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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı 

üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 
Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Ticaret Bakanlığı, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Orman Genel Müdürlüğü, 
Ulaş'tırma Bakanlığı 
Bütçeleri kabul edildi. 
13 Ekim 1983 Perşembe günü saat 10.00'da top

lanmak üzere Birleşime saat 18.15'te son verildi. 
Vefik KİTAPÇIGİL 

Başkan 
Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 177 nci Birleşimini açıyorum, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (1) 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gündemin, Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen işler Bölümünde 
yer alan 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmelere ve Bütçe-Flan Komisyonu 
Raporu üzerindeki konuşmalar üzerine, bugün, da
ha evvel tespit edilen program dahilinde Çalışma Ba
kanlığı Bütçesi ile devam ediyoruz efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 

(1) 588 S. Sayılı Basmayan 10.10.1983. tarihli 
174 ÜnçÜ Birleşim Tutanağına ekidir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz isteyen 
sayın üyelerin adlarını okuyorum efendim : 

Sayın Feridun Şakir Öğünç, Sayın Hayati Gürtan. 
İki sayın üyemiz söz istemiştir. 
Sayın Öğünç, buyurun efendim. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Değerli Çalışma 
'Bakanımız ve Bakanlığımızın seçkin temsilcileri; bir 
sendikacı ve işçi lideri Meclis Üyesi olarak çok sı
nırlı bir süre içinde Çalışma Bakanlığı gibi, çok! 
önemli bir hizmet gören ve ülkemizde milyonlarca 
çalışana ve işverenlere hizmet veren bir Bakanlığın 
bütçesi üzerinde beş dakikada konuşabilmenin, ince
lemeler ve değerlendirmeler yapabilmenin zorluğu, 
Yüce Kurulumuzun takdirlerinden uzak değildir inan
cındayım. 
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Gördüğü hayatî hizmetle Bütçesi ters orantılı olan 
Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yaşadı
ğımız dönemde de değerli hizmetler vermiş bulunmak
tadır Asıl konuma girmeden önce Yüce Meclisimizin 
tüm ilgili komisyonlarından ve Meclis Genel Kurulu
muzdan birkaç gün önce ka'bul edilerek Konseye inti
kal eden İşsizlik Sigortası Kanun Teklifimizin Meclisi
mizde müzakeresi sırasında, Kanunumuza yapıcı ve 
olumlu katkılarda bulunan ve Kanunumuzu içtenlikle 
destekleyen Çalışma Bakanımız Sayın Prof. Turhan 
Esener'e ve onun çok değerli çalışma arkadaşlarına ve 
Bakanlık mensuplarına Meclis kürsüsünden ve Türk 
çalışanlarının huzurunda şükranlarımızı Kanun Teklifi 
•sahibi olarak açıklamayı bir borç saymaktayım. 

Yanılmıyorsam; Meclisimizde ilk defa bir üye 
teklifi Hükümet veya ilgili bakanlık tarafından des
teklenmiştir. İşte bu nedenle de desteğin ayrıca ve 
anlamlı bir önemi vardır. 

'Değerli Genel Kurul; önümüzdeki çok kısa bir 
süre sonra Türk işçi hareketi ve Türk sendikacılığı 
yeniden toplusözleşme rejimine Anayasamız ve yasa
larımız doğrultusunda dönecektir. Önümüzdeki dö
nemdeki çalışmaların başlayabilmesi için bazı koşul
ların teknik hazırlıklarının yapılması zorunluluğu bu
lunmaktadır. Bu, hepimizce bilinmektedir. İşte bu 
nedenlerledir ki, Bakanlığımızın bu konuda çok du
yarlı ve dinamik olması gereğini huzurunuzda vur
gulamak istiyorum. Bu hazırlıklar zamanında ve ye
terli olarak yapılamadığı takdirde sağlıklı bir çalış
ma barışının oluşturulabilmesi sanırım mümkün ola
mayacaktır. Bakanlığımızın bu çalışmaları da zama
nında yapacağına ' inanmak: istiyoruz ve yapacaktır 
da. 

Çok değerli Genel Kurul; yine Türk çalışanlarını 
Çalışma Bakanlığımızı ve de Türk sendikacılığını ya
kından ilgilendiren bir soruna dikkatleri çökmek is
tiyorum, 

'Ülkemizde son birkaç aydır güncel bir tartışma 
ve yakınma çok haklı olarak sürüp gitmektedir. Hız
la artan fiyatlar karşısında işçi ücretlerinin reel ola
rak ziyadesi ile aşındığı, ulusal gelir dağılımının ça
lışanlar aleyhine mütemadiyen bozulduğu ve çalışan
ların yaşam standardının hızla düşmekte olduğu açık
ça gözlenmektedir. Bu durumda, işçi ücretlerinin 
alım gücündeki düşmeyi teleafi ederek, 1984'te ya
pılacak yeni ücret zamlarına daha gerçekçi ve adil 
kir temel oluşturmak için işçilerin yaşam standardı
nı hiç olmazsa 1982 başındaki düzeye getirmek ama
cı ile ücretlere tez elden bir ek zam yapılması kaçı-

nılamaz hale gelmiş bulunmaktadır. Hepimizce de 
'bilinmektedir ki, Türk-lş yaklaşık iki aydır bu tezi 
savunmaktadır. 

Bu ihtiyacın gerekçeleri konuşmamın aşağıdaki 
pasajlarında açıklanmaktadır. Bu açıklamalara da
yalı olarak yine vurgulanan sakıncaların giderilmesi 
ve ülkemizin yarınki sosyal barışının güvence altına 
alınabilmesi için sorunun Hükümetimizce ele alına
rak, son iki yıllık ücret kaybını telafi etmek ve h'iç 
olmazsa 198'2 başındaki standarda erişmek amacı 
üle endekslerdek'i muhtemel eksik yansımayı da dik
kate alarak işçi ücretlerine acilen % 20 oranında 
ek zam yapılması, ancak bu ara zammın 1984 için 
saptanacak ücret zamlarından mahsup edilmemesi 
adilane bir uygulama olacaktır inancındayım. 

Çalışma Bakanlığımızın bu yönde de olumlu tez, 
katkı ve desteklerini esirgemeyeceği inancı ile işçile
rimize hangi gerekçelerle ek zam yapılma sebeple
rini özetlemeye çalışacağım. 

Çok değerli Genel Kurul, Çalışma Bakanımız, 
Bakanlık temsildlerimiz; 

1. 1982 yılında işçilerin alım gücü % 7,7 aşın
mıştır. 1982 yılında işçi ücretlerine yapılan zam or
talaması % 25 civarında bulunmaktadır. Buna mu
kabil hayat pahalılığındaki artış ise, % 32,7'dir. Bu 
'durumda, 1982 yılında işçilerin hayat standardında 
% 7,7 aşınma meydana gelmiş bulunmaktadır. 

2. 1983 yılında beklenen alım gücünün aşınma
sı % 10 civarındadır. Yüksek Hakem Kurulu zam
larının % 40'ının S.S.K. ortalama ücret istatistikle
rine hemen aynen yansıma trendini esas alırsak, 1983 
yılında fiilî ortalama ücret artışlarının % 20 oldu
ğunu kabul edebiliriz. Bu oran, 1983 yılı sonunda 
enflasyonun % 20Vi geçemeyeceği tahminine göre 
tespit edilmiştir. Oysa daha şimdiden 1983'ün ilk 
yedi ayı içinde enflasyon oranı % 18,5'dur. Pahalı
lık artışı ise % 2'8,4'dür. Temmuz 1983 sonrasına ait 
veriler henüz yayınlanmamalkla beraber, petrol zam
mının da etkisiyle mevcut yükselme trendinin arta
rak devam edeceği muhakkaktır. Bu durumda 1983 
sonu itibariyle işçi ücretlerinin alım gücündeki muh
temel aşınmanın % 10'u bulacağı tannün olunmak
tadır. 

3. İşçi ücretlerinin alım gücünde son iki yılın 
kümülatif aşınması % 1'7'dir. Son iki yıl itibariyle 
işçi ücretlerinin alım gücündeki aşınma; yani işçile
rin hayat standardındaki düşme kümülatif olarak 
% l'6-17Vi bulmaktadır. Ülkemizin toplusözleşme 
teamülünde iki yıllık süreler benimsendiği için bura
da da son iki yıl esas alınmıştır. 
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4. Bu oranların dayandığı indeksler yetersiz ol
duğu için, gerçek durumun aslında daha da olum
suz olduğu muhakkaktır. Yukarıdaki argümanları
mızın dayandığı indeks'lerin ülkemizin carî gerçek
lerini yansıtmadığı, daha önce Türk-lş'in Sayın Baş
bakanla yaptığı toplantılarda kesinkes tespit edilmiş
tir. Sayın Başbakanın talimatları üzerine Devlet İs
tatistik Enstitüsünde yeniden yapılan indeks hazırla
ma çalışmaları başlatılmış olmakla beraber, son iki 
yıla ait elimizdeki veriler eski ve yetersiz indekslere 
ıgöre düzenlendiği için, ortaya çıkan nihaî rakamla
rın da gerçek durumu eksik yansıttığı görülmekte
dir. 

5. Fiyat artışlarının aslî sebebi olarak işçi üc
retlerinin artması gösterilemez. Talep enflasyonu 
yaşanan bazı ülkelerde ücret artışlarının fiyatlara 
yansıması; yani ücret-fiyat spiralinin bariz biçimde 
'işlemesi normal olabilir; ancak ülkemizin gerçekleri 
karşısında bu durumun Türkiye için de geçerli ol
duğu ileri sürülemez. Ülkemizde imalat sanayiinde 
maliyet içinde ücret payının 1982 itibariyle sadece 
% 11,5 dan ibaret olduğu, buna mukabil kredi faiz
lerinin payının % 1'2'yi bulduğu TÜRK-IŞ'in araş
tırmalarında saptanmıştır. 

İşverenlerin birçok beyanlarında işyerlerinin so
runları sıralanırken, kredi faizleri, hammadde, enerji 
ithal ve girdileri, monejman yetersizliği gibi sorun
ların ücretinin düşmesi ve maliyetlerin artması ba-
kımınidan çok etkili olduğu işçi ücretlerinin ise, en 
gerileride kaldığı açıkça gösterilmektedir. Dolarla sa
tın alınan ithal girdilerinin fiyatı, Dolardaki artışa 
'bağlı olarak süratle artmakta ve bu artış misliyle ma
liyetlere intikal ettirilmektedir. Bu durumda ülkemiz
de artık talep enflasyonunun hızını kaybettiği, buna 
mukabil maliyet enflasyonunun hız kazandığı, dola
yısıyla tedbirlerin de bu çerçeve içinde düşünülmesi 
gerektiği akla gelmektedir. Bu nedenle de işçi ücret-
lrinde artış olursa, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyat
ların artacağı tezi ülkemiz şartlarında aslında geçer
siz kalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, süreniz dolmuştur, 
lütfen bağlayınız. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ — Bitirmek üzere
yim Sayın Başkanım. 

Işjçli ücretlerinin sınırlanması ile elde edilen tasar
ruf, yatırıma yönelmediği ve yeni istihdam yarat
madığı için ücret artışlarının işsizliğe yol açacağı 
Id'dljajşı da pek tutarlı bir iddia olmamaktadır. 

6. İşçi ücretlerinin aşınma, millî gelir dağılı
mını da bozmakta, yarınki sosyal huzurumuz bakı
mından hepinizin de takdir edeceği üzere, birtakım 
kaygıları da beraberinde getirmektedir. 

Sayın Başkanımızın ikazı üzerine hemen sözümü 
bitirmek istiyorum. Çok özet bir konuşmadan son
ra, Bakanlığımızın Bütçesinin gerek Bakanlığımıza, 
ulusumuza, ülkemize hayırlı olması temennisiyle he
pinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
'Sayın G'ürtan, buyurun efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkanım, Danış

ma Meclisinin saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakanım, 
Çalışma Bakanlığımızın seçkin mensupları; 

Çalışıma Bakanlığımızın Bütçesi üzerinde, Bütçe-
Plan Komisyonunda yaptığım konuşmaların bir öze
tini de sizlere sunmak 'Merim. Bunda bir gereklilik 
görüyorum. Gerekliliğin temel nedeni, çok önem ver
diğim, çalışmaları ülkem'izin sosyal ve ekonomik ya
şantısında büyük yer tutan, önemli yer tutan Bakan
lığımızın sorunlarının bir kez daha Danışma Mec
lisi tutanaklarına geçmesini sağlamak ve bir kez de 
sizlere duyurmaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu bakanlığımızın görevleri 4841 sayılı Kuruluş 

Yasasının birinci maddesinde şöyle belirtiliyor. «Ça
lışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama 
düzeyinin yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki ilişkilerde memleket yararına uyum sağlan
ması, ülkedeki çalışma gücünün genel refahı artıra
cak şekilde verimli kılınması, tam çalışma ve sosyal 
güvenliğin sağlanması» BÜlüün bunlara ek olarak da 
864 sayılı Yasayla yürürlüğe giren ve 1579 sayılı 
Yasalara yurt dışındaki işçilerin sorunlarının tespiti 
ve çözümlenmesi için yurt içindeki ve yurt dışındaki 
kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanması bu 
Bakanlığa ayrıca görev olarak verilmiş bulunmak'ta-
dır. 

Bakanlığın görev alanı bunlarla da bitmiyor. İş 
Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Grev ve Lo
kavt Kanunu ve diğer mevzuat bu Bakanlığımıza 
geniş boyutlu önemli görevler yüklemektedir. 

Yukarida birkaç satırla özetlediğim görevlerin 
altında neler vardır?.. Şimdi de satırbaşları halinde 
bunlara değinmek isterim. 

Bu satırların kapsamında toplumumuzun çok; ama 
çok büyük bir kesimin i hemen her aşamada ilgilen
diren ekonomik ve toplumsal konular,, problemler, 
meseleler yatmaktadır, İşte birkaç örnek : 
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Yaklaşık sayısı 3,5 milyonu aşan işsizlik problemi I 
vardır. Yurt dışında çalışan ve sayıları yine 3 milyonu I 
aşan dış ülkelerdeki işçilerimizin sorunları vardır. 
Bunların ülkeye dönüşlerindeki sorunları yatmakta
dır. İstihdam sorunu vardır. 

12 Eylül öncesi ülkemizdeki çalkantıların nedeni I 
olmasa bile, bir ölçüde büyümesinde, gelişmesinde 
olumsuz etkileri olduğu inkâr edilemez işç'i-işveren 
ilişkileri vardır. Sağlıklı ekonom'ük gelişmede büyük j 
önemi olan çalışma barışı vardır. Çalışanları, çalış
tıranları ya'kından ilgilendiren asgarî ücret vardır. | 
Kıdem tazminatı olayı vardır, asgarî ücret vardır; ; 
ek zam vardır. Günümüzün gündeminde bulunan iş- I 
sizlik s'igortası vardır. Tüm çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulması konusu vardır. işsizlere iş bulma, 
işe yerleştirme vardır ve n'ihayet daha birçokları ya
nında ülkemizin verimli topraklarını kemiren top
rak erozyonu kadar vahim başka bir erozyon var
dır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının neden oldu
ğu ve yılda sadece ha'ber verilenler olmak üzere, yıl
da 200 bin iş kazası vardır. Günde 4 olmak üzere, 
yılda 1 400 ölüm vardır. 3 500 sakat vardır 3 milyon 
işgücü kaybı vardır. 30 milyarı aşan millî ekonomi
ye yük olgusu acı gerçeği vardır. İşte bütün bu sayı
lanlara çağdaş düzeyde çare bulacak çözüm getire
cek Çalışma Bakanlığımızdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Büiün bu söyledikleri'min nedenine, daha doğru- I 

su söylemek, sizlerin dikkatine sunmak istediğim 
noktaya şimdi geliyorum. Sosyal ve ekonomik ya
şantımızın bu son derece önemli konularını, prob
lemlerini üstlenen Bakanlığımızın 1984 yılı Bütçesi
nin genel toplamı nedir?.. Sadece 5 milyar 372 mil
yon Türk Lirasıdır. 

Aynı şekilde, bu Bakanlığın çalışan personeli 1 550 
civarındadır. Bunda beş işçi, üç geçici personel, altını 
çizerek arz ediyorum, sekiz dış ülkelerdeki görevli 
personel vardır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 
Son derece önemli, sosyal ve ekonomik sorunla

ra çare bulmakla, çözüm bulmakla görevlendirilen 
hu Bakanlığımızın üstlendiği bu büyük yükü, bu kü
çük bütçe ve bu cılız kadro ile (Yanlış anlaşılmasın, 
sadece sayısal olara'k söylüyorum) kaldırması, taşı
ması mümkün değildir. Esasen şimdiye kadar tüm 
iyi niyetli ve gayretli ça'balarına rağmen, mümkün de 
olamamıştır. 

îşte bu nedenlerle Çalışma Bakanlığımızın bütçe
den alacağı payın mutlak surette büyümesi lazım
dır. Bakanlığımızın kadrosunun kendisine verilen 
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hizmetlere uyumlu olara'k geliştirilmesi lazımdır. Bu
günkü bütçe olanakları ve kadro ile bu hizmetlerin 
gerektiği düzeyde ve yaygınlıkta ve etkinlikte yapıla
mayacağına inanıyorum. 

İşte bu nedenlerle Çalışma Bakanlığımızın, gele
cek yıllardaki bütçelerinin hizmetle uyumlu bir şe
kilde düzenleneceği umuduyla bu yıl için verilen öde-
neğlin en iyi şekilde harcanacağı inancı ve bekleyişi 
içerisinde bütçenin Bakanlığımıza ve ülkemize hayırlı 
olmasını diler hepinize saygılar sunarım Sayın Baş
kanım, saygıdeğer üyeler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Sayın üyeler, Sayın Komisyon ve Sayın Bakana 

söz vermeden evvel müsaade ederseniz soru sormak 
ihtiyacını hisseden sayın üyemiz varsa, onların da 
kaydını yapalım ve Sayın Bakan konuşmasıyla bir
likte soruları da lütfedip cevaplandırsınlar ve konu
yu bitirelim efendim. 

Sayın Barangil ye Sayın Alpdündar soru sormak 
istiyor. Başka sayın üyemiz var mı?.. Yok. 

Sayın Barangil, buyurunuz efendim. 

İBRAHİM BARANGİL — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Bakandan müsaadeleriyle 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 29 Temmuz 1983 tarih ve 2869 Numa
ralı Kanunun 9 uncu maddesiyle ilgili bir soru sor
mak istiyorum. 

Soruma açıklık getirebilmek üzere, evvela ilgili 
maddeyi okumak, ondan sonra soruları yöneltmek 
daha doğru olacağından maddeyi okuyorum efen
dim : Madde aynen şöyle : 

«Yüzdelerin Ödenmesi 
MADDE 47. — Otel, lokanta, eğlence yerleri ve 

benzeri yerlerle, içki verilen ve hemen orada yenilip 
içilmesi için çeşith yiyecek satan yerlerde, yüzde 
usulünün uygulandığı müesseselerde, işveren tarafın
dan servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin 
hesap pusulalarına yüzde eklenerek veya ayrı şekil
lerde alınan paralarla, kendi isteği ile müşteri tara
fından işverene bırakılan yahutta onun kontrolü al
tında bir araya toplanan paraları işveren işyerinde 
çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek zorun
dadır. 

'İşveren veya işveren vekili, yukarıdaki fıkrada 
sözü edilen paraların kendisi tarafından alındığında, 
eksiksiz olarak işçilere dağıtıldığını belgelemekle yü
kümlüdür. 
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Yüzdelerden toplanan paraların, o işyerinde ça- I 
lışan işçiler arasında yapılan işlerin niteliğine göre, I 
hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağı, I 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle I 
gösterilir» demektedir. I 

Şimdi maddeler halinde müsaadelerinizle sorula- I 
rıma geçiyorum efend m. Sorularım birbiriyle ilgili I 
fıkralar halindedir. I 

1. Birinci fıkrada belirtilen paralar, ilgili işyer- I 
lerindeki işçilere ödenmiş midir? ödenmedi ise, Ka- I 
nunun yürürlüğe girdiği 29 Temmuz tarihinden bu- I 
güne kadar geçen iki ay ondört gündür ödenmeme I 
sebebi acaba nedir? I 

2. Maddenin son fıkrasında belirtilen ve yüzde- I 
îerden toplanan paraların, o işyerinde çalışan işçiler I 
arasında yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esas- I 
lar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağını gösteren I 
ve Çalışma Baikanlığınca hazırlanacağı belirtilen yö- I 
netmefk hazırlanmış mıdır? Bu yönetmelik hazır- I 
landı ise uygulanmış mıdır, uygulanmadı ise, acaba I 
sebebi nedir? Hazırlanmadı ise, Kanunda o yönet- I 
meliğin ne kadar zaman da hazırlanacağına dair bir I 
kayıt bulunmamasına, ancak 36 neı yürürlük mad- I 
desinde, «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer» hükmü yer aldığına göre, iki buçuk aydır niçin 
hazırlanmamıştır ve ne zaman hazırlanacaktır? 

3. Türk parasının her gün değer kaybettiği, do
layısıyla satın alma gücünün azaldığı gerçeği mu
vacehesinde, işçinin hak ettiği ve fakat ödenmeyen bu 
paraların işveren kasasında bekletilmesinin ve onun 
tarafından işletilmesinin, işçinin yararına mı, yoksa 
zararına mı sonuç doğurduğu, çalışanın hakkını ko
rumakla görevli Çalışma Bakanlığınca değerlendiril
miş midir? 

Biri yapılan çok sayıdaki müracaattan bu para
ların işçilere ödenmediği anlaşıldığına göre, ilgili yö
netmeliğin ne zaman hazırlanacağının, hazır ise, bu 
paraların hak sahiplerine ne zaman dağıtılacağının 
açıklanmasını ve bugüne kadar ödememe sebepleri
nin izahı ve daha fazla bekletilmeden, paranın satın 
alma gücü daha fazla azalmadan bu paraların en 
krsa zamanda ödenmesi iç'in gereken emri vermele
rini Sayın Bakandan, özellikle istirham eder, saygı
lar sunarım. 

Teşekkür ederim öfendîm. 
BAŞKAN' — Teşekkür ederim Saym Barangil. 
Sayın Alpdündar, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım, Sayın Çalışma Bakanım, De
ğerli Çalışma Bakanlığının mensupları; 
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Ben de, diğer arkadaşım gibi, çalışma hayatıyla 
ilgili büyük görev yapan Sayın Bakanlığın, başta 
Bakan olmak üzere, diğer bürokratlarını saygıyla 
selamlıyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yalnız, Türk işçi hareketinin takdirine bağlı bir 
iki sıkıntısı var Sayın Başkanım, onu soracağım. 

274 ve 275 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz
leşmesi kanunları yürürlükten kalktıktan sonra, onun 
yerini alan 2821, 2822 sayılı kanunlar, çalışma ha
yatına en çok 31.12^1983'e kadar bütün kongrelerini 
yapma ve yeni yasaya uyarlama görevi vermiştir. 
Bu takvim için de bu görevi yerine getiremeyen sen
dikalar kendiliğinden lağvedilmiş sayılacak. Bu önem
li bir konudur, önemli bir takvimdir. 
Ancak bu aıada yasa, bu ayarlama çalışmalarında 

sendikalara bazı yönetmelikler hazırlama görevi ver
mektedir. Bu yönetmeliklerin bir kısmı çıktı, ellimiz
de. Uygulamada birçok aksaklıklar var. Mesela, aynı 
işveren İstanbul'da bulunan işyerindeki bir işçisini 
Erzurum'a naklettiği zaman, o matbu formdaki bü
tün bilgiler değişmektedir. Bu takdirde ne olacak
tır? Üyeliği geçersiz mi sayılacak, yoksa yeniden 
ikinci ıbir masrafla notere gidip üye mi olacak? Bu 
açıklıktadır, bunun düzenlenmesi ve bu boşluğun 
kapanması gerekiyor. 

Aynı zamanda formlarda notere giderek kaydım 
yaptıran bir işçinin sigorta numarasını yazdırması 
gerekmektedir. Eğer formda bir noksanlık varsa üye
lik geçersiz sayılacaktır, Halbuki uygulamada işe gi
ren işçiyi, işveren bir ay sonra bildirmek yetkisine 
sahiptir. Bildirdiği takdirde de sigorta numarasını 
birbuçuk, iki, üç ay sonra bildiriyor Sosyal Sigorta
lar. Bu durumda üyenin durumu ne olacaktır? Bu 
boşluğun da doldurulması için Sayın Bakanımdan 
açıklama yapmasını istiyorum. 

Diğer önemli bir konu; sendikalar yılbaşına ka
dar, başta Türk - İş Konfederasyonunun bütün bağlı 
kuruluşları olmak üzere, yasal çalışmalarını bitirip 
yeni yasa doğrultusunda çalışmaya başlayacaklardır^ 
Yükselk Hakem Kurulu halen işbaşındadır. Yüksek 
Hakem Kurulunun kararlarını, verilerini tartışmak 
istemiyorum; ancak yılbaşında sendikal çalışma faa^ 
liyete geçmesi gerektiğine göre, süratle demokrasiye 
geçişte işçi - işveren, toplu sözleşme pazarlığına ne 
zaman oturabilecektir? Bu takvim çok önemlidira 

Yüksek Hakem Kurulu bu yönde toplu sözleşmeleri 
yeniden yürürlüğe koyma görevine ne zaman son 
verecektir? Bu konudaki çalışmalar ne safhadadır? 

Hemen arzetmek istediğim diğer bir konu da, 
| malumları olduğu üzere, Yükselk Hakem Kurulu üç 
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yıllık toplu sözleşme bağıtları yapmaktadır. Üç yıl 
için tekrar yürürlüğe 'koyduğu toplu sözleşmelerin 
her yıl değişen şartlara göre sadece ücretleri konu
şulacak, karara bağlanacaktır. Yılda bir ücret konu
şulması gerektiği bu sözleşmelerde, işçi - işveren bir 
araya gelip yürürlüğe Yüksek Hakem Kurulunca 
konulmuş sözleşmelerin yalnız ücretlerini işverenlerle 
tartışıp karara bağlayabilecek midir? Ki, öyle olması 
gerekir düşüncesindeyim. 

Sayın Bakanımdan bu konuda zabıtlara geçirile
cek ve uygulamada rahatlılk getirecek açıklamalar 
bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyo
rum, bütçelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız var mı efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hem genel konuşma, 
hem de sorulara cevap için «buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin çok kıymetli üye
leri ve sevgili arkadaşlarım; 

İnanınız, insan ibazı konuşmalara çekinerek baş
lar, bazen ise, kendisinin fevkalade sevdiği ve inan
dığı kimselerin, önünde ise çok rahatlıkla konuşmaya 
başlar. Ben o zevk içerisinde huzurunuzda yer al
mış bulunuyorum. , 

Tabiî bu arada şunu da söylememe müsaade edi
niz. Görevini yapmış arkadaşlarla dertleşmek fev
kalade iyi sonuçlar verir. Onun için ben de gerek 
sorulara ve gerek durumumuza büyük bir açıkkalp-
lilikle cevap vermeye çalışacağım. 

Arkadaşlarım;1 

Hayati Gürtan arkadaşım fevkalade önemli bir 
konuya temas etti; o da Çalışma Bakanlığının sos
yal toplum içerisindeki rolüdür. Diğer ülkelerin ça
lışma bakanlıklarına baktığımız zaman, gıpta etme
mek mümkün değildir. Hatta diyebilirim ki, haya
tımda hiçbir şeyi kıskanmaımışımdir; fakat yabancı 
ülkelerin çalışma 'bakanlıklarını ikıskanmışımdır. 
Çünkü hakikaten bütün sosyal hayatı düzenleyen en 
önemli bakanlıklardır ve toplumun hayatı üzerinde 
fevkalade büyük bir rol oynarlar. Bu üç yıllık devre 
içerisinde bendeniz elimden geldiği kadar kısıtlı şart
lar içinde olsa dahi Çalışma Bakanlığına bir kişilik 
kazandırmaya çalıştım. Taibiî bu da imkânlar nispe
tinde olduj 

Şimdi, Hayati Gürtan arkadaşımızın söylediği gi
bi, her şeyden evvel bu iş malî imkânlarla mümkün
dür. 

Çalışma Bakanlığının üstlendiği görev hakikaten 
favkalade önemlidir. Ekonominin Büyümesinden 
tutunuz da üretimin ve verimliliğin artmasından ha
reket ediniz de en önemlisi sosyal barışın bağlanma
sına kadar, iş hayatının düzenlenmesine kadar, istih
dam meselelerine kadar, yurt dışındaki işçilerin so
runlarına kadar, uluslararası ilişkilere kadar her sa
hada kendisini göstermek zorundadır. Onun için Ha
yati Gürtan arkadaşımın sözlerine aynen katılıyo
rum. Kendisine Bütçe Komisyonunda da aynı şeyi 
söylemiştim. 

Şimdi gelelim bu son zamanlarda yapılan çalış
malarımıza. 

Arkadaşlarım; 
Şurası bir gerçektir ki, iş hukuku kadar kolay 

değişen ve değişmesi gereken bir hukuk dalı daha 
mevcut değildir, iş hukuku daima gelişmekte ve de
ğişmektedir. Binaenaleyh, şurası da bir gerçek ve tec
rübeler de şunu gösterdi ki, çalışma düzenini iyi ya
pan, iyi organize eden ülkeler refaha kavuşmakta; ça
lışma düzenini bir türlü düzenleyemeyen ülkeler ise, 
o refaha kavuşan ülkelere sadece gıpta etmektedirler. 
Binaenaleyh, sosyal mevzuatta sık sık değişikliklerin 
yapılmasını tabiî karşılamak gerekir. 

Bir Medenî Kanun 1926 yılında çıkmıştır, aynı 
Medenî Kanun yıllarca uygulanır; fakat diğer kanun
lar mütemadiyen değişir ve bu değişikliği normal kar
şılamak gerekir. Tabiî bu değişiklikler de bir taraf
tan ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
durumlar ve diğer taraftan iş hukukundaki genel ge
lişmeler ve nihayet uluslararası sözleşmeler büyük rol 
oynar. 

12 Eylülden öncesine dönmek istemiyorum, çünkü 
o devre sıkıntılı bir devredir. Bilhassa enflasyonun 
toplum hayatını etkilemesi, sosyal hayatı da epey boz
muştur. Tarihi itibariyle, zamanı itibariyle modern 
fikirlerden esinlenmiş olduğuna hiç şüphem bulun
mayan 274 ve 275 sayılı Kanunlarımızın uygulanma
sında da bazı zorluklar ve aksaklıklar ortaya çıkmış
tır. Özellikle diğer ülkelerde görülmeyen, sendikalar 
arasındaki rekabet büyük boyutlara ulaşmış ve bu da 
sosyal barışın bozulmasında rol oynamıştır. Hele uz
laştırma müessesesi görevini tamamen kaybetmiş ve 
sadece greve gidilmek için bir basamak teşkil etmiş
tir. işte bir taraftan, 12 Eylülden sonraki durumda, 
bir taraftan ekonomiyi düzeltmek ve yüzde yüzün üze-
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rine çıkan enflasyonu geri çekmek söz konusu iken 
diğer taraftan çalışma barışının sağlanması gibi çok 
mühim bir görevin de yerine getirilmesi gerekmiştir. 

Bu tarihte sendikaların, bazı sendikaların kapatıl
mış veya faaliyetlerinin durdurulmuş olması sebebiy
le ortaya çıkan zorunluluk nedeniyle o zaman acele 
olarak 2364 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 

2364 sayılı Kanunun gerekçesi şu idi : Muvakkat 
bir Kanun idi her şeyden evvel. Yani demin Alpdün-
dar arkadaşımın da söylediği gibi, serbest görüşme
lerin başlamasına kadar toplu sözleşmelerin ortadan 
kalkmaması ve işçilerin toplu sözleşmenin getirdiği 
menfaatlerden yoksun kalmamaları için öngörülmüş 
bir sistemdi. O zaman Yüksek Hakem Kurulu da bu
nun için öngörülmüştür. Bu bir mecburî tahkim de
ğildir. Mecburî tahkimden daima korkmuşuzdur. Çün
kü mecburî tahkim, hiçbir zaman tarafların gerçek 
ihtiyaçlarını anlayamayacağı için, mecburî tahkim 
iyi bir sistem değildir. En iyi sistem muhakkak ki ta
rafların kendi ihtiyaçlarını görmeleri için karşılıklı ola
rak anlaşmaya varmalarıdır ve bu da toplu sözleş
me rejimiyle mümkündür. 

Binaenaleyh, toplu sözleşme rejiminin yeniden baş
latılmasına kadar geçen zaman içerisinde Yüksek Ha
kem Kurulu geçici bir görev görmüştür ve geçici gö
revi de şu şekilde ifa etmiştir. Mecburî tahkim ola
rak değil; fakat daha evvelce tarafların serbest ira
deleriyle akdetmiş bulundukları sözleşmelerin bazı 
maddelerini değiştirerek yeniden yürürlüğe koymak 
suretiyle... Binaenaleyh, Yüksek Hakem Kurulunun 
yapmış olduğu toplu sözleşmelerde dahi tarafların da
ha evvelce serbest iradeleriyle akdetmiş oldukları söz
leşmelerin izlerini büyük ölçüde görmek mümkün ol
muştur. 

Tabiî 12 Eylül öncesindeki sosyal barışın bozul-
masındaki sebepleri sadece 274 ve 275 sayılı Kanun
larda aramak kesinlikle doğru değildir; bunun çok 
başka sebepleri de vardır; ama ona karşılık eğer za
manında 275 ve 275 sayılı Kanunlarda gerekli deği
şiklikler yapılabilseydi belki de sosyal barış bu dere
cede bozulmayacaktı. Nitekim, 1970 ve 1980 yılları 
arasında iş hukukçuları, sendikacı arkadaşlarımız, po
litikacılar ve gazetecilerin de katıldıkları pek çok se
minerlerde müteaddit teklifler yapılmıştır ve hatta onu 
hiç unutmam 1970 tarihinde 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun 1317 sayılı Kanunla değiştirilmesi de ön
görülmüştü, hatta değiştirilmiştir; fakat bundan bek
lenen netice elde edilememiştir, bazı hadiseleer sebep 
olmuştur ve nihayet bazı maddeleri de Anayasa Mah-
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kemesi tarafından Anayasaya aykırılık sebebiyle iptal 
edilmiştir. 

İşte 12 Eylül 1980'den sonra işçi ve işveren iliş
kilerinde çalışma barışının sağlanması amacıyla 274 
ve 275 sayılı Kanunların yerine 2821 ve 2822 sayılı 
Yasalar, tabiî 1982 Anayasasının ruhuna ve prensip
lerine de uygun olarak yürürlüğe konmuştur. 

Sadece bu iki Kanundan 2821 saydı Kanun daha 
sonradan bazı pratik güçlükleri ortadan kaldırmak ve 
1 Ocak 1984'e kadar sendikaların tüzüklerini yeni Ka
nununa uydurmaları için, o amaçla değiştirilmiş ve 
2822 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Böylelikle he
def şudur; sendikalar 1 Ocak'a kadar ne yapıp tü
züklerini değiştirerek yeni Meclisin de açılmasından 
sonra demokratik hayatta kendilerini göstermeleri ge
rekmektedir. Çünkü, bir taraftan Meclis açılır, diğer 
taraftan sendikalar ortada yok olursa, mevcut olmaz
sa bu büyük bir aksaklık olacaktır. Onun için 1 Ocak 
tarihinin üzerinde ısrar edilmesinin sebebi, Yeni Mec
lisin açılmasıyla ve çalışmaya başlamasıyla beraber 
sendikaların da çalışmaya başlamaları ve toplu söz
leşme rejimine geçmeleridir. 

Binaenaleyh, Yüksek Hakem Kurulu sadece ve 
sadece bu Meclisin açılmasına kadar yürürlüktedir. 
Meclisin açılmasıyla beraber bugünkü Yüksek Ha
kem Kurulunun görevi sona ermektedir. Bundan son
ra yeni çıkan 2821 sayılı Kanunun zannediyorum 53 
üncü maddesine göre, Yüksek Hakem Kurulu yeni
den teessüs edecektir, yeni bir kılığa bürünecektir ve 
eski kılığında olduğu gibi, ondan sonra sadece grev 
yasaklarının söz konusu olduğu hallerde toplu söz
leşmeyi aktedecektir tarafların aralarında uyuşamama-
sı halinde. 

Demek ki, grev yasaklarının bulunduğu hallerde 
dahi, evvela taraflar aralarında serbestçe müzakere 
edecekler, ancak uyuşamamaları halinde greve gideme
yecekleri için, grev yerine Yüksek Hakem Kuruluna 
başvuracaklar ve Yüksek Hakem Kurulu da sanki 
grev yapılmış gibi, grevin sonunda elde edilecek ne
ticeleri hükme bağlayacaktır. 

Tabiî 2821 ve 2822 sayılı Kanunların yürürlüğe 
girmesiyle beraber birçok yeni tüzük ve yönetmelik
lerin bu Kanunlara göre çıkarılması gerekmiştir. Ta
biî bu tüzük ve yönetmeliklerin birden bire çıkarıl
ması kesinlikle kolay değildir. Nitekim, kısa bir za
man geçmiş olmasına rağmen, İşkolları Tüzüğü, İş
verenlerin İşçileri Çalışma 'Bakanlığına Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne ve Sendikalara Bildirmeleri Hak
kında Yönetmelik. Sendika ve Konfederasyonların 
Tutacakları Üye Kayıt Fişleri ve Defterleri Hakkında 
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Yönetmelik. Sendika ve Konfederasyonların Kurulu
şunda Başvuru Usul've Esaslarına İlişkin Yönetme
lik çıkartılmış; İşçi ve İşveren Sendika ve Konfede
rasyonlarının Devletçe Denetlenmesi Esaslarına İliş
kin Tüzük Danıştay'ın incelemesine gönderilmiş; Ha
keme ve Arabulucuya Başvurma Tüzüğü üzerindeki 
çalışmalar ise, son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 
Böylelikle zannediyorum ki, 2821 ve 2822 sayılı Ka
nunlarda öngörülen yönetmelik ve tüzükler çıkarılmış
tır, hiç değilse bir kaçı da hazırlanmış ve son safha
sına gelmiştir, bugünlerde çıkarılacaktır. 

Ancak, henüz daha 1475'e geçmiyorum; fakat ye
ni düzenlemelerle çalışma barışının bundan böyle 
2821 ve 2822 sayılı Kanunlarla sağlandığına inanmak
ta doğru değildir. Çünkü, eski kazoistik metodlara 
göre işçi ve işveren ilişkilerinde en küçük teferruat 
dahi, her türlü ihtimal dahi kanunla düzenlenmesinin 
mümkün olması zannediliyordu. Buna karşılık hâkim 
olan yeni görüşler, kanun koyucu ne kadar üstün va
sıflı olursa olsun, her türlü ihtimali düşünerek ka
nunda her ihtimale yer verilmesi fikrini ortadan kal
dırmış bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, bu hazırlanan kanunlar genel pren
sipleri vazeden, doldurulmaya ve tamamlanmaya muh
taç bir iskeletten ibarettir. O halde, kanunları sosyal 
amaçlarına en uygun bir şekilde yorumlayarak uy
gulamakta yarar vardır. Sosyal barış her türlü ihti
malin kanunda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde çözüm
lenmiş olmasıyla kurulmaz, çünkü her türlü ihtimali 
ne kadar koyarsanız koyun, muhakkakki tefsir ba
kımından türlü fikirler ortaya çıkacaktır. Onun için 
mühim olan genel prensipleri vazetmektir ve ona kar
şılık uygulamanın da o hükümleri sosyal amaçlarına 
uygun bir şekilde yorumlayarak tatbikatın başlama
sıdır. 

Yine şurasını da unutmamak gerekir ki, mevcut 
bir kanunun eleştirisini yaparak yeni düzenlemeye ih
tiyaç olduğunu, olması lazım gelen hukuk bakımın
dan ileri sürmek fevkalade kolaydır ve daha kolay 
yapılabilir. Buna karşılık, yeni yapılan düzenlemenin 
yapılmasından sonra ortaya çıkan yorum uyuşmaz-
lıklarmdaki muhtemel fikir ayrılıklarını çözümlemek 
ise daha zor olmaktadır; ama iş hukuku alanında uy-, 
gulamadaki fikirler ne kadar farklı olursa olsun, mu
hakkak ki bu hükümlerin sosyal amaca uygun bir 
şekilde tefsir edilmesi suretiyle sorunların çözümlen
memesi için hiçbir sebep yoktur. 

Zaten bütün bu Kanunların amacı şudur; tatbi
katta herhangi bir şekilde kötü niyeti himaye etme
mek, buna karşıük iyi niyetin yanında olmak. O hal

de, ortaya çıkan uyuşmazlıklar eğer işçi ve işveren 
sendikaları arasında Devletin sadece ve sadece ha
kemliği altında ve işletme yararı kavramı içerisinde 
iyi niyetle oturulur konuşulursa, zannediyorum ki 
çözümlenmeyecek hiçbir mesele kalmaz. Yeter ki iş
çi kuruluşları ile işveren kuruluşları iyi niyetle bir 
birlerine anlayış havası içerisinde hareket etsinler ve 
kamu düzeninin bekçisi olan Devlet arada fazla mü
dahale etmeden; fakat gerekli hallerde hakemlik gö
revini yapabilsin. 

O halde, kanunlarımızdan beklenen işçi ve işve
ren ilişkilerinin gereksiz yere suiistimal edilerek, kötü
ye kullanılarak bozulmasını önlemek. Diğer bir ifade 
ile çalışma barışının hukuk dışı sebeplerle bozulma
sına müsaade etmemektir. Onun dışında taraflar tama
men serbesttir, serbest iradeleriyle en iyi çözüm yo
lunu yine kendileri bulacaklardır. 

O halde, Çalışma Bakanlığının bütün görevi ve ça
lışması, yeni düzene, yeni düzen dediğim eski düze
nin yine serbest toplu pazarlık sistemine bir an ve-
vel dönmesini sağlamaktır. Bunun için Çalışma Ba
kanlığı ne yapmaktadır? Dediğim gibi, bir taraftan 
en çabuk şekilde 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda yer 
alan tüzük ve yönetmeliklerin çıkarılmasını sağlamak, 
uygulamaya ışık tutmak ve onun yanında, özellikle 
yeni sistemin büyük bir özelliğini teşkil eden sendi
kaların kurulmasında işkolu esasının kabul edilmesi 
ve toplu sözleşmelerin yapılmasında bilgisayar (ordi-
natör) sisteminin kabul edilmesi sisteminin bir an ev
vel uygulamaya konulmasıdır. 

Onun içindir ki, kanun koyucu bir taraftan sen
dikalarımızı bir an evvel toplu sözleşme yapmaya ha
zır bir duruma getirmek için müddet koyarak zor
larken, bu zorlamanın sebebi de anlaşılmaktadır, top
lu sözleşme rejimine bir an evvel dönülmesini sağla
mak, onu sağlamaya çalışırken, diğer taraftan da bil
gisayar sistemini hazır bir hale getirmeye çalışmak
tadır; çünkü bilgisayar sisteminin bir yenilik getirece
ğini zannediyoruz ve bilgisayar sisteminden bekledi
ğimiz bilhassa bir taraftan enformatik birtakım bil
gilere sahip olmamız ve diğer taraftan toplu sözleş
meyi yapacak birden fazla sendikadan hangisinin ya
pacağını ihtilafsız bir şekilde ve sendikaları bir bi
rine düşünmeden sağlamaktır. 

Onun için, Bakanlığımız ordinatör, yani bilgisa
yar meselesinde gerekli malî imkânları da tedarik et
mek suretiyle Devlet İstatistik Enstitüsü ile bir an
laşma yapmıştır ve çalışmalar başlamıştır. Hazırlanan 
formlara göre üyelik fişleri muntazaman, hatta 10 
bin kadarı gönderilmiştir ve bundan sonra da rad-
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yolarla televizyonla müteaddit ilanlar yapıyoruz, «İş
verenler ve sendikalar bir an evvel üyelerinin isimle
rini ve künyelerini göndermelidirler» ve böylelikle bu 
enformatik büro bize zamanında rakamları verecek
tir. 

Söylediğim gibi, bütün amaç 1 Ocak tarihinden 
itibaren süresi sona eren sözleşmelerde tarafları ta
mamen serbest bırakmak, yetkili sendikayı kolaylıkla 
tayin etmek ve zaten işkolu sendikacılığının ortaya 
çıkması ile güçlü sendikalar kurulacağından ve sen
dikaların adedi de azalacağından daha azalacak olan 
yetki ihtilaflarını da en kesin bir şekilde sonuçlan
dırarak bir an evvel toplu sözleşmeye geçmektir; fa
kat (Alpdündar arkadaşım sordu diye söylüyorum.) 
tabiî burada ilk anda yapılacak olan toplu sözleş
meler 1 Ocak 1984'den sonra süresi biten sözleş
meler içindir. Ondan evvel süresi devam eden söz
leşmeler, yani Yüksek Hakem Kurulu tarafından ye
lmeler içindir. Ondan evvel süresi devam eden söz
leşmelerde henüz daha birşey yapılmaz. Sadece bun
ların ikinci veya üçüncü yıl ücret zamları verilme-
mişse, o zaman bunu vermek görevi 53'üncü mad
deye göre kurulacak yeni Yüksek Hakem Kurulu
nun görevleri içerisine girmektedir. O zaman tabiî ye
ni kurulacak olan Yüksek Hakem Kurulu bu ücret 
zamlarını tespit ederken, artık bugünkü 2364 sayılı 
Kanun olmayacağı için, muhakkak ki tarafları çağı
racak ve taraflar aralarında anllaşmışlarsa, o anlaşma
ları sadece tasdik edecektir. Onun dışında artık Yük
sek Hakem Kurulunun tarafların anlaşmış olmalarına 
rağmen, onu kabul etmemek gibi bir yetkisi benim ka
naatimce olmayacaktır. 

Tabiî çalışma hayatında toplu iş ilişkilerinin yanın
da, ferdî ilişkileri de büyük önem arz etmektedir. 
Bunun için, 1475 sayılı îş Kanunumuzun ve biniyor
sunuz 1475 sayılı îş Kanunumuzdan evvel ta 1936 
tarihinde Atatürk zamanımda hazırlamış olan (Ve 
hafen zevkle okuduğum Türkçesini) tş Kanunu var
dı, sonradan 931 sayılı İş Kanunu çıktı, sonradan 
1475 sayılı İş Kanunu cılktı. 1475 sayılı îş Kanununun 
sistemi değişürifaeımiştir. Sadece ve sadece bazı ko-
mJanda gerekli değişiklikler yapılmıştur. Yani, Sendi
kalar Kanunu yeni baştan hazırlandığı halde îş Ka
nununun sadece bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu 
değiştirilen maddeler şunlardır. 

Ücretin korunması 26 ncı madde, evlenme sebe
biyle işten ayrılan kadın işçilere kıdem tazmünatı öden
mesi. Çünkü, bu büyük bir ışjikâyete söbep oluyor
du. Diyordu ki kadın işçiler, «Büz evleniyoruz, çaış-
mıajk isıtemiiyoru'z; fakat ayrâdiığımız zaman işyerlin

den kıdem tazminatını alamıyoruz.» Onun için, on
lara bir özellik getirtildi; evlenme sebebiyle işten ay
rılan kadın işçi iısıtilfa etmiş olmasına rağmen, bir se
ne içerisinde kıdem tazminatını alabilecektir. Sonra, 
bu 14 üncü madde; sonra, daha fazla sakat ve eski 
hulkürniL'ünün işe yerleştirtiilmesine imkân sağlanması, 
25 inci maddede ufak bir değişiklik yapıldı. Sonra, 
damim arkadaşlarımın üzerinde durduğu otel, motel, 
lokanta gibi işyerlerinde müşterilerden toplanan yüz
delerin bu işyerlerinde çalışan bütün işçilere adil bir 
şekilde -dağıtiilması, 47 nci maddede bir değişiklik 
yapıldı ve bu tabiî zor bir değişiklikti. Şimdi, bunun 
da sebebi şu : 

Yıllardır iş hukuku ile uğraşan arkadaşlarım ve 
sendikacı arkadaşlariım hatırlarlar. Sosyal barışın bo
zulması ndaki sebeplerden bir tanesi de bu lokantaflar-
da, ote'jlerdb ve 'motelterdeküı mutfak ile garsonlar 
arasındaki kavgadır. Mutfakta çalışanlar derler ki, 
«fBiız yemeği pişiriyoruz, ocağın karşısında biz çalı
şıyoruz ötekıiıler sadece bunu dağıtıyor ve yüzdeleri 
onlar topluyor biz hava alıyoruz.» Hatta ondan do
layıdır ki, dikkat ederseniz lokantalarda, otellerde 
mutfaklarda çalışanlar maktu ücretle çalışır ötekiler 
ise, maktu ücret ve bir de onun üstünde yüzde alırlar. 
Bu bir dengesizlik yaratıyor ve diğer ülkelere de bak
tığımız zaman bunu bir sisteme bağladıklarını görü
yoruz. 

Onun için, îş Kanunu düzenılenirken bu konuda 
da yeni bir düzenleme yapıldı ve dendi ki, «Sadece 
yüzdeyle (Maktu ücretle çalışanlar gene maktu üc-
retlerini alacaklar) çalışma esasını kabul eden (mües
seselerde bu yüzdeler adil biir şekilde dağıtılacak.» 
Nasıl dağıtılacak?.. Bunun da uygulamasını yönetme-
ftilk getirecek. Tabiî kanunun düzenlenmesi kolay, uy
gulamaya geçildiği zaman zor. Çünkü, burada da men
faatler ihtilafı karşımıza çıkıyor. Şilmd'i, ben İstan
bul'da bir restorana gittiğim zaman bütün mutfak-
takiler coştu, ayağa kalktı; garsonlar nerede ise, hiz
met etmeyecekti veya tersine. Demek ki, bu gibi 
durumlarda menfaat 'ihtilaflarını en iyii bir şekilde 
düzenlemek için. katiyen acele etmemek lazım. Fev
kalade dikkatli ve uygulamaya ışık tutacak. 

Onun içindir ki, şimdi elimde yüzdeılerden topla
nan paraların işçilere dağıtımı hakkında yönetmelik 
hazırlanmıştır; fakat hâlâ daha henüz yürürlüğe ko
yamadık. Neden?... Çünkü, tecrübeler onu göste
riyor ki, acele verilmiş kararlar fevkalade tehlikeli 
olmaktadır. Çünkü, böyle sosyal muhtevalı yönetme
liklerin çıkarılmasında yapıilacak bir acele sonradan 
tamiri mümkün olmayan bazı haksızlıklara sebep 
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olabliır. Bumdan dolayı, teker teker belki de çok ya- | 
kında 'bir, İki oteli daha ziyaret ederek; çünkü, otel
lerde yetki! arkadaşiarırnız tarafımdan daimî surette 
uygulatmaları görülmektedir, yabancı ülkelerdeki tat
bikatları da getirttik mümkün olduğu kadar bu ko
nuda hata yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü, dediğim 
gibi, yapılımıış 'bir hatanın sonradan sosyal muhtevalı 
uygulamada düzeltilmesi zor olmaktadır. 

ŞimdÜ, bundan doliayı 'bîr, iki tane telgraf aldım; 
bir an evvel bu yönetmeliğin çıkartılması isteniyor. 
Dediğilm gibi, yönetmelik hazır; fakat bir, iki nokta-
daiki bir tereddüt bunu bugüne kadar gediktirdi; fa
kat bu tereddütleri giderecek tedbirleri de arkadaş
larım almıakttadııflar ve bugüne kadar dia bu konuda 
Kanun yürüdüğe girdiği için, işverenler bunu bazen 
bir avans olarak ödemektedirler. Blinaenale'yh, işçile
rin bundan bir kaybı olmaz. Çünkü, Kanun yürür
lüğe girdiği tar-ilhten itibaren uygulanacağına göre, 
yönetımeliiğin çıkmasıyla beraber kimlerin ne miktar, 
nereden kimden alınıp kime verleoeği de zaten or
taya çıkacaktır. 

Yenli götürülen değişikliklerden bir tanesti; jş süre
lerinin azaltılmasıdır. O da, bugüne kadar 48 saat 
olan haftalık çalışma süresi 45 saate indirilmiştir. I 
Tabiî 'bunun da kendine göre sebepleri vardır, niçin 
burnu yaptık. 

Diğer taraftan, «isteği halinde kadın işçiye do
ğum iznünden sonra altı aya kadar ücretsiz iizin veril
mesi» sekinde yeni bir değişiklik yapılmıştır. I 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tehlikeye düştüğü 
durumlarda işin durdurulması veya işyerinin kapatıl
masıyla Mgilİ bazı değişiklikler yapılmıştır ve bu ko
nularda uluslararası sözleşmielere uygun olan iyileşıti-
riöi birtakım değişikliklere gidilmiştir ve bu Kanunda 
yapılan değişiklik sebebiyle tş Kanununda yer ajan 
tüzüklerde de Ve yönetmeliklerde de yapılması gere
ken değişiklikler de süratle hazırlanmıştır, bir kıısmı 
çılkarılımıştır, bir pisimi'çıkarılmak üzeredir. 

Bütün amacımız da çok kısa bir süre kalan gö
rev süremiz içerisinde; şimdi, bunu da şöyle söyle
meme müsaade ediniz, Alpdündar'a onu söylüyorum. I 
Sayın Alpdündar, nasıl sendikalara 1 Ocağa kadar 
durumlarını düzeltmesi için bir süre verdiysek, ken
di kendimize de böyle bir süre verdik. Kendi iken- I 
dimize de süre, çok yakında sonuçlanacağına gö- I 
re, bizim de o süre içerisinde bu değişiklikleri yap
mamız gerekmektedir. Bu hususta kimsenin endi
şesi olmasın. Favkalade kısıtlı durumumuza rağmen, 
elimizden geldiği kadar bu tüzüklerin ve yönetmelik
lerin de çıkarılmasına çalışıyoruz. | 

13 . 10 s 1983 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, konuşma süreniz
le birlikte sorulara cevap verme süreniz de bitmiş
tir. Acaba daha konuşmanızı tamamlamak için bir 
süreye ihtiyacınız var mı efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet Sayın 'Başkan. Bunun tek sebebi arkadaşlarım
la dertleşmektir. Bu dertleşmek arzusu benim pek 
sevmediğim halde sizin sürenizi ihlale götürmüştür. 
Halbuki, biliyorsunuz sürenin ihlali fazla mesaiye 
sebep olur; ama bendeniz fazla mesaî talep etmiyo
rum. Sadece eğer müsaade ederseniz İki, üç daki
ka içerisinde toparlayalım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sayın Bakana beş 
dakikalık daha süre verilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler^ Ka
bul edilmiştir.. 

Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Şimdi arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığının çok mü
him iki görevi var. Bunlardan bir tanesi, Çalışma 
Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yürüttüğümüz iş ha
yatının (Hem toplu iş ilişkilerinin, hem ferdî iliş
kilerin) düzenlenmesi. 'Bunun yanında Çalışma Ba
kanlığının bir anagörevi daha var, o da; iş teftişi, 
işlerin denetlenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. 
Çünkü, arkadaşlarım temas etti, fevkalade haklılar, 
iş kazaları büyük boyutlara ulaşmıştır. İş kazalarının 
azaltılması için teknik alandaki gelişimi izlemek ge
rekmektedir. Yoksa, Allah kaza vermesin, diyerek 
oturmak bir işe yaramaz. 

Bundan başka, teknolojideki gelişime ayak uydu
racak eğitimin de mutlaka yapılması lazımdır ve öyle 
zannediyorum ki, bu eğitimi yapmak her şeyden 
evvel işyerlerinin sahibi olan işverenlere terettüp 
eder. 

İş güvenliği müfettişlerinin sayılarının artırılması 
için elimizden geleni yapıyoruz. İş güvenliği müfet
tiş yardımcılarını yeterlilik imtihanına sokarak, ken
dilerini iş güvenliği müfettişi haline getirdik ve ken
dilerinden boşalan kadrolara da imtihan açarak dışa
rıdan iş müfettişi alıyoruz. Demek ki, özellikle işye
rindeki denetim personeli bu konuda yeterli bilgiler
le donatılmalı, işveren vekillerinin de denetime aza
mî derecede önem vermeleri sağlanmalıdır. Bütün ar
zumuz, benden sonra gelen balkanların gece yarısı, 
sağda - solda, kaza oldu denilip, oralara gönderil
mesini önlemektir. 

Bugün üretim şüphesiz fevkalade önemlidir, hiç 
ona söyleyeceğim bir şey yok; fakat bunun yanında 
işçilerin görmekte oldukları işler dolayısıyla maruz 
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(kaldıkları risklere karşı korunmaları da şarttı^ îş 
güvenliğinin gerekleri İle üretimin çatıştığı durumlar
da ekonomik dan üretim unsuru ile sosyal olan işçi 
sağlığı unsuru arasında adalete ve toplumun yararı
na uygun (bir dengenin sağlanması ve herhalde insan 
sağlığının üstün tutulması şarttır. Bu amaçla, işçi 
sağlığı ve dş güvenliği adı altında yeni bir biliım dalı 
dahi oluşmuştur* Yine bu amaçla, iş güvenliği Iko-
nusunda iş kazalarının azaltılması için Tüzük hazır
ladık ve o Tüzük de Ibugün Danıştayın tetkikine arz 
edilmiş bulunmaktadır. Bu Tüzük, iş Kanununun 
73 üncü maddesine uygun olarak İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Tüzüğüdür. Bundan haşka, yine genelge
ler çıkarttık. Eski genelgeler bir miktar tenkite ma
ruz kalmıştı, onları da değiştirmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Son olarak şunu da söylememe müsaade ediniz; 

Çalışma Bakanlığının en aslî sorunu olmamakla be
raber, son zamanlarda büyük bir problem haline ge
len, Çalışma Bakanlığının yurt dışındaki işçilerle 
olan ilişkisi ve onları koruma görevini yüklenmiş ol
masıdır,; Çünkü, biliyorsunuz 196Q'lı yıllardan son
ra işgücü arzının çok olduğu ülkelerden, işgücü ta
lebinin çok olduğu ülkelere doğru bir akım olmuştur 
ve özellikle Türkiye ile Almanya arasındaki tarihî 
dostluk sebebiyle belki de Türk işçileri fazla mik
tarda Almanya'ya gitmiştir ve hugün Almanlar, ta
şınabilir sınırı aştığı içlin ve uyum da sağlayama
dıkları için bundan bazı rahatsızlık duymaktadırlar. 
Bu hususıta zannediyorum ki, arkadaşlarım yakinen 
bu aktüel konuyu takip dönektedirler. Çalışma Ba
kanlığı elinden geldiği kadar bu işin üzerindedir ve 
zannediyorum ki, bugüne Ikadar başarı sağlamıştır. 
Çünkü, haşarı sağlandığının ölçüsü benim için şura
dadır : Yabancı ülkelerdeki işçilerden gelen mektup
lar; benim için bu işin miyarı budur. Yabancı ül
kelerden gelen mektuplar benim için fevkalade önem
lidir ve Türkiye'ye gelen müteaddit heyetlerin (Vay-
sseker olsun, Zimmermann olsun, Blum olsun, Kürt 
olsun, ondan evvel gelen Sebiller olsun. Drester ol
sun, kim gelirse gelsin) hepsine biz büyük bir açık 
kalplilikle ve hiçbir şey saklamadan bu işin boyutla
rını, hukukî yanlışlar varsa onları ve alınması lazım 
gelen tedbirleri anlatıyoruz. Kendileri bazen ikna 
oluyorlar, 'bazen ikna olmuyorlar. Bizim vazifemiz 
sadece ikna etmek değil, gerçekleri ortaya getirmek
tir ve gerçekleri de söylediğimiz zaman, kolay kolay 
ona verilecek cevap da bulamamaktadırlar. Bu ko
nunun üzerinde fazla durmak istemiyorum; çünkü 
Alman Hükümetiyle temasımız her an mevcuttur ve 

devam etmektedir. Yeni FDP üyeleri de yakında ge
lecektir. Onun için ve vakit de bittiği için bu konu 
üzerinde fazla durmadım; ama bu konu zaten aleni 
olarak gazetelerde ve televizyonda da yer aldığına 
göre, arkadaşlarım vaziye'ti herhalde takip etmekte
dirler. 

Sayın Başkan; 
Fazla mesai istememek için sözlerimi burada bi

tiriyorum. ILO ile ilişkilerimiz iyidir. Kendileri mü
teaddit defalar Türkiye'ye geliyor. Tabiî her kanu
nun mükemmel olmasına imkân yok. Bazı tenkit et
tikleri yerler vardır; ama ona rağmen ILO ile iliş-
'kilerimiz dostane bir şekilde devam etmektedir. 

Hepinize sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı su
nakken; zannediyorum ki, daha henüz hepimiz genç 
olduğumuza göre nasıl olsa yine müteaddit yerlerde, 
şurada burada ziyaretinize geleceğim, siz de beni zi
yaret ederseniz fevkalade minnettar kalırım; sağolun. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; , Bakanlık çalışmalarıyla ilgili ola

rak Sayın Balkanın açıklamalarını ve bu arada mev
cut konuşmalara ve sorulara cevabını da bu vesileyle 
dinlemiş olduk. 

Başbakanlığın bir tezkeresi var, okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : Çalışma Bakanlığının 5.10.1983 tarihli ve 
10.807.2/1433 sayılı yazısı. 

69 uncu Uluslararası Çalışma Konferansında ka
bul edilen sözleşme ve tavsiye kararları hakkında Ça
lışma Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasın
da Danışma Meclisi'ne bilgi sunulmasına ilişkin Ça
lışma Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazı ve eki
nin fotokopileri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

T.C. 
Çalışma Bakanlığı 

Araştırma Planlama 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 10.807.2/1433 

Konu : Danışma Meclisine Uluslararası Çalışma 
Sözleşmeleri Hakkında bilgi sunulması. 

Başbakanlığa 
' Ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı (İLO) Anayasanın 19 uncu maddesıinim 5 (b) 
ve 6 (b) fıkraliarı uyarınca, Hükümetlerin, Uluslar-
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arası Çalışma Konferanslarımda kabul edilen Söz
leşme ve Tavsiye Kararları hakkında, kabul tarihin
den başlayarak 12 ay veya engeç 18 ;ay içinde yetki
li malkam olan yasama meclislerine bilgi sunmaları 
gerekmektedir. 

1 - 22 Haziran 1983 tarihlerinde toplanan 69 un
cu Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edi
len : 

1. Meslekî Rehabilitasyon ve İstihdama ilişkin 
159 sayılı Sözleşme ve 168 sayılı Tavsiye, 

2. Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına iliş
kin 167 sayılı Tavsiye hakkında, yukarıda açıklanan 
nedenle Danışma Meclisine bilgi sunulması gerekti
ği ve bunun Bütçe müzakereleri sırasında yerine ge
tirilebileceği düşünülmektedir. 

Bu amaçla yapılacak konuşmanın metni ilişikte 
sunulmuştur. 

Uygun görüldüğü takdirde bilgi sunma talebi
mizin Danışma Meclisi Başkanlığına iletilmesini emir
lerine arz ederim. 

Turhan ESENER 
Çalışma Balkanı 

Uluslararası Çalışma Sözleşme ve Tavsiyelerini 
Danışma Meclisine Sunmak İçin Çalışma 

Bakanının Yapacağı Konuşma Metni 

Ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan Uluslar
arası Çalışma Teşkilatı Anayasanın 19 uncu madde-
sinlin 5 (b) ve 6 '(b) bentleri gereğince Uluslararası 
Çalışma Konferanslarında; kabul edilen Sözleşme ve 
Tavsiye Kararları hakkında Bakanlığıimın, Yasama 
organıma 'bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara 
geçirilmesi gerdkmektedir. Aşağıdaki bilgüieri kısaca 
vermeme müsaadelerini rica/arz ederim. 

Uluslararası Çalışma Konferansının 1-22 Hazi
ran 1983 tarihlerinde Cenevrede yapılan 69 uncu top
lantısında : 

1. Meslekî Rehabilitasyon ve isftihdaima ilişkin 
159 sayılı Sözleşme ile 1168 sayılı Tavsiye ve 

2. Sosyali Güvenftik Haklarının Korunmasına liş-
kin 167 saydı Tavsiye kabul edilmiştir. 

Bu Sözleşme ve Tavsiyelerde yer alan hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. Yukarıda bahsi geçen Sözleş
menin ülkemiz tarafından onaylanabiliirliği hakkın
daki görüşümüz çalışmalar tamamlandıktan sonra ay
rıca sumdacaktır. 

Meslekî Rehabilitasyon ve İstihdama İlişkin 159 
sayılı Sözleşme ile 167 sayıl* Tavsiye Kararı : 

159 sayılı Sözlieşme'nin tanınılan içeren birinci 
bölümünde sakat, «fizikî veya zihnî sakatlığı sebebiyle, 
uygun bir iş bulma, bunu muhafaza etme ve mesle
ğinde ilerleme imkânı hissedilir derecede kısıtlanmış 
'kişi» olarak tanımlanmaktadır. Meslekî rehabilitas
yonun amacı ise, sakatlara uygun iş temini ve bunu 
muhafaza etmelerini sağlamak olarak beklenmekte
dir. 

İkinci bölümde meslekî rehabilitasyon politika
sının prensiplerinin neler olacağına dair hükümler yer 
almaktadır. IBU cümleden olarak, bütün üye ülkelerin 
'imkânlar ölçüsünde, milî şartlar ve uygulamalara uy
gun olarak, sakatların meslekî rehabilitasyonu ve 'is
tihdamı ile ilgili politika tespit etmeleri, uygula-
ımaları ve periyodik olarak bu politikayı gözden ge
çirmeleri öngörülmektedir. Bu politikanın amacı, her 
türden sakata 'hitap edecek nitelikteki tetbirleri ve 
sakatların istihdamı (imkânlarını geliştirmeyi garanti 
altına almak, sakat işçilerle diğer işçiler arasında 
eşitliği sağlamaktır. 

Sözleşmenin üçüncü bölümünde ise, uygulama için 
ulusal düzeyde alınacak tedbirler öngörülmektedir. 
Bunlar arasında sakatlar 'için meslekî yönlendirme 
meslekî eğitim; sakatlara iş temin ediecek, bunu mu
hafaza etmelerini sağlayacak, meslekî gelişmelerini 
kolaylaştıracak servislerin ihdası gibi hususlar yer al
maktadır. Bu bölümde ayrıca, meslekî rehabilitasyon 
hizmetlerinin kırsal kesimlerde ve ücra bölgelerde de 
ihdası öngörülmektedir. 

Meslekî Rehabilitasyon ve İstihdam konusunda. 
kabul edilen 167 sayılı Tavsiyede ise özürlü kişilerin 
'istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için işverenlerin 
teşvik etmeleri, korunmalı istihdam imkânlarının ge
liştirilmesi gibi tedbirler yanında, fizikî ve mimarî 
engellerin ortadan kaldırılması, uygun ulaşım imkân
larının sağlanması özürlü kişilerin rehabililtasyonunda 
kullanılacak araç - gerecin ithalinin vergiden muaf 
tuıtulmaisı gilbı konular düzenlenmiş bulunmalktadır. 

2. Sosyal Güvenlik Halklarının Korunmasına 
ilişkin 167 sayılı Tavsiye 

Çok sayıda işçinin sosyal güvenlikle ilgli hakla
rının korunması amacıyla geçen yüü Uluslararası 
Çalışma Konferansında kabul edilen aynı nitelikteki 
Sözleşmeyi tamamlamak amacıyla KonferansICa 167 
sayılı Tavsiye kabul edİlmiştlir. 

Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına Hisjfcin 
Tavsiye le, bir yıl önce kabul edilen Sözleşmeyi onay-
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layıp onaylamadıklarına bakılmaksızın, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatına (ILO) üye tüm ülkeler, kendli 
aralarında veya üye olmayan diğer devletlerle, göç
men işçdlerlin hak edecekleri maluliyet, yaşlılık, ölüm, 
iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarının Ödenme
sinde ortaya çıkabilecek engelleri ortadan kaldırmak 
için malî ve idarî (anlaşmalar yapmaya davet edil
mektedir. 

İkili ya da çok taraflı anlaşmaların düzenlenme
sini kolaylaştırmak liçin Tavsiyeye ek olarak örnek 
hükümleri kapsayan biir «Tip Sözleşme» ve anlaş
malar arasında koordinasyonu sağlamak içlin de bir 
«Model Anlaşma» hazırlanmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — BilgilerMze sunulur. 

Sayın üyeler; Çalışma Bakanlığı 1984 Malî Yılı 
'Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Büt
çenin bölümlerine geçilmesinıi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi Ikalbul edlimliştir. 

Bölümleri okultuyoruım. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI IBÜTÇESt 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

1011 Genel yöne'tim ve destek 
hizmetleri 325 704 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzen
lenmesi 4 900 861 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 146 114 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Çalışma Bakanlığı Bütçesi Danış
ma Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır* Büt
çenin, gerek Çalışma Bakanlığının tüm personeline, 
gerdk Millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. '(Alkışlar) 

B) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
IBÜTÇESt 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz.; 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayırf üyeler; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt

çesi üzerinde Sayın Aydar önceden söz istemişlerdi, 
(Daha evvelki Genel Kurul kararına göre) yalnız 
gönderdikleri bir tezkerede söz isteğinden vazgeçtik
lerini beyan ediyorlar. 

iBu nedenle müsaade ederseniz, biraz evvel uygu
ladığımız üzere, Sayın Komisyon ve Sayın Bakan 
konuşmalarını yapmadan evvel, soru sormak ihtiya
cını hisseden sayın üye varsa, onları yazalım, tespit 
edelim ve Sayın Bakan konuşmasıyla birlikte sorula
rı da cevaplandırsın efendim. 

Soru sormak isteyen sayın üyemiz var mı?... Sa
yın Hamitoğulİarı ve Sayın özkaya. 

Sayın Hamitoğulİarı, buyurun. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım. 
İki küçük soru yöneltmekle yetiniyorum Sayın 

Başkanım: 
Birincisi; dün Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçesi 

dolayısıyla kısaca değinmeye çalıştığım vahim bir ge
lişme (ile ilgilidir. 

Sayın Başkanım; izlenmekte olan sanayi politika
ları ve modelinin bir sonucu olarak, sanayi tesisleri
mizin kuruluş yeri isabetle seçilemediği için, tarım
sal arazilerimizin, ekilmeye müsait olan en verimli 
arazilerimizin ibu nedenle yok olduğunu geçen gün 
rakamlarla arz ettim, onları tekrarlamak istemiyo
rum. Sayın Balkanım ilgi duyuyorlarsa, oradan da 
(Zaten ellerinde de vardır) izleyebilirler. 

Şimdi, soruyorum: Sayın Bakanlığımızın tarımsal 
kesimin 'bu en verimli topraklarının, hiç gereği yok
ken; çünkü 'bir sanayi tesisi başka yerde de kurula
bilir, burada verimli topraklar üzerinde kurulması
nın millî ekonomiye vereceği zararlar da göz önüne 
alınarak, sanayi tesislerinin bu fedi gidişi önlemek yo
lunda bir çalışmaları var mı, bir politikaları var mı? 
Varsa, bunu izah etmelerini rica edeceğim. Yoksa, 
böylesi bir politika izlemeyi düşünüyorlar mı? 

İkinci küçük ve son sorum: 
Sayın Başkanım; birkaç kez belirttim, bu yıl ye

niden belirtmek gereğini duymuyorum. Çünkü olum
lu bir yansıma gelmedikten sonra bir yarar yok; ama 
yine belirteyim. Türkiye'de bir küçük sanayi deni
len sahipsiz bir kesim var. İzlenen sanayi politika-
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lan, Türkiye'yi sanayileştirmeyen sanayi olmasının 
bir yansıması olduğu İçin de söylüyorum; Sayın Ba
kanım, bu literatürde yeni, falan diyorlardı ya, iş
te bunun bir örneğidir. Sanayileştirmeyen sanayi mo
delinde bir ülkenin küçük sanayileri ile 'büyük sanayi 
arasındaki çok yönlü irtibat da maalesef kurulamı
yor, Ikurulamamıştır. Onun için küçülk sanayinin ül
keye sağlayabileceği katkılar, burada inkıtaa uğra
maktadır. Oysa, Türkiye'de küçük sanayinin kümü-
latif etkisi, bir çok yerde büyük sanayiden de daha 
büyüktür; ama ne var ki, bu küçük sanayi Devlet 
desteğinden, Devlet himayesinden, bir örgütlenmeden, 
bir koordinasyondan yoksundur. 

Bu konuda Bakanlığın bir çalışması var mı? Bu 
yanlış gidişi durduracak fikirleri, uygulamaları, pro
jeleri var mıdır? Bunun üzerinde durmakta yarar gö
rüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-

lar ı. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkanım, sayın üye 

arkadaşlarım; 
Sayın Bakanıma, birbirleriyle bağlantılı birkaç so

ru tevcih etmek istiyorum. 
Şunu unutmamalıdır ki, Türkiye ekonomik büyü

me sancılarına rağmen mevcut özkaynakları bakımın
dan eşine ender rastlanan bir ülkedir. Türkiye'mizin 
ekonomik programının başarı şansı, doğru verilerle 
değerlendirilirse, umduğumuz ve düşündüğümüz he
deflere bir an önce ulaşacağımızdan emin bulunmak
tayız. Türk Milletinin başarısı her alanda büyüktür ve 
büyük olacaktır. 

Bu noktadan hareketle sorularımı sunuyorum : 
1. Türk resmî sektör temsilcileri, Türk ekonomi

sinin sınaî birimleri üzerinde sağlıklı ve olumlu so
nuçların alınması ve uygulamaların başarıya erişti
rilmesi için üzerlerine düşen görevi hangi kıstas ve 
ölçülerle yapmaktadırlar? Uyarıları, önerileri, araştır
maları ve bilimsel çalışmaları yeterli midir? 

Soruyu biraz daha açalım : Bizde ve bütün dün
yada döviz girdilerini veya döviz stoklarını en çok 
akaryakıtın erittiği bilinmektedir. Bunu kısıtlamak 
amacıyla, örneğin; otomobil endüstrisinde en ileri gi
den memleketler, dünyanın önde zengin milletleri ve 
bunların başında Amerika Birleşik Devletleri dahil 
olduğu halde, otomobillerini, bizim yerli olarak kul
landıklarımızdan daha küçüğüne çevirirken ve hatta 
iki pistonlu, daha ufak, daha az benzinli arabalara 
yönelirken, bizim bundan müstağni kalarak, hiç de 
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oralı olmayarak, dünyadan haberimiz yokmuş gibi, 
buna ihtiyaç duymadan, arabaları küçültmek yerine 
hatta büyümesine razı olmak, rahatlamak, hangi ce
saret verici kaynaklara dayanmaktadır? 

2. Özellikle ağır sanayi sektörlerimizde, dünya 
piyasalarında tonu 24 dolara petro - kok varken, bu
nu düşünmeyerek tonu 200 dolara petrol kullanılma
sının hikmeti nedir? Bunu tercih ettiren sebepler ne
lerdir? 

3. Tam rekabetin olmadığı, bu şartlarda belki 
olmasının da imkânı bulunmadığı iç pazarlarımızda 
etkili faktörleriyle birlikte, fiyat denetimlerini nasıl 
yapabiliyorsunuz; nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Ser
best dünya piyasa ölçülerine uyum göstermesi, ma
liyet ve verimlilik hesaplarına dayanması gereken ye
terli; fakat gerçek kâr oranlarını hasıl tespit ediyor
sunuz? iç pazarlarda bir traktörün, dış pazarlardaki 
aynı traktöre oranla üç ve hatta dört misli bedelle 
satılır ve fiyatlar bu mantık silsilesi ile tespit edilirse, 
rekabet ve kalite, bu iki özellik bir arada nasıl bağ
daştırılır? 

Buna ilaveten bir de gümrük duvarı ile himayeye 
alınmakla, ihracatı geliştirme felsefesi neyle oluşturu
lur? Yerli sanayi mamullerini himaye etmek elbette 
anaprensibimizdir. Yanlış anlaşılmasın; aleyhinde ko
nuşmuyorum; ancak tedbirleri eleştiriyorum ve diyo
rum ki, rekabetsizlik kaliteyi düşürüyorsa, sağlıklı ge
lişmeyi geciktiriyorsa ve ekonomik dengeyi bozuyor
sa, buna nasıl dayanılır? Fiyatları ve kaliteyi başka 
türlü nasıl kontrol edersiniz? 

Kaldı ki, serbest sektörde muhtemelen döviz sı
kıntısı yoktur. Başka bir deyişle, Merkez Bankası 
kaynaklarına başvurmadan tüccar belki bir çare bu
lacaktır. Buna karma ekonominin çemberi biraz daha 
açılamaz mı? Bu konuda tozlanmış, tükenmiş mev
zuatın üstüne bir miktar daha gitmeye, zorlamaya 
veya düşünmeye değmez mi? Dünyada uygun em
sali yok mudur? Hızlı gelişme ve genişleme imkânla
rını başka türlü nasıl gerçekleştireceksiniz? 

Şimdi, sorularımı bağlarken, üreticinin elinde do
matesin kilosu üç lirada çırpınırken, korkarım bu sa
bah üç milyona satılan bir traktörün yarın sabaha 
kadar beş milyona yükselmesi bırakacağı kâr zemini 
bakımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bir 
gelişme sayılacaktır. 

Şimdi sorumu tazeliyorum ve bir daha sunuyo
rum : Sayın Bakanım, biz size ve tecrübelerinize ina
nıyoruz. Şimdi size yaklaşarak sunuyorum, soruyo
rum; ekonomiyi sanayide ve sanayide ekonomiyi top-

— 297 — 



Danışma Meclisi B : 177 

lamak ve pekiştirmek yerine, bu gidişle gücümüzü 
dağıtmıyor muyuz?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Bu heyecanlı soruya teşekkür ede

rim Sayın özkaya. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim sorulara?.. 
BÜTÇE - PUAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, hem genel konuşma

nızı, hem de sorulara cevabı lütfedin efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
VEKİLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEH
MET TURGUT — Muhterem Başkan, Danışma Mec
lisinin değerli üyeleri; hepinizi saygı ile selamlaya
rak sözlerime başlamak istiyorum. 

Aşağı yukarı iki arkadaşımız sual sordu; ama be
nim konuşacaklarım da bu suallerin içinde olduğu 
için, sadece bu suallere cevap vererek neticeye var
mak istiyorum. 

Muhterem üyeler; Sayın Hamitoğulları, sanayi te
sislerimizin kuruluş yerleri mevzuunda sual sordular. 
Şüphesiz sanayi tesislerimizin kuruluş yerleri bir po
litikanın neticesi tespit edilmektedir. Bu politikanın 
elle tutulur görüntüsü organize sanayi bölgeleridir. 

Organize sanayi bölgelerinin hemen her vilayete 
diyebileceğimiz ölçüde geniş tutulması ve bütün Tür
kiye'ye yayılmasının sebebi sanayimizin belli yerler
de toplanması ve bu toplanan yerlerin de tarım ara
zisi olmamasıdır. Yalnız burada bir yanlış anlamayı 
veya yanlış anlaşılmayı ve Türkiye'de bazı sloganların 
doğruymuş gibi yaygın hale gelmesini de cevaplandır
mak isterim. Tabiî Sayın HamitoğuUarı'nın sualinde 
böyle bir şey olduğu aklımdan geçmez; ama Türki
ye'de bu vardır. 

«Umumiyetle sanayi tarım arazisine kurulmakta
dır ve Türkiye'nin tarım arazileri sanayie verilip, uçup 
gitmektedir.» diye bir kanaat vardır ve bu bilhassa 
Bursa Vilayeti için söylenmektedir. Ben sadece Bursa 
Vilayetindeki durumu sayın üyelere arz etmek iste
rim. Sayın üyeler zannediyorum benim izahatımdan 
sonra Bursa Vilayetinde dâhi böyle bir hususun ol
madığını göreceklerdir. 

Muhterem üyeler; Türkiye'de sanayinin geldiği 
günden beri bir sanayi tesisi kurulduğu zaman mutla
ka tarım arazisinin dışında kurulması istenmiştir. He
le tarım arazisinin yanında tarıma uygun olmayan bir 
arazi varsa, mutlaka tarıma uygun olmayan arazi ter
cih edilmiştir. Bu, bütün fabrikalar, bütün sanayi te-
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sisleri tarıma uygun olmayan arazi üzerinde kurul
muş demek de değildir. 

Sanayileşmenin başlangıç yıllarında her memleket
te olduğu gibi, «Sanayi gelsin de nereye gelirse gel
sin, sanayi kurulsun da nereye kurulursa kurulsun.» 
felsefesi ile Türkiye'de de birtakım yanlış tatbikatlar 
olmuştur; ama bu iddia edildiği gibi veya zannedildi
ği gibi fazla değildir. 

Şimdi, Bursa'nın durumunu izah etmek isterim. 
Bursa'da organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Bu böl
geyi bugün gören arkadaşlarım hakikaten, «Bu böl
geye bu sanayi niye kurulmuştur?» diye sorabilirler, 
düşünebilirler; fakat eski durumunu bilenler, Bursa' 
daki organize sanayi bölgesinin Yalat Çayırı deni
len bir bataklığa kurulduğunu bilirler. Yani bugün 
Bursa'da gördüğünüz ve «Şeftali bahçelerine sanayi 
kuruldu.» denen yer Yalat Çayırı denilen bir batak
lıktı. Mandalar o bataklıkta yazın serinlemek için su
ya girerlerdi, önce o kurutuldu. Zaten kumlu bir ara
zidir, ekin yetişmez. Onun yerine organize sanayi böl
gesi geldi, orası da bugün sanayi tesisleri ile doldu; 
fakat her sanayi tesisi fabrikasının önünü, arkasını 
sulayarak, dışarıdan toprak getirerek çim ekti, ağaç 
dikti. Şimdi orası sanki bahçeler içerisine fabrika ku
rulmuş gibi bir havaya girdi. 

Bursa'da bir de TOFAŞ var. TOFAŞ'ın da etrafı 
bahçelerle doluymuş gibi havanın içerisinde; fakat 
Bursa'yı gören arkadaşlara ben rica ediyorum, TO
FAŞ'ın önünden geçerken yolun öbür tarafına bak
tıkları zaman orasının da sazlık, bataklık olduğunu 
göreceklerdir ve ot bitmez; yani TOFAŞ kurulduğu 
zaman da yeri öyle idi. 

Bursa'da bir de çimento fabrikası var. O da zaten 
Uludağ'ın eteklerine kurulmuştur. Dumanı Uludağ'a 
doğru gider. Hammaddesi de orada dağdan alınır; ya
ni etrafında zaten ekili arazi yoktur. 

Şimdi, Bursa'nın durumu böyle olduğuna göre 
bugün Türkiye'de milyonlarca insan Bursa'da şeftali 
bahçelerinin sanayi olduğunu iddia eder, birçok kim
se de buna inanır. Bunun hakiki durumu budur. Di
ğer yerlerde de buna benzer durumlar vardır; fakat 
bunu söylemekle de bütün sanayi tesislerinin tarıma 
uygun olmayan arazide kurulduğunu iddia etmek is
temiyorum. Bunun politikası; sanayi tesisleri eğer yer 
bulunuyorsa mutlaka tarıma uygun olmayan arazi üze
rinde kurulmalıdır. 

Bir realiteyi de sayın üyelere arz etmek isterim. 
Biz bir etüt yaptırdık Adana Vilayetinde, Antalya 
Vilayetinde, Bursa ve Balıkesir Vilayetinde. En ve
rimli araziye sanayi kurduğumuz zaman, en verim-



Danışma Meclisi B : 177 13 s 10 s 1983 O : 1 

siz sanayii kurduğumuz zaman zannediyorum bire 
150*dir sanayinin verimi. Bu bize gösteriyor ki, eğer 
bir sanayie mutlaka ihtiyaç varsa ve o sanayinin ku
rulması gereken yerde de hiçbir şekilde tarıma uygun 
arazi yoksa, o sanayii de kurmaktan vazgeçmemek 
gerektiğine inanmaktayız. 

Şunu demek istiyorum; eğer şartlar öyle getiriyor
sa ve biz bir sanayii bir yere kuracaksak, orada da 
tarıma, uygun sanayi yoksa, gerektiğinde tarıma uy
gun sanayii de kurmak; mutlaka o arazi tarıma uy
gundur diye onu kurmaktan vazgeçmemiz lazım. Eğer 
böyle bir şey düşünülseydi ben samimî olarak inanı
yorum ve bu inancımı arz etmek isterim, Almanya bu
gün patates satan ve patates yetiştiren bir memleket 
olmaktan öteye gidemezdi. 

Sayın Hamioğulları, küçük sanayi siteleri üzerin
de durdular. Küçük sanayi siteleri mevzuunda Sa
yın Hamitoğulları gibi düşünüyoruz. Hakikaten kü
çük sanayi mensupları Türkiye'nin en büyük dinamik 
gücüdür. 

Ben Sayın Hamitoğulları'na fikirlerini daha kuv
vetlendirmesi için bir istatistik rakam vermek iste
rim. Benim daha evvelki Bakanlığım zamanında 1965 
ila 1969 yılları arasında dükkân verdiğimiz küçük 
sanayi mensupları üzerinde bir etüt yaptırdık. Bu etüt 
bize şöyle bir netice verdi; ki, o zamanlar bugün
kü kadar çok sanayi sitesi de yapılmıyordu. Bunun 
bilinmesinde fayda var; yani 4 - 5 vilayete inhisar 
etmişti, yapıp da dükkân teslim ettiğimiz kimseler. 
Bunlar arasında 341 kişi bugün 100 işçinin üzerinde 
işçi çalıştırmaktadır. Bu, benim kanaatimce, Türk in
sanının bu sahada ne büyük bir kapasite, ne büyük 
bir dinamizme sahip olduğunu gösteren çok güzel bir 
rakamdır. Biz bunu tespit ettiğimiz için, bugüne ka
dar sadece küçük sanayi sitelerinde dükkânlar ya
parak vatandaşların dükkân sahibi edilmesi düşünül
müştür-. 

Biz yaptığımız etütle bunun kâfi olmadığını gör
dük ve şimdi küçük sanayide dükkân verdiğimiz in
sanlara bir miktar işletme kredisi, bir miktar da teç
hizat kredisi verme prensibini getirdik. Bunu 1983 yı
lında tespt ettik. Kars, Erzurum, Bingöl ve Gümüşha
ne'yi pilot bölge olarak seçtik.. Buradaki tatbikat bize 
çok müspet netice verdi. Bu sene 3 milyara yakın bu 
mevzuda fon konacak ve % 2,5 faizle küçük sanayi 
sitelerinde, dükkân verdiğimiz kimselere işletme kre
disi ve teçhizat kredisi vereceğiz. Bu, Türkiye'de hem 
yenidir, hem de çok büyük bir imkân sağlayacak 
kaynaktır. Durumu bu şekilde arkadaşıma ve sayın 
üyelere arz etmek isterim. 

Sayın özkaya, Türk müteşebbislerinin kendilerin
den beklenileni verip vermediklerini sordular. Şüphe
siz, Türkiye'de bir müteşebbisler kütlesi yetişmiştir. 
Küçük sanayicisiyle, orta sanayicisiyle, büyük sanayici-
siyle bir müteşebbisler kütlesi yetişmiştir ve bunlar 
hakikaten bugün dış pazarlarda rekabet edecek nok
taya da gelmişlerdir. 

Kül halinde, belki ümit ettiğimiz kadar, belki ta
hayyül ettiğimiz kadar, belki kendilerinden bekledi
ğimiz kadar bir yere varamamışlardır; ama Türkiye' 
de bir özel teşebbüs sanayi kurulmuştur ve bu özel 
teşebbüs sanayii memlekete büyük hizmet etmekte
dir ve her geçen gün de kuruluş safhasındaki birta
kım hatalardan sıyrılarak, kuruluş safhasındaki yan
lışlıklardan kurtularak hem kendilerine, hem de mem
lekete daha iyi hizmet etmek için belli kademelerde 
gelişmeler göstermektedir ve benim inancım odur ki, 
ekonomimizin bilhassa son 4 - 5 yıllık girdiği büyük 
sıkıntıdan 1 -2 sene içerisinde çıkılacaktır ve çıkıldık
tan sonra1 bilhassa bizim özel teşebbüsümüz bundan 
çok büyük ders alarak ve çok büyük imkânlar sağ
layarak çıkacaktır. Devlet sadece altyapı tesislerini, 
sadece enerji gibi, yol gibi, telefon gibi tesisleri yap
ması halinde özel teşebbüsün gene önüne geçemeye
cek ve Devletin, belki de bugüne kadar girdiği gibi, 
özel teşebbüsün sahasına girmesine ihtiyaç kalmaya
caktır. 

Bu mevzuda elbette birtakım kusurları olmuştur. 
Bu sadece Türk müteşebbisleri için değildir, sadece 
Türk Devleti için değildir; sanayileşen hem memle
ketin başlangıçta birtakım hataları, birtakım kusur
ları, birtakım yanlışları olmuştur; ama zaman geçtik
çe, tecrübe kazanıldıkça, imkânlar birer birer değer
lendirildikçe bu kusurlardan, bu hatalardan çıkılmak
ta ve daha iyi hedeflere yönelinmektedir. 

Arkadaşımız otomobil fiyatları ve tipleri üzerinde 
durdular. Tasarruf mevzuu üzerinde biz de duruyo-

• ruz, özel teşebbüs de duruyor. Nitekim bir örnek ver
mek isterim : Mesela TOFAŞ, Murat-131 yapımına 
gitmiştir model olarak. Şimdi daha lüks bir - iki mo
dele gitmektedir; fakat Murat - 124'ü de yeniden yap
mak için bir etüt yapmaktadırlar. Yani hem daha 
ucuza otomobil satmak, hem daha tasarruflu otomo
bil ortaya koymak için tekrar, Murat-124 modeline 
dönmek üzere bir etüt-yapmaktadırlar. 

Renault yeni bir tipe gidiyor. Renault'un yeni git
tiği tipin de en büyük hususiyeti yakıtta tasarruf 
sağlamış olmasıdır. 

Bu bakımdan ne Devlet, ne özel teşebbüs dün
yadaki petrol krizine, dünyadaki petrol imkân ve im-
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kansızlıklarına gözünü kulağını tıkayıp bakmaz ve 
duymaz halde değildir. Arkadaşlarım bundan emin 
olsunlar. 

Petro - kok ve petrol fiyatları arasındaki fark ta
biî müesseseler tarafından da bilinmektedir. Bu bi
lindiği için de mesela çimento sanayiinde bütün çi
mento fabrikaları kömüre çevrilmektedir yakıt kul
lanmak için ve kömüre çevrildiği zaman da % 35 ci
varında maliyette tasarruf sağlanmaktadır. Ayrıca da, 
tabiî kömür yerli olduğu için, kullanılacak dolar da, 
çimentonun girdisi olarak fuel - oilden gelen dolar 
da yüzde belli bir rakamdan sıfıra düşecektir. 

Fiyat kontrolü meselesi üzerinde durdular. Fiyat 
kontrolleri 24 Ocak Kararlarından sonra yapılmamak
tadır. Biz mümkün olduğu kadar fiyat kontrollerini 
karter halinde çalışan, bir araya gelip fiyatları sunî 
olarak artıran, bir araya gelip birtakım müşterek sa
tış şirketleri kuran firmalar için fiyat üzerinde duru
yoruz. Rekabete açık olan firmalar mevzuunda fiyat 
meselesi serbest bırakılmıştır. Bunları ancak liberas
yona almakla fiyatlarını ve kalitelerini kontrol edi
yoruz. Nitekim cam liberasyona alınmıştır. 15-20 
gün evvel petro - kimya mamulleri de, liberasyona 
alınmadı; ama hem ithalatı hem de fiyatları serbest 
bırakıldı. Çünkü dışarı ile içteki fiyatlar muvazeneli 
hale gelince, bunları kendi haline bırakıyoruz. Şüphe
siz, yine de sunî fiyat artışlarına, sunî yokluk yara
tanlara, bir araya gelip fiyatları düşürmemek için 
belli fiyatlarda mal satanlara karşı da gerekli tedbir
leri alıyoruz. Bunun da çeşitli yolları vardır; ithal 
mallarını serbest bırakıyoruz, ithal mallarından güm
rüğü kaldırıyoruz. Yani, gümrük duvarları artık es
kisi gibi, her malın koruyucusu halinde olmaktan çık
mıştır. Mümkün mertebe liberasyona doğru götürmek, 
mümkün mertebe ihracatı teşvik etmek istiyoruz. 

Aslında ihracatın teşvik edilmesinde hem kalite 
kontrolü, hem fiyat kontrolü vardır. Kalite kontrolü
nün de en iyi yolu ihracat yapabilmektir, ihracat 
yapabilmek için mutlaka kaliteli mal yapması lazım, 
ihracat yapabilmek için mutlaka ucuz mal istihsal 
etmesi lazım. Bu iki şeyi yaptığı zaman da şüphesiz 
bizim tüketicimiz için maksat hâsıl olmaktadır. 

Şunu da arz etmek isterim : Zannediyorum ge
çen bütçe konuşmalarında da arz ettim; bir sanayi te
sisi veya bir memleketin sanayii belli kademelerden 
geçmek mecburiyetindedir. Birinci kademe; sanayiin 
çocukluk devresi diyoruz veya kuruluş devresi diyo
ruz, bu kademede mutlaka fiyatlar yüksektik ve ka
lite de düşüktür. Her sanayi bu kademeden geçmek 

mecburiyetindedir. Mümkün olduğu kadar iyi sanayi 
politikası tespit edip bu kademeyi çok kısa bir dev
rede atlamak gerekir. 

İkinci kademe; yine fiyatın yüksek; fakat kalite
nin yüksek olduğu devredir. Bu kademenin de müm
kün olduğu kadar kısa devrede geçirilmesi lazım. Şim
di bu iki kademede olan sanayimizin korunmaya ihti
yacı vardır. 

Üçüncü kademe; fiyatın normale gelmesi, kalite
nin de yüksek olmasıdır. Bu kademeye gelen sanayi 
için korumaya ihtiyaç yoktur. Bu kademeye gelebile
cek sanayide korumayı kaldırıp sıkıştırmakta fayda 
vardır. 

Bu bakımdan, hakikaten sanayimizin haddinden 
fazla korunduğu devreler olmuştur. Her kuruluş dev
resinde de böyle şeyler olur; ama bundan sonra sa
nayii korurken bu kademelere son derece dikkat et
mek gerekir. Çünkü fazla koruma da, az koruma da 
sanayiin lehine değildir. 

«Ekonomiyi sanayie bağlamak doğru mudur?» di
ye bir sual sordu sayın arkadaşımız. Zannediyorum 
geçen Bütçe Komisyonunda da bu mevzubahis oldu. 
Türkiye'de hiçbir devirde ekonomi sadece sanayiin 
emrine verilmemiştir veyahut da ekonomi sadece sa
nayiden ibaret görülmemiştir. Zaten bugün, ekonomi
de sanayi mi önde gelir, tarım mı önde gelir fikri 
çok gerilerde kalmıştır; bütün dünyada da çok ge
rilerde kalmıştır. 1930'ların fikirleridir. Bugün artık 
her ikisinin, ölçülü tutulması demeyeceğim, dengeli 
tutulması mecburiyeti vardır. Yani bir yerde tarımı 
tercih etmek, bir yerde sanayii tercih etmek, başka bir 
yerde ikisini bir tutmak gibi bir yere gelinmiştir ve 
Türkiye'de de hiçbir şekilde sanayie zannadildiği gibi 
haddinden fazla önem verlmemiştir. 

Bu önem verilmiş gibi görülmüştür. Bunun sebebi 
de şudur : Kurulan her fabrika sadece sanayie ait 
olarak düşünülmüştür. Esas hata buradan gelmekte
dir. Halbuki kurulan herhangi bir fabrikanın ne ka
darı sanayi, ne kadarı tarım; bunu tespit etmek son 
derece zordur. Bugün bir çimento fabrikasını düşüne
lim : Bu çimento fabrikası ne nispette sanayie hizmet 
etmektedir, ne nispette tarıma hizmet etmektedir? 
Bir barajı düşünelim : Bir baraj ne nispette tarıma 
hizmet etmektedir, ne nispette sanayie hizmet etmek
tedir? Bir gübre fabrikasını düşünelim : Ne nispette 
tarıma hizmet etmektedir, ne nispette sanayie hiz
met etmektedir? Nerede sanayidir, nerede tarımdır? 
Hatta bir demir - çelik fabrikasını düşünelim : Bir 
demir - çelik fabrikası ne nispette tarıma hizmet etmek
tedir, ne nispette sanayie hizmet etmektedir? Bütün 
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fabrikalar için, bütün sanayi ile alakalı tesisler için 
aynı ölçüde değerlendirme yapılabilir ve bu değer
lendirmeler alt alta sıralandığı zaman Türkiye'de Cum
huriyetten beri tarımın mı, sanayiin mi daha çok ka-
yırıldığı, hangisine daha çok değer verildiği proble
mini halletmek mümkün değildir. 

O bakımdan, bir fabrika kuruluyor; ama bu fab
rika sadece sanayie hizmet için kurulmuyor. Bir trak
tör fabrikasını düşünelim : Traktör fabrikası ne öl
çüde tarıma hizmet ediyor, ne ölçüde sanayie hizmet 
ediyor? Sanayie de hizmet ediyor, tarıma da hizmet 
ediyor; ama nispeti nedir? Bunları tespit etmek son 
derece güçtür. Ben inanıyorum ki, bütün beş yıllık 
planlarda, bütün yıllık programlarda birtakım ifadeler 
olmuştur; sanayi sektörü sürükleyici sektördür, tarım 
sektörü şudur, hizmet sektörü budur, diye; ama yatı^ 
rımları değerlendirdiğiniz zaman, yatırımları belli nis
pet ölçüsünde o tarafa veya bu tarafa nispet ettiğiniz 
zaman birinin diğerine tercih edildiği, birinin diğerine 
göre daha önde tutulduğunu tespit etmek, görmek son 
derece zordur. 

Arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sânayi ve Teknoloji Bakanlığı 1984 

Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 3 500 803 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi ve Küçük Sanatla
rı Koruma, Geliştirme ve 
Araştırma Hizmetleri 19 918 197 000 
BAŞKAN — B/ölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilrniştjir.: 

1 Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 86 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştjir. 

Sayın üyeler; bu suretle Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının 1984 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın tüm personeline, gerek Millet ve Devlete hayırlı 
ve uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

C) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 
— Petrol İsleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın üyeler; günlük çalışma progra
mında yer alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı 1984 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, sayın Hükümet hazır. Sayın 
Mehmet Turgut vekâleten bakıyorlar. 

Sayın üyeler; bu Bakanlık Bütçesi üzerinde Sa
yın Aydar söz almışlardı, bilahara vazgeçtiklerini be
yan ettiler. 

Bu Bakanlık Bütçesiyle birlikte katma bütçe olan 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü bütçeleri de birlikte görüşülecek
tir efendim. 

Sayın Komisyon, bir açıklamanız var mı efen
dim?.. Yok. 

Sayın Bakan, müsaade ederseniz sorular da so
rulsun, genel konuşma içinde sorular da cevaplan
dırılsın. 

Sayın üyeler; bir yazılı soru var. Başka soru sor
mak isteyen var mı efendim?.. Sayın Özgöker, Sayın 
Özalp, Sayın Aydar. Kayıt işlemi bitmiştir efen
dim. 

Sayın özgöker, müsaade ederseniz evvela yazılı 
soruyu okutayım, ondan sonra zatıâlinize spz vere
yim efendim., 

Sayın Başkanım 
Sayın Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından aşa

ğıdaki sorumu cevaplandırmasını saygıyla arz ede
rin^ i. 

Doğan GÜRBÜZ 
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Aydın'ın Bozdoğan Kazası Osmanlı imparatorlu
ğunun kuruluş yıllarında kurulmuş bir kazadır. 
Ekonomisi tamamen tarıma dayalıdır. Ovasında in
cir, üzüm, pamuk, zeytin, narenciye ve sebze gibi 
önemli tarım ürünleri yetişir. 

1950'li yıllarda Bozdoğan Kemer Barajı yapıldı. 
Kendi sınırları içindeki bu Barajın elektriğinden an
cak bütün Türkiye enterkönnefcte şebekeye bağlanın
ca istifade edebildi. Daha sonraki yıllarda yapılan 
Akçay Regülatörü vasıtasıyla Nazilli, Yenipazar, Sul-
tarihisar Kazalarının arazileri sulama imkânına ka
vuştu. Ne yazık ki, Bozdoğan'ın kendi sınırları içinde 
bir karış toprağı dahil bu sulama şebekelerinden isti
fade edemedi. 

Bozdoğan Ovasını sulayacak Amasya Regülatö
rü ve sulama kanalı yapımını Bozdoğan ve köyleri 
1960'lı yıllarda beklediler. Daha sonra 19701i yıl
larda da beklediler. 1980'li yıllarda da her yıl prog
rama alınacağı vaadini aldılar. Kaza nüfusu 1975 sa
yımında 7 800 iken 1980 sayımında 7 700'e düştü. 
Yüksek bir tarım potansiyeline ancak Amasya re
gülatörü ve Bozdoğan sulama kanalıyla kavuşacak 
olan Bozdoğanı ve köyleri bu projenin ne zaman baş
layacağının merak ve heyecanı içerisindedirler. Ge
çen sene aynı soruyu Bütçe - Plan Komisyonunda 
da tevcih etmiştim. 1984'te programa alınabileceği 
vaadi verilmişti. 

Türk tarım ekonomisine ve millî gelirine büyük 
katkıları olacak ve her şeyi hazırlanmış bu projenin 
ne zaman uygulamaya konulacağının, Sayın Bakanı
mız tarafından açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Sayın Özgöker, buyurun efendim, 

sorunuzu sorun. 
NURİ ÖZGÖKER — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Müsaade buyurulursa iki sorum var. Birincisi : 

Nükleer enerjiye ne zaman geçeceğiz, kavuşacağız? 
Nükleer teknolojiye geçmek için hükümet politikası 
ve planları hakkında bilgi vermek mümkün müdür? 

îkinci sorum : Türkiye Elektrik Kurumunun İk
tisadî Devlet Teşekkülü iken KİK; yani Kamu İkti
sadî Kurumu haline getirilmesini sakıncalı görmüyor 
musunuz? Bunun zararları; işletme, verimlilik ve eko
nomi bakımından, bir tarafa atmak mümkün mü
dür? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgöker. 
Sayın Özalp, buyurun efendim, sorunuzu lütfe

din. 

I TEOMAN ÖZALP — Sayın Başkan; 
I Benim elimde bir rapor var; 1983 yılı Yıllık Eko

nomik Rapor. Bu, Malî Yıl Bütçe Tasarısıyla birlik
te Kurucu Meclise Hükümet tarafından sunulan ra
por. 

I Şimdi bu raporda, enerji bölümünde değişik ener
ji kolları ele alınmış. Üç değişik enerji üzerinde soru
larım olacak. Bunun birincisi petrol. Diyor ki bu 
raporda, «Ülkemizde yapılan aramalar sonunda bu
gün için ispatlanmış rezerv miktarı 57 milyon ton 
civarındadır. 1983 yılında toplam 2 milyon 271 bin 
600 ton ham petrol üretimi yapılacağı programlan
mıştır.» 

Şimdi, bu 57 milyon ton rezerv yanında bu rakam 
çok küçük bir rakam olarak kalıyor. Acaba bunun 

I artırılması mümkün değil midir? Tabiî bu elinizdeki 
teknik olanalklara bağlı bir konu; ama bunun için 
bir imkân düşünülebilir mi? 

İkincisi : Nükleer enerji konusunda yine aynı ra
porda, «İlk nükleer santralin, (Sayın Özgöker*in bi
raz evvel sorduğu soruya da belki cevap oluyor bu) 

I 1992 yılında 600 megavat gücünde üretime geçmesi 
öngörülmüştür.» diyor. Yine biliyoruz ki, bu ilk nük
leer santralin kurulması için bâzı ihalelere girilmiş 
bulunmaktadır. Örneğin; bu ihalelere gelen herhalde 
bu işle uğraşan yabancı şirketler daha yüksek güçte 
bir teklif yapacak olurlarsa, biz illa 600 megavat 
gücünde mi kalacağız? Daha yüksek bir güce gitmek 

I mümkün değil midir? 

Sonuncusu ise güneş enerjisiyle ilgili : Burada, yi
ne bu raporda dediğine göre, Türkiye coğrafî ko
numu açısından güneş enerjisinden yararlanmaya el
verişlidir. Zaten bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Özel
likle Akdeniz kıyılarında bu çok iyi »bilinen bir şey. 
Güneş enerjisi de devamlı dünyada çok kullanıkna-

, ya başlanılan bir konu. 

Şimdi, Antalya bölgesi veya diğer benzer yerler
de güneş enerjisinden yararlanara'k ısıtmayı dahi yap
mak mümkün. Yani yalnız su ısıtması değil, binaların 
ısıtmasını dahi yapmak mümkün. Bu şartlar altında 
bugün enerji sıkıntısı çektiğimiz bu durumda güneş 
enerjisinden yararlanarak ısıtmaya gidilmesi için bir 
zorlama yapmak mümkün değil midir? Örneğin; ora-

I da kaloriferli binalara müsaade edilmemesi mümkün 
olabilir mi? Gerçi bunu ta'biî parasını veren yapar, 
güneş enerjisinin tesisatı 'belki pahalıya mal olur di
yeceğiz; ama bunu bir ortaya koyarsak, yalnız güneş 

J enerjisiyle yapılabilir dersek, üretimi artırırsak; yani 
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güneş' ener jisi tesisi için belki maliyetini de düşüre- 1 
biliriz. Böyle bir yol düşünülebilir mi? Bir sorum da 
budur. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özalp. 
Sayın Aydar, buyurun efendim, sorunuzu sorun. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Cevaplandırılmasını arz ettiğim sorularımı soru

yorum : 
1. Bingöl gibi az gelişmiş yörelerde köy elektri

fikasyonuna 'büyük önem atfedildiğini biliyoruz. An
cak, son birkaç yıl içinde bu elektriklendirme hizmeti
nin dürak'sadığı bilinmektedir. Neden? 1984 yılı için
de Bingöl ilinde kaç köyde elektrifikasyon çalışması 
sürdürülecek ve kaç köy elektriklendirilecektir? 

2. Bingöl Çimento Fabrikasının akıbeti henüz 
kesinlik kazanmamıştır. Bunun akıbetini tespit bakı
mından Sayın Başbakan, hammadde rezervinin ye
terli olup olmadığı hususunda MTA'nın tespit çalış
ması yapmasını istemiş; ayrıca hem Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, hem Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı 'bu konuda görevlendirilmiş ve yazılar yazıl
mıştır. Ancak, MTA'nın 1983 yılı Bütçesinde bu tes
pit çalışmasını yapamayacağı, zira ödeneğinin bu
lunmadığı ifade edilmiştir. Bu iş için de 30 milyona I 
yakın bir ödeneğin gerektiği belirtilmiştir. I 

1984 yılı içerisinde bu tespit çalışması yapılacak I 
mıdır? I 

3. Halifan kömürleri için Diyarbakır, Kayseri ve I 
Erzurum illerinin ısıtma sorununun bu kömürlerin I 
biriket haline getirilerek kullanılacağı bir projeye I 
bağlanmıştır. Bu projenin realizasyonu kaç yıllık bir I 
perspektif içinde gerçekleştirilecektir? I 

Arz ederim, I 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Aydar. I 
Sayın üyeler, bu arada Sayın Devrimsel de soru I 

sormak istediler; buyurunuz Sayın Devrimsel. I 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın- Başkanım, Tür- I 

kiye'de televizyon yayınlarının eıiterkonnekte sisteme I 
yük getirdiği nedeniyle enerji tasarrufu bakımından I 

- üç saatle kısıtlandığını bilmekteyiz. Aldığım bir haber I 
televizyon yayınlarının süresini uzatmanın enterkon- I 
nekte sisteme herhangi bjr yük getirmediği doğrul- I 
tusundadır. Bilimsel olarak bunun kanıtlandığı say- I 
lendi bana; yanlış olabilir. I 

l£ğer bu doğru ise, yani televizyon yayınları ener- I 
ji sistemine bir yük getirmiyor ise; bir şayia da şu : I 
Video şirketlerinin burada etkili olduğu söylenmek- I 
tedir. I 
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Malum, yurdumuz batıda, güneyde, kuzeyde kül
tür emperyalizminin »baskısı altındadır ve halkımız 
büyük çoğunlukla televizyonun şu doyurucu olmayan 
programlarından sonra tamamen yurt dışı televizyon
larını izlemektedirler. 

Bu bakımdan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ne düşünmektedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Komisyonun bir cevabı?.. Yok. 
Sayın Bakan, mevcut sorulara sözlü veya yazılı 

cevap verebilirsiniz efendim. Genel konuşmanızla 
brilikte de cevap vermeniz mümkün. Buyurunuz 
efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
VEKİLİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
MEHMET TURGUT — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Yine talimin ediyorum ki, sual soran arkadaşla
rımın suallerine cevap verirsem, içinden genel ko-* 
nuşma da kendiliğinden çıkacaktır. 

Önce Sayın Doğan Gürbüz Bozdoğan ovasının 
sulanması projesini sordular. Buna yazılı olarak ce
vap verilecektir. 

Sayın özgöker «Nükleer enerjiye ne zaman geçile
cek?..» dediler. 

Değerli üyeler; 
Nükleer enerji mevzuunda Türkiye esefle ifade 

etmek gerekir ki geç kalmıştır ve en az bir beş se
ne kaybetmiştir. Hakikaten arkadaşımın Komisyon
da ifade ettiği gibi, 1990'da nükleer santrali mutlaka 
devreye sokmak mecburiyetindeyiz ve biraz sonra 
Sayın Özalp'in sualinde de işaret edeceğim; teklifler 
alınmıştır, teklifler üzerinde uzun bir inceleme tek
nisyen kademelerinde yapılmıştır, teklifler beş balkan 
arkadaştan kurulu komiteye gelmiştir ve en geç bu 
ayın sonuna kadar bu mevzuda bir karara varılacak
tır. 

Sayın Özalp burada 60 megavat üzerinde durdu
lar. Tabiî teklifler arasında ekseriyet 1000 megavat 
civarındadır. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı da 1000 me
gavattan daha fazladır. O bakımdan, 60 megavatta 
bağlanıp kalmak diye bir şey yoktur; çünkü 1990'da 
en az 1000 megavat, 1992'de de ikinci 1000 megavata 
İhtiyaç vardır; halita daha da fazladır. O bakımdan 
nükleer santralda biz geç kaldık. Bu geç kalmayı da 
en kısa zamanda kapatmak mecburiyetindeyiz. Bir 
nükleer santralın devreye girmesi de asgarî yedi se
neyi gerektirmektedir. 
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Ayrıca nükleer santral mevzuu, Sanayi Bakanı ola
rak ifade etmek istersem Türk sanayiine de büyük im
kân getirecektir. Ben Güney Kore'ye gittim, gördüm, 
Güney Kore 11 tane nükleer santral yapmak üzere
dir. Üç tanesi, bitmiş, çalışıyor, zannediyorum beş 
tanesi % 80'in üzerindedir, geri kalanlar da proje 
safhasını geçmiş, inşaat safhasına gelmiştir ve Kore' 
liler hu nükleer santrallerini % 40 civarında kendi
leri yapmaktadırlar. Biz nükleer santrale başladığımız 
zaman Türk sanayii bunun en az % 35 - 40'ını yerli 
yapabilecektir. Bu hem sanayiimiz için büyük bir iş 
hacmi getirecek hem de sanayiimizin gelişmesinde 
büyük bir faktör olacaktır. 

Sayın Özalp petrol rezervi ve istihsal arasındaki 
farkı sordular. Şüphesiz işletilebilen miktarla rezerv 
miktarı arasında petrol mevzuunda büyük fark var
dır; ama ayrıca bu sual yazılı olarak da cevaplandı
rılacaktır. 

Güneş enerjisine gelince : 
Güneş enerjisi bütün dünyada yenidir. Türkiye'de 

de çok daha yenidir. Güney bölgeleri için 'belki bir 
yasaklama ve baskıya gitmeden birtakım teşvik un
surlarıyla güneş enerjisine doğru gitmek düşünülmek
tedir. Tahmin ediyorum ki bu mevzu önümüzdeki 
yıllarda büyük değer kazanacaktır ve birtakım teşvik 
tedbirleriyle de mümkün olduğu kadar bu sahadan 
istifade etmek mümkün olacaktır. 

Sayın Aydar köy elektrifikasyonu mevzuunda 
Bingöl'ün durumunu sordular. Bu yazılı olarak ce
vaplandırılacaktır. 

Çimento fabrikası mevzuunda Sanayi Bakanlı
ğı ve MTA tarafından bir heyet gitti. O heyetin ge
tirdiği raporda müspet bir şey yok. Daha büyük bir 
araştırma, daha geniş bir araştırma yapmak için de 
tahsisat gerekmektedir. Bu husus kendisine yazılı ola
rak bildirilecektir. 

'Bu halifan kömürleri mevzuunu sordular; bu da 
yazılı olarak 'bildirilecektir. 

Sayın Devrimsel, televizyon yayınlarının enerji 
'sistemine fazla bir yük getirmediğini bilgi olarak al
dığını söylediler. Bilgi olarak nereden aldılar, bilmi
yorum; ama bu doğru değildir. Bizim yaptığımız 
tespite göre enerji kullanan bilhassa fabrikaların, sa
nayiin dışında enerji kullanma sahalarında en çok 
televizyon enerji çökmektedir ve bugün aşağı yukarı 
televizyonun 1-1,5 saat durdurulması, bizim çimen
to fabrikalarının hepsinin kullanacağı enerjiye yakın 
bir enerjiye bedeldir. Bu geçici bir devredir. Kendi
lerinin televizyonun yayınlarının artırılması için söy
lediklerinin hepsine iştirak ediyorum; fakat bu enerji 

kısıntısı geçici bir devredir. Bu geçici devrede han
gisini hangisine tercih etmek meselesi ile karşı kar-
şıyayız; yani sanayii mi durduracağız televizyonu mu 
keseceğiz?.. Geçici devre olduğu için, dedikleri aynen 
varittir; ama sanayii durdurmayı doğru bulmadık, te
levizyonun saatlerini kısmayı doğru bulduk. Tabiî 
enerji politikasında Türkiye'nin bu duruma gelmesinin 
sebebini de sayın üyelere birkaç kerimeyle anlatmak 
isterim; Fahir Bey arkadaşım tahmin ediyorum bu
nu Komisyonda anlatmıştır. 

Türkiye'de birtakım zamanlarda fikirden çok, 
Türk efkârı umumiyesine sloganlar hâkim olmuştur. 
Hiç'bir memleketin enerjisi, hele sanayii, hele bizim 
gibi yağışları 'birbirini tutmayan kuraklık mevsimler 
yaşayan, yağmurlu mevsimler yaşayan memleketlerde 
enerjiyi çok büyük ölçüde hidrolik santrallara bağla
mak son derece hatalıdır. Bütün sanayi'i memleket
leri enerjilerini daima 'belli kaynaklara bağlamışlar
dır ve hu kaynakların da birbiri ile münasebetini bir
biri içerisindeki nispetini belli ölçülerde tutmuşlardır, 
Mesela, Amerika Birleşik Devletlerinde hidrolik sant-
ralların enerji istihlakindeki yeri daima yüzde 35'in 
altında tutulmuştur. Bunu demekle, hidrolik santral-
ları yapmayalım demek Üstemiyorum, 'bilakis bütün 
hidrolik santralları, bütün hidrolik gücümüzü en kı
sa zamanda yapıp devreye sokmak mecburiyetinde
yiz; ama bu hidrolik santralları yaparken termik 
santralları, fuel - oile bağlı santralları, kömür sant-
rallarını, nükleer santralları ihmal etmememiz lazım 
ve hidrolik santralların nispetini belli bir seviyenin 
altında tutmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, öy
le bir seneyle karşı karşıya geliriz ki, yağmur yağ
madığı zaman sanayiimiz durur, yağmur yağmadığı 
zaman tarımımız da durur; yani bir memleketin hem 
tarımının hem sanayiinin bir yıl durmuş olması, o 
memleketi son derece kötü duruma düşürür. Bu sene 
yağmurlar barajları dolduramamıştır; ama tarımdaki 
açığını kapatmıştır yaz yağmurları, yoksa tarımımız 
da fevkalade kötü duruma düşecekti. Bu bakımdan, 
geçici bir devre olduğu için, televizyonun durdurul
ması veyahutta saatlerinin kısılması tercih edilmiştir. 

Saygıyla arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. Sayın üyelerimiz de soru
larını sormuşlardır, Sayın Hükümet de cevabını ver
miştir efendim. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1984 Ma
lî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(ProgJ Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri il 441 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edinmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynak
lardın İşletirnesli 17 414 179 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen-
ler... Kalbul edilmiştik. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 50 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayım üyeler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi™ bölümlerine geçHImesM oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 'Bölümlere ge
çilmesi kalbul edilmiştir. 

Bu bir katma bütçedir, (A) cetvelini okutuyorum 
efendim. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 5 664 548 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 18 468 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edüimiştlii'. 

) 111 İşletme ve Onarım Hizmet
leri 9 569 409 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul , etmeyen
ler... Kalbul edimiştir. 

112 Büyük Su İşleri 180 158 850 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 12 251 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilimiştür. 

114 Yardımcı Tesds Yapımı Hiz
metleri 2 48il 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kafaul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1 846 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; (B) Cetvelini okutu
yorum efendim. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 4 235 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine 
Yardımı 2!26 205 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Sayın üyeler; Petrol İşlerdi Genel Müdürlüğü Büt-
çesti üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Bu bir katma bütçedir, (A) cetvelini okutuyorum 
erendim. 

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜv 

BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prag.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetileri 101 021 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştik". 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akar
yakıt Politikası 41 739 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 11 740 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunaıyorutm : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; (B) cetvelini okutuyorum efendim. 

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi IDışı Normal Gehrler 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yar
dımı 153 500 000 
BAŞKAN — Bölümlü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edllmiştliir. 

Sayın üyeler; bu suretle Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile buna 'bağlı olan Devlet Su İşleri ve Pet
rol İşleri Genel Müdürlükleri Bütçeleri kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Gerek bu Bakanlık mensuplarına, gerek Mlillete 
ve Devlete hayırlı ve uğurlu olsun efendim. (Alkış
lar) 

Sayın üyeler; günlük programımızda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı ile Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçeleri vardır. 
Bu nedenle, saat 14.00% toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum^ 

Kapanımla Saati : 12.15 

İKİNCİ OTURUR 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 177 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyonlardan Gelen İşler» bölümünde 
yer alan 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarı
sı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Günlük Programda yer alan Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz 
efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
Bu Bütçe ile ilgili olarak adlarını kaydettiren sa

yın üyelerin adlarını okutuyorum efendim : 

«Mahir Canova, Muhsin Zekâi Bayer, Tevfik Fik
ret Alpaslan.» 

BAŞKAN — Sayın Canova, buyurun efendim. 
MAHİR CANOVA — Sayın Başkan, sayın üye

ler, Değerli Bakanımız ve Bakanlık mensupları; 
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Benim için başlangıcı iki yıl önceye varan, yine 
bu kürsüde yaşanmış mutlu bir olay vardır. Bir sa
nat temsilcisi sıfatı ile ilk kez kullanacağım söz hak
kımı uygulamada Kültür ve Turizm Bakanlığı Büt
çe görüşmelerinin gündeme gelmesini büyük bir sa
bır ve özenle beklemiştim. Böylece, duygularımın 
paylaşılma fırsatını kollayarak, tarihimizde ilk kez 
Ortaçağ zihniyetinin hor gördüğü bir mesleğin Kuru
cu Meclisimizin bu kanadında onurlandırılması ola
yını vurgulama amacına sahip bulunuyordum. Bilin
diği gibi, Ortaçağ insanı aydınlığa, ışığa karşı vehim 
içindedir; hepimizin doğuştan içimize yerleşen şey
tanla birlikte dünyaya geldiğimizi kabul ederler. Böy
lece, Cizvit papazları ve yobazlar kendilerini arın
mış sayarak, başkalarının içindeki şeytanları çıkar
makla uğraşırlar. 

Güzel sanatlar ve sahne sanatları nur saçtığı için, 
bu, karanlığa saklanan cehaletin iltifat etmediği bir 
konudur. Çağdaş uygarlık alanında eriştiğimiz mer
halenin veciz 'ifadesini yansıtan simgesel olaylardan 
birini iki yıl önce bu salonda ve bu kürsüde birlikte 
kutladığımızı bugün gibi aklımda tutmaktayım. Bu
nun için, çok partili demokrasiye yeniden dönüşte 
programlarda ve aday listelerinde başlatılmış röne-
sans inceliğinin devamını aramak, bu görüşlerin yan
sımasını da beklemek, bencillik değildir. 

Bilindiği gibi, manevî yaşamımızın çağdaş besini 
güzel sanatlardır. Bu tür bir kültürden nasipsizlik, 
kalabalık arasında ışıklı geçitlerdeki caddelerde, tra
fik keşmekeşinde, uygarca yapılamayan belediye hiz
metlerinde elektrikli aletlerimizi, dolayısı ile millî 
servetimizi hırpalayan arsız arızalarda kol gezmek
tedir. 

Maddî ve manevî kalkınmamızda millî kültürü
müzün temel unsuru güzel sanatların ihmal edileme
yeceği, yeni Anayasamızda veciz ifadesini bulmuştur. 
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bütün çalışma
larında bundan böyle güçlü dayanaklarının Anaya
samızda yer alması Kurucu Meclisimizin övünç kay
naklarından biridir. 

Savaştan yenik çıkan Almanların Millî Meclisle
rinin ilk toplantılarında ele aldıkları başlıca kanun
lardan biri de, tiyatroları ile ilgilidir; çünkü Alman 
Milleti için güzel sanatlar, özellikle müzik ve sahne 
sanatları bir fantazi" değil, birer gereksinmeydi. On
ların bu meziyetleri, Almanya'ya süper devletlerden 
biri sayılma sıfatını veriyordu. 

Kaba kuvvete başvurulduğunda, birçok kayıpla
rın arasında bu meziyetlerinin de zarara uğradığım 
biliyoruz. Bizim parlamentolarımızda bazı meslekler 
sanki bir bayrak yarışı düzeninde temsil edilirken, 
12 Eylül felsefesr ile bize verilen bayrak boşlukta 
kaldı, flamamızın hedefe ulaştırılması, ancak başka 
alanların centilmen sporcuiarınca gösterilecek tesa
düfi ilgilerine bırakıldı. Bu yüzden, artık Batı anla
mında, Comedie Française, Theâtre Nationale gibi 
bir tek seviyeli, akademik niteliğini sürdüren bir sa
nat kuruluşuna ihtiyacımız olduğu düşüncesine var
malarını temenni ederiz. 

Mevcut Devlet tiyatrolarımız, Kuzey komşuları
mızdaki modele benzer duruma gelmiştiir. İhtiyaçlar 
ve koşullar bu durumu yaratmıştır. Üslup ve menşe 
karışıklıkları, yaygınlaşmalar, genellemeler, gerçek 
millî tiyatroyu ortadan kaldırmıştır; çünkü milletle
rin millî tiyatroları olmaz, millî tiyatrosu olur. Mil
lî tiyatro, daima örnek ve sansasyon yaratan, üstün 
vasıflı temsillerin öncüsüdür. 

Bölge valiliklerinin kuruluşunun, yılan hikâyesi
ne benzetilen bölge tiyatrolarımızın gerçekleştirilme
sini kolaylaştıracağı kanısındayım. 

Ayrıca, özel tiyatrolara müşfik ellerini uzatan 
Devletin, temel prensipleri getirmek için de çaba gös
termelerini dileriz. Hiç değilse, bu tiyatrolardan daha 
fazla vatandaşın yararlanması için, sezon sonlarında 
festivallere veya yarışmalara katılmak koşulları öne 
sürülebilir. Onların da böylece daha titiz bir tutum 
içine gireceklerini zannediyoruz. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ,bu yıl içeride 
ve dışarıda olumlu yankılar uyandıran sergileri tak
dire şayandır. 

Kısıtlı zaman çerçevesi içinde son olarak sözü 
kendime getirerek, bir iki başka konuya yaprağı çe
viriyorum. 

Birçoklarınız gibi bendeniz de anarşik ortama 
ters düşenlerden biriydim. Davranışları ile çatıştığım 
için, itibar kaybına uğramamak maksadı ile o zaman
ki yönetimden kurtulma, yolunu aradım, erken emek
liliğimi istedim ve bundan iftihar duyuyorum. Ne 
var ki, o gün bugün, Bakanlığımızın bütün istişari 
toplantılarında protokole giremedim. Halbuki, kuru
luş yıllarından beri artık tevazuu bir yana bıraka
lım, bizim gibi bir tecrübeliriin aranması gerekirdi. 
«Küçük Tiyatro, Büyük Tiyatro» isimlerini büyük
lerime bendeniz teklif etmiştim. 5441 numaralı Ka
nunun hazırlanışında fikirlerimiz soruldu. 40 yılı 
aşan bir zaman içinde başreji'sörlü'k, rejisörlük, sa
natçı yetiştiren meslek dersleri öğretmenliği, bölüm 
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başkanlığı yaptım, insan, ister istemez, itibar görme- I 
yen sicilimin devam edip ötmediği şüphesine kapı
lıyor. Bakanlıkta o devirleri bilen yetkililer hâlâ bu
lunduğuna göre, bir düzeltme beklediğimizi hak sa- I 
yiyorum; çünkü, hizmetin yaşı olmaz, başı olur, çok I 
şükür, bizim de sağlam bir başımız var ki, hep bir- I 
îi'kte burada bulunuyoruz. Zaman zaman acemi ta- I 
l'imi yaptığımız beraberliklerimize, dostluklarımıza I 
bağlı kalacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. En usta- | 
larımızın bile tekrar buraya geldiklerinde, bu okul- I 
dan geçtiklerini hatırlayacaklarına inanıyorum. Hiç- I 
bir zaman düşman kardeşlerimizin aramızdan çıkma- I 
dığını düşünenlerdenim. 

'Böylesine duygular içinde vedalaşmak üzere ol
duğumuz şu günlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı
mızın Bütçesinin daha yeni ve özlü atılımlara ve da- I 
ha etken etkinliklere yaradı olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) I 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın CanoVa. 
Sayın Bayer, buyurun efendim. I 
MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler, Sayın Bakan, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğının değerli temsilcileri; \ 
Uluslararası ticarette ikindi sırayı alan turizm faa

liyetlerinin önemi göz önünde tutularak, ülkemizin I 
turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere yürür
lüğe konan Turizm Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 
uygulamasıyla ilgili yönetmelikler müspet etkilerini 
vermektedir. Ülke ekonomisine büyük bir katkısı 
olacak, ülkenin döviz darboğazını rahatlatacak, tu- I 
rizm konusunda altyapıyı devletin, yatırımları ve iş- I 
letmeciliği özel sektörün yapmasını prensip edinen 
bu yeni uygulamayı gönülden teşvik ed'iyor ve kut
luyorum. 

Türkiye, turizmde kitle veya kütle turizmi dedi
ğimiz yeni bir felsefenin içine girmek üzeredir. Bu 
bakımdan, turizmde yabancı sermayenin yatırımcı
lığını teşvik etmek, işletmeciliğini teşvik etmek ve I 
uluslarası standarda uygun zincir otelleri kurmak za- I 
manı gelmiştir. 

Turist olarak ülkemize gelen yabancıların kendi 
ülkelerindeki gereksinimlerine uygun, temiz, konfor- I 
lu servisi bulunan turistik işletmeler kurmak, Türki
ye'nin turizmi için gaye olmalıdır. Bu noktada, Tür- I 
kiye'de turistik konaklama tesislerinin ülke ihtiya
cına yeterli seviyede bulunmadığını da göz önünde 
tutmak lazımdır. Bu bakımdan, teşvik tedbirlerini 
daha fazla köordineli şekilde artırmak gereğine inan- I 
maktayım. Zira, turizm bir endüstridir. Hizmet sek- 1 
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torunun ağırlığı bulunan bu endüstride hizmet, ana 
faktördür. Bu bakımdan, ülkemizde yeni yatırımlar 
teşvik edilirken, var olan tesislerin en verimli ve stan-
darına uygun bir şekilde çalışması, doldurulması la
zımdır. Bu noktada Bakanlığın turizm sezonu yerine, 
Türkiye'nin aktivitelerini 12 aya yayması çalışmala
rını gönülden kutluyorum. 

Turizmde üç ana konu vardır: Birincisi sermaye, 
ikincisi teknoloji, üçüncüsü pazarlama. Bu husus da 
göstermektedir ki, turizm bir organizasyon işidir; 
yani turist evini bıraktıktan sonra, o yabancı mem
leketi gezip dönünceye kadar, bütün işlemler birbi
rine bağlı halkalar halindedir. Burada bir noksanlık 
olduğu zaman, turizmde aksama olur. İşte bu ba
kımdan, bu organizasyonu iyi düzenlemek lazımdır. 
Bu organizasyonda turizmin bugünkü en büyük dar
boğazı, yeni yatırımların yanında, ulaşım konusudur; 
çünkü artan potansiyele karşı bir ulaşım tıkanıklığı 
hâlâ varittir. 

Diğer önemli bir konu ise, kısa zamanda Türki
ye'yi pazarlamak yerine, uzun devreli bir tanıtma 
pazarlama politikasını Türkiye için uygulamak la
zımdır. Dostumuz, komşumuz devletler uzun bir 
devreden beri turizm sektöründe atılımlar yapmış
tır. Biz, şimdi bu atılımların başlangıcı devresindeyiz. 
Bunun için tanıtma ve pazarlamayla birlikte, turizmi 
planlamak gereğine inanmaktayım. Bu bakımdan da, 
Bakanlığın son zamanlarda çıkardığı broşürleri ve 
tanıtma kampanyasını beğeniyorum ve kutluyorum. 

Şimdi bu arada, size bir de Türkiye'ye gelen tu
ristin karakteri konusunda da kısaca bilgi vermek 
istiyorum. Genellikle TürkiyeVe gelen turistler üze
rinde bir araştırmacı özel bir tetkik yapmış. Buna 
göre, en çok gezen turist Fransız, en çok içen turist 
Finlandiyalı, en çok alışveriş yapan turist Amerikalı, 
en çok para harcayan turist Fransız, en çok güneşi 
seven-turist İsveç, Alman ve Norveçli, en çok denizi 
seven turist Alman, en cimri turist İsrailli, en kibar 
turist Avusturyalı, en çok pazarlık eden turist Arap 
imiş. İşte, Türkiye'de turizmi pazarlarken, turizmi 
tanıtırken, gelecek turistlerin kanaat ve düşüncelerine 
göre bu şekilde b'ir planlamanın yapılması gereğine 
inanmaktayım. 

Bu bakımdan, Türkiye'nin turizm konularındaki 
sorunlarına eğildiğimiz zaman, şu sorunların bulun
duğunu görürüz : 

1. Ülkemizde yüksek turizm potansiyelinin kü
çük bir kısmı henüz kullanılmaktadır. Bu bakımdan, 
gerekli fizikî altyapının yapılmasına öncelik verilme
si lazım. 
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2. Turizm, aynı zamanda sektörler arası hizmet 
ve işbirliğine dayanan bir faktördür. Bu bakımdan, 
Hükümetin inançlı ve bilinçli bir işbirliğiyle turizme 
eğilmesinin zamanıdır. 

3. Turizmde bazı devreler belirli yörelerde yo
ğunlaşmasına gerek kılmaktadır. Bu balkııridan, ön
celikli bölgelerde yatırımlara daha fazla imkân ha
zırlanmalı, özel sektör ve kamu sektörü işbirliği te
min edilmelidir. 

Nihayet, turizmin son konusu olan, ülkemizin 
değerlerinin yurt dışında gereği gibi tanıtılması ve 
pazarlanması için ülke çapında, özel sektör, devlet 
•sektörü ve KİT'lerle işbİriliği yapılarak gerökli bir 
tanıtma politikası ve planlaması yapılmalıdır. 

Bu konuşmamın sonunda Sayın Bakanlıktan ve 
Sayın Bakandan 4-5 de sualim var. 

Birincisi; benden önce konuşan güzel sanatların 
alimi arkadaşımızın millî kültür politikası ve güzel 
sanatlar hakkındaki görüşlerinden sonra, ben şöyle 
'bir suali soruyorum: Hükümet son senelerde güzel 
•sanatlarda, bilhassa tiyatroyu teşvik edici önlemler 
almış ve bu arada özel tiyatroları teşvik eden prim
ler Ödemektedir. Acaba sinemacılar için, sinemalar 
için böyle bir prim ödenmesi ve sinemacıların da 
millî küMrümüze hitap edecek şekilde daha modern 
ve düzenli filmler çevrilmesi için teşvik imkânları 
yaratılıyor mu, onlara da yeni teşvik imkânları ve
riliyor mu? 

(tkincİ konu; konuşmamın tümünde belirttiğim 
üzere, turizmde yatırımlarda en önemli sektör bugün 
için yabancı sermayddir. Bu konuda gazetelerde bir
çok girişimleri okuyoruz. Mesela; Ağa Han geliyor, 
Mehmet gidiyor; bu balkım'dan acaba Türkiye'de ya
bancı sermaye girişimleri ne noktadadır, nasıl bir 
atılım içindedir Hükümetimiz ve gelecek Türkiyesi 
için ya'bancı sermayenin turizmdeki katkısı ne ola
caktır?.. 

Üç; kitle turizmi bakımından yeni Kanun önce
likli bölgeleri kabul etmiştir. Bu öncelikli bölgeler 
nereleridir ve daha bunlara nereleri ilave edilecektir; 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi kitle turizmine hitap 
eden kentlerimiz de bu bölgelerin arasına dahil edi
lecek midir? 

Nihayet Antalya'da Dünya Bankasıyla müştere
ken yaptığımız geniş bir turizm yatırım politikası 
vardır; bu ne noktadadır? 

Son olarak, turizm kredileri ve teşvik fonu ne 
durumdadır?.. Hakikaten, Turizm Bankası son se
nelerde büyük bir kredi verme potansiyeline sahip
tir ve vermektedir; çok yeni turizm tesisleri kurul-

j maktadır. Mesele, bu teşviklerle kurulan turizm te
sislerinin işletme tekniği ve eğitimine de önem ver
mek lazımdır. Sayın Bakandan bu hususlarda bilgi 
vermesini istirham ediyorum. Hepinize saygılarımı 

I sunarım. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Saynı Alpaslan, buyurunuz efendim. 
TEVFİİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Ba
kanımız ve çok kıymetli çalışma arkadaşları; 

İkinci Dünya Savaşından sonra turizmin, dünya
nın en büyük endüstri kollarından birisi olarak or
taya çıktığı malumlarınızdır. 

I Son otuz yılda dış turist sayısı 25 milyondan 300 
milyona, gelirler ise 2 milyar dolardan 100 milyara 
çıkmıştır. Dünyadaki bu muhteşem gelişmede Türki-

I ye'nin yeri ne olmuştur? İşçilerimiz dahil, 1 milyon 
I turist, 300 ilâ 400 milyon dolar döviz bırakmıştır. 
I Avrupa toplumu ile mukayese edildiğinde, binde 5' 
I tir. Belgedeki ülkelerle mukayese edecek olursak, Yu-
I nanistan'ın geliri bizden 5 misli, İspanya'nın 20, 
I Fransa'nın 25, İtalya'nın 30 mislidir. 
I Niçin geri kaldık?.. Bütçe, bu geri kalışı ne ölçü-
j de telafi etmeyi hedef almaktadır? 
I Sayın Cumhurbaşkanımıza imtihan yılı olarak 
I arz edilen yıl, daha sonra hazırlık yılları mahiyetini 
I almıştır. 

I Beş yıllık hedeflerde turizm geliri 1,5 milyar do-
I îara, ya'bancı turist sayısı 3 milyon kişinin üzerine 
I ve yatak sayısı da, 100 binin üzerine çıkacaktı. Ge-
I rekll 'bütçe artışları Meclisçe sağlanmış, Turizm Teş-
I v!k Kanunu kabul edilmiştir. Yıllık beklenen artış-
I 1ar olmuş mudur; Sayın Bakanın açıklamalarından 
I anlayacağız; eğer, pek sayın Maliye Bakanımız para 
I' vermişse. 
I Kanunun gerektirdiği bütün kararname ve yönet

melikler hazırlanıp uygulanmaya konulmuş mudur? 
I Engeller yüzünden üç yıl süren yatırım izni, be-
I lirtildiği gibi, üç aya inmiş midir? 
I Sermayesi 15 milyar liraya çıkarılan bankanın 
I kredi uygulaması ile ilgili olarak, Bankanın kanunî 
I takibe düşmüş birkaç projede ne miktar parası bu-
I lunmak'tadır? Bu projelerin kanunî takibe düşme se-
I hepleri nelerdir? Bunlar arasında, Bankaca hatalı 
I olarak açılmış krediler var mıdır? 
I Geçen yıl Sayın Ba'kan tarafından 300 milyon lira 
I yolsuzluk yapıldığı, üst düzeyde 10 yöneticinin gö-
I reVden alıridığı gazetelere manşet olarak intikal et-
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mistir. Olay doğru mudur, tahkikat sonucu nedir 
veya hatalı mıdır? 

Türkiye'de dört-beş yıldan beri gidip gelen Ağa 
Han grubundan ümit öderim ki «Bu yıl yatırım yap
tı» haberini Sayın Bakanımızdan müjde olarak ala
cağız. 

Projeler birleştirilerek; Güney Antalya Projesi 
Yalova Termal Tesisleri Projesi, Side Projesi ve 
Kongre Sarayı projelerinin fizikî gerçekleşme du
rumları nedir? Ayrılan ödeneklerin ne kadarı sarfe-
dilmiş'tür? 

Sizin tarafınızdan ifade edilen beş yıllık hedefler 
ile Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ('1979 -
1'983) ifade edilen hedefler ve ilkeler ve politikalar 
aynı mıdır? Fark var mıdır, varsa Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından bunlar kabul edilmiştir midir? 

Dördüncü plan dönemi için yatak kapasitesinde 
hedef 40 bin adettir. Ne kadar tahakkuk etmiştir? 

Turizm meseleleri arasında, benzin istasyonların
daki tuvaletlerden (affedersiniz) tutun da, esnafa, 
ulaşıma, seyahat acentalarına, otel işletmelerine, eği
time, tanıtma ve pazarlamaya ilişkin, Sayın Bakanı
mın çok iyi bildiği birçok meselelerimiz vardır, bun
lar samimiyetle ele alınmış mıdır? 

Turizm konusunda, başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mızdan, Hükümetten, Danışma Meclisinden ve ba-, 
sından engin bir desteğe kavuşmuş olarak, turist 
mevsiminde grevsiz, anarş'isiz, yıllardan beri özlenen 
bir ortamda turizmin birikmiş meselelerini her alan
da kendisinin üstün yeteneklerini ispatlamış olan Sa
yın Müsteşarımız ve 'kıymetli arkadaşları ile birlikte 
halledeceğinize inanıyorum. 

Konulara bir Danışma Meclisi üyesi, memleketini 
seven bir gönüllü olarak baktım. Her ne kadar Ke
rim Ağa Han, Kaşıkçı ile fotoğraf çektirmek, bir 
NATO ülkesi balkanı olarak Polonya'yı ziyaret et
mek kadar şansınızı artırmazsam da, çok uzun bir 
zamaridan beri muhafaza ettiğiniz siyasete girme
mek, politika yapmamak, listede bitaraf kalmak is
teğinize, ümit ediyorum ki zarar vermez. 

Anadolu Medeniyetleri Sergisi için sizi ve çalış
ma arkadaşlarınızı bilhassa tebrik etmek isterim. 

Açıklamalarınız, hakikatleri ortaya çıkaracak ve 
memlekete fayda sağlayacaktır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim?.. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz 
soruları da sorduralım, hem genel konuşma, hem de 
sorulan birlikte cevaplandırmak daha uygun oluyor. 

ISayın üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye 
var mı efendim?.. Sayın Bilge," buyurunuz. Başka sa
yın üyemiz? Yok. Kayıt işlemi bitmiştir. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Külltür ve doğa varlıklarının korunması, bilindiği 
üzere Devletin görevleri arasındadır. Sorum bu hu
susla ilgili olacaktır. 

Nevşehir'in Göreme, Niğde'nin Ihlara vadilerin
de yer alan kültür ve doğa varlıklarının, dünyada 
'başka bir örneğinin daha bulunmadığı bilinmekte
dir. «Perlbacaları» adıyla da anılan ve yeraltı konut 
ve kiliseleri de içeren bu varlıklar, zamanın yıpratıcı 
etkileriyle bozulmakta ye hatta harap olmaktadır. 
Bunların korunmaları için gerekli bazı tedbirler alın
makta mıdır? 

(Sadece Türkiye'nin değil, bütün insanlığın malı 
olan ve turizm bakımından da büyük önem taşıyan 
bü kül'tür ve doğa varlıklarının korunmaları husu
sunda, UNESCO gibi uluslararası kurumlardan da 
yardım sağlanmakta mıdır? Bu konuda şimdiye ka
dar neler yapılabilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LİYAOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yüce Kurulunuzu şahsım ve Bakanlığım men

supları adına saygıyla selamlarken, Bakanlığımız 
Bütçesi üzerinde görüş, tenkit ve temennide bulunan 
sayın üyelere mümkün olduğu ölçüde cevap sun
maya çalışacağım. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız 25 Kasım 1981'den 
beri kültür ve turizm gibi iki önemli görevi birlikte 
yürütmektedir.' 

Yine o günden beri Bakanlığımız bu görevleri 
tam bir ahenk ve bütünlük içinde yürütmeye çalış
maktadır. 

Geçen yıllarda huzurlarınızda arz ettiğim gibi, 
Bakanlığımızın teşkilatına ilave olarak bu sene iki 
yeni birim daha eklenmiştir. Bir tanesi Atatürk Dil-
Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bakanlığımıza ver-
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diği bazı görevler dolayısıyla yeni bir genel müdürlük 
kurulmuş ve yine geçen hafta Danışma Meclisimizden 
çıkan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dolayısıyla da 
bu işleri yürütecek yeni bir birim eklenmiştir. Ba
kanlığımızın Teşkilat Yasası, yine Danışma Meclisi
mizin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye müsteniden 
son şeklini almış ve diğer Bakanlıkların yasalarıyla 
birlikte en kısa zamanda yürürlüğe konulacaktır. 

Sayın Başkan, izninizle Bakanlığımızın kültür ve 
turizm faaliyetlerine ve bu arada da sayın üyelerin 
dile getirdikleri konulara kısaca değinmek istiyorum. 

Sayın Canova yıllarca tabiatıyla Devlet Tiyatro
larında çalışmışlar ve güzel sanatlara büyük hizmet
leri olan bir kişidir. Biz kendilerinin Akademi Fran
sız konusundaki görüşlerine iştirak ediyoruz. Geçen 
yıl da dile getirdim, fakat bunu bir çırpıda hemen 
yürürlüğe koymak mümkün olamıyor. Ancak, tiyat
roların, operanın, balenin yurt düzeyine yayılması ve 
bunların Ankara dışında da bölge tiyatroları haline 
getirilmesi konusundaki çalışmalarımız devam etmek
tedir. Bunların uygulanmasına başlanılmıştır. 

'Bölge valilikleri çok iyi bilirler ki, yeni çıkmıştır. 
Bizim gerek bölge tiyatroları konusunda gerekse eski 
eserlerle ilgili kuracağımız bölge müdürlükleri bu va
liliklerin meriyete girmesine kalmıştı. Bu bakımdan 
Kanun geçen hafta yürürlüğe girdiği için biz de en 
kısa zamanda buralarda bölge tiyatrolarıyla beraber, 
özellikle Eski Eserler ve Müzeler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu ile ilgili bölge müdürlüklerimizi kurup faa
liyete geçirmiş olacağız. 

Kendileri herhalde hatırlayacaklardır; Ankara, İs
tanbul, tamir dışında, Adana'da, Erzurum'da, Elâzığ' 
da tiyatrolarımız, yerleşik tiyatrolarımız faaliyette
dir. Ayrıca Bolu, Konya tiyatrolarımız da bu yıl yer
leşik olarak faaliyete geçmişlerdir. Amacımız tabia
tıyla tiyatrolarımızı da balelerimizi de operalarımızı 
da bütün yurda götürmektir; ama bunun büyük kül
feti olduğunu da kendileri bilirler. Önce buralara gi
decek sanatçıları yetiştirmek lazımdır, binaları tutmak 
lazımdır, salonları hazırlamak lazımdır. Tabiî bunlar 
zaman alıyor, ama endişe duymasınlar ki, Bakanlığı
mızın programları arasında bunlar vardır. 

Bakanlığımız bu yıl güzel sanatlar ve sergiler ko
nusunda son derece faal bir yıl geçirmiştir. Kendileri 
de bunu dile getirdiler. Ben islâm Sanatları, Avrupa-
Anadolu Medeniyetleri Sergisi ve UNESCO Sergileri
ne pek değinmek istemiyorum. Bunlar tabiatıyla gerek 
basınımızda gerek yurt dışında özellikle büyük rağbet 
görmüştür ve bu gördüğü rağbet üzerine de hu ser
gilerimizi iki ay daha devam ettirme kararını almış bu
lunuyoruz. 

Sayın Canova özel tiyatrolara değindiler. Yüksek 
malumları geçen yıl bütçemize koymuştuk. 1982'de 
başlayan uygulama 1983'te de devam etmiştir. Bu se
ne ' bütçemizden 75 milyon lira konulmuştu. Birinci 
elemede 52 milyon lira özel tiyatrolara yardım yapıl
mıştır. Burada ana amacımız Türk kültürünü özel ti
yatrolar kanalıyla da yaymak, geliştirmektir. Burada 
önemli olan bu tiyatroların hayatiyetlerini muhafaza 
etmeleridir. Bakanlığımız, bu tiyatroların yıl içinde 
yapmış olduğu faaliyetleri Rikkate alarak yine bir 
yönetmelik gereğince kurulmuş olan bir kurul mari
fetiyle bu tiyatrolara yardım yapmaktadır. Bütçede 
konulan ödeneğin tümünü bunlara verebilmek için de 
önümüzdeki günlerde bir yönetmelik değişikliği ya
parak, tiyatrolara yalnız nakdî yardım değil, daha baş
ka amaçla da hizmet götürmek amacındayız. 1984 
yılı Bütçemize de bu amaçla 75 müyon lira konul
muş bulunmaktadır. 

Başta da değindim, Sayın Canova'nın tabiatıyla 
kültür ve sanata hizmeti büyüktür. Kendileri herhalde 
Danışma Meclisinde çok faal olduğu için kendi ku
rullarımıza zaman zaman davet edemedik. Her zaman 
memnuniyetle kendilerini biz Bakanlığımız camiası 
içinde görmek isteriz; ama kendileri de bilirler ki, gü
zel sanatlar için bir Güzel Sanatlar Danışma Kuru
lumuz vardır; Bakanlığımız o Kurulun önerileriyle iş
lem yürütmektedir; ama bundan sonra kendilerinden 
layıkı veçhile her zaman istifade etmeye hazırız efen
dim. 

Sayın Canova Devlet Tiyatroları Teşkilat Kanu
nuna değindiler. Yine Danışma Meclisimizin Bakan
lar Kuruluna verdiği yetkiye müsteniden bu Tasarı 
da hazırlanmış bulunmaktadır. Bakanlığımız Teşkilat 
Kanunu çıktıktan sonra, diğer yan kuruluşlar, Devlet 
Tiyatroları, Opera, hatta İstanbul Kültür Merkezi ile 
ilgili Yasa Tasarılarımız da aynı mahiyette peyderpey 
yürürlüğe girecektir. Biz bu Devlet Tiyatroları ve di
ğer kanun tasarılarını hazırlarken yine Danışma Ku
rulunun ve ilgililerinin görüşlerini aldık. Bilemiyorum, 
kendilerinin bu konuda ayrıca bir görüşleri varsa, he-

İzmir opera binası yıllardan beri bir hal çözümüne 
bağlanamamıştır. Eski binanın durumunu kendileri bi
lirler. Nihayet burada da bir yeni karar alınmıştır, ya
kında projeleri bitmekte olan İzmir Opera Binası da 
tabiatıyla önce bina yapımı sonra da tüm olarak, 
birleşik olarak faaliyete geçecektir. 
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nüz daha Tasarı yeni sevkedilmek üzeredir, yine bu 
görüşlerinden istifade etmemiz mümkün olabilecektir. 

Güzel sanatlarla ilgili olduğu için değiniyorum; 
Sayın Bayer, herhalde «Acaba sinema sanatına ne 
şekilde yardım düşünülüyor?» demiştir. Kendileri de 
hatırlarlar, biz Bakanlık olarak tiyatrolar yanında 
Türk sinemasının kalkınması için de bu yıl bütçemi
ze 50 milyon teklif ettik; fakat bu Komisyonda ger
çekleşemedi, bunu bu sene gerçekleştirebilirsek, Ko
misyonda alınan bir kararla bunun Millî Güvenlik 
Konseyinde konulması önerilmişti, bu 50 milyon li
ra bu sene Bütçemize katılabilirse sinema sanatına 
da gerekli yardıma başlanmış olacaktır. 

Gerek Sayın Bayer'in, gerek Sayın Alpaslan'ın 
Türk turizmiyle ilgili konularına tabiatıyla uzun uzun 
cevap vermek isterim, tabiî Sayın Başkan bana ta
nıyacağınız müddet içinde. Turizm ülkemizde neden 
geri kalmıştır, neden layık olduğu yeri alamamıştır, 
tabiî bunlar çok tartışıldı, çok dile getirildi, ben kı
saca değineyim : 

Turizm başta bir altyapı sorunudur, elektriği, yo
lu, suyu, kanalizasyonu, telekominikasyonu, yetiştiril
miş hizmet personeli olmadan turizmde büyük atı
lım yapmamız yıllarca mümkün olamamıştır. Tu
rizmde hamle yapmak hepimizin bildiği gibi bunla
rın yanında kaynak meselesidir, bütçe meselesidir. 
Geçmiş Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü Beş Yıl
lık Planlan incelediğimiz zaman görürüz ki, bizim 
her yıl turizme ayırdığımız kaynak bütçelerimizin hiç 
bir zaman % l'ini dahi bulamamıştır. 

Tabiatıyla şunun da bilinci içindeyiz, kaynakları
mız mahduttur, kıt kaynak içinde tabiatıyla turizme 
ayrılan payı en iyi şekilde kullanmak amaçtır. Tu
rizmde gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, Sayın 
Alpaslan örnek verdiler, bir İtalya, bir İspanya, biz
den 30 - 40 misli fazla gelir elde ediyor, ama onla
rın bütçelerine baktığımız zaman da, onların turiz
me ayırdığı ödenek en az o kadardır. 

Tabiatıyla turizm altyapı yanında ulaşım sorunu
dur da. Yunanistan'la mukayese ettiler, tabiatıyla kı
saca değinmek istiyorum; ulaşım, havaalanı, perso
nel, uçak sayısı bunlar hepsi önemlidir. Biz yıllardan 
beri hem yurt dışından yolcu taşıyamadık, hem de 
taşıtmadık, yıllarca carter seferlere izin vermedik, 
yeni başlamıştır. 

Tabiatıyla turizm bilinci 1980 12 Eylülden sonra 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük desteği ile çok 
büyük bir gelişme demiyorum, ileriye doğru bir ge
lişme ümidi doğurmuştur. Hepimiz biliyoruz kaynak 

meselesinde Turizm Bankasının sermayesi 2,5 mil
yardan 15 milyara çıkarılmıştır, yeni sevk ettiğimiz 
tasarıda bu 50 milyar olarak öngörülmüştür. 

Bütçemize yine bakalım, bugün Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın Bütçesinin tümü ülkemizde büyük 
bir otel yapımına ancak yeter. Bunun içinde perso
nel masrafları, yurt dışı giderlerimiz, bina hepsi da
hildir, ama bütün bunlara rağmen ümitsizliğe düş
memek lazımdır, nitekim biz "o gaye ile hareket et
tik. 

Sayın Alpaslan, bizim verdiğimiz birtakım ra
kamları ortaya koydular, doğrudur. Biz 1980'de gö
reve başlarken 1981'i bir hazırlık yılı olarak geçir
dik, çok iyi hatırlayacağız önce turizmde bir hedef 
aldık, bu hedefimiz şuydu; beş yıl içinde ülkemizde
ki turizm gelirlerini en az bir milyar dolara çıkar
mak, turist sayısını 3 milyon kişiye çıkarmak ve tu
rizmde vasıflı yatak kapasitemizi 100 bine çıkarmak 
şeklinde belki de kısaca hülasa edilebilecek bir stra
tejiydi. 

Göreve başladığımız zaman ülkemizde 54 bin va
sıflı yatak kapasitesi vardı, yani dış turizme hizmet 
edebilecek yatak kapasitesi, bugün bu yatak sayısı 
65 bini bulmuştur ve yine bugün Turizm Bankası 
kredileriyle yapımı devam eden 43 bin civarında ye
ni yatak vardır. Yine Bankanın sermayesi artırıldık
tan, kaynağı geliştirildikten sonra Bakanlığımız plan 
hedeflerinin de belki üzerinde her yıl yeniden 10 bin 
yatak kapasitesi yaratılması konusunda da bir ilke 
karan almıştır. 

Turizm Bankasının kredi istatistiklerini inceledi
ğimiz zaman 1981 yılında sektöre 2 milyar civarında 
kredi veren banka, 1982 yılında bunu 6,7 milyara ve 
bu sene de zannediyorum 10 milyara çıkarmış ola
caktır. Bankamızın kaynakları geliştikçe turizm sek
törüne kredi verilmeye devam edilmektedir. 

Yine Sayın Alpaslan değindiler, Bankanın kredi
lerinde donma var mıdır, geri dönme var mıdır? 
Banka bir ticarî banka değildir. Banka bir yatırım 
ve kalkınma Bankasıdır ve kontrollü kredi vermek
tedir. Tabiatıyla her bankanın verdiği kredilerde bazı 
riskler mevcuttur, ama bu Bankanın verdiği kredile
rin tümü ipotek karşılığıdır ve tümü stüasyon esası
na dayanmaktadır. Bankanın toplam kredileri, Ban
kanın vermiş olduğu krediler düşük faizli, uzun va
delidir ve toplam yatırımın ancak % 60'ına kadar
dır, yani % 40'ını müteşebbis kendi koyacaktır, ban
ka ve müteşebbis her ikisi de vecibelerini ifa ettiği 
zaman sonunda tesis meydana çıkmaktadır. Bu te-
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sisin tümü Bankaya ipotekli olduğu için de, Banka
nın kredilerinin hiç birinde ipoteksiz bir durum yok
tur, ama ülkemizdeki sektörlerdeki veya ülke gene
lindeki bazı darboğazlar dolayısıyla bazı mükellefle
rin yahut müteşebbislerin kredi ödemelerinde zaman 
zaman tabiatıyla zaafa düştükleri olmaktadır, bunun 
için de Banka kanunî işlemlerini yürütmektedir. Yan
lış hatırlamıyorsam bugün Bankanın verdiği kredile
rin en az % 95'i geri dönmektedir ve Bankanın ver
miş olduğu kredilerin tümü de teminat karşılığıdır. 

Banka yalnız turizm sektöründe konaklama te
sislerine kredü vermemektedir, bunun yanında Ban
ka yan hizmet tesislerine, lokanta ve benzeri şeylere, 
deniz ulaşım araçlarına, ev pansiyonculuğuna, bu
nun dışında güzel sanatları geliştirmek, el sanatlarını 
teşvik etmek için de ve bunlara benzer krediler de 
vermektedir. Bankanın amacı, Bankanın kaynaklan 
ve müteşebbisin koyduğu kaynaklarla birlikte ülke
mizde turizmde fazla yatak kapasitesi yaratılmasına 
yardımcı olmaktır. 

Bunun yanında Bankamız ülkemizde öncü ve 
örnek tesisler de işletmektedir. Bugün Bankanın is
tetmekte olduğu teslislerin sayısı 17'ye, yatak kapasi
tesi de neredeyse 4 bine yaklaşmaktadır ve Banka-
nnzın bu teslislerinim hemen hepsi kârlı çalışımakta-
dır. 

Sayın Bayer turizmli çok iyi bildiği için tabiatıyla 
konuyu genellikle Ve bir kısmına da büziim takdim 
konuşmasında yer verdiğimiz şekilde kendileri anlat
tılar. Ben değinmek işitemiyorum, Turiszm Teşvik Ya
samızın esas amacı, ülkemizde turizmin gelişmesine 
yardımcı olmaktır ve anaamacı da şudur; ülkemizin 
üç tarafı denizdir, her tarafta turizmi bütün yörele
rimize götürmek, tabiatıyla kıt kaynak dolayısıyla pek 
mümkün olamamaktadır. 

Ancak şunu vurgulamakta yarar vardır ki, ülke
mizde yeni Turizm Teşvik Yasası gereğince öncelikli 
alan ve bölgelerinde turizmde alt yapıyı Devletin 
götürmesi önerilmiştir. Sayın Alpaslan ve Sayın Ba
yer sordular, 'bugün ülkemizdte ilk etapta 14 yer tu
rizm gelişme alan ve tmerkezıi ilan edimişbir, önümüz
deki günlerde bunlara bir 10 kadar daha ilave edile
cektir. Tabiatıyla 'buralara alt yapıları Devlet ola
rak biz götüreceğiz, üst yapıyı ise özellikle banka kre
dileri ıile teşvik edeceğiz ve etmekteyiz de. 

Turizmde tabiatıyla ulaşım tıkanıklığımız halen 
devam etmektedir, ama 'bunun yanında da olumlu 
gelişmeler olmuştur. Geçen yıl açılmış olan Dala
man Havaalanı 1983 yılında tam kapasdte ile hizmet 

| vermektedir. Antalya Hava limanı gelecek yıllar bey
nelmilel bir hale gelecektir. Geçen hafta açılmış olan 
Yeşilköy Hava Limanı da herhalde dış turizme bü
yük kaıtkıda bulunacaktır. 

Sayın Bayer'in dediği gibi, kMe turizmli yeni baş
lamıyor, ilk beş yıllık planlara baktığımız zaman ilk 
plan hedeflerinde dahi ülkemizin kitle turizmine yö
nelmesi, döviz girdisi sağlayan büyük projelere önce
lik vermesi tabiatıyla ele alınmıştır. Nitekim, o dö
nemde başlayan bazı ınaster plan çalışmaları sonra
dan yürüyememİşitir, ama biz yine kMe turizmlinin ya
nında ülkemizde diğer dar gelirli vatandaşlarımızı, 
kendi halkımızın da taıli imkânını bulabilmeleri için 
pansiyonculuktan ve pansiyonculuk yanında ayrıca 
tatil köylerine kadar kendimiz hem kredi vermekte
yiz hem de Turizm Bankası kanalı ile bunların yapı
mı teşvik edilmektedir. 

töayın Bayer değindiler; «Türk Tanıtma Vakfı ve 
pazarlamada işbirliği...» Tabiatıyla biz yalnız kamu 
kuruluşları değil, turizm sektörüne hizmet veren bü
tün kuruluşlar marifetiyle özelikle ülkemizin yurt dı
şında turizm pazarlamasını; fuarlara işUirak etmek, 
standarükr vermek suretiyle bunları gerçekleştirmeye 
çalışmaktayız. 

Sayın Alpaslan ve Sayın Bayer değindiler; vak
tin imkânı nispetinde kısaca değineyim. 

Yabancı sermayeyi biz Bakanlık olarak, Hükü
met olarak özellikle turizmde desteklemekteyiz; ama 
yabancı sermaye, hepimiz biliyoruz; güttiğıi yerde baş
ta güven istemektedir, huzur istemektedir. 12 Eylül
den sonra ülkemizde tabiatıyla huzur ve güvenin sağ
lanmasından sonra çok talepler olmuştur, gelip giden
ler olmuştur; ama bunlar artık uygulama safhasına 
geçmek üzeredir, örnek verdikleri için söylüyorum. 
Ağahan Grubu ile son mutabakatlar sağlannuıştır. 
Ağahan Grubu Kavaklıderede şarap fabrikasında 400 
odalı bir otelin yapımı için yerli bir ortakla beraber 
ön bir mutabakata başlamışlardır ve yine bunlar An
kara'dan sonra Altalyalda ve güney sahilerimizde 
aşağı yukarı sekiz otelin yapımı konusunda teklifleri 
bizde bulunmaktadır. Ankara'ya zannediyorum ki 
önümüzdeki bir kaç ay içinde başlanmış olacaktır. Bu
nun % 50'si yabancı ortaktır, >% 20 Ağahan Grubu-
nundur, % 10 IFC'öindir, % 20 yerli ortaktır. Diğer 
bakiye % 50'ısi İse Turizm Bankası kredileriyle sağ
lanacaktır. 

Ağahan'ın teklifleri arasında Çırağan da vardır; 
ancak Çırağan yıllardan beri bir türlü İstanbul'da be-

| tediyesinden ve Yüksek Anıtlar Kurulundan geçeme-
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«iiışltir; nihayet o safhalar aşılmıştır, orada biliyor
sunuz Yıldız Sarayı dolayısıyla bir kat irtifaı duru
mu da vardır. Her otel tabiatıyla ranttabl olmamakta
dır; ama 500'er adetlik dört otelin yan yana yapıl
ması ve Çırağan Sarayının da mevcut hali ile restore 
edilerek yan hizmet üriitelerıi olarak kullanılmam ko
nusunda projeler tamamlanmışitır; Bakanlığımız iki 
ay evvel yabancı şirketlerden biır Japon firmasına 
Çırağan Sarayı için altı aylık bir opsiyon verilmiştir; 
ancak buraya da biraz evvel değindiğim gibi, Ağahan 
Grubu da taliptiir. 

Baikanlığımızda yıllarda arazi tahsisleri tam bir 
düzen içinde belki yürütülememiştir. Bunu önlemek 
iiçin de Bakanlığımız bundan böyle arazi tahsisleri 
için bakanlıMararası bir komisyon kurmuştur. Yeni 
Teşvik Yasamız gereğince orman arazilerinden, hazi
ne arazilerinden (Ki, bunlar turizm alan ve merkez
lerinde olması gerekmektedir.) Devlet bu nevi turiz
me yatkın arsaları yerli ve yabancı müteşebbislere tah
sis etmeye başlamıştır. Geçen ay bakanlığımızdakıi 
işlemlere göre 13 yerli ve yabancı firmaya ülkemizde 
yetti yatırım yapması için izin verilmiştir. Tabiatıyla 
bunlar eskiden 'olduğu gibi 'il'anihaye değildir, ilk op
siyon altı aydır, belirli ücret ödemeilieri vardır; za
manında vecibesini ifa etmeyen veya projelerini ger
çekleştiremeyen müteşebbislerin belgeleri de iptal edil-
ımıektedir. Yalnız, şunu açıkça belirteyim ki, bu 13 
yere 150 yerli ve yabancı müteşebbis talepte bulun
muş; ancak 13*ünün talebi fcarşılanalbitaııiştıir. 

Sayın Bayer sordular; «Güney Antalyanın duru
mu.» 

Efendim, Güney Antalya turizm gelişme projesi 
çok eskıi yıllara dayanmaktadır. 1976 yılında Dünya 
Bankasından önanlaşmayla sağlanan 26 milyon dolar
lık kredi iki sene yürüdükten sonra durmuştu, 1980' 
den sonra bu krediye işlerlik kazandırılmıştır; hatta 
Dünya Bankasının 1982'de bitmesi gereken projesi 
konusunda 1985 başına kadar opsiyon sağlanmıştır. 
Projenin tüm altyapıları bitirilmek üzeredir. Marina-
sından arıtma tesislerine kadar, elektrik ve yoluna 
kadar bitirilmiştir. Burada amaç 25 bin yeni yatak ka
pasitesinin sağlanmasıdır. Burada geçen yıl başlayan 
yörli - yabancı iki yatırım süratle ilerlemektedir. 1985' 
de tüm altyapı bittikten sonra 1990'a kadar burada 
25 bin ilave yatak peyderpey devreye girecektir. 

Sayın Bayer, turizmi 12 aya yayma konusunda; 
biz geçen yıl da burada arz etmiştik; Bakanlığımız 
da bütün mevsimlere turizmi yayma gayreti içinde
dir. Tabiatıyla yaz turizmi yanında termal turizm, kış 
turizmi ve diğer turizm kollarına da yayılmaktadır. 

Bu sene ve geçen sene Bakanlığımız yat turizmin
de büyük gelişme göstermiştir. Bugün Balkanların ve 
Avrupa'nın en önde gelen Kuşadası Yat Limanı ar
tık tam kapasite ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Bu sene ilk altı ayda Kuşadası'nda konaklayan yat
ların sayısı bini geçmiştir. İlk nazarda 600 yat kapar 
siteli olarak düşünülen bu yat limanı dahi önümüz
deki günlerde bu ihtiyacı karşılayamaz duruma ge
lecektir. Teşvik Yasamızda gene yaptığımız bir dü
zenleme ile eskiden altı ay kalabilen yatların ülke
mizde iki yıl, hatta Bakanlar Kurulu kararı ile bun
ların daha fazla kalacakları hükmü getirilmiştir. Bu 
nedenle de Kuşadası Yat Limanımızda büyük bir 
yat turisti akınına uğramıştır. Bu nedenle de Bakan
lığımız Bodrum Yat Limanını, Marmaris Yat Lima
nını ve Antalya Yat Limanını da ele almış bulun
maktadır. Önümüzdeki yıllarda yat turizminde ülke
mizde daha büyük bir gelişme olabilecektir. 

Sayın Alpaslan «Acaba turizmde bir gelişme var 
mıdır?» buyurdular. 

Bu sene, 1983 yılında altı aylık istatistikler önü
müzdedir; geçen yıla nazaran turizm gelirlerimizde 

~% 31 civarında bir artış bulunmaktadır. 

İran - Irak harbi ve Polonya dışında ülkemize ge
len turistlerin tümünde büyük gelişme vardır. Iran -
Irak harbi dolayısıyla tabiatıyla bir gerileme vardır; 
% 70'in üzerinde düşüş vardır. Yine, Polonya'daki 
geçen yılki hadiseler dolayısıyla eskiden 1981 yılında 
74 bin civarında ülkemize gelen Polonyalı turist sa
yısı 10 binler civarına inmiştir; ama bunun dışında 
OECD ülkelerinden ve diğer ülkelerden gelen turist
lerde artma vardır. Yine en büyük turist artışı Arap 
ülkelerinden gelen turist sayısında olmaktadır; % 400 
bir artış olmuştur; gelecek yıllar bu turist akımında 
daha fazla bir gelişme beklemekteyiz. Örnek olarak; 
İngiltere gelecek yıl üç büyük firması Türkiye'ye 100 
bin turist gönderme kararı almıştır. Tabiî bunu di
ğer ülkeler de takip edecektir. Bir anda bizim bunla
rın ihtiyaçlarını belki de karşılama imkânımız zorla
şacaktır. Bunun için de başta da değindiğim gibi, 
Bakanlığımız her yıl yeniden 10 bin yatak kapasitesi 
yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Otel zincirlerine ilave olarak Ekonomik Kurulu
muzun aldığı bir kararla Ankara'da üç büyük otelin 
ve İstanbul'da da üç büyük otelin yapımı kararlaş
tırılmıştır. Önümüzdeki günlerde yine Ankara'da Nov 
Otelin muhtemelen bir otel yapımı Ankara Belediye
siyle birlikte faaliyete geçecektir. Yine Ankara'da yer
li ve yabancı bir firma muhtemelen Sheraton'la da 
büyük bir otel projesi yine bu Ekonomik Kurulumuz-
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dan geçmiştir. istanbul'da Park Otelin 857 yataklı 
olarak yeniden yapılması kararı alınmıştır. İstanbul' 
da bunun dışında Holiday'ın ve Swiss Otelin de iki 
yerli firma ile otel yapımı projesi Ekonomik Kurul
dan geçmiştir. Tabiatıyla bunların ancak 1984'de baş
layıp 1987 yılında bitebileceği tahmin edilmektedir. 
Bu suretle de özellikle Ankara'nın vasıflı otel sorunu 
da halledilmiş olacaktır. 

Sayın Alpaslan, herhalde bir yanlışlık olacak. Bi
zim işçi dövizlerimizle turizm gelirlerimiz aynı şeyde 
değerlendirilmez. Yüksek malumları, işçi dövizlerimi
zin yıllık miktarı iki milyar dolar civarındadır. Bu 
sene belki düşmüştür; ama turizm gelirlerimiz onun 
dışındadır. Yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl 362 mil
yon dolar civarında idi. Bu seneki artışlarla beraber 
turizm gelirlerimizin (Tabiatıyla bunlar ancak resmî 
kanallarla bozdurulan dövizlerdir) muhtemelen 500 
milyon dolara ulaşmasını ümit ediyoruz ve bekliyo
ruz. Tabiatıyla yine özellikle vurgulamak istiyorum. 
Onlar bankalara bozdurulan dövizlerdir; ama birçok 
turistler marifetiyle ülkemize gelen dövizler bazen halı 
alımında veya başka alımlarda olduğu gibi ticarî dö
vizler tarafında gösterilmektedir. Benim şahsî kanaa
tim, ülkemize gelen turizm dövizlerinin bu rakamla
rın çok üstünde olduğu şeklindedir. 

100 bin yatak konusuna değindim. Beş yıl içinde 
vasıflı 100 bin yatak amacımızdır. 64 bin küsuru ge
çen yatak sayısı ve 43 bin adet yapılmakta olan ya
tak sayısıyla belki de önümüzdeki üç yıl içinde bu 
yatak kapasitesi bu miktarların çok üstünde olacak
tır. 

Türkiye'nin dünyada turizmdeki yeri malum, he
pinize de söylüyorum, bu rakamları dünya turizm ge
lirleriyle kıyasladığımız zaman buyurduğunuz rakam
lar çıkmaktadır; ama sorunlar dediğim gibi yavaş ya
vaş halledilmektedir. Ümit ediyoruz ki, biz de önü
müzdeki yıllarda dünya turizminde layık olduğumuz 
yeri alabileceğiz. 

Yine hem Sayın Bayer, hem Sayın Alpaslan de
ğindiler, Turizm Teşvik Yasası çıktıktan sonra bütün 
kararnameler yürürlüğe konulmuştur, bütün yönetme
likler yürürlüğe konulmuştur. Onun için bu yıldan iti
baren Turizm Teşvik Yasası tam bir işlerlik kazana
caktır. 

Sayın Bayer değindiler ve «Turizm Teşvik Fonu 
nedir?» diye sordular. Turizm Teşvik Fonu, Turizm 
Teşvik Yasasıyla getirilmiş ilave bir kredi mekanizma
sıdır. Yüksek malumları, Turizm Bankası toplam ya

tırım tutarının % 60'ına kadar kredi vermektedir. Tu
rizm Teşvik Fonuyla da şunu getirdik : Bu Fondan 
hem ülkemizin pazarlaması, tanıtılması daha kolay ya-
pılabilsin, hem de bu Fondan özellikle belirli büyük
lükteki projelere, (Ki, bu sene aldığımız bir kararla 
bunun en az 300 yatak olmasını derpiş ettik) bu ya
tırımlara da % 5 faizli 20 yıl vadeli ilave krediler ve
relim ve büyük projeleri teşvik edelim diye; yine yük
sek malumları, geçen sene 1983 yılı bütçemize 1 mil
yar 35 milyon lira konulmuştu, yanlış hatırlamıyorsam 
1984 yılı bütçemize de bu maksatla 1,5 milyar lira 
konulmuştur. Bunun bir kısmı belirli oranda ülkemizi 
dışarıda pazarlayan seyahat acentalarına ve benzeri 
tanıtma, reklam kampanyaları için ayrılacak, kalan
lar da, yine Turizm Bankası kanalıyla Teşvik Fonu 
olarak diğer müteşebbislerin büyük projelerine tah
sis edilecektir. 

Sayın Alpaslan, «Hatalı olarak açılmış krediler var 
mıdır?» buyurdular. 7 sene Genel Müdürlüğünü yap
tığım için söyleyebilirim, Turizm Bankası tabiatıyla 
bir krediyi normal bir ticarî banka gibi açmamakta
dır. Bir kere bankanın kredi açabilmesi için, müte
şebbisin Turizm Bakanlığından kuruluş belgesi alması 
lazımdır. Onun dışında banka, müteşebbisin ekono
mik, malî ve teknik fizibilitesiyle ilgili bir çalışma 
yapmaktadır; müteşebbisin bu projesinin kârlı olup 
olmadığını araştırmaktadır; teknik açıdan Vasıflar 
Yönetmeliğindeki diğer hususlara uyup uymadığını 
araştırmaktadır; ayrıca, banka müteşebbislere % 60 
kredi verdiği için, diğer % 40'ın müteşebbis tarafın
dan konulmasını araştırmaktadır. Bunlardan sonra 
Kredi Komitesinden ve Yönetim Kurulundan geçtik
ten sonra kredi, vermektedir. Hata tabiî her zaman 
olabilir; ama bu nevi açılan ve uzun etütleri gerek
tiren kredilerde hata olacağını tahmin etmiyorum ve 
ümit de etmiyorum. Ancak şöyle bir şey olabilir; ta
biatıyla müteşebbisin ortaya koymuş olduğu % 40 
özvarlığı yerine getiremediği zaman, zaman zaman 
projelerin tahakkuku darboğaza girmektedir. Bazen 
de ülkemizde (Ki, Bankanın fizibilite raporlarında fi
yat artışları ve beklenmeyen giderler konduğu halde) 
geçmiş yıllarda enflasyon oranlarının büyük rakam 
göstermesi dolayısıyla da burada tabiatıyla bir zaafi-
yet olmuştur; ama başta da arz ettiğim gibi Banka
nın ipotekle sağlanmış olan bu kredilerinin geri dö
nüş nispeti en az % 95'in üzerinde bulunmaktadır. 

Efendim, kendileri, «Projelerin gerçekleşme duru
mu nedir?» buyurdular, izin verirlerse kendilerine bun-
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lan yazılı olarak sunabilirim; ama Bakanlığımız plan 
hedeflerine uygun olarak tabiatıyla gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Ancak, geçen yıllarda görülen darbo
ğaz, Turizm Bankasına Bakanlığımız kanalıyla veril
mekte olan özellikle öncü ve örnek tesisler yapımıy
la ilgili paraların zamanında aktarılamaması dolayı
sıyla gecikmeler olmuştur. Bu yıl Bütçemizde almış 
olduğumuz bir kararla, bu paraların Bakanlığımız
dan ziyade doğrudan doğruya Bütçeden Turizm Ban
kasına transferi öngörülmüştür. Bu nedenle de bu ak
samalar zannediyorum bu yıl çok daha az olacaktır 
ve belki de gerçekleşme oranları % 100'lere yakla
şacaktır. 

Geçen yıl huzurunuza getirdiğim ve bu yıl da 
halen gerçekleştiremediğimiz bir hususa da yine kı
saca değineyim. O da, Kongre Sarayıyla ilgili pro-
jemizdir. Maalesef bu prosedür ve o projenin bir 
türlü Emek İnşaat tarafından layıkı veçhile ele alı
nıp yürütülememesi dolayısıyla çok istediğimiz halde 
ve dünyada olduğu gibi ülkemiz turizmine de büyük 
yararı olacak olan İstanbul Kongre Sarayımızı bir 
türlü bitiremedik. Ancak, yine bu sene bir program 
değişikliğiyle bunu da doğrudan doğruya Turizm Ban
kasına veriyoruz. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki iki 
üç yıl içinde bu proje gerçekleşirse, ülkemizde 2 50Ö 
kapasiteli bir Kongre Sarayı meydana getirilmiş ola
caktır. 

Sayın Alpaslan değindiler, tabiatıyla tuvaletler ko
nusu ülkemizin darboğazlarından, sorunlarından birisi
dir. Yine bu sene aldığımız bir kararla, öncelikle mola 
noktalarından ve benzin istasyonlarından başlamak 
üzere Turizm Bankasından, tuvalet yapımcılarına 4 
milyon liraya kadar bir yıllık vadeli kredi vermekteyiz. 
Bu nevi talepler olmaktadır. Bir de bunun dışında, Büt
çemizden özellikle belediyelere, özel idarelere turistik 
yörelerde tuvalet yapımını desteklemekteyiz ve geti
rilen projeler karşılığı bunların paraları Bakanlığımız 
Bütçesinden transfer edilerek ödenmektedir. 

Sayın Alpaslan'ın şahsımla ilgili sorduğu suale ge
lince; tabiatıyla yıllardan beri Devlet memuru oldu
ğum için tamamen taraf sızımdır. Hiçbir şekilde şu ve
ya bu partiyle ilgim olmamıştır. Bu defa da bir par
tiden Seçim Kanununun 13 üncü ve 16 ncı maddesi 
gereğince bağımsız aday olarak girmişimdir. Hiç me
rak buyurmasınlar, bu tarafsızlığım devam edecek
tir. 

Sayın Bilge, Nevşehir - Göreme için kültür ve doğa 
varlıklarıyla ilgili olarak sual sordular. Bakanlığımız
ca (Tabiatıyla Nevşehir - Göreme bizim en önde gelen 
turistik bplgemizdir) gerek turizm yönünden, gerek

se diğer yönlerden, fizikî planlama ve planlama ça
lışmalarında öncelikle buraya yer verilmektedir. 

Sayın Bayer, «Devlet standart altyapıyı ve üst
yapıyı teşvik ediyor; acaba işletme kredisi var mıdır?» 
diye bir nebze dile getirdiler. Eskiden yapılmış olan 
ve Vasıflar Yönetmeliğinde yer almadığı için kredi 
ilkelerinden yararlanamayan, özellikle belirli bölge
lerdeki belediyeler tarafından işletilmekte olan oteller 
için de iyileştirme kredisini kredi ilkelerine koymuş 
bulunuyoruz. Ayrıca, eskiden olmayan, yıl içinde iş
letmelerin sıkıntıya düşmeleri dolayısıyla meydâna ge
len nakdî sıkıntılarını gidermek için de kendilerine ay
rıca daha yüksek faizli işletme kredisi vermekteyiz. 

Sayın Bayer, «Bu kitle turizmine öncelikli bölge
ler nerelerdir?» buyurdular. Yanlış hatırlamıyorsam 
bunların adedi 27'dir. Belki hepsini şu anda saymak 
mümkün değildir; ama özellikle Güney Antalya, Side 
başta olmak üzere Güney sahillerimiz, Çeşme, Mar
maris; İstanbul'daki Kuruçeşme, Sultanahmet Meyda
nı, Çırağan Sarayı; Ankara'da Kavaklıdere ve benzeri 
yerler. Adedi 27 civarında olan bu yerlerin listesini 
biz kendilerine takdim edelim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Benim tutabildiğim notlar muvacehesinde cevapla

rımı sunmaya çalıştım. Eğer ilave sorular varsa ce
vaplandırmaya çalışırım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Kültür ve Turizm Bakanlığının 1984 

Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bu Bütçenin bölümlerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 393 229 OCÖ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Kültür sanat hizmetleri 13 565 479 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Gelir 
türü Lira 

112 Ülke turizminin geliştirilmesi 
ve tanıtılması hizmetleri 10 620971 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etme3renler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 409 2Ö1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bu suretle Kültür ve Turizm Bakan
lığının 1984 Malî Yılı Bütçesi, Genel Kurulumuzca 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Gerek Bakanlık perso
neline, gerek Millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu ol
sun efendim. (Alkışlar) 

E) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, günlük program için

de yer alan İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, İmar ve İskân Bakanlığının 1984 

Malî Yılı Bütçesi üzerinde Sayın Aydar söz almış
lardır. 

Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
İmar ve İskân Bakanlığı 1984 Malî Yılı Bütçesi

nin, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu ol
ması dileklerimle sözlerime başlıyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığı, son birkaç yıl içerisinde 
Türkiye'nin kendi konusundaki bazı problemlerini 
daha dinamik bir şekilde çözebilmek ve ayrıca yıl
ların getirdiği ağır problemleri bertaraf edebilmek 
bakımından da gerçekten yoğun bir çalışma ve ciddî 
bir atılım içerisinde görülmüştür. 1983 yılı bu görü
nüm içerisinde tamamlanmaktadır; fakat bütün bun
lara rağmen; bu Bakanlığımızın vermekte olduğu hiz
metlerde bazı tıkanmalar ve geçmişten gelen prob
lemlerin ortaya çıkardığı bazı engeller hâlâ devam 
etmektedir. 

Yüce Meclisiniz tarafından kabul edilmiş olan ve 
kısaca İmar Affı diye bilinen Kanun, uygulanmaya 
başlamıştır ve ülke genelinde bu Kanunun uygulan
masıyla da birikmiş, yıllanmış problemler çözümlen

mektedir. Ancak, bu Bakanlığımızın bünyesi içerisin
de bulunan ve Türkiye'nin de jeolojik yapısı bakı
mından önem atfeden bir genel müdürlüğü (Afet İş
leri Genel Müdürlüğü) ifade edebilirim ki, tam bir 
toparlanma içerisine girmiş değildir. Temennim odur 
ki, gelecek yıllarda ve bütçenin imkânları içerisinde 
bu Genel Müdürlüğümüz kendisine mevdu hizmet
lerde büyük başarılar göstermiş clsun. 

Bu kürsüden Sayın İmar ve İskân Bakanı Ahmet 
Samsunlu'ya şükranlarımı arz etmek istiyorum; şu 
nedenle, 1983 yılı Bütçesi üzerinde (Yine bu Bakanlı
ğın Bütçesi üzerinde) konuşurken, 1966 yılından ge
len bir problemin halledilmesi hususunda Sayın Ba
kanlıktan ricada bulunmuştum ve bu ricamız, Sayın Ba
kanımız tarafından hassasiyetle dikkate alınmış ve 
bizatihi kendileri yaptığı gezi ile Karlıova'ya, Muş'a 
giderek 1966 Varto depreminin izlerini silebilmek ba
kımından ciddî kararlar almış ve bu kararları uygu
lamaya koymuştur; kendilerine sonsuz şükranlarımı 
arz ediyorum. 

Ancak, Bakanlığımızın bu ciddî yaklaşımına para
lel olarak Bingöl'de mesele, il bazında, verilmiş olan 
yetkiler içerisinde dahi çözümünü, çözüm yollarını bu
lamamıştır. Bunun günahını, vebalini Bakanlığa yük-
leyemiyorum. Bunun, il çerçevesi içerisinde bir be
ceriksizlik olduğunu noktalayarak geçiyorum. 

Yine, bu Bakanlığımıza bağlı olan İller Bankası' 
nm, Bingöl'e yönelttiği hizmetleri şükranla karşılıyo
rum ve Bakanlık Bütçesinin, Bakanlığın Türkiye ge
nelindeki hizmetleri ölçüsünde cılız kaldığını ifade 
etmek suretiyle konuşmama son veriyor, başta ifade 
ettiğim gibi, Bütçenin İmar ve İskân Bakanlığı men
suplarına ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını dili
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon, konuşmalarla ilgili bir cevabınız 

olacak mı efendim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU ADINA ŞA-

DAN TUZCU — Yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz so
ru sormak isteyen arkadaşları tespit edelim. Böylece 
süreniz içinde konuşmanızla birlikte sorulara da ce
vap vermiş olursunuz efendim. 

Soru sormak isteyen sayın üyeler, Sayın Aksoy, 
Sayın Akkılıç, Sayın Dikmen ve Sayın Çakmakçı'dır. 

Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
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ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Sayın 
Bakanım beni mazur görsünler, geçenlerde de bir ka
nun münasebetiyle kendilerine bahsetmiştim. 

Türkiye'de iş sahası açmak konusunda en normal 
sektör inşaat sektörüdür. (Zamanımız için arz ediyo
rum.) tnşaat sektörüne bağlı birçok iş kolları vardır; 
ameleden, işçiden tutun da inşaat malzemelerinin ima
latına kadar. Gerek işçimiz ve gerekse imalat ancak 
inşaat faaliyetlerinin devamı ile sirkilasyon yapabilir, 
dönüş yapabilir. 

Üç ay kadar önce çıkarmış olduğumuz gecekondu 
yahutta İmar Affı Kanunu ile biz inşaat sektörünün 
elini kolunu bağlamışız. Belediyeler müşkül durum
dadır. Sayın Bakan vaat etmişler, «Çıkartacağımız 
yönetmelikte değişiklik yapacağız, buna gayret edece
ğiz ve bu belediyelerde görev yapması icap eden ha
rita mühendislerinin kadastro fen memurları ile gö
revlendirileceklerini, onların bu hususlarda yetkili kı
lınacağını» belirtmişlerdir. Acaba Sayın Bakanımız 
bu yönetmeliği değiştirme imkânına sahip olabildiler 
mi ve ne zaman olabilecek onu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy, yani 
elini kolunu bağlı tuttuğumuz sektörün bağını çöze
cekler mi diyorsunuz kısaca. 

Evet, Sayın Akkılıç buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim aramızdan ay
rılıp İmar ve tskân Bakanlığına giden çok muhterem 
arkadaşımız, Bakanımız gerçekten başarılı çalışmalar 
yaptı ve Bakanlıkta bulunduğu süre içerisinde kişisel 
değil, toplumun yararına ilettiğimiz sorunlara bütün 
Bakanlık mensuplarının olumlu yaklaşımlarından do
layı kendilerine evvela teşekkür ediyorum. 

Soruya geliyorum müsaadenizle; efendim geçen
lerde Meclisimize bir Kooperatifler Kanunu Teklifi 
geldi. Bu Kanunda aynı zamanda yapı kooperatifleri 
de vardı ve bu kooperatifler için deniliyordu ki, «Ev 
yaptırmak isteyen vatandaşlara maliyetin 1/4'ünü 
bankaya yatırması halinde kredi açılabilecektir.» 

Şöyle bir yaklaşım yaptık, gelen temsilci ile bir
likte, dedik ki bugün bir binanın, bir dairenin en ba
sit maliyeti iki milyon lira. Bu iki milyon liranın 1/4'ü 
500 bin liradır. Hemen yanımızda bulunan Ticaret 
Bakanlığından gelen kişiye sordum ve dedim ki, «Bu
gün Türkiye'de memurların % 70'inin ortalama geliri 
nedir?..» Dendi ki, «22 bin lira.» 22 bin lira geliri 
olan bir ailenin 22 sene değil 122 senede 500' bin li
rayı artırmasına imkân yoktur. 
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Sayın Bakanımız zaman zaman basına da açıkla
ma yapıyorlar ve diyorlar ki, «Bu konuda maalesef 
tahsisatımız azdır.» 

Peki, konut sorununu acaba daha başka bir şe
kilde çözme olanağı var mıdır, ne gibi bir yaklaşım 
düşünüyorlar?.. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Dikmen, buyurun efendim. 
ALİ DİKMEN — Sayın Başkan, sanıyorum ki 

sorular mümkün olduğu kadar birbirine yaklaşık olu
yor. Ben biraz daha değişik şekilde bir kaç soru sor
mak istiyorum. 

Malum günün konusu mesken sorunu. İnşaat sek
törü ve bunun içerisinde Türkiye çapında yapı koo
peratiflerinin durumu nedir?.. Önümüzdeki sene bu 
alanda ne gibi gelişmeler olacak ve Bütçe olanakları 
buna yeterli midir?.. 

İkinci sorum; her yıl Bakanlığa yapı kooperatif
leri için ayrılan para niçin kullanılmıyor?.. Yani 20 
milyar ayrılıyor 10 milyarı ödeniyor, sarfediliyor. 
Neden bu kullanılamıyor?.. 

İmar mevzuatı ile (ilgili Kanunun uygulama çalış
maları ne safhadadır?.. Yani malum çıkarmış oldu
ğumuz Kanunun uygulanması ile ilgili çalışmaları 
belirtiyorum. 

Sorum bu kadar teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın Baş

kan. 
Şehir imar planlarında kısıtlı alanlar var, kamuya 

tahsisli alanlar vardır. Bu alanların yahut binaların, 
arsaların vergileri Maliye Bakanlığının bir tamimi üze
rine kısıtlı olarak ödenmektedir, 1/10 nispetinde. An
cak, bu ödenme süresi dört yıl. Dört yıl sonra tam 
vergi ödemek mecburiyetindedir vatandaş; fakat o 
yerin kısıtlılığı daha uzun bir süre devam etmek
tedir. Belediyeler dört yıllık planlar yapmaktadır. Dört 
yıl biterken gene ikinci dört yıl içine almaktadır ve 
böylece vatandaşın kısıtlı olan yerinin kısıtlılık süresi 
belki 50 seneyi bulmaktadır; ama sadece dört sene 
kısıtlı vergi vermektedir. 

Bunun düzeltilmesi imkânı var mıdır?.. Bu yolda 
bir girişim Bakanlık tarafından yapılabilir mi?.. Ma
liye Bakanlığı herhalde bu değişikliği, yapmak duru
mundadır sanıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın üyeler, bu bölümde bir de Sayın Karaha-

sanoğlu'nun yazılı sorusu var; okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sayın îmar ve İskân Ba

kanınca cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını arz 
ederim. 

Rahmi KARAHASANOĞLU 
1. Sincan gecekondu önleme bölgesinde koo

peratiflere Bakanlığınızca 1978'den itibaren dağıtılan 
konutlardan bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da 
bitmek üzeredir. 

Şimdi bölgenin altyapı inşaatları, içme suyu, ka
nalizasyon, yol bulunmadığı için binlerce aile sakinleri 
konutlarına taşınma imkânı bulamamaktadır. 

2, Toplu Konut Yasasına göre kooperatiflere 
dağıtılan 'kredi limitleri bu ara tamamen kapanmış bu
lunmaktadır. 

Sayın Bakanımızın bu konulardaki görüşleri ne
lerdir.» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, genel konuşmanızla 
birlikte; sorular sorulmuştur, bunlara sözlü cevap ve
rebileceğiniz gibi gerektiğinde yazıyla da cevap ver
meniz mümkündür efendim. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN

LU — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Tarafıma ve Bakanlığıma iletilmiş olan sorular 
esasen sizlere hitap etmek istediğim konuların içinde 
vardı. Onun için kısaca hem hitap edeceğim, hem de 
sorulara cevap vermeye gayret edeceğim. 

Burada Bakanlığımın çalışma sahaları ile ilgili bil
gileri artık o kadar çok konuştuk ki, hepimiz bili
yoruz. Zaten bunlar bilinen hususlardı. 

Arkadaşlarım, Bütçe ile ilgili söyleyeceklerim; 1983 
Yatırım Bütçemiz 16 milyar iken, 1984 Yatırım Büt
çemiz 20 milyara. yükselmiştir. Bu miktar % 20 bir 
artış göstermektedir; ama dikkatinizi çekmek iste
diğim bir nokta vardır. O da şudur; yaklaşık 4 milyar 
civarındaki artışın 3 milyar 233 milyonu Devlet me
muru lojmanlarıyla ilgili fasıldaki artıştır. Bakan
lığımın diğer tüm yatırımlarını genelde 1983 ve 1984 
yılları ile mukayese ettiğimizde bir artışa raslama-
maktayız. Yalnız Devlet memurları lojmanları ile 
ilgili bölümde bir artış vardır. 

1984 Malî Yılı Bütçe gerekçesi ile ilgili dağıtılmış 
olan bir kitabı açtığım vakit şunu görüyorum; bunu 
genel değerlendirmeniz için size sunmak istiyorum. 
imar ve İskân Bakanlığının Genel Bütçe ödenekleri
nin daireye göre paylarını incelediğimizde 1979'da 
% 1,11 olan payı, 1980'de % 0,98'e, 1981'de % 0,72'ye, 

1982'de % 0,73'e, 1983 yılında da % 0,63'e düşmüş
tür. % 1.11'den 5 yııl içinde % 0,63'e düşmüştür. 

Kendisinden büyük hizmetler beklenen bu Ba
kanlık, tüm bu yatırımlarını, 'tüm bu faaliyetlerini 
bütçe imkânları içinde götürmek durumundadır. Faa
liyet sahaları ise, gecekondu önleme bölgeleri teşki
linden, sosyal konutların inşaatına, diğer taraftan, geri 
kalmış yöre konutları inşaatından, şehir planlarının 
hazırlanmasına kadar çok geniş bir çevreyi kapsa
maktadır. 

Çalışmalar bütçe 'imkânlarıyla olabilir Bakanlığım-
daki personel; proje ve Bakanlığımdan beklenen ta
lepler karşısında, hizmet üretimimiz, bütçeden dolayı, 
kısıtlanır bir durumda olduğunu gördüğüm için siz
lerin bilgilerine sunmak istiyorum. Yani yatırım ya
pabilmek, geliştirebilmek, Sincan'daki gecekondu ön
leme bölgesinin altyapısını anında yapıp, ihale edebil
mek bir nevi yatırım imkânlarıyla orantılıdr. Sincan 
konusuna daha sonra temas edeceğim. 

Üzerinde durmak istediğim ve sorular içinde de 
mevcut olan konulardan birisi de 2487 sayılı Toplu 
Konut Kanunudur. Bu Kanun, ülkemizde konut açı
ğını karşılamak için çıkarılmış en önemli kanunlar
dan birisidir ve bu Kanun büyük ümitlerle hal
kımızdan ilgi görmüş ve bu ilgi neticesinde yatırımlar 
başlamıştır. '(Para ile ilgili konuları da açıklayacağım) 
Bununla ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum: 

Toplu Konut Fonuna; 1981, 1982, 1983 yılları 
bütçelerinde toplam 44 milyar lira konmuş olmasına 
rağmen (Ki, bu rakam % '5 değildir. Bu rakam % l'i 
zor bulmaktadır, tüm verilmesi gerekenin % l'i nis-
petindedir. Kanuna göre ise % 5 verilmesi gerekirdi.) 
4 milyar lira 1981'de, 20 milyar lira 1982'de, 20 milyar 
lira da 1983'de yer aldığı halde, şu ana kadar Ba
kanlığıma, Maliye Bakanlığınca verilen miktar 17 
milyar liradır. 1984 Bütçesine konan miktarın da 
20 milyar lira olduğunu görüyoruz. 

Basındaki bir haberden dolayı halkımızda yanlış 
bir izlenim doğmuştur; 1984 yılında Toplu Konut 
Fonu ile ilgili aktarımlar, ödemeler, hususunda, Toplu 
Konut Fonuna Maliye Bakanlığının para ayırmadığı 
şeklinde bir izlenim doğmuştur, hatta basında «Toplu 
Konut [Fonu dondurulmuştur» diye bir cümle yer 
almıştır. Esasında, basında takip edebildiğim kada-
darıyla yanlış bir anlaşılma olsa gerek, 20 milyar lira 
bütçede tekrar yer almıştır. Yani 1984 ve 1985'de 
bundan vazgeçildiğine dair bir husus yoktur. Tahmin 
ediyorum ki, bu 17 milyarlık küçük yatırımla bugüne 
kadar bize vaşvurmuş olan 269.000 hak sahibi üyetUn 
hak sahipliğini onayladık. 1823 kooperatifin 93.000 
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üyesi bize kredi için başvurdu, bunların 62.000'ine 
kredi açıldı. Bunlara bugüne kadar 17 milyar lira öden
di. Kendilerine şu andaki borcumuz ise, 6 milyar 
903 milyon liradır. Yaklaşık 63.000 konut destek
lenmektedir, üye desteklenmektedir ve kişi başına, 
konut başına borcumuz 100.000 lira civarındadır. Bu
günlerde Maliye Bakanlığından, tekrar bir fondan para 
verileceğini ümit ediyorum. O zaman da bunları 
hemen ilgililere göndereceğiz. 

Sayın Dikmen'in bir sorusuna burada cevap ver
mek istiyorum: Sizin kastettiğiniz rakamlar bütçede 
•gözüken rakamdır. 20 milyar, 1983'de bütçe rakamı 
olarak konmuştur; Bakanlığımıza verileni 9 milyardır 
ve bu 9 milyar lira anında harcanmıştır. Para, İmar 
iskân Bakanlığına verildiği günün hemen ertesi günü 
telekslerle Emlak Kredi Bankası kamalıyla dağıtılmak
tadır. Yani, bizim kullanamama durumumuz yoktur. 
Bize para aktarılamadığı için parayı gerekli yerlere 
gönderemiyoruz. Şu anda da 6,9 milyar lira borcumuz 
vardır. Yani, bizim Bakanlık olarak kullanamama 
durumumuz yoktur. Tabiî, gönül istiyor ki, Fonun 
sırf Maliye kaynaklarına değil, başka kaynaklara da 
dayanmasında büyük fayda vardır. 

Bu yönde biz çalışmalar yaptık. Dedik ki, bu 
konu, yani malî kaynak konusu, yalnız Maliye 
kaynaklarına dayanmasın. Maliye kaynaklarına dayan
dığında gördük ki, çok kısıtlıdır. Onun için yeni kay
naklar bulunmalıdır. 

Bunun ilgili olarak çalışmamızı yaklaşık 40 - 50 
sayfalık bir raporla 21 Mart 1983 (tarihinde Başba
kanlığa ve Toplu Konut Kurulu üyesi 10 bakan ar
kadaşımıza gönderdik, konuyu değerlendirmek ve yön
lendirmek için. 

Burada öngördüğümüz hususlar şunlardı: 
Tüm bankaların konut kredisi vermesinin sağlan

ması bu konut açığını kapatmakta olan ülkelerde 
büyük miktarda kullanılmıştır. Yani, tüm bankalar, 
kendilerindeki tasarrufun, bankaya yatırılan tasarrufun, 
% 2 veya 3'ünü inşaat sektörüne, yapı sektörüne ayır
maktadırlar. Bunu biz de bir teklif olarak öne sürdük 
ve bu çok faydalı olacak bir tekliftir. 

Buradaki faiz problemini, vatandaşın ödediği ile 
bankanın alması gerektiği faiz farkını da (Çünkü, 
Toplu Konut Fonunda biz % 5 ila % 11 arasında 
bir faiz alıyoruz. Halbuki bankalar, Emlak Kredi 
Bankası en düşük faizi yapı sektöründe uygulamak
tadır, % 16'dır.) Toplu Konut Fonundan karşılarız 
diye ilgili bakan arkadaşlarımıza duyurduk ve değer
lendirmelerine sunduk. 
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Ayrıca, vergi iadesi yoluyla vatandaşı özendirici 
bir konut tasarrufu sistemi oluşturulması üzerinde 
durduk. Vatandaş, belli bir miktarı tasarruf ettiği tak
dirde, vergi sisteminde yapılacak değişikliklerle ken
disinin bu tasarrufu Devlet tarafından desteklenmelidir. 
Bu, yine Batı ülkelerinde olan bir sistemdir. Tasarruf 
edene, yerine göre devlet bir, yerine göre yarım, 
yerine göre iki parasına eklemektedir ve bu tasarruf
la konular ve çözümler neticeye gitmektedir. 

Yine, vergi mevzuatında bazı değişiklikler yaparak, 
ev yapan ile ev yapmayan arasında bir ayırım ya
parak, konut kredisi veren ve alan kurum ve kişiler 
lehine bazı bağışıklıkların tanınmasını istedik. Ayrıca 
kiralık konut yapımının teşviki üzerinde durduk ve 
bunların yanında, yurt dışında çalışanların yapı ta
sarrufu sandıklarındaki birikimleriniın ülkeye getiril
mesi üzerinde gayretlerimiz oldu. Maliye Bakanlı
ğından, belli bir kademede bu paraların yurt dışına 
geri gönderilebileceği yönünde bir cevap aldık. Ko
nuyu şu anda Ekonomik Kurula götürmüş bulunu
yoruz. 

Ayrıca biz, reorganizasyon çalışmaları çerçeve
sinde Emlak Kredi Bankasının Kuruluş Kanununda, 
yapı tasarrufu sandıkları kurmaya imkân veren mad
deleri içeriğine aldırdık ve böylelikle ülkede önümüz
deki dönemlerde bu reorganizasyon çalışmalarını ta
kiben yapı tasarrufları sandıklarının Emlak Kredi 
Bankası veya başka yollarla kurulmasını arzu ettik 
ve bunu yeni yasal düzenlemelerle sağlayıcı önlemler 
aldık. 

Efendim, inşaatlarla ilgili olarak arz ediyorum: 
Ülkemizde inşaat sektöründe bir durgunluk vardır, 
doğrudur; ama bu durgunluğun sebebi, doğrudan doğ
ruya imar ve iskân Bakanlığının konusu olmaktan 
ziyade, vatandaşların tasarruflarını nereye doğru yön
lendirdikleri önem taşımaktadır. Çünkü, eskiden pa
rası olan konut alırdı. Şimdi konut alındığında, ko
nuttan temin edeceği kira ile herhangi bir yerde, ban
kada bu parayı biriktirdiğinde veya başka imkânlar
la banka çerçevesinde değerlendirdiğinde elde ettiği 
farklı olmaktadır ve bu nedenle de vatandaşın artık 
konuta yönelmesi belli bir miktarda daralmıştır. Yal
nız, bu yönde son aylarda bir kıpırdanma başla
mıştır. Genel olarak inşaat sektöründe 1983 yazından 
itibaren bir kıpırdanma olduğunu basında duyuyoruz; 
ama bu kıpırdanma bizim hepimizin arzu ettiği 1978 
ve 1979'lardaki inşaat sektörünün çok hareketli ol
duğu dönemlerdeki gibi değildir; ama önümüzdeki 
yılda bu daha artacaktır. 
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Efendim, biz arsa temini üzerinde durduk; elimiz
deki mevcut gecekondu önleme bölgelerindeki arsa
ları hızla vatandaşlarımıza dağıttık, aynca tüm be
lediyelere yazı yazarak imar alanlarını genişletme
lerini istedik ve bu arada toplu konut için arsalar 
belirledik ve toplu konut alanları ilan etmeye baş
ladık. Ayrıca, yönlendirilmiş ucuz arsalar temini üze
rinde de durduk. 

Bence inşaat sektörünün, özellikle konut teminin
deki ve konut yapımındaki inşaat sektörünün sorun
larının çözümünde en önemli nokta arsa bulunması ve 
arsa hazırlanmasıdır. Onun için de, bir defa «gecekon
du modeline uymamız gerekir» demiştim. Bu basında 
birazcık yanlış bir şekilde yazıldı. «Modern gecekon-
modelini uygulayalım,» ki o da şudur: Vatandaş, 
'Hazine arsası üzerinde gelip kaçak yapı yapmakta idi. 
Biz, aynı Hazine arsalarını önceden parselleyelim, 
kendisinin hudutlarını belirleyelim, kaç katlı olduğunu 
ortaya koyalım. Elimizdeki projeler çoktur; Emlak 
ve Kredi Bankasının elinde yüzleri geçen, bizim eli
mizde yüzleri geçen projeler vardır; vatandaş 
gelsin bu projelerden hangisini beğeniyorsa onun
la kendisine daha önceden belirtilmiş arsalar 
üzerinde kaçak değil, yasal olarak gecekondusu
nu yapsın. Yani bugüne kadar uygulanan 
modeli biz bir model haline getirelim ve yasal olarak 
uygulanmasını sağlayalım; bu yöndeki çalışmalarımız 
da vardır. 

Bunun için İmar ve Gecekondu Yasalarındaki ge
rekli değişiklikleri yaptık, hatta Yönlendirilmiş imar 
Arsaları diye ayrıca bir çalışmamız oldu, bunları 
Hükümetimize ve Danışma Meclisimize sunduk. 

Efendim ben, bir bilgi olarak, bugüne kadar sosyal 
ıkonut üretimimizde biz 40 646 inşaata başladık. Bun
lardan 33 bin civarındakini bitirdik veya bitirmek 
üzereyiz ve son günlerde ve son yıllarda artan bir 
şekilde bu konutları kiralık konut olarak vermeyi 
tercih ettik. Düşüncemiz de şuydu: Mülk konut olarak 
verilenler hakkında çok tartışmalar var; hak sahipli
ğinin belirlenmesindeki hususlarda tartışmalar var. 
Onun için biz diyoruz ki, beşer yıl için verelim dar 
gelirli vatandaşa ve memura, hiç olmazsa böylelikle 
herkes aynı imkâna sahip olabilir ve bunu uyguladık. 
Bu yıl içinde 2 800 sosyal konutu ve 372 geri kalmış 
yöre konutunu bitirerek vatandaşlarımızın emrine ki
ralık konut olarak sunduk ve bu kiralık konut olarak 
sunduklarımız, yaklaşık bin lira ile üç bin lira arasında 
vatandaşımızın kullanımına verilmiştir; ama içerisine 
giren bazı vatandaşlar, özellikle geçmişte «beş yıl» 
maddesinin konulmadığından dolayı buradan çıkma

maktadırlar. Bir ilimizde arkadaşlar, 1966'da sosyal 
konutlara giren bir vatandaş grubu halen açmış ol
duğumuz çeşitli davalara rağmen, (davaların tümünü 
kuruluşumuz kaybetmiştir) 35 lira 65 kuruşa kiracia 
oturmaktadırlar. Vatandaşımıza da görevler düşmek
tedir. Günün rayiçlerine göre kirayı vermelerinde 
fayda umarız. Tahmin ediyorum ki, Kamu Konutları 
Kanun Tasarısında belki bununla ilgili bir değişiklik 
Konseyde talep edilecek ve sağlanacaktır. Yani, biz 
bir tarafta vatandaşımızı korurken, vatandaşımızın 
da Devletine sahip çıkması gerekir; 35 lira 65 kuruşa 
halen oturulmaktadır ve çeşitti davalar yargı organ
larınca görüşülmüş ve bizim tüm isteklerimiz reddedil
miştir. 

Efendim; ben bu bilgiyi de kısaca verdikten sonra, 
Sayın Başkan biliyorum, herhalde 15 dakika ile kı
sıtlıyız, ona uymak için... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tabiî, konuşma süren:z 
genelde 15 dakikadır, yalnız, arkadaşlarımız bir soru 
içinde üç dört tane soru sordukları için o cevapların 
da verilebilmesi bakımından ayrıca bir ek süre ta
nınmaktadır; o süre şu anda çalışıyor efendim; hu-
yurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET SAMSUN
LU — Çok teşekkür ederim. 

Efendim; yine basında yanlış bir haber aksettirildi. 
Biz, sosyal konutlarda herhangi bir uygulamada prob
lemimiz yok. Geçen sene sizlerin büyük katkılarınızla 
2 000 adet, 1 500 sosyal konut, 500 geri kalmış yöre 
konutu programa, bütçeye konmuştu. Biz, Devlet 
Planlama Teşkilatından bunun ancak uğraşarak Ağus
tos ayına kadar 1 200'ünün vizesini aldık, 2 000'den) ve 
bu 1 200'e başladık. Diğer 800'ü de 1984 programına 
Devlet Planlama Teşkilatı aldı, onlara da bu sene 
başlayacağız. Burada herhangi bir aksama yoktur. 

Efendim; ben yine toplu konuttan bugüne kadar 
15 bininin bitirildiğini söyledikten sonra, afetlerle ilgili 
bir taramamızdan da bahsetmek istiyorum. 

2805 sayılı Kanun afetlerle ilgili borçlu olduğumuz 
yörelerin âfet durumumuzu taramak yolunda bize bir 
görev verilmiştir ve bu taramamız sonucunda şu anda 
49 ilin taraması bitti ve değerlendirdik. Bu 49 ilimiz
de eski raporlara göre, eskiden tanzim edilmiş rapor
lara göre, 32 369 tane evin yerinden kaldırılıp yeniden 
inşa edilmesi veya başka yöreye götürülmesi gereki
yordu. Yaptığımız tespitler sonucunda bu 6 944'e düş
müştür. Gördük ki, hakiki afet evi % 20 mertebesin
dedir. Geçmişte 135 bin tane ev yaptık ve bunları 
ilgililere verdik ve geriye kalanları da karşılamak 
istiyoruz; ama hakiki afet ihtiyacı olanlara bunu kar-
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şılamayı istiyoruz; % 20 mertebesine düşmüştür ve 
dolayısıyla 57 bin borcumuzun 20 bin civarında ola
cağına inanıyoruz ve bunları da hızlı bir şekilde 
yapmaya devam ediyoruz. En azından bu taramayla 
ülkemizde 80 milyar liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 
Geçmişteki muhtemel afet bölgelerinin hakiki manada 
veya itam manasıyla bir araştırma yapılmadan yalnız 
bir jeolog veya yalnız bir elamanın değerlendirmesiyle 
ilan edildiğini gördük, şimdi en azından üç ile beş 
kişilik bir heyet grubunu gönderiyoruz. 

Efendim zaman geçti, burada birtakım yasa çalış
malarımız oldu. Bakanlığı teslim aldıktan sonraki 
dönemde sayısız yasa tekliflerimizi sayın kuruluşları
mızın emirlerine sunduk. 

Bir de şunu belirtmek istiyorum: Bu, îmar Affı 
diye çıkarılan Kanun, hiçbir zaman vatandaşı zorla
mak için çıkarılmamıştır. Sayın arkadaşlarımızdan 
Sayın Aksoy'un belirttiği konuyu da daha önce de 
incelettirdim, bugün de buna cevap vereceğim; hiçbir 
zaman zorlamak, onların yarasım daha büyütmek için 
çıkarılmamıştır. Yaraların sarılması için çıkarılmıştır. 
Yalnız, tabiî, bu Kanunun uygulayıcısı belediyelerdir. 
Biz, kendilerine yönetmelikle, tüzüklerle yön veriyo
ruz ve kendilerinden istirham ediyoruz; bir an önce 
değerlendirme çalışmalarına başlasınlar diye ve bu 
teknik eleman sıkıntılarını da bildiğimiz için Bakanlık 
olarak teknik elemanlara mecburî hizmet yasası kon
ması yönünde de belediyelerde teknik eleman olma
dığı ve bu yasanın da tatbikinde teknik elemana ih
tiyaç olduğu için bu mecburî hizmet yasasını yüce ku
rullara sunmuş bulunuyoruz. 

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum; bu, bir sosyal 
uzlaşma, yaraları sarma anlayışı ile getirilmiş bir ka
nundur ve bu anlayışın da olduğunu şuradan görü
yoruz; elektrikler bağlanmıştır, sular bağlanmıştır, 
altyapı hizmetleri götürülmektedir. Gecekonduların ve
ya hisseli arsalar üzerinde veya kaçak yapıların bü
yük bir kısmının yasal hale getirilmesi, vatandaşın her 
gün ne olacağını bilmediği bir durumda bu konutlar
da oturmasının bertaraf edilmesi hedef alınmıştır. Yık
maktan ziyade yapmak, korumak esastır. Eğer yola 
rastlayan bir tane gecekondu varsa veya yapılacak dü
zenlemede bir veya iki tanesi bu durumla karşı karşı
ya kalırsa belki onlar yıkılır, genelde tümünün olmasa 
bile büyük bir çoğunluğunun korunması esas alınmış
tır ve bir defa daha vurguluyorum : Yıkmak değil, 
ayakta tutmak esas alınmıştır^ 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Kısaca sorulara geçiyorum; zaten bir kısmını ko

nuşmam içinde cevaplandırdım. Saym Aydar'ın dile 

getirdiği konularda hakikaten gayret sarf ettik. Bu, 
özellikle doğudaki illerimizde afet konutlarıyla ilgili 
yoğunlaşmış problemler vardı. Karlıovaya gittik, Muş'a 
gittik, Varto'ya gittik, Diyarbakır'a gittik; tek tek her 
tarafı dolaştık ve bunların sorunlarını çözmek için 
Hükümet çapında kararlar aldık. Kendisinin belirt
tiği aksamanın, üzerinde de Sayın Vali ile görüşüp, 
bir defa daha duracağım, gerekirse Sayın Afet İşleri 
Genel Müdürlüğünün elemanlarını göndereceğim. 
Afet işleri ile ilgili tenkitler eskiden de vardı, halen 
de vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da Kutludüğün'ü 
ziyaretlerinde bunu dile getirmiştir. Burada arkadaş
larıma büyük görevler, düşüyor. Bugüne kadar der
lenip toplandılar; ama teknik eleman sorunu, ele
man bulabilme sorunu Başkanlığım içinde varittir. Bu 
konuya hassas olarak eğilmelerini ve bu Afet Genel 
Müdürlüğü üzerindeki ismi daha iyiye götürmelerini 
istirham ediyorum. 

Saym Aksoy arkadaşımıza cevap veriyorum : İn
şaat sektörünün çok önemli olduğunu biliyoruz ve 
bunların çözümlenmesi için gayret ediyoruz. Geçen
de belirttiğiniz harita mühendisi bulunması konusun
da arkadaşlarımla konuştum; bu konuda yazılı ce
vap var, isterseniz size biraz sonra da sunayım. 

Efendim, Sayın Akkılıç'ın sorusu : Ev yaptırmak 
isteyenlere ne yapılacak? Ev yaptırmak isteyenlere her 
şey yapılması gerekir. Bunu Hükümetimiz de pren
sip olarak kabul etmektedir. İmkân meselesidir ve biz 
Gecekondu Kanununu değiştirirken yeni yerleşim, dü
zenli yerleşim alanları diye bir madde getirdik, ora
da arsa vermeyi öngörüyoruz ve kendisinin belirttiği 
gibi, % 20'si ile 27'si arasında değişen, o Kanunda 
% 25'ti, ı% 25'i tasarruf edemeyeceklere de eskiden 
olduğu gibi, Gecekondu Fonundan daha kolay imkân
ları sağlamanın üzerinde durulması gerektiğine inanı
yorum; ama tabiî, bu fona verilen para ile fona ak
tarılan para üzerinde de ilişki kurmak gerekir, örnek 
vermek gerekirse, 1983 yılındaki 10,7 milyarlık gece
konduyla ilgili olan Mesken Genel Müdürlüğünün ya
tırımlarının verilebilen miktarı % 13 civarındadır; 10,7 
milyardan alınabilen 1 milyarı daha bulmamıştır. Ta
biî hizmetlerin götürülebilmesi için bu sektörün, bu 
sorunların önemi üzerinde hassasiyetle durulması 
gerekir ve durulmaktadır, başlatılmıştır ve bunlarla 
ilgili düşünceler yasa teklifleri olarak Yüce Kurulla
ra sevkedilmiş veya sevkedilmek üzere beklemekte
dir. 

Sayın Dikmen Arkadaşımızın sorusuna cevap ver
dim; 20 milyar' bize gelmemiştir, bize gelen anında 
dağıtılmıştır. 
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Sayın Çakmakçı Arkadaşımızın bahsettiği konuyu 
biliyorum. Bu da belediyelerin kamulaştırma fonları
nın çok düşük oluşu veya belediyelerin kendi imkân
larını kamulaştırmadan ziyade daha çok cari gider
lere ayırmasından kaynaklanmaktadır. Belediye Ka
nunlarına göre, belediyelerin cari giderlerinin, bütçe
lerinin % 30'u olması gerekirken şu anda Türkiye 
ortalamasındaki bu giderler 1% 60'la |% 85 arasında
dır. Kanunların öngördüğü ı% 30 yerine % 80'i, % 
75'i cari giderlere harcayan belediyeler kamulaştır
maya imkân bulamamaktadırlar ve bizden para iste
mektedirler. İmar ve İskân Bakanlığından 1982 yılı 
itibariyle 11,4 milyar lira kamulaştırma ve düzenle
me için istenmiştir. 'Buna ayrılabilen miktar % 10'u 
mertebesindedir. 

Burada haklıdırlar, üzerine kısıtlılık konulup 50 
yıldır istimlak edilmeyen bir ilkokul yerinin Trabzon' 
da olduğunu biliyorum, sorunun üzerine de yürüyoruz 
ve yeni İmar Kanununa, bunların kamulaştırılması
nın muhakkak kamulaştırma süresi içinde yapılması 
gerektiğini madde olarak koyduk. 

Sayın Karahasanoğlu'nun sorularına vereceğim ce
vap : Sincan gecekondu bölgesinde konutlar bitmiş
tir su, kanalizasyon bulunamadığı için taşınamamak-
tadır. 

Efendim, bizim ülke çapında sayısız gecekondu 
önleme bölgelerimiz var. Ayrılabilen meblağlar, 1983 
yılında verilen bilgi 960 milyon keşif bedeliyle yol, su 
ve kanalizasyon ihalesi, yapımı ve bütün işlemi İller 
Bankasına devredilmiş, ihalesi bugünlerde yapılacak
tır. 

Şunu belirteyim arkadaşlar, İstanbul'da bir gece
kondu bölgemiz var; Gülsuyu, Küçükköy olsa ge
rek; buradaki tüm kanalizasyonun Kadıköy'e kadar 
uzanan kanalizasyonunu biz yapmak zorunda kalıyo
ruz. İSKİ şunu diyor, «benim param yok, yaparsanız 
kendiniz yaparsınız, yoksa ben sizin kanalizasyonu
nuzu huduttan alıp 4 kilometre ötedeki yere götüre
mem.» Bütün geçtiği yörelerin pis sularını toplaya
cak kollektörü de biz inşa ediyoruz. Bizim pis su 
miktarımız, o kanalda akacak suyun % 20'si iken, 
biz % 100'ünü finanse etmek durumunda kalıyoruz 
ve bütün bu nedenlerle de hizmetimizi ancak bu şe
kilde ülkenin her tarafına, imkânlarımız nispetinde gö
türüyoruz. Mesela İstanbul'da Ma 500 küsur milyon 
liralık bir ana kollektör ihalesini bu yıl içinde yapmış 
bulunuyoruz. 

Efendim, toplu konutlar kredisiyle ilgili konuyu, 
Sayın Karahasanoğlu'nun sorusunu daha önce de ce
vaplandırmış bulunuyorum. 

Ben Sayın Başkana gösterdiği sabır için teşekkür 
ederken, toplantı halindeki Değerli Danışma Meclisi 
üyeleriyle, bu sıfatlarıyla son defa karşı karşıya ka
lıyorum; sayın Meclis üyelerine son defa hitap etme 
imkânını bulduğumdan; şâhsıma bugüne kadar göster
dikleri kardeşçe sevgi ve ilgiye teşekkür ediyor, he
pinize bundan böyleki yaşamınızda sağlık ve mutlu
luklar diliyorum. Ülkeye değerli katkılarınızın, ki bu
güne kadar çok değerli katkılar yaptınız, unutulma
yacağının bilince içinde şahsım ve arkadaşlarım adı
na hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Ge
rek Bütçe üzerinde yaptığınız konuşma için, gerekse 
değerli Danışma Meclisi üyelerimiz için sarfettiğiniz 
cümlelerden ötürü de Başkanlık Divanı olarak ayrıca 
biz de teşekkürlerimizi sunarız efendim. 

Sayın üyeler, > imar ve iskân Bakanlığının 1984 
Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bütçenin bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 2 390 373 000 

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

111 Bölge metropoliten alan 
şehir imar planlarının ya
pılması ve belediyelere tek
nik yardımın yürütülmesi 4 683 592 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I Bölüm 

Kentsel alanlardaki konut
ların düzenlenmesi ve ya
pı malzemesi standartlarının 
tespiti 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Doğal afetlerin zararlarını 
önleyici ve giderici işler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 775 229 000 

2 812 069 000 

Lira 

166 282 000 
900 Hizmet programlarına dağı

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

Sayın üyeler, bu suretle imar ve İskân Bakanlı
ğının 1984 Malî Yılı Bütçesi Genel Kurulumuzda 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Gerek Bakanlık per
soneline, gerek millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu 
olsun efendim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, Birleşime 15 dakika ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma Saati : 16.05 

» • • • < « 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : Alİ Nejat ALP AT, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 177 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

F) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü Büt

çesi 

BAŞKAN — Günlük program içinde 1984 Malî 
Yılı Bütçe görüşmeleri yer almış bulunmaktaydı. 
Bugünkü programda son bakanlık bütçesi Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesidir. 

Bütçe üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın Aydar bu Bütçe ile ilgili olarak söz iste

mişlerdi; fakat vazgeçtiklerini beyan ettiler. 

Sayın Bakana söz vermeden önce, soru sormak 
ihtiyacını hisseden sayın üyelerimizin adlarını kay
dedelim ve Sayın Bakan genel konuşmasıyla birlikte 
sorulan da cevaplandırmak suretiyle bu Bütçeyi de 
tamamlayalım efendim. 

Soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye var 
mı efendim?.. Sayın Akkılıç. 

Başka sayın üyemiz?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Akkılıç, bir kişi olduğunuz için, başka sa
yın üye yok, Sayın Bakan belki geneli üzerinde yap
mış olduğu konuşmada sizin sormak istediğiniz so
ruyu cevaplandırmış olurlar; o nedenle soru işlemi
ni Sayın Bakanın konuşmasından sonraya bırakıyo
rum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI MÜNİR RAİF GÜNEY — Danışma Meclisinin 
çok Sayın Başkanı, Sayın Divan Üyeleri ve Danışma 
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Yüce Meclisinizi şahsım ve Bakanlığım mensup
ları adına saygılarla selamlıyorum. 
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Sunuş konuşmamda Bakanlığımın kuruluş ve gö
revlerini, çalışmalarını, bugünkü durumunu kısaca 
özetledikten sonra 1984 Yılı Bütçe ve Program Ta
sarıları hakkında görüş ve temennilerimi arz edece
ğim, 

Sunuşumda Bakanlığımın icraatıyla ilgili bilgile
ri Bakanlığımın Yüce Meclise bilgi sunma vecibesi 
anlamında almanızı özellikle rica ederim. 

Sayın üyeler; 
Bilindiği gibi, nüfusumuzun büyük bir kısmı kır

sal alanda, yani köylerde yaşamaktadır. 25 milyon 
yurttaşımız bu kesimde haklı hizmet özlemi içinde 
bulunmakta. Köy yerleşim yerleri çok dağınıktır. 
36 155 köy ve bunlara bağlı mahallelerle birlikte 
88 553 yerleşim yeri bulunuyor. Bu kadar çok dağı
nık yerleşim yerine temel altyapı hizmetleri götür
mek, köylünün gelir düzeyini artırmak elbette çok 
önemli bir husustur. Bu nedenledir ki, Cumhuriyet 
idaresinin daha ilk yıllarında büyük Atatürk köylü
yü en veciz şekilde değerlendirerek tüm hükümetle
rin siyasetlerini memleketin asıl sahibi addettiği köy
lüyü kalkındırmaya tevcih etmeyi hedef olarak gös
termiştir, 

Planlı kalkınma dönemine girişle birlikte sosyal 
adalet ilkeleri ve dengeli kalkınma gereği kırsal ke
sime, yani köylüye daha çok hizmet götürmenin ge
reği bir kere daiha vurgulanmıştır. 

Köye yönelik temel altyapı hizmetlerini ve köye 
refah götürecek yatırımları tek elde toplamak düşün
cesi bir Bakanlığın kuruluşunu ortaya koymuş ve 
25 Aralık 1963 yılında, yaklaşık 20 yıl önce Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı kurulmuştur. Bakan
lığımızın kuruluşu köy kalkınması açısından gerçek
ten mutlu bir olaydır ve Cumhuriyet idaresinin 
önemli tarihî kararlarından biri addedilmek lazım 
gelir. 

Bakanlığımın görevleri çeşitli sektörlerde ve yay
gındır. Öncelikle temel altyapı hizmetlerinden biri 
olan köylere, bağlı mahallelere ve bucak merkezi ol
mayan köylere yaz - kış geçit veren yollar inşa et
mek, askerî garnizonlar, köyler ve bağlı mahallelere 
sağlıklı içme ve kullanma suyu götürmek ve küçük 
akarsulardan yararlanarak enterkonnekte şebekenin 
ulaşamadığı yörelerde köylere elektrik hizmeti götür
mek. 

Ayrıca toprak - su kaynaklarını değerlendirerek 
yüzde 90'ı çiftçi olan köylümüzün gelir düzeyini ar
tırmak, iç ve dış iskânlar gerçekleştirmek, sağlıklı 
köy konutları yapmak, planlı yerleşimlere ön ayak 
olmak, ayrıca sosyal ve ekonomik tesisler yapmak 
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ve nihayet tarımda kırsal alanda çok etkili bir kal
kınma aracı olan kooperatifçiliği geliştirmek, mes
lek sahibi olmayan köylü yurttaşlarımızı el sanatları 
ve kooperatifçilik eğitimiyle üretici hale getirmek. 

Bakanlığımın bir başka fonksiyonu köye dönük 
hizmetlerde koordinatör bir bakanlık olmasıdır. Ku
ruluş amacında yer alan bu önemli ilke ve fonksiyon 
özellikle 1981 yılından sonra ağırlıkla ele alınmış, 
yıllık icra planlarında ve Başbakanlığın genelgelerin
de gereğince vurgulanmıştır. 

Bir görevimiz daha, köye dönük tüm imkânları, 
kaynakları harekete geçirmek, köylümüzün gönüllü 
katkılarını teşvik ederek onu da kendi meselelerinin 
bilincinde daha ileriye götürmek. 

Bu kadar geniş kapsamlı görevler, yaklaşık 90 
bin yerleşim üniteye hitap eden ve aşağı yukarı her 
ünitede yapılması gereken hizmetler karşılığında Ba
kanlığımın teşkilatı da uç noktalara kadar uzanmak
tadır. Merkez ve taşra birimleri sayısı 360'a varır. 
Ayrıca memur, daimî işçi ve mevsimlik işçi kadro
muz 65 321 'dir. Biz tasarruf ilkeleri dairesinde an
cak hizmetin verimliliğinden fedakârlık etmeden kad
roları belirli ölçülerde boş tutabiliyoruz. 

Makine parkımız 18 598'dir. 
20 yıl önce kurulan Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı bu süre zarfında önemli gelişmeler kay
detmiştir. Örneğin, 1964 yılındaki ilk bütçesi 437 
milyon iken, 1970'te 1 milyar 200 milyona, 1980 yı
lında ek ödeneklerle 44 milyara çıkmıştır. 1981 yı
lında 72,7 milyar, 1982'de 80,3 milyar, 1983 malî yı
lı içinde ek ödeneklerde 104,6 milyar liraya ulaşmış
tır. 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısı, değerli Bütçe -
Plan Komisyonundan geçen şekliyle 133 milyar 023 
milyon liradır. 

Değerli müşahadelerinizle tespit edilmiş olacağı 
gibi, özellikle son üç yılda hem Hükümetimiz, hem 
çok değerli Meclisiniz, hem de değerli Konsey; köy 
ve köylü meselelerine, bu arada Bakanlığımız Büt
çesine büyük ağırlık vermişlerdir. Genel Bütçe için
deki yerimiz yüzde 4, yatırımlarda yaklaşık olarak 
yüzde 15'lik bir payı almış oluyoruz. Hizmetlerde 
de büyük gelişmeler olmuştur. Sizlere özet bilgiler 
sunmak istiyorum : 

YSE Genel Müdürlüğümüz; yani Bakanlığımız 
kurulduğu zaman yalnız 13 bin kilometrelik stabilize 
kaplama yol varken, bugün bu miktar 125 bin kilo
metreyi aşmıştır; bu oran 10 mislinden çok fazladır. 
Hiç asfalt yol yokken,, köyyolu asfaltı yokken, bu
gün 11 500 kilometre asfalt yol var ve tesviyeli yol 
tulü 9 600 iken bugün 40 bin kilometreye ulaşmış-
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tır ve genelde ulaştırma anaplanına göre 1993 yılına 
kadar köy yolu ağı 268 bin kilometreye ulaşacaktır. 
Bugün karayolları ağı 60 bin kilometre bulunmakta
dır. 

İçme suları konusunda 15 bin yerleşim biriminde 
sağlıklı, yeterli içmesuyu varken, bugün 60 bine ula
şan bir rakamı bulmuş oluyoruz. 

Köy elektrifikasyonu konusunda 236 köyde elek
trik varken, 1970 yılına kadar (Çünkü, bu tarihten 
sonra bilindiği gibi görev TEK'e geçmiştir) 2.627 
köyümüze elektrik götürülmüştür. Daha sonra de
ğerli Meclisin desteğiyle 2-3 yıldan beri büyük bir 
potansiyel olan küçük akarsulardan yararlanarak ve 
enterkonnekte şebekenin ulaşamadığı yörelerde hid
roelektrik santraller kurarak, bu özlem içindeki köy
lerimizi de bu suretle elektriğe kavuşturma görevini 
üstlenmiş bulunuyoruz. Bu tarihler içinde, son birkaç 
yıl içinde 14 tane hidroelektrik santral ikmal edil
miştir. 

Topraksu hizmetleri katlanarak, çok katlanarak 
büyümüştür. 53 bin hektar araziye hıiamlet götürül
müşken 1963 yılına kadar, bu anda 2 milyon hektara 
ulaşılmış ve yılda ulusal bütçeye 120 miyar liraya 
yakın net bir ek gelir 'sağlanmıştır. Bu meblağ çift
çimin 'bütçesine giren bir paradır. , 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğümüz eliyle ka
nunlarda değişiklik yapılıncaya kadar binlerce de
kar arazi dağıtılmış, binlerce dekar mera tahsisti ya
pılmış, 41 bin konut gerçekleştirilmiş, 10 500 konu
ta 'kredi, ayrıca 9 bin aileye tarım işletme kredisi ve
rilmiştir. 2 051 sosyal tesis inşa edilmiştir; yani köy 
konağı, cami, çamaşırhane ve benzeri, mandra gibi 
ekonomü'k tesisler dahil. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı kuruldu
ğu zaman köylerde kalkınma kooperatifi yotku. 1967' 
de kurulan Kooperatifler Genel Müdürlüğümüz eliy
le tarımsal amaçlı kurulan Kooperatiflerin sayısı 10 
bine yaklaşmıştır ve bugüne kadar hibe ve kredi şek
linde bu kooperatiflere, özellikle görev alanımıza 
giren kooperatlfleriımlze 4.7 milyarlık bir Devlet des
teği sağlanmıştır. Elsanatları ve kooperatifçililk da
lında bugüne kadar 65 bin yurttaşımıza eğitim yap
tırılmıştır. 

Son üç yıllık uygulamamızı kısaca özeMemek ge
rekirse Yatırım ve hizmetlerde büyümeler olmuş
tur. 257,6 milyar lirayla yatınmlıar ve diğer cari biz-
ımetler yürütülmüştür. 1981 - 1982 yıları uıygulama-
larimiz yüzde 90'ı aşmış ve borç devrediiilimemlştir. 
1983 yılında da Eylül ayı sonu itibarıyla uygulama 
nispeti yüzde 70'ıi bulmuştur. Yıl sonuna kadar yüz

de 90'ı bulacağımız, hatta aşacağımız umudunu be
lirtmek istiyorum. 

Çalışma ilke ve yöntemlerimize kısaca değine
ceğim : Hizmet ve yatırımlarda verimliliği sağlamak 
için kabul duyurulacağı gibi her şeyden evvel koor
dinasyon ve işbirliğine çok büyük ağırlık verdik. Dört 
Genel Müdürlüğümıüzün yakın işbirliği yanında iller
de valilerin ve bölge müdürlerinin önderliğinde taşra 
teşkilatımızla çok yakın koordinasyon sağlanmıştır. 
Ayrıca köye hizmet götüren tüm birimlerle yakın 
işbirliğiımlz sürdürülmüştür ve doğrudan doğruya h'iz-
ımete muhatap köylümüzle de her geçen gün biraz da
ha bütünleşme yolundayız. 

Hizmet ve yatırımlarımızı yalnız genel bütçeden 
aldığımız imkânlarla değil Çeşitli kaynakları da de
ğerlendirerek büyütme çabasını gösteriyoruz. Şöy
le ki; iç ve dış kredilerden büyük çapta yararlanıyo
ruz. Türkiye Cuıtrihurıyeti Ziraat Bankasının 1980'dle 
1,5 milyar olan Topraksu kredileri plasmanı (Ki, yüz
de 16 faizli en ucuz 'kredilerden biridir tarım kesi-
ımıinde) 1983 yılında 8 milyara çıkmıştır. İlk defa köy 
'kalkınma kooperatifleri için bu yıl 500 milyonluk 
bir plasman açılmıştır; tarım faizli bir kredidir. 

Özîel idarelerden valilerin önderliğinde büyük 
katkı sağlıyoruz. Bakanlığımızın personel, araç, gereç 
ve tüm imkânlarını veriımıll bir tarzda kullanmak
tayız ve halkın gönüllü katkılarını değerli tasvibiniz
den de geçen Yasa çıktıktan sonra daha çok rahatlık
la değerlendirmekteyiz. 

Hizmet içi eğitime, kooperatifçilik eğitimline, hem 
Kooperatifler Genel Müdürlüğü eliyle, hem, Millî 
Kooperatifçilik Eğitim ve Araştırma Enstitümüz eliy
le müılî seviyede büyük ağırlık vermekteyiz. Elsanat
ları da aynı şekilde gelişmekte, 7 olan Elsanatları ve 
Kooperatifçilik Eğitim Merkezli bu 3 yıl içinde 10'a 
çıkarılmaktadır. 

Personel özlük halkları üzerinde önemle durduk. 
Yıllardan beri terfi edemeyen 3 300 memurumuzun 
terfii sağlandı. İşçi arkadaşlarımızın diğer iş kolları
na paralel olarak sosyal hakları ve ücretleri büyük 
ölçüde dengelendi. Bu konuda İşveren ve İşçi İlişki
leri Dairemizin gayretli çalışmaları oldu. 

Eğitim ve dinlenme tesisleri meyanında konut ko
nusuna da büyük ağırlık verdik. 1980 yılında 940 
olan Bakanlığımızın konut sayısı 3 yılda yaklaşık 
olarak iki katına çıktı; 1 850'ye çıktı. 

Teftiş ve denetime hiyerarşik ve haberli denetime, 
denetleme kurullarının çalışmalarına ve Savunma Sek
reterliğimiz eliyle koruyucu güvenlik hizmetlerine de 
büyük ağırlık veriyoruz. 
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Üzerinde önemle durduğumuz bir başka husus; 
(Burada vaktimiz rakamlarla ifadeye yeterli değil) 
personelde, araç, gereçte, ödeneklerde ve zamanda 
tasarrufa büyük riayet etmekteyiz. 

Program hazırlıklarında gözettiğimiz ilkeleri de 
kısaca arz ediyorum. Her şeyden evvel adıiil, objektif, 
dengeli ve gerçekçi programlar hazırlamaya çalışmak
tayız. Gerçekçi diyorum; çünkü mahallî yöneticilerin 
görüşlerine de yer veriyoruz ve sık yaptığımız geziler
deki tespitlerimizi de değerlendiriyoruz. 

Yarım kalan hizmet ve yatırımlara öncelik tanı
dığımız gibi kalkınmada öncelikli 25 ilimize son 3 
yılda büyük ağırlık verdik. 1980 yitada bütçemizin 
yüzde 34'ü bu yörelere giderken, .1983'e kadar her 
yıl artarak, yüzde 43 oranlarına çıktı. 

Ayrıca hudut illerindeki köylere ve hassas bölge
lere büyük önem vermekteyiz ve programlarımızı çok 
erken; yani zamanında hazırlıyoruz, örnek vermek 
gerekirse; 1 Ocakta başlayan 1983 Yılı Bütçe ve 
Program dönemi için 1 Aralık ve 10 Aralık arasın
da tüm programlarımız hazırlanmış ve 1 Ocağa ka
dar hepsi yayınlanarak uygulamaya konmuştu. 

Yönetimde düzenleme çalışmalarımız oldu. Ge
reksiz birimleri kaldırdık, gereksiz atölyeleri birleş
tirdik, yasal düzenlemelere önem verdik ve yalnız 
yıllık programlara değil, uzun vadeli planlamalarla 
da Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının üstlen
diği hizmet ve yatırımları yönlendirme gayretinde bu
lunduk. Şöyle ki; öncelikle 36 155 köyümüzün tü
münün 1981 yılında 'köy envanterini bitirdik ve bü
yük bir kısmı basıldı, bir 'kısmı da Devlet İstatistik 
Enstitüsünün imkânları dahalinde basılmakta. 

Ulaştırma anaplanı, on yıllık içme suyu planı, 
on yıllık konut pîanı Hükümet düzeyinde ele alı
nan ve Bakanlığımızın da kapsamında bulunduğu 
uzun vadeli planlardır. 

Çok önemli İbir proje olarak, Bakanlık olarak ele 
aldığımız bir projeyi kısaca arz etmek istiyorum. Tür
kiye toprakları potansiyel etüdünü yeniliyoruz. 1982 
yılında ele aldığımız bu proje 1984'te bitecek ve bu 
projenin bitimi sonunda Türkiye'de tarıma elverişli, 
sulamaya elverişli, değerlendirmeye elverişli gerçek 
miktarları ile toprak varlığımız ortaya çıkacaktır. 
Tarım dışı kullanımlar için de yine gerekli bilgiler 
yorumlanarak değerlendirilecektir. 

Toprak koruma anaplanı konusunda da 1981'de 
ilk defa bir erozyon haritasını Türkiye'de ilk kez 
50 bin adet olarak hazırladık ve çalışmalarımızın, 

projemizin temel ilkelerini oturttuk. Bu konuda FAO 
ile de işbirliği halindeyiz. 

Değerli üyeler; bugüne kadar Muhterem Mecli
slinize sunmayı vecibe addettiğim çalışmalarımızı özet
ledikten sonra, 1984 yılı bütçe ve program tasarıları 
hakkında kısa bilgiler sunmak isteyeceğim. 

Öncelikle Değerli ve Yüce Meclis adına Bakan
lığımız Bütçesini büyük bir vukuf ve titizlikle değer
lendirmeye tabi tutan, şekillendiren Bütçe - Plan 
Komisyonunun çok değerli Başkan ve üyelerine şük
ranlarımızı arz etmek istiyorum. 

1984 Yılı Bütçemiz Tasarısı, Bütçe - Plan Ko
misyonundan geçen şekliyle toplam olarak 133 mil
yar 023 milyon liraya «baliğ olmaktadır.; Bunun 104 
milyar 170 milyonu yatırım ödeneğidir. Yani yak
laşık olarak % 80'i yine yatırıma dönük bar bütçe
miz olacaktır; yüksek tasvibinize mazihar olduğu tak
dirde, Bu şekilde Bakanlığımız yatırımcı ve teknik 
bir bakanlık olma, hüviyetini muhafaza etmektedir. 

1984 yılındaki program tasarılarını çok kısa ola
rak arz edeceğim. 1984 yılında YSE Genel Müdürlü
ğümüz eliyle yeniden 8 600 kilometre yol yapaca
ğız, tesviye edeceğiz, 12 150 kilometre yolu staMize 
'kaplayacağız, 2 bin kilometre asfalt yol yapılacak ve 
tüm yol ağı içindeki 137 bin kilometre yolun bakımı 
yapılacaktır. 

Garnizonlar dahil 2 528 üniteye içme suyu götü
rülecek, dördü 1983'ten devam edecek, 15'i yeni 19 
hidroelektrik Santralı ile çok uzun yıllar elektriğe 
kavuşamıyacak 30 köyümüze elektrik götürme gayre
tinde bulunacağız. 

Topraksu Genel Müdürlüğümüz eliyle 384 proje 
ile 151 315 hektar araziye çeşitli topraksu hizmetleri 
götürülecektir. 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğümüz eliyle 428 
projede 6 488 aileye konut planlanmakla birlikte, 256 
sosyal tesis; bir kısmı 1983'ten devam etmek üzere, 
program tasarısı olarak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Nihayet, Kooperatifler Genel Müdürlüğümüz eliy-
1 le beş sektörde 51 proje desteklenecek, ayrıca el sa

natları ve kooperatifçilik eğitimine de büyük ağırlık 
verilecektir. 

Çok Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
Cumhuriyet İdaresi döneminde ve her hükümet 

zamanında köy ve köylü sorunlarına büyük ağırlık 
verilmiş olmasına rağmen köylerimizin çözüm bek
leyen sorunları, hizmetleri hâlâ daha büyük ağırlık 
taşımaktadır. Bunlara kısaca değinmek gerekirse; her 
şeyden evvel yol, su, elektrik, okul, sağlık gibi alt* 
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yapı hizmetleri tamamlanmamıştır. Gelir dağılımı 
dengeli değildir. Topraksız çiftçiler toprak bekle
mektedirler. Tarımsal altyapı hizmetlerine daha çok 
ağırlık vermek gereği ortadadır. 

Köylünün kalkınma konularında teşkilatlanması
nı teşvik etmek kooperatifçilik ve diğer yollarla ken
di meselelerini kendisinin çözme olanaklarına ortam 
sağlamak gereklidir. 

Köye gidecek hizmetlerde tüm Bakanlık ve (kuru
luşların bir koordinasyon içinde hareket etmesi ve 
bu konuda en çok hazırlıklı olan bir Bakanlık eliyle 
bu koordinasyonun yürütülmesi gerçeği de ortada
dır. 

Dağınık, çok dağınık köy ve mahallelere hizmetin 
kolay, ucuz ve süratli gitmesinin güçlüğü karşısında 
gelişme merkezi köylerin tespiti yapılmaktadır. Bu 
yıl içinde bitecek tespitlerden sonra 1984 yılında ya
tırımlarına ağırlık verilecektir. Bu da köylerimizin 
önemli bir sorunudur. 

Nihayet köylerin genelde çok önemli bir sorunu; 
aslolan köylüyü köyde üretici kılmaktır. Asgarî me
denî yaşama şartlarını sağlayarak şehire akını fren
lemek igereklidir. 

Bakanlığımla ilgili sorun ve darboğazları çok kı
sa arz ediyorum. Yasal düzenlemelerimiz şu safhaya 
geldi : Kuruluş ve görev kararnamesi yüksek tasdike 
iktiran etmiştir. Kooperatifler Kanun Tasarısı, İs-
kân Kanun Tasarısı (Ki, ikisi de çok önemli çerçeve 
kanunlardır.) Yüce Meclisin komisyonlarında kabul 
edilmiştir, gündeme girmek için sıra beklemektedir; 
kanunlaşması dileğimizdir. Ayrıca Toprak - Su Geri 
ödeme Kanun Tasarısı da Yüce Meclisin gündemin- , 
de bulunmaktadır. 

Yeterli ve yetenekli personel ihtiyacımız var; Bu
nu izliyoruz. Makine parkımızı, yenileme projesi için
de daha verimli hale getirmek amacımızdır. Çünkü 
makine parkımızın % 35'i 12 ve daha yukarı yaşta
dır. Ancak yedek parça ve ikmal, 'bakım çabaları
mızla verimlilik oranı % 85 - 90'a yaklaşmaktadır. 

ödenek konusunda, nakit akışında darboğazlar 
oluyor. Bunları izliyoruz, özellikle köy içme suları 
konusunda ve kooperatifçilikte yıllık plan ve prog
ramların öngördüğü hedeflerin gerisinde kalıyoruz; 
ödenek yetersizliği nedeniyle. Buna mukabil köy yol
larında program hedeflerini aşıyoruz. 

Bina ve tesis ihtiyacımız var. idare ve hizmet 
binaları yanında konut yapımı çok önemlidir. Hizmet 
binalarından bir örnek vermek gerekiyorsa, Ankara' 
da birkaç tanesi Bakanlığımıza ait olmak kaydıyla 
14 ayrı 'binada hizmetimizi sürdürmekteyiz. 
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Çok değerli Başkan; sözlerimi bağlamadan evvel 
sayın üyelerden söz isteyen değerli üyeyi dinlememi
ze izin verirseniz, kapanış cümlelerimi o tarzda bi
tirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Akkılıç; buyurun efendim, sorunuzu lütfe

din. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Soru sorma işlemi için kayıt bitti 

efendim, o İşlemi tamamladık. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, teşek
kür ederim; Sayın Bakana ufak bir sorum var. 

Efendim; gerçekten bu Bakanlığın da, Sayın Ba
kan başta olmak üzere başarılı çalışmalarını takdirle 
izliyoruz. Kendilerine teşekkür edip, saygılar sunu
yorum. Esasen Bütçenin parasal mitarının da artışı, 
bunların ne ka!dar mükemmel hizmet gördüğünü ifa
de etmektedir. 

Ancak, 124 milyarlık Bütçe içerisinde kooperatif
çilik hizmetleri için % 3,8 oranında oldukça düşük 
bir miktar ayrılmıştır. Aslında Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı bütün hizmetlerinde üretimi artır
maya yöneliktir; Toprak - Su, Yol Su Elektrik gi'bi; 
ama kooperatifçilik de bunların organizasyonu, ürü
nün nihaî üretimi ve de pazarlanmasıyla ilgili bence 
son noktadır. Eğer bu kooperatiflere yeterince imkân 
verilirse, Türkiye'de 120 seneden beri maalesef ba
şarılı olamayan bu kooperatifçiliğin Köy işleri ve 
Kooperatifçilik Bakanlığının başarı düzeyinde başa
rıya ulaşacağına inanıyorum. 

Son zamanlarda kredi sağlanması bakımından Zi
raat Bankası ile yaptıkları özel bir anlaşma maale
sef yine bürokratik kıskacın dişleri arasına sıkışmış 
vaziyette işlemiyor, uygulama alanı bulamıyor. Sa
yın Bakanlığın, 'ben biliyorum, bütün elemanları 
gerçekten kooperatifler için sonsuz güçle çalışıyor. 
Acaba bu kredi sistemini Ziraat Bankasıyla biraz da
ha aktif hale getirmek için ne gibi bir çabaya girmek 
isterler?.. Bir. 

ikincisi; buradaki miktar acaba niye bu kadar az 
tutulmuştur?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAlF GÜNEY — Çok değerli üyenin, mil
lî kalkınma planlarımızın da işaret ettiği, ifade et
tiği tarzda; tarımda ve kırsal alanda çok etkili bir 
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araç niteliğinde olan kooperatifçiliğe büyük önem 
atfetmiş olmalarını, ayrıca Bakanlığım mensupları 
hakkındaki teveccühkâr sözlerini şükranlarımla kar
şılıyorum. 

Kooperatifçiliğin büyük önemine ve aldığımız yo
la sunuş konuşmamda kısaca değinmiştim. Gerçek
ten kooperatifçiliğe büyük önem vermek gerekiyor. 
İçme sularından söz ederken kooperatifçiliğe ayrı
lan ödeneklerin de Plan hedefleri gerisinde kaldığını 
arz etmeye çalıştım. Ancak yine Değerli Meclisin 
bünyesinden çıkan Bütçe - Plan Komisyonu takdir
leri içinde bir miktar ödenek artışı yapmıştır. Bunu 
da şükranla karşıladığımızı belirttikten sonra, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile ilgili olan bölümü 
de kısaca açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Köy kalkınma kooperatiflerine kredi veren müs
takil herhangi bir kuruluş 'bulunmamakta idi. Bu ko
nuda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından alı
nan işletme kredileri ticarî plasmandan verilmekte 
ve faizi % 52 - 60'ı 'bulmaktaydı. Bu yüksek faizlerle 
köy kalkınma kooperatiflerini geliştirme imkânı yok
tu, zaten köylü bundan yararlanamıyordu. 1,5 yıl 
uğraştık, geçen yıl kararı çıktı ve 1983 yılı Ziraat 
Bankasının programında, başlangıç rakamı olarak 
diyeceğim, 500 milyon liralık bir plasman kabul edil
di ve faizi de normal tarım kredisi faizi düzeyine 
düşürüldü, % 20Ve. Bunun 3/5'ini en az kullanmış 
durumdayız; yani kalkınma kooperatiflerimiz bu
nun yaklaşık 300 milyonundan yararlanmıştır. 

Sayın üyenin ifade buyurdukları bürokratik en
geller bir vakıadır. Ancak gerek Bankanın taşrada
ki birimlerinin yöneticileri, gerekse kooperatifler bu 
uygulamada bir başlangıç olduğu için yeterince mü
cehhez değildirler. Bu darboğazı elbirliğiyle Banka
nın üst düzeydeki değerli yöneticileriyle ve Yönetim 
Kurulunun anlayışıyla yardımcı üyeleriyle çözme 
yolundayız. 

'Bilgilerinize sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yalnız bazı üyelerimizin hareketlerinden anlıyo

rum ki, soru sormak ihtiyacını hissediyorlar. Sayın 
Bayer, Sayın Aksoy ve Sayın Devrimsel'in hareket
lerinden soru sormak istedikleri anlaşılıyor efendim. 
Müsaade ederseniz arkadaşlarımız sorularını sorsun
lar ve bu suretle de bu Bütçe üzerindeki görüşmeleri 
tamamlayalım, 

Sayın Bayer, gerçi kayıt işlemi bitmiştir; ama 
'buyurun. 

MUHSİN ZEKAİ BAYER — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Türk toplumunun kırsal alanda hizmetlerini, Dev
letin gücünü tarafsız, yaygın ve planlı bir şekilde yü
rüten bu Bakanlığın yeniden kamu idaresinde devam 
ettiğini duymak 'bizim için en büyük bir şereftir. Ba
kana ve Bakanlık ilgililerine teşekkür ederim. 

Sualim şu : Şimdi 'bir seçim devresine giriyoruz. 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı seçim devre
sinde ve seçimden sonra en hummalı bakanlıklardan 
bir tanesi oluyor. Lütfen Sayın Bakan gelecek devre 
için, uzun vadeli plan ve programları sabit esaslara 
dayanan şekilde yeni devreye devretmesi lazımdır. 
Acaba böyle bir hazırlığı var mıdır?.. 

İkincisi : Toprak - Su çalışmaları Türkiye'de ta
rımın temel taşlarından bir tanesidir. Ancak Top
rak - Su çalışmaları ekonomik bir verim gücüyle de 
ilgilidir. Bu bakımdan, Toprak - Su kredilerinin ge
riye dönmesi konusundaki Kanunun Danışma Mec
lisinde kadük olma ihtimali vardır. Aca;ba buna kar
şılık yeni bir alternatif düşünüyorlar mı?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Bakanım; üç arkadaşımızı dinleyip de mi 

cevap vermek istersiniz, yoksa... 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Dinleyelim efendim izin 
Verirseniz... 

'BAŞKAN — Bütün arkadaşları dinleyelim. Soru
lara sözlü cevap verebileceğiniz gibi, yazılı cevap 
vermeniz de mümkündür efendim. 

Sayın Aksoy, buyurun, 
ALÂEDDÎN AKSOY — Sayın Başkanım, şah

sınızda memleketimize, milletimize değerli hizmetler 
vermiş olan Sayın Bakanımızı ve Bakanlığın güzîde 
'personelini kutlarım. 

Yol Su Elektrik, Topraksu, kooperatifçilik ve 
İskân konularıyla ilgili olarak Türk köylüsüne büyük 
hizmetler yapmış bulunan Bakanlığın muhtelif genel 
müdürlüklerinin, başka başka ilgili bakanlıklara ve
rilmesiyle lağvedileceğine dair bir haber duydum. Bu 
doğru mudur?.. Zira kurulduğundan bu yana Köy 
İşleri ve Koperatifler Bakanlığı hakikaten köylünün 
cerahatli yarasını tedavi etmiş ve çok büyük hizmet
lerde bulunmuştur. Bunu öğrenmek istiyorum, bir. 

İkinci bir sualimde: Topraksu Genel Müdür
lüğü yurt sathında gerekli yerlerde göletler yapmak
tadır. Buna muvazi olarak Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü de gölet yapmaktadır. Toprak - Su yap
tığı bu göletlerde küçük tribünler kurmak suretiyle 
elektrifikasyon işlerini yürütmektedir ve çok yararlı 
olmaktadır; fakat Devlet Su İşleri büyük enerji pro-

— 329 — 



Danışma Meclisi B : 177 13 , 10 . 1983 O : 3 

jeleriyle iştigal ettiği için, kendisinin yaptığı gölet
lere bu hizmeti götürmemektedir. Aoa'ba Sayın Ba
kanımız bu mevzuda bir fikir sahibi midirler?.. Ener
jiden yararlanılması mümkün olan bu göletlerden 
Topraksu'yun veya Köy İşleri Bakanlığının el uza
tarak enerji istihsal etmesi mümkün müdür?.. Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Devrimsel, buyurun efendim. 
FÎKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; Sa

yın Bakanımızdan bir konuyu öğrenmek istiyorum. 
Tabiî Sayın Bakanımız konuştukça insanın aklına ko
nular geliyor, o nedenle söz istemek zorunda kaldım. 
Sayın Başkanım, söz verdiğiniz için de ayrıca teşek
kür ederim. 

Efendim, tarihte ilk insan yükü sırtında taşıyan 
insandır. Bundan sonra ehlileştirdiği hayvanın sırtına 
vurmuş yükü, orada taşımış. Daha sonra tekerlek ve 
makine devrine geçmiştir. 

Sayın Bakanım; Karadeniz yöresinde mülkî ida
re amirliğiniz sırasında o yöreyi gayet yakından bil
diğinizi de bildiğim için söylüyorum : Arazinin son 
derece engebeli oluşu nedeniyle hâlâ o yöre insanı 
yükü, tarihteki ilk insan gibi sırtında taşımaktadır. 
Köyleraen şehre akını önlemek bakımından, köyde 
yaşayan insanı köyde tutmak istiyorsak; feza çağın
da hâlâ 50 - 60 kiloluk yükleri (Fındık, odun, hay
van yemi, Rize bölgesinde çay vesaire) insanlar sırt
larında taşımaktadırlar. Bunu önlemek için, tabiî ki, 
bölük pörçük binlerce köye hizmet götürmenin ağır
lığını biliyorum; ancak, «Köye yol» denince, «Köyün 
yol ihtiyacı» denince, anaasfalttan köye gidebilmek 
için yol düşünülmektedir. Oysa ki, bilhassa arazinin 
son derece engebeli oluşu nedeniyle, köylünün kendi 
olanaklarıyla tarıma bağlı bu hizmetleri görebilmesi 
için ve de bu arazide kendi yolunu kendisinin yap
ması olanağı bulunmadığından, asfalttan köye ya
pılan yoldan sonra, köylünün köyde kalmasını te
min bakımından ve çok hayatî önem arz ettiğinden 
ve insanın sırtından yükü indirme bakımından, insan 
onuruyla da yakından ilgili olması bakımından, acaba 
tarımla uğraştığı arazilere doğru bir köyde iki - üç 
istikamette yollar açılması, onun bilahara bakımını 
köylünün yapması, bu şekilde bir hizmetin köylere 
götürülmesi düşünülüyor mu? Bilhassa Karadeniz 
Bölgesi bakımından önemli olduğunu arz ederim. Bu
nu bilgi edinmek istedim. 

Saygılarımla arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANİ 

MÜNİR RAİF GÜNEY — Sayın Başkan, öncelikle 
diğer çok kıymetli üyelerin de soru tevcih ve temen
nilerde bulunmalarına imkân verdiğiniz ve biraz daha 
aydınlanmamız ve hizmetlerimize daha çok yön ver
memiz yönünde fırsat bahşettiğiniz için zatıâlinize; 
soru ve temennide bulunarak bize ışık tutan değerli. 
üyelere şükranlarımı arz ediyorum. 

Üç değerli konuşmacının sitayişkâr ve teveccüh 
dolu sözlerini mesai arkadaşlarıma atfederek ve bun
dan kıvanç duyarak şükranlarımı tekrarlarken, önce
likle yeni gelecek yönetime Bakanlığımızın uzun, or
ta ve kısa vadeli planlama çalışmalarının ve diğer 
çalışma esaslarının devredilip edilmeyeceği yolundaki 
soruyu cevaplandırmak istiyorum. 

Tabiatıyla biz, «söz unutulur, yazı kalır» gerçe
ğinden hareketle birçok konumuzu yazılı metin ve ya
yınlar haline getirdik. Zannediyorum ilgili olanların
dan da muntazaman Danışma Meclisinin saygıdeğer 
üyelerine birer adet sunduk. Örneğin, Bakanlığımız 
yıllığı gibi tamamen ilk defa hazırlanmış bir kaynak 
kitaptır. Bunun gibi tüm genelge ve ilgili mevzuatı 
bir kitapta topladık. Plan ve programlarımızı, proje
lerimizi muhafaza ediyoruz. 

Gelecek değerli arkadaşlarımıza herhalde yeterin
ce belge ve bilgi bırakacağımızı umuyorum. Bir kü
çük örnek; bu, Danışma Meclisine sunulmak üzere 
hazırlanan çok geniş kapsamlı bir konuşma idi. Bu 
dahi başlıbaşına bir belge ve çalışmalara mütevazi 
de olsa yön vermeye yeterli bir belgedir. 

İkinci olarak Toprak - su yatırımlarının geriye 
dönüşü.., Bu konu öncelikle millî kalkınma planları
mızda var. Ayrıca dış kredi aldığımız bazı kuruluş
ların, örneğin; Dünya Bankasının da böyle temenni
si var. Gerçekten önemli bir konudur. Şöyle ki : 

Toprak - su hizmetlerinin, özellikle sulama suyu
nun gittiği araziler çok büyük değer kazanmakta ve 
iklime, bitki türüne göre değişmek kaydıyla dekar 
başına 5 bin ila 15 bin lira ek bir gelir sağlamakta. 
ödenek yetersizliği nedeniyle çoğu kez bitişiğindeki 
araziye bu imkânı verememek suretiyle bir dengesiz
lik doğabilmekte. Bir nokta bu. 

İkinci nokta; Devletin bu imkânından yararlanan, 
arazisini kıymetlendiren yurttaşın belirli ölçülerde ge
ri ödemeyi yapması da doğal bir sonuç. 
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Üçüncü olarak da; bu geri dönüşler, Devlet büt- j 
çesinde ve Bakanlığımız hizmetlerinde ek bir kaynak 
olacağı için önemli. 

Bütün bu nedenlerledir ki, bir kanun tasarısı ha
zırlayarak Hükümetimize sunduk. Bakanlar Kuru
lundan geçen tasarı, sayın konuşmacının da ifade 
ettikleri gibi, Yüce Meclisin gündeminde bulunmak
tadır. Bazan sırasını 16, bazan 19 olarak gördük. Ön
celik alan tasarılar oluyor herhalde. Önemli bir ka
nun tasarısıdır; bu nedenle hazırladık. Biz, Değerli 
Meclisin çalışma süresinin devam ettiğini düşünerek j 
bu tasarının kanunlaşacağı umudunu henüz yitirmiş 
değiliz ve kesinleşmesini temenni ediyoruz. Kesinle-
şemediği takdirde elbette bakanlık yetkilileri içinde 
ve diğer yasal imkânlar içinde bazı çareler düşüne
bileceğiz. 

Bazı genel müdürlüklerimizin başka bakanlıklara 
devri söylentisinin doğru olup olmadığı soruldu. 

27 Şubat 1982'de bakanlıkların yeniden reorgani-
zasyonu esnasında Bakanlar Kurulundan çıkan ve 
tasdik edilerek 28 Şubat 1982 tarihli Resmî Gazetede 
çıkan kuruluş şemamıza göre, dört genel müdürlük 
bünyem izdedir. Ayrıca, 1983 Haziranında görüşülen 
ve Bakanlar Kurulundan geçen çerçeve kanunda keza 
bu bütünlük devam etmektedir ve yine Temmuz 
1983'te Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname taslakları da Ba
kanlar Kurulunda kabul edilerek tasdike sunulmuş
tur. Bu tasarıda da Bakanlığımız bütünleşerek ve güç
lenerek yer almıştır. Biz Bakanlığımız için, eğer bir I 
iddia kabul edilmezse, şu ifadeyi kullanmıştım söz
lerimde : Cumhuriyet idaresinin çok tarihî bir ka
rar ve Bakanlığın kuruluşunun köy ve köylü için çok 
mutlu bir olay olduğunu ifadeye çalışmıştım. Bunu 
tekrar arz ediyorum. 

Göletler yapımı konusunda Toprak - Su Genel I 
Müdürlüğümüz gerçekten büyük yol aldı. Kurulu
şundan bu yana 1983 yılı itibariyle 285 sulama suyu 
göleti tamamlamış olacak ve bunun gibi daha küçük 
çapta 500'e yakın hayvan içme suyu göleti tamamla
mış olacaktır. I 

Devlet Su İşlerinin projeleri büyüktür. Rakamı 
yanlış hatırlamıyorsam, bugüne kadar Devlet Su iş- « 
leri 105 gölet inşa etmiştir. Biz Toprak - su gölet- \ 
lerinden birkaç amaçla daha yararlanmak istiyoruz 
sulama dışında, örneğin; azalan su kaynakları ne
deniyle grup içme suları tesisini (Arıtım tesisleri de 
kurarak) düşünebilmekteyiz. I 

J ' İkinci bir nokta; Sulama gündüz yapılıyor, gece 
sulama yapılmadığı için elektrik üretimi zor olur; 
ama bazı ekonomik tesisler için gündüz sularken 
elektrik üretimini de düşünebilmekteyiz. Bu konuda 
da bazı çalışmalarımız var. 
' Doğu Karadeniz Bölgesinin ulaşım yönünden 

zorluklarını bizzat yaşadım. Yerleşim çok çok dağı
nık. Ben 88 553 ma'halle ve köy var derken, Kara
deniz'de bu sayı çok fazla. Bir köyün nerede başla
dığı nerede bittiği çoğu kez bilinmez ve maalesef bir 

j vakıadır; her tarafa yol ulaşamadığı için de yurttaş, 
özellikle köyün hanımları ve genç kızları sırtlarında 
yakacaklarını ve diğer ürünlerini taşımaktadırlar. 

Bizim arazi yollarına yönelik de bir çalışmamız 
var. Karadeniz'de bir özellik, arazinin çok değerli 
oluşu. Yurttaşın bedelsiz olarak arazisini verememe
si; çünkü çok az tarlası var. Oysa bizim mevzuatı
mıza göre, kamulaştırma yapma imkânımız yok; ol-

I sa bile büyük meblağlara varıyor. Ancak güçlükleri 
yenmeye çalışıyoruz. Bugün kılcal damarlar şeklinde 
yurdu baştanbaşa saran ve 1993 yılına kadar 268 bin 
kilometreye ulaşacağını ifade ettiğim (Bugün 200 ki
lometredir aşağı yukarı kaplanan ve kaplanacak 
olan) yol ağından, ki bunlar aynı zamanda çiftçinin 
üretim yollarıdır; Maliye Bakanlığının yayınlarına 
göre, yılda ortalama 100 milyon tonun üzerinde ta
rım girdisi ve tarım ürünü taşınmaktadır. Sayın ko
nuşmacının ifade buyurdukları husus hakikaten çok 
önemlidir. Kendileri konuşurken, iller itibariyle ya-

! tırım listemize bir göz attım ve bu konuda Doğu 
Karadeniz illerimize farklı ödenekler ayırdığımızı da 
ifade etmek istiyorum. Zamanınızı almamak için ra
kamlarla detaya girmek istemiyorum. 

Efendim, tekrar bizi aydınlatan konuşmalar, so-
j rular, temenniler ve teveccühler dolayısıyla şükran

larımı arz eJdiyorum. 

j Özetlemek gerekirse: Yurdumuzun kalkınmasın
da köylerin kalkınmasının çok büyük önemi ve yeri 
vardır. Bir başka ifadeyle güçlü Türkiye'nin yolu 
köyden geçer. Çünkü millî değerlerimizi en iyi şe
kilde koruyarak manevi yapımızın güdünü teşkil eden 
köylümüz, bugün altyapı hizmetlerinin eksikliğine, 
çok ileri olmayan teknik çalışma usullerine rağmen 

| ülkemizi bütünüyle beslediği gibi, ihracatımızda çok 
| büyük yeri olan tarımsal ürünü de şerefli alınteriyle 

üretmektedir. 
Son üç yıldan beri Hükümetimiz Yüce Meclisi-

I niz ve Değerli Konsey köy ve köylü sorunlarına ve 
I bizim üstlendiğimiz hizmet ve yatırımların imkânla-
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rina büyük ağırlık ve destek vermiştir. Bunun şükra
nını, minnetini içtenlikle yaşıyoruz. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Bakanlığımın dört 
genel müdürlüğü taşra teşkilatımızla, birimlerimizle 
birlikte, her geçen gün biraz daha bütünleşmekte, 
aynı şekilde hizmetle mükellef olduğu aziz köylü
müzle de daha çok bütünleşerek, kabul buyurursanız 
onun umudu ve güveni olma yolunda ilerlemektedir. 
Bu nedenledir ki, gelecek dönemlerde de köy ve 
köylü sorunlarına ve köylünün, Büyük Atatürk'ün 
veciz ifadesinde olduğu gibi «Gerçek efendisi» oldu
ğunu kanıtlar istikamette hizmetlerine ağırlık veril
mesini ve köylümüze temel altyapı hizmetleri götür
mekle yükümlü, getir düzeyini artırarak refahına, 
mutluluğuna katkıda bulunan, bir ölçüde de olsa 
yüzlünü güldüren Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığına da gerekli imkânların sağlanmasının zorunlu 
olduğunu vurguluyor ve temenni ediyorum. 

1984 Yılı Bütçe Tasarımızın Yüce Meclisin engin 
vukufu, yapıcı desteği içinde en iyi tarzda şekillene
ceğine bütün kalbimizle inanıyoruz ve hemen Ba
kanlık olarak ifade ediyoruz ki, yüce milletimizin 
ve aziz köylümüzün hizmetinde daha çok olmaktan, 
daha büyük heyecanlarla çalışmaktan kıvanç duya
cağımızı, buna amade olduğumuzu ve verilecek öde
neklerin her kuruşunu en iyi şekilde değerlendir
me kararında olduğumuzu yüce huzurunuzda belir
tir, Değerli Meclisi engin saygılarla selamlarım. 

Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan 
Sayın üyeler, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan

lığı ile buna bağlı olarak Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmış 'bulunmaktadır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

346 400 000 

Bölüm Lira 

111 Yol, Su, Elektrik Hizmet
leri 74 463 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Topraksu Hizmetleri 44 564 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Kooperatifçilik Hizımebleı/i 5 117 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etaeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

9Ö0 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 72 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRJLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

11 

900 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen -
ler... Kabul edilmiştir. 
Toprak - İskân Hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 

642 900 000 

7 810 400 000 

6 300 000 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başkanvekili Turhan GÜVEN'in yasama 
görevini şerefle tamamlayan Danışma Meclisi üyele
rine memlekete ve millete hizmet yarışında başarı, 
özel yaşantılarında sıhhat ve mutluluklar dileyen ko
nuşması. 

BAŞKANVEKİLİ TURHAN GÜVEN — Sayın 
üyeler; 

13 Ekim 1983 Perşembe günü hazırlanan Bütçe 
ile ilgili çalışma programımız bitmiş bulunmaktadır. 

Bu arada, Başkanlık Divanında şu anda bulun
duğumuz dakika da sizlerle beraber çalışmanın ben
deniz için son bulduğu dakikadır. 

Bir yılı aşkın bir süre, lütfettiğimiz Başkanvekil-
liği görevini karınca - kararınca ve İçtüzüğün bize 
vermiş olduğu yetki içinde yürütmeye çalıştık. 

Elbette hatalarımız olmuştur; kul hatasız olmaz. 
Bu hatalanmrzı Yüce Genel Kurulumuzun hoşgörüy
le karşıladığını görmek 'bizi her zaman mutlu kılmış
tır. 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılacak seçimlerden , 
sonra bazı değerli üyelerimiz kurulacak Parlamento
ya gelmek imkânına sahip olacaklar; hiç başvuruda 

...>.. 

ıSayın üyeler; bu suretle Köy İşleri ve Koopera-* 
tifler Bakanlığı ile buna bağlı olarak Toprak ve ls^ 
kân İşleri Genel Müdürlüğü Bütçeleri Genel Ku-< 
rulumuzca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek Bakanlık mensuplarına ve gerekse mdllete 
ve Devlete hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkış
lar) 

r GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bulunmayan üyelerimizin büyük bir bölümü ise 
kendi daha evvelki mesleklerine ve işlerine dönecek
lerdir. 

Millete hizmet etmenin tek yolu, tek çaresi mil
letvekili olmak değildir. Milletvekili olmanın yanın
da, millete hizmet etenenin, Devlete hizmet etmenin 
çok yolları, değişik yönleri vardır ve önemli olan da 
budur. 

İnancımız odur ki, çoğulcu parlamenter düzen 
'içinde Danışma Mecli'siinıdie görev alan her değerli 
üye, kendi ölçüsünde, kendi çapında yine milletine, 
Devletine hizmet etmenin yollarını arayacak ve mut^ 
laka bulacaktır. 

Bu inançlarla hepinizi selamlarken, ilerideki ya« 
şaritınızdia sağlık ve mutluluklar diler, şahsım ve şu 
anda Başkanlık Divanında bulunan arkadaşlarım adı
na da hepinize sonsuz saygılar sunarım efendıim, 
(«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 

Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; günlük çalışma programımız bitmiş-ı 

tir. Bu nedenle 14 Ekim 1983 Cuma günü saat 10.00'da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saatfi : 17.20 

» e < l ^ v - «• 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

177 NCÎ IBİRLEŞİM 

13 Ekim 1983 Perşembe 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 

2. SEÇİM 

3. OYLAMAMI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (Dağıtma tarihi: 7.10.1983) 


