklerini sıyırarak götüreceksiniz Viranşehir'e, 
Viranşehir'den Mardin'e, Mardin'den Nusaybin'e, Nu
saybin'den Cizreye ve ve Fıratın suyunu Dicleyle bir
leştireceksiniz... Bu bize hayal gibi görünür; ama Cum
huriyet Türkiyesinin hayali değil büyük bir hedefidir 
bu ve Dicleyle Fıratın suyunun birleşmesi demek, Şat-
tülarab'ın Türkiye'de yeni bir Şattülarab şeklinde ta
hakkuk ettirilmesi ve gerçekleştirilmesi demektir. 

Bu, Türkiye'nin medeniyet kavgasıdr, büyük bir 
kavgadır. Hükümetimizin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığımızın, Devlet Su İşlerinin bu konu üzerin
de, bu büyüklüğü, bu cesameti göz önünde bulundur
mak suretiyle durması şayanı temennidir; ama Prog
rama baktım, Fırat Projesiyle ilgili konuda faaliyet 
var; ama bu büyük projenin diğer kanadı olan Dicle 
üzerindeki Kralkızı tesisi programda âdeta askıya 
alınmıştır. 

Bir diğer konu; Güneyin narenciye ve pamuk sa
halarının sulanmağıdır. Burada da başarılı hizmetler 
yapılmıştır. Bir Amik - Tahtaköprü Projesi ele alın
mıştır; yıllardan beri devam eder. Ceyhan üzerinde 
çeşitli projeler ele alınmıştır. Seyhan yıllardan beri iş
lenilen bir konudur ama bir mastır plan çerçevesin
de düşündüğümüz zaman, Amik ile Asi Projesiyle 
Tahtaköprü projesiyle Ceyhan'ın irtibatını kurmak 
zorunluluğu ortaya çıkıyor, Ceyhan'ın Seyhan'la irti
batını kurmak mecburiyeti ortaya çkıyor, Seyhan'ı 
Berdan'a akıtmak mecburiyeti ortaya çıkıyor, Berdan'ı 
Alata Çayına birleştirme meselesi ortaya çıkıyor, Ala-
ta Çayını Lamas'a birleştirme meselesi ortaya çıkı
yor ve nihayet Lamas'ı Göksu'ya bağlama meselesi 
ortaya çıkıyor; ama yatırım programına baktığınız za
man, Lamas Projesinin, bilhassa Lamas Sağ Sahil 
Projesinin iki seneden beri tamamen askıya alınmış ve 
inşaatının durdurulmuş olduğunu görüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Lamas Sağ Sahil Projesi, Türkiye'nin narenciye 

ve turfanda sebze sahasına hitap eden bir projedir. 
Geriden baktığımız zaman taşlık, kayalık bir arazidir, 
sizde hiçbir intiba bırakmaz. Taşlık, kayalık bir saha 
intibaı bırakır; ama içine girdiğiniz zaman Ayaş köy
lüsünün, Tırtar köylüsünün, Lamas köylüsünün, o ka
yaları, o taşları kırmak suretiyle; dişiyle, tırnağıyla 
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kırmak suretiyle 1 - 2 dönüm yer açıp limon diktiği
ni, narenciye yaptığını, sera yaptığını görürsünüz. Bu 
projenin askıya alınmış olması, bende fevkalade de
rin bir üzüntü yaratmıştır. Sayın Bakanımdan ve Sa
yın Genel Müdürümden, Lamas Sağ Sahil Projesi
ne gereken önemin verilmesini özellikle istirham edi
yorum. 

Bu, Lamas Sağ Sahil Projesi için vaktiyle bir Dev
let Su İşleri Bölge Müdürü arkadaşım : «Geriden 
baktığım zaman bu bölgenin suya ihtiyacı nedir, bu 
bölgede nereyi sulayabileceğiz diye düşündüm; ama 
bölgeyi gezdiğim zaman da öyle düşünmüş olduğum
dan mahcubiyet duydum.» demiştir. Bölgeyi gezme
yen, oranın özelliğini bilmeyen, gerçekten Lamas Sağ 
Sahili ve Lamas Sol Sahili, rantabilitesi düşük, verim
siz bir proje olarak görür; ama proje iyi değerlendi
rilmelidir. 

Bir diğer konu, Orta Anadolu mastır sulama ko
nusudur. 

Şimdi, Türkiye'den bir hat çizin; Eskişehir'den 
başlamak üzere, Konya, Kayseri, Malatya, Erzincan, 
Sivas ve geçin oradan Tokat, Amasya, Çorum, Çan
kırı, Ankara; bu çizgi Türkiye'nin yağış haritasına 
baktığınız zaman senede 400 milimetreden aşağı yağış 
alan bölgedir. Binaenaleyh, bu bölgede bütün suları 
harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. 

Bir Kızılırmak, asırlardan beri Anadolu'nun orta
sından yorgun yorgun akar gider, Kızılırmak'ı kırbaç
lamak mecburiyetindedir Cumhuriyet Türkiye'si ve 
bu bölgede büyük projeler vardır. Yine programa bak
tığım zaman görüyorum ki, Akşehir - Eber Projesi 
askıdadır, Konya - Karaman Projesi askıdadır, Ak
saray Projesi askıdadır, Yozgat civarındaki Yahyasa-
ray Projesi askıdadır, Suşehri Projesi askıdadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu projeleri askıda götürmekle Orta Anadolu'da 

sulamayı temin edemeyiz. Yıllardan beri bir Çumra 
Projesini ikmal edemedik. Halbuki, bizim Konya 
Ovamız sadece 50 milyon dönümdür ve bu 50 mil
yon dönüm bizden su bekler. Sayın Fırat arkadaşım 
gayet güzel ifade ettiler, Türkiye en kısa zamanda 
sularından asgariden 100 milyar kilovat saat elektri
ği temin etmeye ve yine en kısa zamanda 100 mil
yon dönüm arazisini sulamaya mecburdur. Susuz ta
rımı kalkındıramazsınız ve karanlıkta da Türkiye'yi 
kalkındırmak mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Göktepe, süreniz doldu, lüt
fen. 

İBRAHİM GÖKTEPE — Muhterem arkadaş
lar; 

Yine Devlet Su İşleri Programına baktığımız za
man büyük şehirlerin içmesuyu faaliyetlerinde fevka
lade düşük bir süratle ilerlendiği görülmektedir; An
kara Projesi bunun misalidir, İstanbul sulaması bu
nun misalidir, İzmir keza öyledir ve bakın Ankara 
İçmesuyu Projesi 1965'te Programa girmiştir, 18 yıl
lık bir devrede 14 milyar harcayabilmişiz. 1983 Büt
çesinde 6 milyar var; yani 18 yılda harcayabildiği
miz proje bedelinin yarısı değildir, 1983 dahil. 

Öbür taraftan, büyük şehirlerimizin taşkın konu
sunu halledememiş durumdayız. Ankara'yı yıllardan 
beri Hatip Çayın» n veya Incesu'nun şerrinden kurta
ramadık. Ordu'nun Taşkın Projesini hâlâ gerçekleş
tiremedik. Bakıyorsunuz, 144 milyonluk Zonguldak 
Yan Dereleri Taşkın Projesi 1974'ten beri programı
mızda devam edip gelir. 

Arz etmek istediğim konu, Devlet Su İşlerini, 
özellikle sulama sektöründe ve enerji sektöründe faa
liyet gösteren bu kuruluşumuzu, bu hızla ve bu öde
neklerle bir yere götüremeyiz. Türkiye sulama için ve 
enerji için yeni kaynaklar yaratmaya, yeni kaynakları 
seferber etmeye ve projelerine gerçekleşme istikame
tinde büyük bir hız vermeye mecburdur, Hükümetimi
zin konu üzerine eğildiğine inanıyorum, inşallah ba
şarılı neticeler alırız. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Yeğenağa, buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakanlığın sayın 
mensupları; 

Efendim, Enerji Bakanlığı ve bağlı müesseseler 
Türkiye'nin can damarını teşkil eder ve bu Bakan
lık, hakikaten son yıllarda ciddi bir çalışma düzeyine 
girmiştir. Bakanlık, su, elektrik, petrol ve maden ko
nularıyla iştigal eden Bakanlıktır, bu konularla ilgili 
hakikaten çok müessir kanunlar hazırlanmış Meclise 
sevkedilmiş, bir tanesi de Meclis tarafından kabul 
edilmiş, yürürlüğe girmiştir. 

Bu, Türkiye Elektrik Kurumunun tadil edilen Ka
nun Tasarısıdır. Bu Tasarı gereğince, belediye elektrik 
işletmeleri Türkiye Elektrik Kurumuna devredilmiş, 
Türkiye Elektrik Kurumu bizzat müstehlikten, halk
tan elektrik parasını tahsil edip, işini yürütebilecek 
duruma gelmiştir. 

İki; toplam belediyelerin hizmetlerini görebilecek, 
yenilikler getirebilecek ve randımanı artıracak bir dü
zeye de girmiştir. Yalnız, bu Kanunda tahmin ediyo
rum bir hususu nazarı itibare almadık, o da, beledi
ye şebekeleri içinde yapılan hırsızlık. Bir çok ruhsat-
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sız, habersiz elektrik alıp kullanan mevcut. Bunların 
takibatı ve bunların cezalandırılması sistemini bu Ka
nunda getirmedik. Herhalde bu Kanun, Türk Ceza 
Kanunuyla birlikte mütalaa edilecek. Türkiye Elek
trik Kurumunun yapacağı işlerin başında, bu hırsız
lığı önlemek gelmelidir. Yoksa, hat zayiatı gibi, bazı 
belediyelerde % 35'e varan zayiat görülmektedir, % 35 
yalnız hattan zayi olmaz. Onun için, bu hırsızlığı ön
leyecek tedbirleri suratla almakta fayda vardır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun değişen Kanunu da
ha iyi çalışma, maddî olanaklarını geliştirme, imkân
larını tahsil edip hizmete sevketme olanağını sağla
mıştır. Büyük bir yüktür orada çalışan arkadaşlarımız 
için; fakat bu şevkle bütün bu zorlukların üstesinden 
geleceklerine kaniyim. 

Efendim, elektrik konusunda ve sulama yönünde 
bir hususa daha değinmek isterim. 

Evvela su, sulama, sulamayı geliştirme, Devlet 
Su İşlerinin uzun süreden beri verilen imkânlarla ye
rine getirmeye çalıştığı bir husustur. Bunun dışında, 
bir de sunî yağmurlama imkânı var. Her zaman kanal
la su verme yerine, kanaldan büyük yatırımlar mari
fetiyle su verme yerine, çok az bir masrafla sunî 
yağmurlama metodunu hiç olmazsa Türkiye'de geliş
tirmek ve geliştirmek için de hiç olmazsa bir deneme 
yapmaya ihtiyaç var. Yağmur yağışını, eğer sunî yağ
murlama metodu ile temin edebilirsek, boşalan baraj
larımızı doldurmak mümkün olur, sulama sağlamak 
mümkün olur, memleketin rutubetini ve ormanını ko
rumak imkân dahiline girer; hiç olmazsa bu işe baş
lamada Enerji Bakanlığının da dahil olmasında bü
yük fayda mülahaza ederim. 

Petrolle ilgili, hakikaten çok kıymetli bir kanun 
hazırlanmış, komisyonlardan geçmiştir, yakında Yüce 
Meclise sunulacaktır. Bu da, gerek Türkiye dahilinde
ki ve gerekse Türkiye haricinden gelip petrol araya
cak şirketlere imkânlar tanımaktadır. Mesele, «Petrolü 
sen mi buldun, ben mi buldum?» meselesi değil, bu 
memlekette petrolün çıkması meselesi olduğu için, bu 
kanunun süratle meriyete girmesinde sayılamayacak 
kadar fayda var. 

Madenle ilgili kanun da aynen komisyonlardan 
geçmiş, Meclise sevkedilmiş durumdadır. Herhalde, 
Bütçeden sonra nazarı itibare alınacaktır. 

Konu, muhtelif arkadaşlarımızın ve Sayın Gökte-
pe'nin de işaret ettiği gibi, Atatürk Barajı konusuna 
geliyor. Atatürk Barajı, yapılması gereken bir baraj. 
Atatürk Barajını yapmak için hakikaten büyük bir 
malî imkâna, malî güce, iç ve d<ş malî güce sahip ol
mak lazım, iç ve dış malî güç, hakikaten, neticeten 

geliyor Bütçeye dayanıyor. Yapılacak santralın tesis
lerini dışarıdan satın almak, kredili olarak almak müm
kün; bir de santral inşaatı için gereken şantiye mal
zemelerini dışarıdan ithal etmek için dış güce de ih
tiyaç var. Santral teçhizatını kredili vermeyi kabul 
edecek müesseselere, şantiye teçhizatını da kredili ola
rak temin etmeleri için bir demarşta bulunabilir. Bu
nun da sağlanacağına kaniyim. 

Şimdi, hazırlanan projeye göre Atatürk Barajı 10 
senede bitecek. 10 sene çok zaman. Bu Barajın süratle 
bitmesini temin edecek metotlar var. Bir tanesi, şan
tiye teçhizatını daha güçlü kılmak, lfr seneyi üç se
ne aşağıya indirirsek, inşaat .yıllarındaki faiz ve bu
nun yükü çok daha azalmış olur. Aşağı yukarı üç se
ne indirirsek, barajın ve sulamanın nimetlerinden da
ha evvel faydalanmak suretiyle, bu barajın maliye
tini yarıya indirmek mümkündür. Yedi yılda tamam
lanabilir; ama bu büyük bir seferberlikle, Türk Mil
letinin topyekûn çalışması ile dışarıdaki imkânların 
son kuruşuna kadar kullanılmasıyla ve inşaatını de
ruhte edecek firmaların iyi seçilip, hatta gerekirse 
(maliyet artı kâr) esası üzerinden bazı tanınmış büyük 
Türk firmalarına yaptırılmasında sayılamayacak kadar 
fayda mülahaza ederim. Hazırlanacak kanun, herhal
de bütün bu hususları içerecektir, güvenim vardır. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeğenağa. 
Değerli üyeler, Bütçe üzerinde söz alan sayın üye

lerin konuşmaları tamamlanmıştır. Sayın Komisyon 
Başkanı Tokgöz'ün bir konuşma isteği var. 

Buyurun Sayın Tokgöz. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, çok değerli 
iki sayın üyenin, Bütçe müzakerelerinin Komisyonu
muzda yapıldığı esnadaki çalışmalara atıfta bulun
maları nedeniyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli iki arkadaşımın (Ki diğer arkadaşlarımız 
da burada, diğer konuşmacılar da belirttiler) gerçek
ten çok büyük yatırımcı bir kuruluş olan bu Ba
kanlığın hizmetleriyle ilgili hassasiyetlerine, Komis
yonunuz olarak biz de katıldık ve katılıyoruz. 

Ben, huzurunuzu işgal ederken, bu değerli iki ar
kadaşımın söylediklerine cevap vermek için gelmemiş 
bulunuyorum. Ancak, çalışmalarla ilgili bazı açıkla
malarda bulunmak istiyorum. 

Bir değerli arkadaşımız, Komisyonumuzun almış 
olduğu bu kararı talihsizlik olarak belirttiler; ben bu
nu bir sürçülisan olarak kabul ettiğimi ifade etmek 
istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar; 
Yapılan indirimler; Elektrik tşleri Etüt İdaresin

den 500 milyon lira kesilmiştir ve 1983 Malî Yılı 
Bütçesinin toplam miktarında transferlerden 2.5 mil
yardır. Eğer, kesilen 500 milyar lira ile ve konulan 
2.5 milyar lira ile Türkiye'nin bu hizmetleri görüle
cek olursa, bizim Komisyon olarak böyle bir kesin
tiye rıza göstermeyeceğimizi bildirmek isterim; an
cak takdir Yüce Heyetinizindir. 2.5 milyar liraya ya
pılacak olan bir hizmetin vüsatini, genişliğini sizlerin 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Diğer bir 500 milyon lira da, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsünden kesilmiştir ve bu da yine transfer
ler kısmındandır. Hemen burada şu bilgiyi arz et
mek istiyorum; Maden Tetkik Arama Enstitüsü ya
tırımcı bir kuruluş olarak görülmektedir Bütçede ve 
almış olduğu ödeneklerin % 90'a yakın bir kısmı ya
tırımlardan ziyade, cari giderlere; yani personel gi
derlerine sarf edilmektedir. Bizim yapmış olduğu
muz kesinti de buradan kaynaklanmaktadır. Yine 
takdir edersiniz ki, eğer buradan çok fuzuli ve lü
zumsuz bir kesinti yapmış isek, özlük hakları her-
şeyden önce geldiğine göre; bunun, Maliyenin ayır
mış olduğu fonlardan karşılanacağı da tabiîdir. 

Yine, bu Bakanlığın Bütçesinin Komisyonumuz-
daki müzakereleri esnasında, Komisyonumuzun de
ğerli arkadaşları çoğunlukla bu kararı almışlar ve 
pek tabiî de buna muarız olan, kabul etmeyen ar
kadaşlarımız da aramızda vardır; ancak çoğunluk ka
rarına saygı göstermemiz gerektiğini bir defa daha 
ifade etmek isterim. Bunun ile ilgili bir tekriri mü
zakere teklifi yapılmış, gündeme gelmiş ve maalesef 
tekriri müzakere teklifi de kabul edilmemiştir. Ancak, 
ikinci bir tekriri müzakere teklifi de Maliye Bakan
lığının Bütçesi geneli üzerinde yapılan görüşmeler es
nasında yapılmış, İçtüzüğün 42 nci maddesinin son 
fıkrasının ikinci defa aynı konuda bir tekriri müza
kere teklifine cevap vermemesi nedeniyle, gündeme 
alınamamış ve reddedilmiştir. 

Bu iki hususu bu şekilde açıkladıktan sonra, yine 
değerli arkadaşlarımızdan Atatürk Barajı ile ilgili ba
zı görüşler ileri sürüldü, Komisyonumuz bu konuda 
gerçekten büyük bir hassasiyet göstermiştir; ancak 
üzülerek ifade edeyim ki, Bütçeye Atatürk Barajı ile 
ilgili herhangi bir ödenek konmadığı için, biz de Büt
çenin makro düzeyini bozmamak açısından bu konu
da Komisyon olarak fazla birşey yapabilmiş değiliz. 
Ancak, açıklamaya mezun olmamakla birlikte, şu 
bilgiyi yüksek ıttılaınıza arz etmek istiyorum ki, Mil-
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lî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği katında, 
Atatürk Barajı ile ilgili çok ciddî bir çalışma vardır 
ve sanıyorum ki çok yakın bir süre içinde de bu ko
nuda bir karar alınacaktır. 

Bu hususları açıklamak için huzurunuzu işgal et
tim; saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tokgöz. 
Sayın Bakan, söz sırası zatıâlinizde; buyurun 

efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Danışma Meclisinin Sayın Baş
kanı, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; saygıyla se
lamlarım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Teşkilatı, 
Bakanlığın enerji konusundaki temel görüşleri ve 
1982 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgileri size takdim et
miş bulunduğum kitapçıktan takip edebilirsiniz. Bu 
kitapçıktaki konuşmayı tekrar buradan yapmayaca
ğım. Bu, zaman tasarrufu bakımından faydalıdır; 
zaten yazılı olarak elinizde bulunmaktadır. 

Enerjinin, her geçen yıl daha pahalı ve daha zor 
elde edilen bir kaynak olması, diğer ülkelerde oldu
ğu gibi, ülkemizde de enerji planlaması konusunu 
ön plana çıkarmaktadır. Yapılacak planlama ile 
enerji taleplerinin en uygun kaynaklardan, en eko
nomik şekilde karşılanmasının sağlanması gerekmek
tedir. Enerji ihtiyacının, miktar, cins ve yörelere gö
re tespiti ve istikbalde artacak enerji ihtiyacının doğ
ru tahmini çok önemli bir görev olarak Bakanlığı
mıza verilmiştir. Enerji ihtiyacının tespiti neticesin
de yapılan planlama özellikle yurt içi kaynakların
dan karşılanarak birinci hedefimizdir. Yurt içi kay
naklarından yararlanarak karşılanamayan enerji ih
tiyacımızın da ,siyasal ve ekonomik hususlar dikkate 
alınarak yurt dışından ithali zorunlu olmaktadır. 

Bakanlığımız yurt içi kaynaklarının ortaya çıka
rılması için, MTA, TPAO, DSİ ve Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi vasıtasıyla mevcut bütçe imkânları da
hilinde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Belirlenen 
enerji kaynaklarından yararlanılması çalışmaları, 
DSİ, TEK, TKİ ve TPAO vasıtasıyla yürütülmekte 
ve enerji kaynakları ihtiyaç sahiplerinin hizmetine 
sunulmaktadır. Enerji planlaması konusunda Bakan
lığımızda yapılan çalışmalardan Beşinci Beş Yıllık 
Planın yapılmasında da yararlanılmaktadır. Ancak, 
her geçen yıl daha çok önem kazanan ve gittikçe 
daha teknik ve ekonomik çalışmaları gerektiren 
enerji planlaması konusu üzerinde Bakanlığımız 1983 
yılında daha geniş çapta çalışma yapacaktır. Esasen, 
değişen şartlara göre enerji planlaması daimi bir iş-
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tir; yani planın her sene tekrar gözden geçirilmesi 
kaçınılmaz bir gerçektir. 

Türkiyemiz, hidrolik elektrik enerjisi potansiyeli 
yönünden dünyanın oldukça zengin ülkelerinden bi
ridir. Akarsularımızdan ekonomik olarak üretilebi
lecek elektrik enerjisinin 100 milyar kilovat/saat ci
varında olduğu yüksek malumlarınızdır. Bu rakam 
zaman zaman 108 olarak ifade edilir; ama bunlar 
tahmin olduğu için, artı veya eksi % 10 her za
man bahis konusudur: Ekonomik kriterlerin değiş
mesi, ilerleyen teknik, geliştirilen araştırmalar neti
cesinde bu miktar ileride artabilir. 

Türkiye'nin bilinen kömür yatakları büyük bir 
ekseriyetle düşük kalorili linyitleri ihtiva etmekte
dir. Bu linyitlerin daha ziyade santrallarda kullanıl
ması imkânı bulunmaktadır. Yapılan tahminlere gö
re linyitlerimizden yılda 60 milyar kilovat/saat bir 
elektrik üretimi imkânı olduğu kabul edilmektedir. 
Türkiye'nin bu üretim kaynaklarına karşılık, 2000 
yılında elektrik enerjisi ihtiyacı, ülkenin ekonomisi
nin kalkınma hızına bağlı olmak kayıt ve şartıyla, 
170 ila 210 milyar kilovat/saate ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. MTA'ca yapılan araştırmalarda çok 
büyük linyit kaynakları ortaya çıkarılmadığı takdir
de, mevcut kaynaklarımızın 2000 yıllarında elektrik 
enerjisi ihtiyacımızı karşılayamayacağı ortadadır. 

Elektrik enerjisi sarfiyatı, bugünkü durumda dün
ya ortalaması 1884 kilovat/saattir kişi başına. Ge
lişmiş ülkelerde ise vasati yılda kişi başına 6724 ki
lovat/saattir. 1982 yılında Türkiyenin tüketimi kişi 
başına yılda 626 kilovat/saat olmuştur. Türkiyenin 
dünya ortalamasına erişebilmesi için büyük yatırım
lar yapmak gereği kaçınılmazdır. 

Memleketimizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşı
layabilmesi için nükleer santral yapımı konusu ağır
lıkla ortaya çıkmaktadır. 1982 yılında Kebanın se
kizinci ünitesi de devreye girerek Keban Santralı 
tamamlanmıştır ve bütün gücüyle hali faaliyette
dir. Ayrıca, 1982 senesi zarfında Suat Uğurlu Hid-
ro-Elektrik Santralı devreye girmiş ve Somanın B 
bölümünün 1 ve 2 numaralı üniteleri de tecrübe üre
timine başlamıştır. Ayrıca Yatağanın da birinci üni
tesi devreye girmiştir. Bu, oldukça şanslı bir yıldır 
ve bundan dolayı Türkiye'de elektrik kesintisi haddi 
asgariye inmiş; fakat maalesef hâlâ kısıntı devam 
etmiştir. Kısıntı belki şehirlerde evlerde hissedilmi
yor; fakat sanayi müesseselerinde bu kısıntı ölçülü 
de olsa yapılmak mecburiyetinden kurtulunamamış-
tır. I 
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Bu yıl sonuna kadar 21.500 köyümüze elektrik 
verilmiş olacak ve 1660 belediyemiz de tamamen 
elektriği kullanır vaziyette bulunacaktır. 

Halen MTA'ca bulunan en son kaynaklar, ülke
mizin linyit rezervini 8,2 milyar tona yükseltmiştir. 
Ancak, bu rezervin büyük bir kısmını düşük kalo
rili kömürler teşkil etmektedir. Bu nedenle teshin ve 
sanayiye kömür temininde zorluklarla karşılaşıl
maktadır. Şunu belirtmek isterim ki, Zonguldak'tan 
ürettiğimiz kömür, yaklaşık olarak 4 milyon ton se
viyesindedir. Buna karşılık, çelik sanayiinde kullan
dığımız kömür miktarı ve bu tür kömüre ihtiyaç 
gösteren diğer sanayiye verdiğimiz miktarlar da bu
na inzimam edince, ihtiyacı Zonguldak'taki üretimi
miz karşıyamaz durumdadır. Yani Türkiye, net ola
rak petrole ilaveten de maden kömüründe ithalatçı 
durumundadır. Buna karşılık, linyit kömüründe ihti
yaç tamamen karşılanmakta ve yeni devreye giren 
santralların da linyit kömürü ihtiyacını karşılamak 
için gereken tedbirler alınmakta ve linyit üretimi ih
tiyaca göre yapılmaktadır. Linyit kömürü, üretilip 
bir yere konulması mümkün olan bir malzeme ol
madığı için, üretim doğrudan doğruya ihtiyaca pa
ralel olarak geliştirilmektedir. 

Petrole gelince; 1982 yılında. Eylül ayı sonuna 
kadar 8 şirkete 114 adet arama ruhsatı verilmiştir. 
Bu 114 ruhsatın 70 tanesi TP AO'ya, diğerleri ise yer
li ve yabancı şirketlere aittir. Ayrıca, bu dönemde 
TPAO'ya 10 adet de işletme ruhsatnamesi verilmiş
tir. Eylül sonuna kadar TPAO'ca 28 adet arama 
sondajı yapılacak, yıl sonuna kadar da 34'ü bula
caktır bu sondajlar. Arama sondajlarını ayrı, kuyu 
geliştirme ve üretim sondajlarını ayrı olarak veriyo
rum rakamlarını. Maalesef, TPAO'nun dışındaki di
ğer şirketler Eylül sonuna kadar yalnız bir adet ara
ma sondajı yapmış, bunun yıl sonuna kadar dört 
adedi bulacağı ümit edilmektedir. Diğer sondajlarda 
ise, TPAO'nun Eylül sonuna kadar yaptığı 26 adet 
sondajın yıl sonuna kadar 39'a yükseleceği; diğer 
şirketlerin de yaptığı sondajın 8 adeti bulacağı tah
min edilmektedir. 

1982 yılı sonuna kadar TPAO, bu hesaba göre 
100 bin metre tulde arama sondajı yapmış olacak, 
56 bin metrede üretim sondajı yapacaktır. Bu ara
malar ve üretim faaliyeti tamamen kifayetsizdir. Bu
günkü vaziyette Türkiye, ancak petrol ihtiyacının 
% 16 sim yerli kaynaklarından karşılamakta, % 84 
ünü de muhtelif kanallardan ithal etmek yükümlü
lüğündedir. Şuna da işaret etmek isterim; Türkiye'-
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nin ihracaatı bu yıl 6 milyar dolar tahakkuk ettiği 
takdirde, bunun % 60'ı olan rakam, yine petrol it
halatına gidecektir. Bu hususu bilhassa belirtmek 
istiyorum; Türkiye, enerji kaynakları bakımından 
büyük ölçüde dışa bağımlılığını devam ettirmekte
dir; arzusu hilafına gayet tabiî olarak. 

TPAO'nun elindeki imkânlar ancak bu ölçüde 
bir faaliyete imkân vermiş, (biraz evvel bahsettiğim 
ölçüde) ve Türkiye'nin petrol rezervinin tespiti için 
çok daha fazla faaliyete ihtiyaç vardır. 

Yıl sonuna kadar petrol üretimimizin, (1982 yılı 
sonuna kadar) 2 milyon 319 bin ton olacağını tahmin 
ediyoruz. Bunun 1 milyon 18 bin tonu TPAO tara
fından yapılmış oluyor. Yani, yarısından azını TPAO 
yapıyor, diğerlerini diğer şirketler yapıyor. 

Su işlerimize gelince: Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1981 yılı sonuna kadar sulamaya açtığı 1 
milyon 52 bin hektar sahaya ilaveten, 1982 yılında 
da 75 bin hektar daha araziyi sulamaya açmış ola
caktır. DSİ'nin 1983 yılı programında yatırım bede
li 1,5 trilyon lira olan 92 adet sulama, 24 adet ener
ji, 8 adet içmesuyu projesi yer almakta olup, 1982 -
1983 Yılı Programında 22 adet projenin bitirilmesi 
planlanmıştır. 1983 yılında Hasan Uğurlu Barajımı
zın üçüncü ve dördüncü üniteleri ve bir aksama ol
mazsa, Oymapınar Barajının da birinci ünitesi tec
rübe üretimine alınabilir. 

Madenlerimize geldiğimiz zaman; Bakanlığımıza 
bağlı MTA vasıtasıyla maden ve enerji kaynakları
nı aramakta ve bunlara ait rezerv, kalite ve özellik
lerini tespit etmekteyiz. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü 
ise; Enerji üretebilecek hidrolik kaynaklarla, yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde faaliyet 
göstermektedir. 

Etibank Genel Müdürlüğü; demir ve kömür dı
şındaki yeraltı ve yerüstü madenlerinin istihracı, zen
ginleştirilmesi, mamul hale getirilmesi, bunların yurt
içi ve yurtdışında satışıyla iştigal etmektedir. Bu, 
malumunuzdur. Üretilen madenlerin başında bor ve 
bor mamulleri gelmektedir. Buna ilaveten, blister ba
kır, alüminyum, krom, fosfat gibi madenler de Eti-
bank'ın üretim konuları içinde küçümsenmeyecek 
yer almaktadır. 

Etibank'ın bağlı bir kuruluşu olan Karadeniz Ba
kır İşletmeleri de, özellikle Karadeniz yöresindeki 
bakırları istihraç ve onları blister bakır haline getir
mekte faaliyet gösteren bir kuruluşumuzdur. 

Yukarıda bir kısmı sayılan geniş bir çalışma ala
nında görev yapmakta olan Bakanlığımız, 1982 yılı 

yatırımı 418,1 milyar Türk Lirasıdır. Bu yatırım 1983 
yılında 545,2 milyar Türk Lirası olarak öngörülmüş 
bulunmaktadır. 1983 yılı yatırımı, bir yıl öncesine 
göre % 30,4 artış göstermektedir; ancak 1982 yı
lında bütçeden tahsisat alan DSİ, MTA ve Elektrik 
İşleri Etüt İdaresinin yatırımlarının 10 aylık olduğu 
dikkate alındığı takdirde, hakiki artış oranı % 23,9 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yatırımların en önemli kısmı, KİT'ler ve bunlara 
bağlı şirketlerce yürütülmektedir. DSİ ve Petrol İş
leri ile ilgili tahsisatlar katma bütçeden verilmekte
dir; DSt'nin ve Petrol İşlerinin katma bütçeden ve
rilmektedir. Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve MTA Ge
nel Direktörlüklerinin ödenekleri ise, Bakanlığımı
zın «940 Malî transferler» harcama kaleminden kar
şılanmaktadır. 

1983 yılı Bakanlığımız için önerilen 18 milyar 186 
milyon 350 bin liralık ödeneğin 2,5 milyar lirasının 
Elektrik İşleri Etüt İdaresine; 10,2 milyar lirasının 
da MTA'ya tahsisi öngörülmüştü; ancak Bütçe-Plan 
Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında 2,5 mil
yar liralık Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Bütçesin
den 500 milyon lira, MTA'nın bütçesinden de 500 
milyon liralık bir kesinti yapılmıştır. DSİ Bütçesin
den 2,7 milyar lira Karayollarına aktarılmıştır. Bu 
normaldir; çünkü yol yapımı için kullanılacaktır. 
DSl'nin Bütçe teklifinden de, bu 2,7 milyarın dışın
da da 1,5 milyar liralık bir kesinti yapılmıştır. Bu 
kesintiler neticesinde, özellikle iki Genel Direktörlü
ğün 1983 yılı faaliyetlerinde darboğazlar ortaya çı
kacağına da bilhassa işaret etmek isterim. 

Enerji konusundaki görüşlerimizi tekrar vurgu
lamak için bazı önemli noktalara işaret ettikten son
ra, sayın konuşmacıların burada temas ettikleri bazı 
noktalara cevap vermek istiyorum ve bunu yapar
ken de, tanınmış olan 30 dakikalık sınırı aşmamaya 
çalışacağım. 

Türkiyenin enerji ihtiyacını tüm olarak tespit et
tiğimiz zaman ve bunu petrol eşdeğer olarak ifade 
ettiğimizde, Türkiye'nin 1981 senesi sonunda enerji 
tüketimi 35 milyon ton petrol eşdeğer olmuştur. Ya
ni, bunun hepsi petrolden karşılansaydı, 34 milyon 
ton petrolün ihtiva ettiği enerji kadar enerji sarf et
miştir Türkiye, 1981 yılı sonunda. Bu rakam, 1982 
için henüz tespit edilmiş değildir. Çünkü sene bitme
miştir; fakat muhtemelen Türkiye'nin asgarî kalkın
ma hızı seviyesinde bir yükselme burada da olacak
tır. Yani, burada neresinden baksanız 2 milyon ton 
petrole tekabül eden bir enerji daha fazla kullanıl-
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mış olacaklar 1982 de. Dernek ki, 1982 senesinde 36 
milyon ton petrol eşdeğer olarak kabul edebiliriz. 

Şuna işaret etmek isterim; 1981 senesinde 14 mil
yon ton petrol ithal edilmiştir yaklaşık olarak. De
mek ki, Türkiyenin kullandığı enerjinin yaklaşık ola
rak % 40 yahut % 42 si, (daha yakın bir rakam is
tiyorsak) ithale dayanmaktadır. Bunun azaltılması 
fevkalade önemlidir; çünkü 1982 yılı petrol fiyatları 
bakımından fevkalade istikrarlı bir sene olarak geç
miştir; fakat bunun devamlı olarak böyle olmasını 
beklemek doğru değildir. OPEC, gerek kendi için
deki mücadelesi, gerekse batı ülkelerinin OPEC üze
rindeki muhtelif şekillerdeki müessir tedbirleri neti
cesinde petrol fiyatı 1982 senesinde yükselmemiş, sa
bit kalmıştır. Yaklaşık olarak afişe fiyatı olarak be
lirlenen, varili 34 dolarda kalmıştır. Bunun her sene 
böyle kalmasını beklemek doğru değildir. Bir taraf
tan bu yükselecektir, bir taraftan gelişen Türkiyenin 
enerji ihtiyacı çoğalacaktır. Bu ne demektir?.. Bizim 
bağımlılığımız, yine böyle % 42 seviyesinde kaldığı 
takdirde, büyük miktarda enerji ithalatı Türkiyenin 
önündeki en mühim problem olarak yer alacaktır. 

Türkiyenin bu ihtiyaçlarını biraz ileriye doğru 
görmekte de yarar vardır. Buna baktığımız zaman; 
1990 senesi geldiğinde Türkiyenin yine petrole eşde
ğer enerji ihtiyacı 71 milyon tona çıkmaktadır. 1981 
de 34 milyon ton olan bu ihtiyaç, 1990 senesi gel
diği zaman; yani 8 senelik bir süre geçtikten sonra 
bu 71 milyon ton petrole eşdeğer olmaktadır. Bunun 
ne kadarı petrolle karşılanacaktır, ne kadarı Türki
yenin yerli kaynaklarıyla karşılanacaktır; bunlar fev
kalade önemli konulardır. Tabiî bu arada hidrolik 
kaynaklarımızın geliştirilmesi son derece önemlidir. 
Tabiî yerli bir kaynaktır ve yenilenebilir bir kaynak
tır. Hidrolik kaynağın en güzel tarafı yenilenebilir 
bir kaynaktır. İkinci hususiyeti de, çevreyi kirletme
yen bir kaynaktır. Bunlar dolayısıyla, hidrolik kay
nakların geliştirilmesi Türkiye için fevkalade önem
lidir. 

Türkiyemizin Bakanlığımıza vermiş olduğu en 
mühim görev, Türkiyenin ekonomik gelişmesinin ge
rektirdiği enerjiyi temin etmektir. Enerji temin edi
lemiyor diye, Türk ekonomisinin gelişmesinin ya-
vaşlatılmaması lazımdır. Yani, Türk halkının refa
hının yükselmesine biz bir set çekmemeliyiz; ona 
yardımcı olup bütün enerjiyi temin etmekle görev
lendirilmiş bulunuyoruz. Onun için, Bakanlığımızın 
en mühim görevi budur ve başlıca ele aldığımız he
def de budur. Bunu yaparken de, bunun dövize bağ

lı olan kısmını haddi asgarîde tutmak genel politi
kamızdır. 

Burada, gayet tabiî olarak Türk halkına da çok 
önemli bir görev düşmektedir. Enerjinin bu kadar 
önemli ve değerli bir madde olduğunu da düşüne
rek, bunda tasarrufa riayet son derece önemlidir. 
Diyeceksiniz ki, «Ne kadar enerji tasarrufu yapıla
bilir?..» Bugün şu ortaya çıkmıştır ki, gerek Batı 
Avrupa'da, gerek Amerika'da enerji tasarrufu o se
viyelere erişmiştir ki, bazı senelerde rakam % 8'i 
bulmuştur. Türkiye gibi fevkalade az enerji kulla
nan memleketlerde bu rakamları temin etmek müm
kün değildir; fakat herhalde bazı tasarrufların ya
pılması da mümkündür. 

Bakanlığımıza verilmiş olan Bütçenin büyüklü
ğü, her ne kadar gönlümüzde yatan hırsı veyahut ar
zuları karşılayamayacak ölçüde ise de, memleketi
mizin imkânları dahilinde çok önemli bir miktar ol
duğunu da kabul etmek mecburiyetindeyim. Bize dü
şen görev, bunu en verimli şekilde kullanmak ve 
Türk ekonomisine en yararlı tedbirleri alarak bu 
parayı sarf etmektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yapılmış olan konuşmalarda temas edilmiş bazı 

konulara cevap vermek istiyorum. Yazılı olarak ve
rilmiş sorulara, yazılı olarak cevap vermeyi, bu su
allerin önemine binaen daha teferruatlı ve daha ha
kikatlere en yakın şekilde cevap vermemiz için uy
gun yol olarak seçtik; onlara yazılı olarak cevap ve
receğiz. Bu cevaplar en kısa zamanda Danışma Mec
lisi Başkanlığına iletilmiş olacaktır. 

Sayın Baysal, konuşmasında enteresan bir ko
nuya temas ettiler. «MTA, bir araştırmacı müessese 
olarak yalnız Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını arar; 
fakat bulduktan sonra bazen iyi yaptınız derler, iş
te bazen de hiçbir şey demeden devreder» dediler. 

Şimdi, burada hakikaten üzerinde durulacak bir 
konu var. Bulduğu bu kaynaklardan küçük bir mik
tarda da olsa, değerinin muayyen bir orantısının 
MTA'ya verilmesi düşünülebilir mi?.. Bu konu ba
kanlığımızda da bir müzakere konusu haline gel
miştir. Esasen MTA idarecileri bunu bir süre evvel 
ortaya attıklarında, ben şahsen çok enteresan bir 
nokta olarak gördüm; çünkü o zaman «MTA, yap
mış olduğu hizmetine karşı bir şey alır ve belki de 
bütçeye olan yükünü bir zaman içinde de azaltarak 
daha verimli bir müessese haline getirilebilir mi?» 
suali şu anda tartışılmaktadır; fevkalade önemli bir 
konudur. Belki bu önümüzdeki- yıl içinde bunu bir 
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yere bağlamaya çalışacağız. Gayet tabiî MTA'ya 
buradan bir hisse verilecekse, bu bir kanun mevzuu 
olacaktır, Yüksek Meclisinize arz edilecektir. 

Sayın Fırat, çok önemli olan Atatürk Barajına 
temas etti. Ben mahsus konuşmamdaki Atatürk Ba
ra jıyla ilgili bölümleri çıkarttım; çünkü Atatürk Ba
rajına muhtelif temaslar oldu ve Atatürk Barajının 
özel bir yeri olduğu için, buna ayrıca temas etmek 
istiyorum. 

Malumunuz olduğu veçhile, Atatürk Barajının 
ihalesine iştirak etmek için yeterlik belgesi müraca
atları yapılmıştır. Atatürk Barajı Güneydoğu Ana
dolu Projesinin kilit taşıdır. Bugün Atatürk Proje
siyle ilgili Urfa'ya doğru yönelmiş olan iki tane tü
nel, projesine göre ve projesindeki zamanlamasına 
da uygun olarak yürütülmektedir. Buna ilaveten, 
Atatürk Baraj gövdesinin inşasında fevkalade önem
li bir aşama teşkil edecek derivasyon tüneli de geçen 
sene ihale edilmiş (Bundan 13 ay kadar evvel) ve 
o da başarılı olarak yürütülmektedir. Şimdi en önem
li yapı olarak önümüzde Atatürk Barajının ihalesi 
gelmektedir. 

Atatürk Barajının önemli miktarlara varacak yıl
lık sarfiyatlarının karşılanması iki türlü olabilirdi. 
Birisi, Bütçeye her sene gerekli ödenekleri koyarak 
veyahut özel bir kanunla her sene muayyen miktar
da bir ödeneği garanti ederek bu Barajın muayyen 
bir süre içinde bitmesini, belirli bir süre içinde bit
mesini temin edecek bir yaklaşım olabilirdi. Sayın 
Maliye Bakanımız, ikinci yolun daha uygun olaca
ğını düşünerek bir hazırlık yapmak içindedir. Bu, 
her iki türlü olabilir; fakat her halükârda, Atatürk 
Barajı başlandıktan sonra sürüncemede kalmaması 
lazımdır. Sürüncemede kaldığı zaman, fevkalade bü
yük paralar uzun süreler atıl vaziyette kalır ve bun
ları değerlendirilmeyen paralar olarak düşünürseniz 
ve Türkiye Cumhuriyetinin de para bulmaktaki, fi
nansman kaynağı bulmaktaki bugün veya ileride de 
olacak sıkıntıları nazarı itibara alınırsa, atıl para 
tutmaya hiçbir zaman hakkı yoktur ve bundan do
layı da Atatürk Barajının belirli termin içinde bi
tirilmesi lazımdır. Bu Barajın bugünkü vaziyette Hü
kümetimiz, zamanında bitirilmesi için gerekli yolları 
aramaktadır. Bu önseçim yapıldıktan sonra da iha
le hazırlıkları yapılacaktır. Buna muvazi olarak kay
nak temin edilecektir ve temin edilmiş olan kay
naklardan da bu Barajın ihalesinin, tahminim önü
müzdeki senenin Mart ayı civarında yapılması da 
mümkün olacaktır. 

Sayın Sarıoğlu, enerji tasarrufu, doğal kaynakla
rın, Türkiyedeki tabiî kaynakların daha fazla kul
lanılması konularına işaret etti. Kendisinin bu tav
siyelerini not etmiş bulunuyoruz. Esasen, bu önemli 
tavsiyeler de bizim için fevkalâde mühimdir. 

Kendisinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir ko
nuya bilhassa ben de tekrar temas etmek ve bir iza
hat vermek istiyorum. Bu da, bugün Türkiye'deki 
makina sanayiinin imkânları ile enerji üretim ve da
ğıtım teçhizatı yapmaya yönelmesidir ve gerekirse 
bununla ilgili yatırımlar yapılması gereğidir. Türki-
yede bugün sarf edilen enerjiyi (Çok kaba rakamlar
la söylüyorum) 30 milyar kilovat-saat olarak kabul 
edersek ve önümüzdeki iki bin yılına geldiğimiz za
man, demek ki, bugün mevcut olan her tesis için altı 
tane daha tesis konulması gerekecektir. Yani bugün 
mevcut olan makinalarımızın, transformatörlerimi
zin, devre kesicilerimizin, jeneratörlerimizin, hepsi
nin altı misli çoğalması gerekecektir. O zaman bu
güne kadar aldığımız bize çok önemli gözüküyor; 
ama bundan sonrakiler o kadar büyük miktarlara 
varacak ki, bunların hepsini dışarıdan ithal etmemi
zi düşünmek hakikaten yanlış olur. 

O zaman ne yapmak lazımdır?.. Bunların bir sis
tematik içinde, önemli olanlarını yurtiçinde yapma
nın planlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Şuna 
özellikle işaret edeyim; bir taraftan TEK, bir taraf
tan Sanayi Bakanlığı, diğer taraftan da özel sektör
deki kuruluşlar buradaki önemli miktardaki ihtiyacı 
karşılamak için hepsi bir harekete geçmiş durumda
dır. Şimdi, bunların iyi organizasyonu ve bir yere 
getirilmesi lazımdır. 

Bunu zikretmeden geçemeyeceğim; dün İller Ban
kası tarafından Ankara'da Macunköy civarında ku
rulmuş olan fevkalâde önemli devrekesici fabrikası
nı gördüm ve iftihar ettim. Demek ki, bunun yapı
mına aşağı yukarı dört sene evvel başlanmış ve önü
müzdeki altı ay içinde harekete geçecektir. 

Şimdi, bunun için yeni bir şirket kurulacaktır; 
bu şirkete tabiî İller Bankası iştirak etmiş olduğu gi
bi, TEMSAN ve diğer bazı kuruluşlar da iştirak et
miş olacaktır. Demek ki, bu gibi yatırımlara başlan
mıştır. TEMSAN'ın Diyarbakır'da bir yatırımı var
dır, çok yavaş bir kalkış içindeir, bunu hızlandırmak 
gerekecektir. Buna ilaveten de, Türkiye'deki kazan 
imalatı konusunda iki tane faaliyet vardır; birisi 
SUNTEK, diğeri TEMSAN, bunların da 1983 yılı 
içinde daha hızlı yürütülmesine dikkat edeceğiz. 

Sayın Sarıoğlu'nun temas ettiği diğer bir önemli 
konu; Elbistan'ın (B) grubu üniteleridir. Biz bu (B) 
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grubu ünitelerin ne zaman yapılacağı mevzuunu, 1 
(A) grubundaki birinci ünitelerinin ateşlenmesini ta
kiben, kazanının ateşlenip üretime geçmesini takiben 
daha katî bir planlamaya bağlayacağız. Çünkü, bu 
şekilde gayet düşük kalorili kömürlerin verimli şe
kilde yakılıp, enerji üretim sahasında bazı" tecrübe
lere ihtiyacımız olduğu görüşündeyiz, 

Elektrik işleri Etüt İdaresi ve MTA tarafından 
Türkiye'nin bu jeotermal enerji kaynaklarının geliş
tirilmesi, küçük hidrolik kaynakların geliştirilmesi 
konusu üzerinde hassasiyetle durulmaya başlanmış
tır. 1982 senesinde MTA tarafından önemli bazı jeo
termal kaynaklar tespit edilmiştir ve buradaki bulgu
lar, muayyen tecrübelerden sonra Türkiye'nin eko
nomisine katkıda bulunmak üzere devreye alınacak
tır. • 

Sayın Göktepe, gayet haklı olarak, başlamış olan 
92 tane projenin dört tanesinin 1963'ten kaldığından 
bahsettiler ve tabiî senebesene, bunun gibi böyle 
mazide 20 seneden beri devam etmekte olan proje
lere temas ettiler. Bu, bizim için çok önemli bir uya
rı. Demek ki, biz o kadar çok işe başlıyoruz ki, bun
ları bir taraftan para bulamadığımız için, diğer ta
raftan belki teknik imkân bulamadığımız İçin biti
şemiyoruz; fakat şuna işaret edeyim ki, teknik im
kândan ziyade para- bulunamadığı için bu projeler 
sürüncemede kalıyor. Demek ki, 10 tane projeye baş
layıp 10'unu da 10 uncu sene bitirmektense, her se
ne bir tane bitirmek çok daha akılcı bir şeydir. Bu 
yaklaşımı ne şekilde tatbik edeceğimiz; bizi tekrar
dan bu uyarıdan sonra bir daha çalışmaya ve düşün
meye sevk edecektir. Esasen 1983 senesinin program 
hazırlanmasında da en mühim hedef, başlanmış olan 
çok sayıdaki projelerden en çok miktarının bitiril
mesi hedef alınmıştır, yeni birçok projelere paraların I 
dağıtılması cihetine gidilmemiştir. 

Sayın Yeğenağa'nın işaret ettiği bu kaçak elek
trik mevzuu, ne kadardır bunu söylemek kabil değil; 
fakat önemli miktarda bedeli ödenmeden -sarfedilen 
elektrik olduğu iddia ediliyor. Özellikle şehirlerde I 
iskân belgesi alamayan birçok vatandaşımız muh- I 
telif yollardan kaçak elektrik kullanma yoluna git
miş. Burada «TEK, bugün belediyelerin elektrik işi
ni devralmış olması dolayısıyla, buralara elektrik bağ
lama durumuna girerse, belediyelerin iskân: belgesi 
verme yetkisiine müdahale eder mi etmez mi?» konu- c 
su ortaya çıkmaktadır. Bunun üzerinde çalışılıyor; I 
herhalde, ne belediyeleri çok tedirgin edecek, ne de 
bedava elektrik dağıtmayacak bir yol bulunması la- | 
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zımdır; bu ikisinin ortasında bir yol bulunması la
zımdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bakanlığımızın Bütçesi, çalışma konuları hakkın

da beni sabırla dinlediğinizden dolayı çok teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar.), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, yedi yazılı soru var. Bu sorula

ra Sayın Bakan yazılı olarak cevap vereceklerini be
yan ettiler. Bu itibarla; birazdan sözlü soruları tes
pit ettikten sonra, tutanaklara geçmesi bakımından 
yazılı soruları okutacağım. 

Sözlü sorusu olan sayın üyeleri okuyorum efen
dim : Sayın Hamitoğullan, Sayın Cebeci, Sayın Şen-
gün, Sayın Seçkin, Sayın Sarıoğlu, Sayın Erginay, 
Sayın Aksoy, Sayın Koran, Sayın Kantarcıoğlu, Sa
yın Şahin ve Sayın Kırcah'dır. 

Başba sorusu olan var mı efendim?.. Yok, teşek
kür ederim. 

Yazılı soruları okutuyorum : 
Yüce Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Fahir tikel tarafından yazılı veya 
sözlü cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Erdoğan BAYIK 

Soru 1. Ziraî üretimimize büyük katkısı olacak 
olan ve 1979 yılında teşkilatınız Devlet Su işleri İs
parta Bölge Müdürlüğü Fen elemanlarınca müspet 
yönde etüt edilip, Merkez Planlamaca tasdik edilen 
Dombay Ovası sulama sistemi; Afyon, Dinar ilçesi, 
Akgün, Alacaatlı, Karakuyu, Gökçeli, Burunkaya, 
Çoban Sarayı, Akçaköy, Yerüstüsuyu Sulama Gru
bunun mümkünse 1983 yılı tatbikat programına alın
ması veya en kısa zamanda gerçekleştirilecek ünite
sinin çiftçi kardeşlerimize verilmesi iistirhamıyla. 

2. Eber - Akşehir sulama pompaj projesinin akı
beti, ne zaman tamamlanabileceği, 

3. Afyon Merkez Geçek Barajının etütlerinin 
durumu, tatbikat yılı. 

Sayın Başkanlığa 
Malûmları olduğu üzere, akaryakıt listikrar fonu, 

akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlamak ve fiyatlar
daki dalgalanmaları önlemek maksadıyla ihdas olun
muştur. Oysa, 1982 Malî Yılı Bütçesinin (B) cetveli
nin «Özel gelirler ve fonlar» bölümünde, bu fondan 
Hazineye 50 milyar lira, 1983 Malî Yılı Bütçe Tekli
finde de aynı şekilde 60 milyar lira aktarılacağı ön
görülmüştür. 
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Bu izahatın ışığı altında aşağıdaki soruların Sa
yın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
1. Akaryakıt istikrar fonunda halen ne kadar 

para birikmiştir? 
2. Fonda, lehte herhangi bir fark birikmiş ise, 

bu meblağın Hazineye irat kaydı yerine, fonun ih
das amacına uygun olarak Türk Parasının, Ameri
kan Dolan karşısında uğramakta olduğu değer kay
bı sonucu petrol fiyatlarında ortaya çıkabilecek ar
tışların karşılanmasında kullanılması düşünülmekte 
midir?.. 

3. Düşünülüyor ise, fon halen akaryakıt fiyatla
rında ne kadarlık bir artışı karşılamaya müsaittir?.. 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının aşağıda

ki soruyu cevaplamasına aracılığınızı saygı ile dile
rim. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
İsparta Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün kal

dırılacağı, nakledileceği dedikodusu, çevreyi dolayı
sıyla bizi rahatsız etmektedir. «Düzenleme» diye hep 
İsparta'nın cezalandırıldığı kanısına hak verdirtecek 

benzer uygulamalar, çevreyi hassas hale getirmiştir. 
Anılan Bölge Müdürlüğünün yerleşim sahası, te

sisleri, atölyeleri, lojman ve dinlenme birimleriyle ne 
kadar kapasiteli olduğu, kaldırılmasının Devlete ya
rar değil zararı olacağı bilinen gerçektir. Bu konuda 
Bakanlığınızca ne düşünülmektedir. 

Saygılarımla. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını arz ve rica eder saygılar sunarım. 
Beşir HAMtTOÖULLARI 

1. Sunî gübrenin başlıca girdisi olan fosfatın 
yurt dışından ithal edilmesi, döviz darboğazını aş
maya çalışan Türkiye'miz için büyük bir çelişkidir, 
üzücüdür. Halbuki, Mardin'in Mazıdağı yöresinde 
ülke ihtiyacını karşılayacak ölçüde fosfat yatakları
mız bulunmaktadır. Buna rağmen, bu değerli kayna
ğın yeterince işletilememesi, bir talihsizliktir. Bu dal
daki aksaklığın sebebi nedir?.. 

Şimdi bu değerli kaynağın . yeterince işletilmesi 
için Bakanlığın plan, program ve projesi var mıdır?.. 
Varsa bunun Yüce Mecliste cevaplandırılmasını ve 
1983 yılında ne miktarda bir üretime ulaşılacağını, 
bu proje için gerekli yatırım fonlarının miktarını, 
bunun sağknıp sağlanmadığını ve ülkemizin sunî güb

re ihtiyacının ithalat yerine, iç üretim ile ne zaman 
karşılanabileceğinin belirtilmesini arz eder, saygılar 
sunarım. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki hususun Sayın Enerji Bakanımızdan 

sorulmasına delaletinizi istirham ederim. 
Saygılarımla. 

Yıldırım AVCI 
1. Denizli güney yakınında yapımına başlanan 

Adıgüzeller Barajında çalışmaların çok yavaşlatıldı-
ğı söylenilmektedir. Sebebi nedir, bu baraj ne zaman 
bitirilebilecektir?.. 

2. Bu baraja bağlı olarak sulanacak Çal - Bak
lan Ovasının açılan geniş sulama kanalları, tekrar 
toprakla dolmaktadır. Bu büyük ve münbit ovanın 
sulanması ne zaman mümkün olacaktır?.. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Nurettin ÂYANOĞLU 
1. Kastamonu Cürümören Barajının projesi ta

mamlanmıştır. 1983 yılında yapım programına alına
cak mıdır?.. Alınmamışsa hangi yıl alınacaktır? 

2. Kastamonu Azdavay kömürlerinin etüt ve 
aramaları bitmiş midir?.. Bakanlığın bu konudaki 
plan ve projeleri nelerdir?.. 

Yüce Başkanlığa 
Kars ile Kağızman ve Arpaçay ilçelerinde 1960 

yılından bu yana planlanıp programlanan sulama, 
gölet ya da barajlarıyla şebekelerinin bugüne kadar 
tamamlanamadığı mahallî basın tarafından iddia 
edilmektedir. Bu konunun yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygılarımla arz ederim. 

Abbas GÖKÇE 
BAŞKAN — Sözlü soru sormak isteyen sayın 

üyelerin sorularını tek tek rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 
BEŞÎR HAMÎTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

1983 yılından itibaren Türkiye'miz, dev projeleri ger
çekleştirmek dönemine girmek mecburiyetindedir. 
Sanayileşmeyi sürükleyici ve ekonomik kalkınmayı 
hızlandırıcı nitelikteki projelerden biri de Güneydo
ğu Anadolu'da Mezopotamya uygarlığını çağdaş an
lamda üretebilecek olan kalkındırma projesidir. Ata
türk Barajı, işte bu projentin merkezini oluşturmak
tadır. Bu projenin gerçekleştirilebilmesi, sadece 
Türk inşaat firmalarına yeni iş olanakları ve geliş-
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me fırsatları yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda j 
Türk otomotiv sanayiine talep yaratacak, büyük öl- l 
çeklere varmasına imkân verecektir. Türk elektro- 1 
mekanik sanayiinin kurulması ve gelişmesini de des- | 
tekleyecektir. Ayrıca, Türk inşaat sanayiinin büyük 
bir atılım yapmasını sağlayabilecek destekler getire
cektir. Bölgede yeni çimento fabrikalarının yapılma- j 
sini ve yeni teknik altyapıların tamamlanmasına im- { 
kân verecektir. 

Proje gerçekleşince bölgesel düzeyde büyüyecek 
olan demirin kullanılması verdiği iş imkânlarının de
ğerlendirilmesi gerekecektir. 

Bu nedenle, bu proje dolayısıyla kamulaştırma 
için yapılacak ödentilerin de israf edilmemesi, tersi
ne sanayii tesislerine kanalize edilmesi önemli bir so
rundur efendim. 

Bütün bu nokta ve sahalardaki konuların bütün
cül bir yaklaşım içinde planlanması gerekiyor. Bu 
nedenlerle finansmanından uygulanmasına değin or
taya çıkabilecek yüzlerce sorunu çözebilmek için et- I 
kin bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Böyle bir koor
dinasyonu şimdiden mutlaka oluşturmak gerekir. Şim
di soruya geliyorum, bu nedenlerle soruyorum : 

Daha işin başında böylesi bir koordinasyon için 
gerekli bir örgütlenme yapılmış mıdır veya yapılması 
düşünülmekte midir Sayın Bakanım?.. Böylesi bir 
örgütlenme olmadan ne finansman, ne de diğer sorun
lar gerektiği gibi çözümlenmeyeceğinden Sayın Baka
nımız ve Bakanlığımız endişe etmemekte midir?. 

Çök teşekkür ederim. Sorum biraz uzun olduğu 
için özür dilerim. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Ha-
mitoğulları. Birkaç defa, Genel Kurulda bu sorula
rın çok kısa olması, hem üyeler tarafından temenni 
edildi, hem de Başkanlık tarafından rica edildi; ama, 
belki soruyu tam sorabilmek için de küçük bir de
ğerlendirme gerekiyor. Bu değerlendirmenin dahi bi
raz kısa olmasında yarar var. 

Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulları. 
Buyurun Sayın Cebeci. 
ABDÜLBAKt CEBECÎ — Sayın Başkan, Sayın 

Bakan tarafından cevaplandırılmasını rica edeceğim 
konular, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ilgili 
kuruluşları olan Kamu iktisadî Teşebbüsleri ile il
gilidir. 
' Her ne kadar buna benzer bir soru, Sayın Hamit- I 
oğulları tarafından yazılı olarak soruldu ise* de, be
nim sorularım daha ayrıntılıdır. 

Sunî gübrenin, tarımda verimin artırılmasındaki 
önemi ve sunî gübre üretiminde ise fosfat kullanıl- J 

makta olduğu bilinmektedir. Dünya fosfat rezervle
ri ise, Kuzey Afrika, Birleşik Amerika ve Rusya'da 
toplanmıştır. 

Ülkemiz, tümü Fas, Tunus ve'Ürdün'den olmak 
üzere, yılda bir milyon 250 bin ton kadar fosfat kon
santresini, mevcut gübre tesislerinde kullanılmak üze
re, dışalım yoluyla sağlamaktadır ve bunun için de 
80 ila 100 milyon dolar civarında döviz ödenmek
tedir. 

Yurdumuzda Mardin Mazıdağı yöresinde zengin 
fosfat yataklarının olduğu ve halen kısmî ve vasıf
sız bir üretimin yapıldığı bilinmektedir. Bu konu ile 
ilgili sorum : 

1. Dışalım yoluyla sağlanan fosfatın bazı ne
denlerle (savaş, ambargo, vesaire gibi) aksaması ha
linde memleketimizde tarım üretiminin devamlılığını 
sağlamak ve aynı zamanda döviz tasarrufu için yerli 
hammadde üretimine yönelik bir çalışma var mıdır?... 
Varsa, yatırım durumu hangi aşamadadır? Üretime 
ne zaman geçilebilecektir? Üretime başlandığı zaman 
memleketimizin ihtiyacını ne oranda karşılayacaktır 
ve ne miktarda döviz tasarrufu sağlayacaktır?.. 

2. Mersin'de kurulacak olan Dördüncü Gübre 
Kompleksinin amonyağının Kuveyt'ten, fosforik asi
din Tunus'tan getirilerek harmanlanacağı ve yurt 
içine sevk edileceği söylenmektedir. Birinci soruda 
belirtilen ambargo ve savaş gibi nedenlerle bu mad
delerin dışarıdan alınamaması halinde, tarımsal üre
timin aksatılmadan sürdürülmesi için ne düşünülmek
tedir? 

3. Bu soruda 1982 yılı üretim, kâr ve zarar du
rumları henüz belirlenmediğinden 1981 yılı esas alın
mıştır. 

Etibank, 1981 yılında genelde 6 milyar liraya ya
kın bir kâr sağladığı halde Ergani Bakır, Murgul ve 
Küre'de üretilen bakırdan toplam 2 milyar TL.¥nın 
üstünde zarar edilmiştir. (Eskiden bakır işletmeleri, 
Etibank'ın en kârlı müesseseleriydi.) Aynı şekilde 
Konya Civa 320 milyon, Halıköy Civa 220 milyon 
lira zarar etmişlerdir. Üçköprü Krom İşletmesi 190 
milyon, Şark Kromları 80 milyon lira zarar etmiş
tir. Uludağ Volfram 780 milyon, Keçiborlu Kükürt 
190 milyon, İzmir Cumaovası Perlit 160 milyon, Ke
ban Simli Kurşun 100 milyon, Mazıdağı Fosfat 90 
milyon, Milas boksit 70 milyon, Banaz Manyezit 50 
milyon lira zarar etmişlerdir. 

Saydığım işletmelerin 1981 yılı zararları toplamı 
4 milyar 320 milyon liradır. Zarar eden bu kuruluş-
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ların ülke ekonomisine olumlu katkılarını sağlamak 
için Bakanlığınızca ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. Siz 

de Hamitoğulları'ndan, tabiî, bu değerli sorunuz ba
kımından geri kalmamış oldunuz. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan; acaba ül

kemizin doğal gaz potansiyeli nedir? Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü bu konuda birtakım faaliyetlerde 
bulunuyor ve son yıllarda doğal gaz bulunduğu konu
sunda haberler geliyordu. Bunların enerjiye çevril
mesi herhalde sanıyorum önem taşımaktadır. Bu 
itibarla, Sayın Bakanımız acaba bu konuda, bu do
ğal gaz potansiyeli konusunda bizi tenvir edebilirler 
mi? 

Doğal gazın ortaya çıkartılması ve petrol kuyu
larının aranıp bulunmasından daha az maliyetle müm
kün olabileceğine^ göre, bunun enerjiye dönüştürül
mesi ve belli bir tekniği gerektireceğine göre, acaba 
sadece iç kaynaklarımızın dışında dıştan da bu ko
nuda birtakım teknik yardımlar almamız mümkün 
müdür? 

Benim öğrendiğime göre, Amerikan şirketlerinden 
birisi, özellikle doğal gaz konusunda çalışan bir şir
ketin son aylarda Türkiye'de oldukça ilgilendiği söy
lenmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda acaba bize bir ölçüde bilgi verebilir
ler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Seçkin, buyurun efendim. 
HAYRI SEÇKİN — Sayın Başkan; Sayın Baka

nın konuşmalarının yazılı metindeki 20 nci sayfasın
da, «2705 sayılı Eylül 1982 tarihli bir Yasa ile bele
diyelerin ve köylerin elektrik hizmetlerinin TEK'e geç
tiğinden» bahseden satırları içinde, acaba bu Yasanın 
belediyelere yükleyeceği malî külfetler hesap edilmek 
suretiyle ve şu anda, şu günlerde birçok belediyenin 
Maliye Bakanlığına ve Güvenlik Konseyine, karşılaş
tıkları malî problemlerin % 80'inin bu Yasadan 
doğmak üzere olduğu şeklindeki bir anlayış, bilin
meden mi bu Yasa çıkarılmıştır? Şöyle ki, 1 Kasım
dan itibaren elektrik işlemlerini yüklenen TEK, misal 
olarak, İstanbul Belediyesinin gelirlerinden 19 milyar 
700 milyon liralık bir mahrumiyetini bu Yasa çık
madan evvel bir etüdünü yapmış mıdır? Bu Yasa 
çıkmadan evvel belediyelere, «% 5 verilmesi» şek-

I lindeki Belediye Gelirleri Kanunundaki hükmün, bil
farz İstanbul Belediyesinden İETT'ye intikal edeme
yecek bir pay olduğu bilinmemekte miydi? Bu böy
le olunca, çünkü elimdeki raporlar, Nisan ayından 
itibaren Sayın Bakanlığımız, yetkili arkadaşların da 
dahil oldukları Sıkıyönetim, Belediye yetkilileri ile 
birlikte yaptıkları ve bu kanun çıktığı zaman bu 
mahzurları meydana koyan raporlardır. Bu kanunun 
çıkması karşısında şu anda belediyelerin Devletle 
baş başa bırakılması karşısında acaba fert olarak 
kendilerine düşen bir görev olacak mıdır? Tashihi
ni nasıl mümkün görmektedirler? Kısaca, yanlış he
sabın Bağdat'dan üç ay sonra dönmesi mümkün ola
cak mıdır? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım; konuş
mamda, Türkiye'nin enerji üretimini aşması ve ile
ride enerji yatırımları konusunda iki önemli nokta
ya değinmiştim. Bunlardan bir tanesi, Sayın Bakanı
mızın da şükranla karşıladığım izahatında ifade et
tiği gibi, Türkiye'de bir elektromekariik sanayii ku
rulması için potansiyel vardır ve bunun harekete ge
çirilmesi için bilr organizasyona ihtiyaç vardır, bu 
husustaki çalışmaların devam ettiğini söylediler; fa
kat bundan daha önce, altyapı çalışmaları için mü
hendislik hizmetlerinin de mutlaka Türkiye'de ele 
alınması lazımdır. Bu yönde ne gibi bir çalışma var
dır? Çünkü bu konuda birçok aksaklıkların doğdu
ğu bilinmektedir. Bunu öğrenmek istiyorum. Bir. 

İkincisi; doğuda gezdiğimiz zaman karşılaştığı
mız hususlardan bir tanesi vatandaşlarımızın... , 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, bir dakika efendim, 
Sayın Şengün, zannederim Sayın Bakan Sayın Sa-

\ rıoğlu'nun sorusunu takip etmek imkânından mah
rum oluyor, rica edeyim. Çünkü Sayın Sarıoğlu da 
bir tereddüt geçirdi. 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Türkiye'nin her tarafın

da vatandaşlarımızın hepsi de haiklı olarak elektrik 
enerjisinin bölgelerine bir an evvel ulaştırılmasını 
istemektedirler; ancak doğu bölgelerimize enterkon-
nekte sistem çok geç gittiği için, buralarda köylere 
yapılan 'hizmetler de son derece kısıtlıdır; sadece 
% 5 - 8 civarındadır. 

I Şimdi vatandaşlarımızın şikayeti şudur : Birçok 
köylerin kışın şehirle irtibatı kesilmektedir. Bu du-

[ rumu bazı arkadaşlarımız izah etmişlerdir. Televiz-
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yonun son derece ilginç bir eğitim aracı olduğunu 
hepimiz bilmekteyiz. Diğer taraftan buna bizzat şa
hit oldum; sulama için enerjiye son derece ihtiyaç 
olduğunu biliyorum. Bu itibarla acaba bu bölgelerde 
başarılı çalışmalarını bildiğim köy 'elektrifikasyonu
nu yürüten TBK'in daha çok öncelik vermesi, bu 
alandaki köy elektrifikasyonunun payının daha çok 
artırılması mümkün değil midir?.. Bunu ısrarla rica 
ediyorum, çünkü gerçekten orada çok geç başlamış
tır. Neticede yüzde 5 veya 8 olan bunun artırılması 
mutlaka lazımdır. Bu husustaki görüşlerini rica edi
yorum, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, en kısa so

ru benim olacak, bu hususta rekor benim olacak. 
Karakaya Barajı hakkında Sayın Bakanın- bilgi ver
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
ÂLÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, şah

sınızda Sayın Bakanı ve Bakanlığın güzide mensup
larını selamlarım. Sayın Başkanım, beriim Riyaset 
Divanından bir ricam olacak efendim. Arkadaşları
mızın Sayın Bakana tevdi etmiş oldukları yazılı hu
suslar, yazılı olarak cevaplandırılacaktır; fakat bizi 
de ilgilendirmektedir. Sayın Bakanın bu yazılı cevap
larını Riyaset Divanına göndermelerini rica ediyo
ruz. Riyaset Divanı da tarafımıza ulaştırmasını arzu 
ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, hay hay memnuniyet
le efendim. 

ÂLÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, 2 nci 
sualime geçiyorum. Yurdumuzun jeolojik durumu 
malum; fakat 4 tarafımızda petrol var. Geçen Büt
çeden bugüne hevesle, heyecanla Bakanımızın petrol 
sondajları ve aramaları konusunda bize ışık ve he
yecan vereceği haberlerini bekliyoruz; maalesef ol
madı. Acaba bu durum ne zaman olur?.. Bir ışık gö
remiyor muyuz, neden göremiyoruz?.. Milletçe me
rak ediyoruz. Ayrıca jeotermik ve jeotennal enerji 
konusunda potansiyelimiz ne merkezdedir?.. Bunun 
için büyük yatırımlar yapabilir miyiz?.. Değer mi, 
değmez mi?.. Bu hususta Bakanlığın görüşlerini öğ
renmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Buyurun Sayın Koran?.. Sayın Koran yoklar. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, Sorum hiç kimseyi ilgilendirmemektedir, yani 
kimsenin alınmaması bakımından efendim. 1980 -
1981 - 1982 yıllarında Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Yönetim Kurulu üyelerine her ay brüt ola
rak ne miktar aylık verilmektedir?.. 

İkincisi; 1980 - 1981 (1982 bilançosu olmadığı
na göre arz ediyorum) yıllarında bilanço kârlarında 
temettü payı olarak her üyeye kaçar lira ödenmiştir?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu, 
Buyurun Sayın Şahin. 

A. AVNİ ŞAHİN — Sayın Başkanım, 2705 sa
yılı Kanun belediyelerin elektrik işletmeleriyle ilgili 
bina ve vesair emvalini TEK'e devretmesini amirdir. 
Ancak, bu Kanunun çıkmasına takaddüm eden gün
lerde belediyeler meclis kararlarıyla bu. emvali bele
diyelerden başka birimlerine aktarmışlar. Şu halde 
düzeltebilecek teşkilatlanmak isteyen Türkiye 'Elekt
rik Kurumu gerek bina ve gerekse vasıta sıkıntısı 
çekmektedir. Bu durumda bu emvali İkame ötmek 
için gerek binaya ve gerek vasıtalara ihtiyaç oldu
ğuna göre, hem büyük maddî imkânlara, hem de za
mana ihtiyaç olacaktır. Bu konuda Sayın Bakanı
mız ne düşünmektedir?.. 

Buna kısa bir soru daha eklemek istiyorum. Ka
çak elektrik konusunda Sayın Yeğenağa'nın sorula
rına bir nebze Sayın Bakan da değindiler, ancak 
kamuoyundaki beklenti şudur; kaçak elektrik olan 
yerlerde, tesisat fenni hale getirildikten sonra bura
lara saat bağlanacaktır diye bir intiba vardır. Sayın 
Bakanın bu durumdaki düşüncesi nedir?.. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Buyurun Sayın Kırcalı?.. Sayın Kırcalı yoklar 

efendimi 
Sayın Bakan, sorulara cevap lütfetmek üzere bu-

yurunuz, 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

FAHİR İLKEL — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Sayın Hamitoğullarının, Atatürk Barajındak*i is

timlâk bedellerinin heba olmadan, orada daha fay
dalı bir şekilde değerlendirilmesi mevzuundaki sua
line cevap vermek istiyorum. . 

Gerek Karakaya Barajında, gerekse Atatürk Ba-
rajındaiki istimlâkler dolayısıyla yapılacak ödemelerin 
ve bu ödemelerin en iyi şekilde değerlendirme yol
larını araştırmak üzere ve oradaki vatandaşlarımı-
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zın bundan en az zararla kurtulmasını temin etmek 
üzere Köy İşleri ve 'Kooperatifler Bakanının başkan
lığında ve muhtelif kamu kuruluşlarının iştirak etti
ği bir koordinasyon kurulu vardır. Bu kurul çalış
malara . başlamıştır, çünkü aynı hadise belki biraz 
daha küçük ölçüde Karakaya Barajında da halen 
vuku bulmaktadır. Tabiî burada arazileri su altında 
kalacak bu vatandaşlarımızın bundan sonraki ya
şantılarını ne şekilde devam ettirecekleri önemli bir 
sosyal problemdir. Bu mevzuda alınmış olan bugün
kü tedbir, böyle bir komisyonun (Köy tşleri ve Koo
peratifler Bakanının riyasetinde çalışmaya başlamış 
olduğunu bildirmek isterim efendim. 

Sayın Cebeci, özellikle fosfat mevzuuna değindi 
ve KİT'lere temas etti; fakat sual daha ziyade bu 
suni gübredeki fosfat meselesine geldi. Buradaki du
rumu izah etmek isterim. Kendilerinin de buyurduk
ları gibi, fosfat büyük ölçüde Kuzey Afrika mem
leketlerinde ve Demirperde gerisinde Rusya'da ve 
ihtiyaca da rahatlıkla kifayet edecek miktarda Ame
rika Birleşik Devletlerinde vardır. Ülkemizde de Ma
zıdağı civarında fosfat buluntuları olmuştur. 

Bazı rakamlar vermek isterim; Kuzey Afrika'daki 
rezervler 60 milyar ton seviyesindedir, bizdeki re
zerv bugün ispat edilmiş miktarıyla yaklaşık olarak 
60 milyon tondur, yani bizdeki Kuzey Afrika'daki-
n'in binde biri seviyesindedir; fakat bunu küçümse-
memek lazım. Netice itibarıyla önemli bir rakamdır. 
Biz, senede 2 milyon ton fosfat kayası kullansak 
30 senelik bir rezerv olarak ortaya çıkar ve bunun 
neticesinde de helki daha başka rezervler tespit edi
lebilir. Onun içim hemen küçümsenmesi de doğru 
değildir; fakat bunun Fas ve Kuzey Afrika'daki 
diğer yataklarla da mukayese edildiğimde de binde 
biri olduğunu da gözümüzden kaçırmamamız lazım
dır. Bizim şu anda Mazıdağındaki üretimimiz Siv
rice fabrikasını besleyecek miktarda senede 125 bin 
ton seviyesindedir. Oradaki imkânımız budur, ve bu 
imkânımız, biraz evvel Sayın Cebeci'nin de belirtti
ği gibi, istenilen kalitede de fosfat değildir, daha iyi 
kaliteli ve gübre fabrikalarına daha uygun vasıfta 
fosfat hazırlanması için Etibank tarafından bir proje 
hazırlanmıştır. Bu projenin tutarı 1982 rakamlarıyla 
20 milyar lira seviyesindedir. Proje ilk hazırlandığı 
zaman 1984 senesi somunda bitmek üzere düşünül
müş bir projedir ve bugünkü vaziyetle mühendislik 
hizmetleri bitmiş, fiili yatırım safhasındadır. Ancak 
bu projeye muvazi olarak Azot Sanayi tarafından 
da yine Mazıdağında bir fabrikanın kurulması dü-
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sunuluyordu ve planlanmıştı. Bu yatırımın da yine 
1982 rayiçleriyle yaklaşık olarak tutarı 30! milyar lira 
seviyesindeydi; fakat yapılan son etütlere göre, Ma
zıdağında Azot Sanayii yatırımının bir süre için er
telenmesi ve başka imkânlar aranması üzerinde du
ruldu. Etibank bu arada yatırımına başlamış ve mu
ayyen bir kademeye gelmiştir. Bu mevzu esasen bu
günkü vaziyette Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı arasımda görüşülen konulardan 
bir tanesidir. 

Burada iki ihtimal belirlenecektir : Birisi Azot 
Sanayii fabrikasını ilk planlandığı. şekilde Mazıda-
ğma yapar, o zaman bizim orada kurulmakta olan 
750 bin ton kapasiteli fabrikamızın bir miktarı, 125 
bin tonu Sivrice'ye gönderirir, mütebakisi oradaki 
Azot Sanayiinin gübre fabrikasına verilir. Şayet fikir 
değişir ve bu fabrikanın sahilde kurulmasına karar 
verilirse, o zaman Mazıdağı projesi yürütülecekse, 
yürütülen bu projenin ürünü demiryollarıyla veya
hut karayoluyla liman şehrine nakledilir; Mersin'de 
bu fabrika kurulacaksa: 

Burada şunu kabul etmek gerekir ki, henüz ni
hai olarak, özellikle Azot Sanayii yönünden kararı 
verilmemiş bir durum vardır. Bunun en yakım bir 
istikbalde, önümüzdeki birkaç ay içinde bir karara 
bağlanacağını belirtmek isterim. 

Mersin'de kurulmakta olan Fosforik fabrikasının 
amonyağınım Kuveyt'ten, fosforik asitinin Tunus'tan 
gelmesi konusu, takdir buyurursunuz ki Enerji Ba
kanlığının konusunun haricinde oluyor. Onun için 
buna müsaade buyurulursa bendeniz buradan cevap 
vermek imkânına da sahip değilim; çünkü bu bilgi
ler şu anda benim elimde değildir. Muhtemelen bu 
planlama yapılmıştır Ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nının buradan gereken açıklamayı yapması içim de 
bu notu kendisime vereceğim. 

Sayın Şengün'ün doğal gaz potansiyeli ve jeoter-
mal enerji potansiyeliyle ilgili sorusuna cevap ver
mek isterim : 

Türkiye'de bugünkü vaziyette doğal gaz, özellikle 
Trakya'da ve çok küçük bir ölçüde ve sınırlı bir sü
re içinde Çamurlu sahası denilen ve Suriye hududu
na yakın olan Güneydeki bir sahamızda vardır; fa
kat onu mühimsememek lazımdır. Mühim olan re
zerv Trakya'daki rezervdir. Trakya'da şu anda Ha-
mitebat sahasında tespit edilmiş bir rezerv vardır. 
Bu rezervin üretilebilir ve bugünkü vaziyette tespit 
edilmiş olan miktarı 12,8 milyar metremikap mer
tebesindedir. Bu yıl yapılmış olan çalışmalar neti
cesinde üç ayrı sahada da (Trakya'da) ümit verici gaz 
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buluşları olmuştur; fakat bunların tamamen belir
lenmesi ve ne derecede büyük olduğu ve ne derece
de ümit bağlanması gerektiği daha henüz bu kürsü
den söylenecek seviyeye gelmemiştir; ama bu sual 
tevcih edilmiş olduğu için, ilk tahmin, bu üç bulu
şun da miktarının Hamitebaıt sahası mertebesinde 
olduğunu, söylemek yerinde olur. 

Buradan çıkan gazın değerlendirilmesi imkânları
na gelince : Gayet tabiî olarak gazın bulunduğu 
mevkiye çok yakın coğrafik konumda birçok sanayi 
kuruluşları vardır. Devam edilirse Ambarlı Santrali 
vardır (ki, biliyorsunuz fuel - oil yakan bir santral
dir) karşı tarafa geçirilirse, İKSAŞ Fabrikası nafta 
kullanmaktadır, doğal gaz kullanması mümkündür. 

' Biraz daha devam edilirse bugün halen Gemlik'te 
kurulması imkân dahilinde olan bir amonyak fabri
kası vardır; buna kadar bu gaz verilebilir. Bunun 
mühendislik çalışmaları hızla devam ediyor; fakat 
önümüzdeki yıl içinde buradaki doğal gaz öncelikle 
Şişe Cam'ın Lüleburgaz'daiki fabrikasına verilecek-
tu'. 

Jeotermal enerji mevzuuna gelince : Türkiye'de 
jeotermal. enerji bulguları gittikçe gelişmektedir. Çok 
iyi hatırlayacağınız gibi Denizli'de bundan aşağı 
yukarı 12 sene kadar evvel bulunmuş bir jeotermal 
enerji kaynağı vardı. Burada bir elektrik üretim üni
tesi kurulmaktadır ve bunun önümüzdeki üç ay için
de faaliyete geçeceği beklenmektedir. Bu 20 mega
vatlık küçük bir ünitedir; fakat tabiatın bize lütfet
tiği böyle bir şeyden 20 megavatlık da olsa yarar
lanmak gerekir. Önemli ve devamlılık arz edecek 
bii' üretim ünitesidir. 

Yalnız şuna işaret etmek lazım gelir iki, yeraltın
dan çıkan jeotermal enerji veyahut buharın içi saf biır 
su değildir. İçindeki muhtelif şeyler dolayısıyla bu 
elektrik enerjisi üretim ünitesini çalıştıracak olan tür
binin kanatçıklarında ne gibi konularla karşılaşaca
ğımız daha henüz belli değildir. Burada teknik bir 
teorüba aşaması geçirmemiz gerekecektir. 

Bu sene içinde Aydın'ın Germencik ilçesi yakın
larında yeni bir buluş olmuştur. Bu aslında Denizli' 
dekinden daha büyük gözükmektedir. Buna ilaveten 
de Çanakkale civarında da yeni bir buluş olmuştur. 

Ayrıca, bu mevzuda dünyada fevkalade tecrübeli 
addedilen ve dünyanın hep önemli jeotermal enerji 
kaynağı olan ülkelerinde faaliyet gösteren bir Ame
rikan Şirketi de Türkiye'de iki aylık gayet mufassal 
bir araştırma yapmıştır. Şimdi bu araştırmalarını de
ğerlendirmektedir ve önümüzdeki günlerde onlarla da 

bir müzakerede bulunulacaktır; fakat şuna da işaret et
meden geçemeyeceğim : 

Mevzuatımızda jeotermal enerjinin ne addedilece
ği belirli değildir. IBuna Borçlar Kanununa göre ya
pılacak bir mukavele ile mi devam edilecek, yoksa 
bu bir maden midir, yoksa petrol müdür veyahut jeo
termal enerji için basit bir mevzuatın yeniden ortaya 
konulması mı gerekecektir?... Bu da ortadadır. Yalnız 
şuna da işaret etmek isterim : Amerika'da da bu 
mevzuyla ilgili Kanun 1971 senesinde çıkmış, yani 
biz çok geride değiliz. Birçok memleketlerde bu çıkın
ca, onlar da bunun ne olduğu, hangi kanuna göre 
muamele yapılacağı konusunda tereddüt etmişler. Biz 
de herhalde bugünlerde, bunun dünyadaki tatbikatını 
tetkik ediyoruz, Türkiye'mize hangisi en uygunsa ona 
göre bir şeyler yapacağız; fakat Denizli'deki saha, 
doğrudan doğruya MTA tarafından bulunmuştur ve 
TEK'e devredilmiştir; bunun kanunî formaliteleri.üze
rinde de çalışma yapılacaktır. 

Sayın Seçkin'in TEK Kanunuyla ilgili ve beledi
yelerin bu Kanunun tatbikatı dolayısıyla çok müşkül 
duruma itildiği konusundaki sualine gelince : 

Şunu belirtmek isterim : Belediyelerin TEK'e olan 
borçları 1 Kasım itibariyle 60 milyar lirayı bulmuştur. 
Tabiî bu bir yere kadar gelecekti, bir yerden sonra 
TEK'in elinde para kalmayacaktı ki o noktaya çok 
yakınlaşmıştı. Kömür hesabını TEK ödeyemiyor; çün
kü belediye TEK'e para vermiyor. TEK, TPAO ve 
IPRAŞ'a borcunu ödemiyor; çünkü belediyelerden pa
ra tahsil edemiyor, öyle bir noktaya gelmişti ki, 
bu artık TKİ sen paranı alma, biraz daha dişini sık; 
TPAO, sen para alma, biraz daha petrol ver; öyle 
bir noktaya geldi ki, bundan sonra zaten fazla gitme
ye imkân yoktu. Gayet tabiî, belediyeler bütçelerine 
bunu yalnız bir irat olarak koyup; fakat aldıkları ener
jinin bedelini TEK'e ödeyeceklerini koymayıp da muh
telif yatırımlara yönelmiş olabilirler; sıkıntının bir 
kısmı da buradan neşet etmiş olabilir; fakat şunun be
lirgin olarak ortaya konulması lazımdır ki, belediye
lere elektrik TEK tarafından muayyen fiyatla satılır ve 
bunun halka intikalindeki fiyat farkı ancak halka ve
rilecek olan hizmetin bedelidir ve bu hizmetin veril
mesi için gereken yatırımlar ve bu yatırımlar ida
mesi içindir. Bu bir gelir kaynağı değildir. Bunu ge
lir kaynağı olarak mütalaa etmek şehir şebekelerinin 
yok olması veyahut halka gereken elektrik hizmeti
nin verilmemesi demektir. 

Onun için, belediyelerden alınmış olan bu konu 
bugün belediyeleri hakikaten müşkül vaziyette bırak-
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mış olabilir. Şöyle ki, belediyeler esas itibariyle TEK'e 
hiçbir para ödemek düşüncesinde olmadıkları için, 
bunu tamamını bir gelir, cüzi bir masraf kalemi ola
rak mütalaa edip kendi bütçelerini bu şekilde yapma
larının neticesinde bu vaziyete düşmüş oldular; fakat 
belediyeler bu memleketin çok önemli yerel kuruluşları 
olarak Hükümetimiz gayet tabiî onları iflasa bıraka
cak veyahut bunun için bir tedbir almayacak demek 
değildir; fakat hakikat de şudur ki, elektrik bedava 
olarak belediyelere verilir ve bunun geliriyle de be
lediyelerin bütçe açıkları tamamlanır fikrinin de çok 
geçerli bir durum olmadığı inancındayım. Bu sebeple 
en kısa zamanda İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer müş
kül vaziyette kalmış olan belediyelerin konusu ele alı
nacak ve bunlara ne şekilde ve muayyen esaslara bağ
lı gelir temin edileceği ortaya konulacak. Muhtemelen 
tekrar Yüksek Meclisinize belki bazı tasarıların getiril
mesi gerekecektir. 

Sayın Sarıoğlu, mühendislik hizmetleri üzerinde has
sasiyetle duruyorlar. Tabiî bu mevzuda kamu kuruluşu 
olarak bazı mühendislik firmaları var ve Türkiye'de 
özel sektörde de bazı mühendislik firmaları teşekkül 
ediyor. Tabiî yalnız elektrik enerjisi üretim ve dağıtım 
sahasında mühendisliğin artık Türkiye'de yapılması de
ğil, zannediyorum ki, birçok sahalarda bu mühendislik 
hizmetlerinin Türkiye'nin içine alınması kaçınılmaz 
bir gerektir. Bunun için bizi tekrar ikaz etmiş olarak 
kabul ediyorum. TEK'e burada yine önemli bir görev 
düşüyor ve DSl'ye bir görev düşüyor. Bu gibi mühen
dislik hizmetlerini elimizden geldiği kadar kamunun 
kendi mühendislik kuruluşlarına ve diğer Türk kuruluş
larına yaptırmayı hedeflememiz ve bunları geliştirme
miz lazım. 

Bunun için bir mevzuata ihtiyaç yoktur. Çünkü 
elimizdeki kanunî imkânlar kâfidir. Onun için sizden 
bir kanun teklifiyle gelip bir şey talep etmemize de 
gerek yok. Yalnız bu bizim bir görevimizdir. Bunu 
zaman içinde geliştireceğiz ve Türkiye'deki mühendis
lik hizmetlerinin daha yoğunluk kazanmasını temin 
edeceğiz. 

Köy elektrifikasyonunda haklı bir noktaya teınas 
etmişlerdir. Her ne kadar bizim hesaben 36 bin kö
yümüzün 21 bininde elektrik gözüküyor, yafttıi hesap 
ettiğimiz zaman % 65'inde elektrik var gibi çıkıyor; 
fakat öyle illerimiz var ki, buradaki elektrifikas
yon maalesef % 5'in altına düşüyor. O zaman bi
zim köy elektrifikasyonu programını ciddî olarak 
gözden geçirip, bunları haklı orantılara, iller arasın
daki bugün açılmış olan bu şeyi muayyen bir süre t 
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içinde kapamaya çalışmamız lazım. 1983 senesinde 
buna özen göstereceğiz. 

Sayın Erginay'ın Karakaya Barajıyla ilgili suali
ne temas etmek istiyorum. Karakaya Barajı için Dev
let Su İşleri tarafından hazırlanmış fevkalade kısa; 
fakat çok öz bilgiyi veren küçük bir broşür vardır. 
Ben bundan kâfi miktarda Başkanlığa göndereyim, 
buradan alınabilir; fakat ben sual buradan tevcih 
edilmiş olduğu için önemli birkaç tane rakamı ver
mekte yarar görüyorum. 

Bir kere herhalde herkesi ilgilendiren konu, bu 
Baraj, ki 6 çarpı 300 megavatlık, yani Keban Bara
jından oldukça daha büyük bir elektrik enerjisi üre
tim kapasitesi enstrole edilen bu Barajın ne zaman 
faaliyete geçeceğidir. Buradaki hedef 1986 yılının ilk 
yarısında birinci ünitenin servise konulmasıdır. 

Şimdi bunun temin edilmemesi için bir sebep gö
zükmüyor. Gazetelerde okuduğunuz veçhile, Kurban 
Bayramından istifade ederek ve Keban Barajındaki 
ünitelerden 7 tanesini kapayarak Fırat'tan akan suyun 
miktarı azaltılmıştır ve derivasyon tünellerine veril
miştir Fırat, Karakaya Barajında. Demek ki, çok 
önemli bir kademe gayet böyle suhuletle, güzel de bir 
takvim imkânına oturmuş; 4 gün tatil, fabrikalar ça
lışmıyor, memleketimizin elektrik enerjisi ihtiyacı bir 
miktar azalmış ve Keban Barajının 7 ünitesi kapa
tılıp geçen su miktarı azaltıldı ve Karakayada Fırat 
derivasyon tünellerinin içine verildi. Şimdi bundan 
sonra daha rutin çalışma diyeceğim, yani bu da kri
tik bir andı ve bu an gayet şanslı olarak geçiştirildi, 
yahut hedef temin edildi ve Karakaya Barajının son 
yapılmış olan termininde şu anda bir aksama gö
zükmüyor. 

Bu broşürlerden buraya miktarı kâfi bırakacağım. 
Çünkü bunun tamamını okursam aşağı yukarı 20-25 
dakika alabilir. Eğer müsaade buyurursanız bu şe
kilde hareket edeyim. 

Sayın Aksoy petrol durumumuzu sordu. Dikkat 
ederseniz ben de böyle çok üstüne gitmedim, petrol 
durumunun. Çünkü 1-2 rakam verdim, tekrarlaya
yım : Petrol ihtiyacımızın ancak % 15'ini diyelim, en 
çoğunda yerli kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Bu da 
çok hoş bir şey değil. 3,6 milyon tona kadar çıkan 
petrol üretimimiz, ki bu 1976 senesinde vardığımız 
bu noktadan geriye doğru kaymışız. Bugün 2,3 mil
yon tona düşmüşüz. 

Yalnız çok da karamsar olmamak lazım. Bugün 
TPAO'nun, özellikle Batı Raman sahasında yapmak
ta olduğu çalışmalar 1983 senesi sonunda, buradaki 
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gayet ağır petrolü, gravitesi ağır petrolü istihsal etme 
imkânına kavuşturacaktır. Proje yapılmıştır buna gö
re ve bu proje yürütülmektedir. Yöredeki karbondiok-
sidin, bu sahanın petrolüne enjekte edilerek petrolün 
daha büyük miktarlarda üretimi için bir proje yapıl
maktadır. Bu, üretimi bir seviyede yükseltecektir. 

Buna ilaveten, bu aynı projenin Raman için de 
tatbiki mümkündür. 

Yeni bulunmuş olan sahalarda kuyuların saha ade
di çoğaltılmaktadır; fakat bir şeyi de unutmamak la
zım ki, bir sahada delinecek kuyu sayısını çok hırslı 
gidip de çoğaltırsanız veyahut pompaj hızınızı çok 
çoğaltırsanız, anlıyorum ki, benim ihtisas sahamın ha
ricinde olmakla beraber, bu hırsı çok acı bir bedelle 
de ödemek kabil oluyor. Birdenbire su basıyor ku
yuyu ve kuyuyu kaybediyorsunuz. 

•Buna ilaveten, bu sene zarfında yabancı şirketler
den bir tanesi Türkiye'de gayet geniş bir arama faa
liyetinde bulunmuştur, fakat özellikle yabancı şirket
ler bu arama faaliyetleri .için üç senelik bir çalışma
ya ihtiyaç görüyorlar. Birinci sene genel bir jeoloji 
ve jeofizik, ki bunun içinde belki ikinci seneye sarkan 
sismik faaliyetler, bunların değerlendirilmesi ve son
daj yapılacak yerlerin şayet petrol bulgularına uygun 
doneler temin ediyorlarsa açılması. 

Şimdi tabiî inşallah petrol çıkar gibi arzular için
de hepimiz yanıyoruz. tyi, güzel; ama bazı da realite
ler var. Yani, bugün Türkiye'de bulunmuş olan saha
lardan üretim bir miktar çoğaltılacaktır. Direkt ola
rak «Ne kadar çoğaltılacaktır?» diye sual sorarsanız: 
TPAO'nun üretimi 1984 senesinde belki yarım mil
yon ton yükselebilir. Türkiye'nin de, bu arada iki sene 
içinde tüketimi belki 1 milyon ton çoğalacaktır; yani 
biz yüzde 15 rakamını yeni sahalar bulmazsak ve ara
ma faaliyetimizi hızlandırmazsak, böyle senede 100 
bin metre sondajla, 50 bin metre üretim sondajıyla 
çok ileriye gidebileceğimizi zannetmiyorum. Tabiî 
TPAO'nun elinde muayyen imkânlar vardır. Buna ila
veten, özellikle yabancı şirketlerin bilgi ve sermaye
sine aramada ihtiyaç vardır. Bu mevzuda belki Sayın 
Aksoy'un yüzünü güldürecek, ferahlatacak kadar bil
gi vermeme imkân yok; bu tamamen spekülatif bir 
sürü hayal olabilir, bugünkü vaziyette realite budur. 
Ben 1984 senesini bu petrol mevzuunda aşamalar se
nesi olacaksa, o seneyi görüyorum; fakat herhalde 
çok iyimser bir şey şu anda söylemem yerinde olmaz. 

Sayın Kantarcıoğlu zor bir sual sordular; fakat 
ben suale 1982'den başlayayım. Sayın Kantarcıoğ-
lu'nun suali tabiî mazide başladı. Ben 1982 için ra
kam vereyim; öbürü için de izahat vereyim. 

1982'de TPAO Yönetim Kurulu üyelerinin aylık 
maaşı brüt olarak 25 bin liradır. TPAO'nun Kuru* 
luş Kanununda kârının yüzde 5'inin îdare Meclisi 
başkan ve üyeleri ve TPAO bordrosunda olan herke
sin aylıkları orantısında kendilerine dağıtılmasına amir 
bir hüküm vardır. Bu hüküm gereğince, de bu yüzde 5 
kârın dağıtılması gerekiyor. Aynı şekilde bir hüküm 
de TPAO'nun esas mukavelesinde vardır; fakat Ka
nunda olan bu hükmü Sayın Meclisinizin Bakanlar 
Kuruluna vermiş olduğu yetkiye dayanılarak bir ka
nun hükmünde kararnameyle TPAO'nun Kanunun
daki «Yüzde 5 ödenir (Temettü edilir)» maddesini 
kaldırdık. 

Şimdi aynı şekilde bütün petrol sektöründeki şir
ketlerin hepsinde esas mukavelelerinde «Kârın yüzde 
5'i ödenir» diye bir madde vardı. Bu şu anda iki şir
ket hariç hepsininkinden çıkartılmıştır. Bu şu anda 
çıkartılmayan şirketlerden bir tanesi DtTAŞ'dır, öbü
rü TPAO'dur. Bunların da genel kurulu, tarihleri yan
lış hatırlamıyorsam, DITAŞ'ın Genel Kurulu 15 Ara
lıktır, TPAO'nun da Genel Kurulu için 5 Aralık ta
rihi tespit edilmiştir. Bu yapılacak genel kurulda, Hü
kümetin temsilcisi, bu maddenin kaldırılması şeklin
de oyunu kullanacaktır. Onun için 1983 tatbikatında 
bu temettü maddesi kalkmış olacaktır. 

Şimdi maziye gittiğimiz zaman, 1981 tatbikatıyla 
ilgili TPAO'da çalışan herkese Kanunun vermiş ol
duğu bu imkân ve esas mukavelesindeki esaslar da
hilinde kârının yüzde 5'i tutarındaki rakama istina
den bir ek ikramiye verilmiştir. Bunun rakamını şu 
anda bana gelen... 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Bakan, 
ben yazılı olarak bunu resmen isterim; çünkü bir 
inceleme için lazım da. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
M. FAHİR İLKEL — Müsaade buyurursanız ben 
şu anda bunu veremiyorum, yani Sayın Meclisiniz
den gizli bir şey yoktur, gayet tabiî en tabiî hakkı
dır böyle bir Meclisin bunu öğrenmek; ama böyle 
bir temettü 1981 faaliyet süresi neticesinde verilmiş
tir. Rakamı size arz ederiz, gayet tabiî Başkanlık va
sıtasıyla geleceği için, Yüksek Kurulunuzun bilgisi 
dahiline arz edilmiş olacaktır. 

Sayın Şahin, iki hususa temas ettiler yine bele
diyelerle ilgili . 

Belediyelerimiz böyle bir tatbikat yapmışlarsa, 
yapmamaları gerekirdi; elektrikle ilgili binalarını, 
masalarını, personelini bir karar alarak, encümen ka
rarıyla başka konulara aktarmışlarsa, tabiî bunu yap-
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mamış olmaları gerekirdi. Benim bundan fazla söy
leyeceğim bir şey yok, yani bu mevzuyu duymuş 
oluyorum ve tabiî kanunî yollar ne ise, o yollar
dan başka hiçbirine de TEK'in tevessül etmesi 
mümkün değildir. Kanun gayet açıktır, yapılacak 
yol açıktır ve yol üzerinde gidilecektir. 

Kaçak elektriğe gelince, biraz evvel söylediğim' 
gibi, biz tutsak TEK'e desek ki Bakanlık olarak, «Ka
çak elektrik kullanılan her yere saat tak.» Şimdi, 
kaçak elektrik öyle yerlerden, o şekilde alınmış ki, 
belediye iskân ruhsatı vermemiş, adam elektiriği bir 
kanca atmış, çekmiş; evine elektrik yakıyor. Biz ora
ya pat deyip bunu legalize etsek, bağlasak bir türlü, 
bağlamasak bir türlü. Bu konu dün akşam bana 
TEK Umum Müdürü tarafından getirilmiştir. Ben de 
müsaade ederseniz bunu bir kafamda tartayım; çün
kü öyle bir hadise ki, bir tatbikat yapsak, beledi
yeleri bu sefer tamamen TEK karşısına alacaktır, 
ki bu dönemde belediyeleri TEK'in karşısına al
ması diye bir şey düşünülemez, zaten hiç bir za
man düşünülmemesi gerekir; ama açıkgöz kişilerin 
de ücret ödemeden elektrik almaya devam etmesini 
de men edecek bir yol muhakkak bulacağız. Buna 
bu kadar değinmekle yetiniyorum. 

Affedersiniz, başka sual var mıydı, ben kaçır
dım mı? 

BAŞKAN — Hayır, tamam efendim. Sayın Şa
hin son soruyu sormuşlardı. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, yazılı sorulara lütfedeceğiniz yazılı 
cevapları sayın üyelerimizin adedince birer küçük 
broşür halinde gönderirseniz, daha rahatlıkla Sayın 
Aksoy'un isteğini yerine getirmiş oluruz. 

Teşekkür ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Bu şekilde yapılacaktır. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 

Değerli üyeler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 244 016, 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesi 11 880 984 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 61 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 
(Alkışlar) 

3. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1983 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/532) (S. Sayısı : 218) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1983 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne 1983 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (168 454 000 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelindeki bölümleri okutu
yorum. 
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DEVLET SU ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

4 584 627 000 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal hizmetleri 14 309 943 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım hizmet
leri , 7 487 105 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 131 180 597 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 7 219 076 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı hiz
metten 1 553 652 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 119 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 

1 inci maddeyi (A) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü-

günün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (168 454 000 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu maddeye bağlı (B) cetvelini oku
tuyorum. 

DEVLET 

Gelir 
türü 

SU İŞLERİ GENEL 
BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 2 400 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve hazine yar
dımı 166 054 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce 1983 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka- ı 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünce girişilecek sari tahahhüt işlerinde kullanıl- I 
mak üzere, bono ihracına yetki verilmesi hakkında
ki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1983 malî I 
yılında uygulanmaz. I 

3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en
düstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhütle
rin tutarı için aynı Kanunun 1 inci maddesinde gös- I 
terilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardım
lardan temin olunan proje kredileri için," 1983 malî 
yılında uygulanmaz. I 

1053 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul belediyelerince yaptırılacak iş
ler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1983 malî yılında uy
gulanmaz. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 7. — Baraj ve hidro - elektrik santral- I 

lan inşaası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine za
ruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, 
yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sürat
le sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve 
tevsi ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt I 
boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köyişleri I 
ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları bütçeleri
ne bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine ak- I 
tarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Ma- I 
üye Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kre
dilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındır- I 
lık Bakanlığı ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakan- I 
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için ge- I 
reken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. I 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler..'. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

8 inci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile I 

kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der- I 
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan- I 
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro - I 
elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştiril- I 
mesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel | 
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sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin me
kaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, çi
mento ve model deneyleri, yaptırılması amacıyla Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir tertibe ge
lir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak özel projelere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin bi
timindi yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarfedilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli üyeler; bu Bütçe Tasarını açık oylarınıza 

sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 
4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/536) (S. Sayısı : 222) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Devlet Su İşleri 
Bütçesiyle ilgili oylarınızı kullanırken, diğer Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşmesine baş
lıyorum. 

Bu Bütçenin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. I^abul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı 
MADDE 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 

1983 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (112 315 000) lira 
ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN — (A) cetvelinin bölümlerini okutuyo

rum. 
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 69 783 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ve akarya
kıt politikası 35 217 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 7 315 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi (A) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 

gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(112 315 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelinin bölümlerini okutuyo
rum. 

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve hazine yar
dımı 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

200 000 

112 115 000 

2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğün

ce 1983 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 
malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi

lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lazım ge
lenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velin ilgili program, alt program, faaliyet veya pro
jelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 6. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu Bütçeyi açık oyunuza sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; Devlet Su İşleri Ge

nel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde oy kullanmayan sa
yın üye var mı?.. Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Büt

çesi üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. 
Yoktur. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Değerli üyeler, oylama sonucunu 
arz ediyorum. 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi üze
rinde 118 sayın üyemiz oy kullanmış : 1 ret, 117 ka
bul oyuyla Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Petrol îşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde 
113 sayın üyemiz oy kullanmış; 113 kabul oyuyla 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi de Danişma 
Meclisimizce kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bu Ba
kanlığa bağlı ve ilgili kuruluş bütçeleri Danışma Mec
lisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını 

diliyorum ve ayrıca Sayın Bakanlık mensuplarına ve 
bağlı ilgili kuruluş mensuplarına başarılı hizmetler 
temenni ediyorum; Bütçe Komisyonuna da teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
FAHİR İLKEL — Çok teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; gündemimizde görüşülecek başka 

bir konumuz yoktur. Yarın, 19 Kasım 1982 Cuma 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 

« • » 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1983 Mali Ydı Büçe Kanunu Tasarısı (S, Sayısı: 188) na Verilen Oyların 
Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdd Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkdıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Akükaçtı 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Musıtaifa Alpdündar 
Aydemir A.şkın 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Fuat Azgur ı 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rjecali Barturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge J 
M. Nedim (Bilgiç 

0 
Mahir Canova 
Abdülbafci Cebeci 

Ç 

A. Güngör Çaflûraajkçı 
Zeki Çakmakçı 

D. 
Vehbi Muhlis Dabakoğhı 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çdklimscrkır 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
115 
115 
— 
— 
43 
2 

(Kabul Edenler) 

I Bekir Sami Daçt 
Kemal Dal 
tsmail Hakkı Demirci 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dıinçen 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryümaz 
Halil Evliya 

.F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
ihsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
S. Feridun Güray 
1, Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halü Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vafaap Güvenç 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar | 

1 ' Rafet Ibrahimoğlu 
Sai'h inal 
Fenni tslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Rıalhmi Karaıbıasajnoğkı 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
A. Mümin K^vajak 
Süleyman Sırrı Kırcah 
M. Utkan Kooatürk 
Möhmet Velid Koran 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 

1 Avnd Müftüoğlu 
N 

Necmettin Narlıoğlu, 
O 

R. Adli Onmuş 
Aldman Ofleİ 

0 
Feıruidun Şalkir öğünç 
Tülay öney 
Teoman Özalp ( 
Salih Necdet özdoğan 
Nuri özgöker 
M. Yılmaz özman 

İt 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

1 S 
Muzaffer Sayışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

5 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

X 
Turgut Tan 
Cavidan Tercan 
Lütöulah Tosyalı 
Aydm Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şeffajfiettlm Yamkım 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Oya Katılmayanlar) 

Şener Akyol 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
Mehmet Aydar (izinli) 
İmren Aykut 

B 
Muhsin Zekâi Bayer (tz.) 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Cemil Çakmaklı (İzinli) 

Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkerim Erener (İz.) 
Akif Erginay 
Siyam i Ersek (Rap.) 

G 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Hayati Gürtan 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
A. Asım İğneciler 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk, V.) 
Nihat Kubilay 
•Serda Kurtoğlu 

O 
Turgut Oral (Rap.) 

Ertuğrul Zekâi Ökte (İz.) 
Nazmi önder (t. A.) 
Hamıdli Özec 
Necmi Özgür (izinli) 
Zeki Özkaya (izinli) 
Nermin Öztuş 
Fahri öztürk (1. A.) 
Kâzım Öztürk 

Mehmet Pamak 
S 

Hilmi Sabuncu (İzinli) 
M, Talât Saraçoğlu 
Hayrullah Seçkm 
Dündar Soyer (İzinli) 

T 
Ragıp Tartan 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Şadan Tuzcu 

V 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel İzinli) 

»•<<« 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1983 MaU Yılı Bü tçe Kanunu Tasarısı (S. Sayısı : 218) na Yerilen Oylann 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeıkıitmserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Rjeoaıi Baltunalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayık 
Necip Bilge 
M. Nedkn Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Abdülbak'i Cebeci 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehibi Muhlis Dabakoğlu 
Bekâr Sami Daçe 
Kemal Dal 

Sonucu 

160 
118 
117 

1 

40 

2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devıriımsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurr anman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

İ 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimıyelıi 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbralıim Karal 
Cevdet Karslı 
A. Mümin Kavalah 
M. Utflcan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kulbilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narhoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adfcjan 0*el 

ö 
Nazımd önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Nuri özgöker 
M. Yılmaz özman 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
(Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
M. Ali öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay 

V 
Hidaydt Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

Y! 
İsa Vardal 

Y 
ŞeraföCtin Yankın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 
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(Reddeden) 

A 
Şanıer Alkiyol 
Orhan Aldıkaçtı 
Yavuz Alıtop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar (İzinli) 

B 
Muhsin Zekâi Bayer (IzO 

C 
Ender diner 
Orhan Civelek 

ç 
Cemil Çakmaklı (izinli) 

B 
Orhan Baysal 

(Oya Katılmayanlar) 

D 
Ahmet Senvar Doğu 

B 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener (İz.) 
Siyami Ersek (Rap.) 

O 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Vahap Güvenç 

Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Rahimi Karatasaınoğlu 
Süleyman Sırrı Kıroalı 

M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
Serda Kurtoğlu 

C 

Turgut Oral (Rap.) 

ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi ökte (tz.) 
Hamdi özer 
Necmi özgür (İzinli) 
Zeki özkaya (İzinli) 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk (1. A.) 
Kâzım öztürk 

Mehmet Pamak 

S 
Milmi Sabuncu (İzinli) 
M. Talât Saraçoğlu (Rap.) 
Dündar Soyer (izinli) 

İsmail Şengün 

t 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

Abdurrahnıan Yılmaz 
Mustafa Yücel (İzinli) 

!>••« 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1983 Maü Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı (S, Sayısı 
Sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMmserlfâr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
113 
113 
— 
— 
45 
2 

(Kabul Edenler) 

A! 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Tevfliık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Âyanoğlu 
imren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazıt 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Maihir Canova 
Abdülbaki Cebeci 

A. Güngör Çakmakçı 
D 

Vehlbi MUhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 

Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F! 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Necdet Gdboloğlu 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlı 

A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
A Mümin Kavaİalı 
M. Utkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adöıara Ond 

ö 
Nazmi Önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet özdoğan 
Nuri özgöker 
M. Yılmaz özman 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

: 222) na Yerilen Oyların 

{Kabul edümıiştıir) 

S 
Muzaffer Sağışman 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Bekir Tünay ( 

u 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğiu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şeraf ettin Yartkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

Z 
Haiit Zarbım 
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(Oya Katılmayanlar) 

A' 
§hmeır Alkyol 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldıkaçtı 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Mehmet Aydar (tz.) 

B 
Muhsin Zekâi Bayer (tz.) 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

C 
Zeki Çakmakçı 

Cemil Çakmaklı (izinli) 
D 

Ahmet Senvar Doğu 
E 

A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener (izinli) 
Siyami Ersek (Rapor) 

G 
Abdullah Pulat Gözülbüyük 
S. Feridun Güray 
I. Doğan Gürbüz 
Vahap Güvenç 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

K 
Rjalhlrrii Kanahasaınıoğlu 

Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşkv.) 
Serda Kurtoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (Rapor) 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Ertuğrul Zekâi Ökte (tz.) 
Hamdi özer 
Necmi özgür (İzinli) 
Zeki özkaya (izinli) 
Nermin öztuş 
Fahri öztürk ( t A.) 
Kâzım öztürk 

Mehmet Pamak 

S 
Hilmi Sabuncu (İzinli)^ 
M. Talât Saraçoğlu 
Dündar Soyer (tz.) 

İsmail Şengün 

Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 

Y 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel (tzinli> 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

18 inci BİRLEŞİM 

18 Kasım 1982 Perşembe 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /499) (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi : 10.11.1982) 
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