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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER, 

1. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1492) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, (6/1007) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/250) 732 

3. — 6-27 Haziran 1990 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 77 nci Ulus
lararası Çalışma Konferansında kabul edilen sözleşmeler, tavsiye kararları ve pro
tokol ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe mü
zakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1494) 832:833 
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Sayfa 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 733,833 

1. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılan (1/752, 1/753; 1/732,3/1398; 1/733,3/1399) 
(S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) 733:832, 

833:861 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 733 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 733:791 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 733:792 

a) Bstrol İşleri Genel Müdürlüğü 733 

1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Matî Yılı Bütçesi 733:793 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Kesinhesabı 733:794 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 794,833 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi 794:832, 
833:860 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 Matî Yılı Kesinhesabı 794:832, 
833:861 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 861 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 861 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçe
sinde güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı iddia edilen iki doktora ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1652) 861:862 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Paris zirvesine katılan Cumhurbaş
kanı ve Başbakanın iki ayrı özel uçakla gittikleri iddiasına ve götürülen perso
nel sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazılı cevabı (7/1695) 862:864 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl tli Yayladere İlçesi \avuztaş 

Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit 
etmek ve Cumhuriyetimize, devletimize ve halkımıza yönelik saldırıların kaynağındaki olayla
rı ortaya çıkarmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmenin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

(10/42) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 18 Aralık 1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1989 Malî Yıh Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu İksarılarımn 
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayılan : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine 
devam olunarak; 

Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi ve 1989 malî yıh kesinhesabı ile, 
Turizm Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi kabul edildi. 
18 Aralık 1990 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime 19.01'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Ordu 

ismail Üğdül Ertuğrul Ozdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Baskanveldli E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangttl (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıları ile, 1989 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere geçmeden önce "Baş
kanlığın Genel Kurula Sunuşları" vardır. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına Mült Savunma Bakam H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1492) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Konseyinin Dışişleri Bakanları 1990 Sonbahar Toplantısına katılmak üze
re, 16-18 Aralık 1990 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Kurtcebe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2, — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, (6/1007) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/250) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine ilişkin önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.12.1990 tarihli gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 548 inci sırasında yeralan 6/1007 
esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
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Uh — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1991 Mali Yût Geni ve Katma Bütçdi İdariler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
it 1989 Malî Yıh Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesmhtsap Kanunu Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, M399) (S. Sayılan : 488, 489, 495, 493) (1) 

A) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLİĞİ 

1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanltğı 1991 Mali Yık Büfesi 

2. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanltğı 1989 Malt Yılı Kesinhesabt 

a) Ptird İsleri Genel Müdürlüğü 

1. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1991 Mali Yilt Bütçesi 
2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yût Kesinhesabt 

BAŞKAN — Programa göre Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyelerin adlarım sırayla okuyorum : 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoğlu, Bo
lu Milletvekili Sayın Turgut Tfcşar Gülez; 

Anavatan Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Ömer Günbulut ve Çanakkale Mil
letvekili Sayın Ayhan Uysal; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 
İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy. 

Şahısları adına söz alanlar : Lehinde Sayın Ali Er, aleyhinde Sayın Mahmut Alınak, üze
rinde Sayın Hasan Zengin. 

Sayın tmamoğlu, buyurun efendim. 

ATİLLA İMAMOÖLU (Kahramanmaraş) — Önce Sayın Gülez konuşacak, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülez. 

DYP GRUBU ADINA TURGUT YAŞAR GÜLEZ (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisinin görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Ko
nuşmama başlarken, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz veçhile, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, millî ekono
mimizin can damarını teşkil eden ve enerji ve tabiî kaynaklanmıza ait politikaların tayin ve 
tespiti ve bu politikaların uygulamasıyla görevli olması bakımından son derece önemli bir ku
ruluşumuzdur. 

(1) 488, 489, 495, 493 S. Saydı Baemayazuar 10,12.1990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 1.3.1985 tarihinde yayımlanan 3154 sayılı Kanunla 
son şeklini almıştır. Daha sonra, bu Bakanlığa bağlı olan Etibank, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı, Petkim, Petro-Kimya, Botaş, Petlas, bu Bakanlıktan ayrılmış ve Başbakanlığa bağ
lanmıştır; ayrıca, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün en önemli meşgale konusu 
olan Taşkömürü de TKİ'den ayrılmış ve Taşkömürü Kurumu adı altında Başbakanlığa bağlan
mıştır. Son yapılan düzenlemelerle de Devlet Su İşleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağ
lanmıştır. Şu anda bu Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, ilgili kuru
luşlarıyla Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğüdür; ayrıca, TEK Genel Müdürlüğüne bağlı olarak TEMSAN Genel Müdür
lüğü bulunmaktadır. 

Büyük çapta müesseseleri bünyesinde toplayan ve ülkenin maden, petrol, enerji ve tabiî 
kaynaklarında birinci derecede söz sahibi olan bu Bakanlık, tam anlamıyla teknik bir kurulu
şumuzdur. Bu nedenledir ki, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili yatırımların artırıl
ması ve devlet bütçesinden daha fazla pay alması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ekonomik ve sosyal kalkınma meselelerinin hızlandırılabilmesi ve ül
kemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırılabilmesi için, ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli 
girdisini teşkil eden enerjisinin, yeterli miktarda ve güvenilir bir şekilde ülkenin ekonomisine 
tahsisi zorunludur. 

2000 yılma ait hesapların hepsi gösteriyor ki, Türkiye'nin on yıl sonra, 200 milyar ve daha 
fazla kilovat/saat enerji elektriğe ihtiyacı olacaktır. O tarihe kadar büyük barajlar yapılıp, hepsi 
devreye girse -buna hidroelektrik kaynaklar diyoruz-, kömür ve linyit yatakları da, termik sant-
rallar da olanca gücüyle elektrik verse, gene de 30-40 milyar kilovat/saat açığımız olacaktır. 
Yeterli enerji bulamamanın, mevcut enerji kaynaklarının iyi değerlendirilememesinin cezası
nın bir yılda milyarlarca lira olduğunu gördük. Temennimiz, trilyonlarca liramızın heba olma
ması için, gerekli tedbirlerin şimdiden acilen alınmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bir de, enerjinin, millî gelir ve kalkınmada direkt tesiri vardır. Şu
nu hatırdan çıkarmamak lazım ki, enerji arzında yüzde l'lik bir artış, gayri safi millî gelirde 
yüzde 6'lık bir artış sağlar. 

Ülkemizin enerji meseiesi gerekli şekilde çözümlenmediği için, ekonomik ve sosyal kal
kınmamızda da, arzu edilen seviyeye ulaşamamaktayız. Bu sebeple, memleketimizin enerji me
selesinin halli ve tabiî kaynaklarından daha yüksek değerlerde ekonomiye tahsisini hedef alan 
yatırımlar için, finansman bakımından, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, devlet bütçe
sinden daha yüksek seviyede tahsisat verilmesi bizi memnun edecektir. 

Değerli milletvekilleri, yeryüzünde milyonlarca yılda oluşmuş olan kömür ve petrol gibi 
fosil yakıtlar, endüstriyel çağın başlamasıyla birlikte, 150 yıl gibi çok kısa bir süre içinde bir 
mirasyedi savurganlığıyla kullanılmış ve bu arada başka enerji türlerine ihtiyaç duyulmamış
tır. Bunun doğal sonucu olarak, başlangıçta dikkate alınmayan iki önemli sorunla karşılaşıl
mıştır. Birincisi, tükenmekte olan bu enerji türlerini hiçbir şekilde yenilemek mümkün değil
dir. Bu kaynaklar, tahminlere göre, 50-100 yıl içinde tamamen tükenecektir. 

İkincisi, her iki yakıt türü de, bütün canlı yaşamını etkileyecek ve önlenemeyecek şekilde 
çevre kirlenmesine sebep olacaktır ve birçok ilimizde çevre kirliliği, kış mevsiminde çok yüksek 
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düzeylerde gerçekleşmektedir; özellikle, Ankara, istanbul, Bursa, Eskişehir, İsparta, Yozgat, 
Erzurum, Denizli, Kayseri ve Gaziantep'te hava kirliliğiyle ilgili önemli sorunları vardır. 

Ülkemiz, özellikle baştarpetrol olmak üzere, bu kaynaklar açısından oldukça fakirdir. Her 
ne kadar bazı bölgelerimizde geniş linyit yatakları mevcut ise de, bunların büyük bir kısmı kul
lanılmaz sınırına yakın derecede düşük kalitededir, örneğin, linyit rezervlerinin yaklaşık yarı
sını oluşturan Elbistan linyitinin ısı değeri yaklaşık 1 100 kilo/kaloridir ve özel kazanlarda ya-
kılabilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu olumsuz durum, ülkemizi, enerji açısından, ister istemez, dışa 
bağlı duruma getirmiştir. Bugün tüketmekte olduğumuz petrolün yaklaşık yüzde 87'si, kok, 
kaliteli kömür, doğalgaz ve hatta bir miktar elektrik enerjisi ithal edilmektedir. Elektrik enerji
si ithalatı yaklaşık olarak 544 milyon kilovat/saat, ihracatı ise 122 milyon kilovat/saattir. 

Bugün hâlâ, toptan enerji tüketimimizin yüzde Sl'i dış kaynaklardan temin edilmektedir. 
Bu değerin, kendi doğal enerji kaynaklarımızın devreye girmemesi halinde, artan enerji talep
lerine paralel olarak gittikçe artması kaçınılmaz olacaktır. Burada şuna da değinmeden geçe
meyeceğim : Dünya, enerji krizleri yaşadı, (1973-1974) arkasından 1979-1980 döneminde iki petrol 
ve enerji krizi yaşadı. Bu krizlerin sonucunda, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş Ülkeler, bu 
kriz ve şoklardan daha fazla etkilenmemek için, kendi öz kaynaklarına, yani tabiî kaynaklara 
daha fazla önem vererek, dışa bağımlılıklarını asgarî seviyeye indirmeye çalıştılar. 

Değerli milletvekilleri, son Körfez kriziyle birlikte, dünyada, hissedilir bir enerji krizi gün
deme geldi. Türkiye'nin bu enerji krizinden daha fazla mağdur olmaması için, en kısa zaman
da Sayın Bakanın, "Türkiye'de petrol var mı, yok mu; kendi ihtiyacımızı karşılayacak durum
da mıdır, madenlerimizin rezervleri tam olarak ne kadardır?" soruların cevaplaması; yani, petrol 
ve maden rezervlerimizin ne kadar olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Her zaman yapıcı, Tür
kiye'nin gelişmesi ve büyümesi için kendini ortaya koymuş Doğru Yol Partisi olarak, bu tespit
lerin en kısa zamanda sonuçlandırılacağını ümit ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş yıllardaki bütçe görüşmelerinde de üzerinde ısrarla dura
rak dile getirdiğim ve yine Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olan nükleer enerjinin 
önemini vurgulamak istiyorum. 

Toplam hidrolik kaynak potansiyelimizin yıllık 110-120 milyar kilovat/saat, linyit rezerv 
potansiyelimizin 50-60 milyar kilovat/saat olduğu bilinmektedir. Enerji tüketim durumumuza 
bakacak olursak, 5-10 sene sonra, mevcut enerji rezervlerimizin tümünü bitirmiş olacağız. Şim
diden nükleer enerjiye geçmemiz gerekirken, bunda geç kalınmıştır. Bir an önce nükleer ener
jiye geçmek ve ana plan neyi icap ettiriyorsa, o kadar nükleer santralın planlanması, projeleri
nin yapılması ve ihalelerine girişilmesi lazımdır. 

Nükleer santrallara şiddetli itirazlar var ve halen de yapılmakta; ama, sermaye ve yoğun 
bir teknoloji özelliğine sahip ülkeler, nükleer santrallarını kurmuşlar ve bu santrallardan elek
trik enerjisinin yanı sıra, eğitim, araştırma alanında da yararlanmaktadırlar. Bunun yanında 
diğer enerji türlerine de ehemmiyet verilmeli, jeotermal, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve bio-
mas gibi yeni ve yenilenebilir enerji talebinden yararlanabilme imkânı süratle araştırılmalı ve 
uygulamaya konulmalıdır. 
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Sayın Bakanın, Bakanlık bütçesindeki konuşmasında, güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili ça
lışmaların henüz araştırma ve teknolojiyi geliştirme düzeyinde olduğunu ifade etmesi -geç ka
lınmış olsa bile- sevindiricidir. Temennimiz, bu araştırma ve geliştirme çalışmalarının kâğıt üze
rinde kalmayıp, bir an önce uygulama safhasına getirilmesidir. 

"yukarıda ifade ettiğimiz bütün bu yeni enerji türlerinin hepsinden yararlanmak mümkün 
olmakla beraber, ülkemizde bol bulunan, -hemen hemen hiç kullanılmayan veya çok cüzi mik
tarda kullanılan jeotermal ve güneş enerjisi üzerinde önemle durmak istiyorum. Bu enerji tür
lerinin, kömür ve petrole göre bir başka avantajı da, külü ve dumanı olmayan temiz enerji kay
naklan olmasıdır. Halen birçok kentimiz, yakınlarında bulunan jeotermal. enerji kaynaklarıy
la merkezî olarak ısıtılabilecek durumdadır. 

Diğer taraftan, ülkemizin bütün güney ve kısmî olarak Ege Bölgesinde güneş enerjisiyle 
konut ısıtılması mümkün görülmektedir. Böylece, kömür ve petrolden tasarruf edilmekle ka-
lınmayıp, gün geçtikçe içinden çıkılmaz hale gelen hava kirlenmesi sorunu da çözüme kavuşa
caktır. Bunun için, bu hususta yapılan çalışmaların hızlandırılmasını, çalışma yapılmıyorsa, 
acilen yapılmasını, Doğru Yol Partisi Grubu olarak temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1991 malî yılı bütçesiyle ilgili tenkit ve 
temennilerimizde de yapıcı olmaya özen gösteriyoruz. 

Enerji, memleketimizin, ekonomik ve sosyal kalkınmasında önde gelen meselelerinden biri 
olmasına rağmen, bugüne kadar bir enerji ana planının hazırlanmamış olmasını büyük bir ih
mal olarak görmekteyiz. Sayın Bakanın çeşitli tarihlerdeki beyanlarından, bu çalışmalara baş
landığını ve en kısa zamanda bitirileceğini duyduk. Türkiye'nin hayatiyeti olan enerji sorunu
nun böyle yuvarlak laflarla geçiştirilemeyeceğini yüce takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, enerjinin korunması ve enerjinin tasarrufu konusundaki çalışmalar
da, şu ana kadar S sektörde 9 fabrikadaki uygulamanın yeterli olmadığı aşikârdır. Gerek cari 
harcamalarda, gerekse yatırım harcamalarında devlet kuruluşlarının savurgan tutumu, maale
sef 1990 yılında da devam etmiş ve yatınm maliyetlerinde tasarruf sağlamaya matuf tedbirler 
konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Devlet harcamalarında kaynak israfı, öteden beri de
vam eden önemli bir problem olma hüviyetini korumaktadır. Bunun yanında,' enflasyon sevi
yesinin yüzde 60-70'Ii seviyelerden düşürülememesı, yatınmlara aynlan tahsisatların yatınm 
gücünü azaltmakta ve yatınmlann fizikî gerçekleşme oranlarını olumsuz şekilde etkilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de enerji tüketiminin yetersiz olduğu apaçık ortadadır. Eko
nomik ve sosyal gelişmemizi gerekli seviyeye çıkarabilmek için, enerji tüketimine ait yatırımla
rı hızlandırmamız zaruridir. Bunun için, enerji darboğazının aşılması, ekomohik ve sosyal kal
kınmanın gerektirdiği enerjinin yeterli miktarda ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için, enerji 
ana planının süratle hazırlanması gerekmektedir. Ek finansman kaynakları tedarik edilerek ya
tırımlar artırılmalı ve uygulamada zaman kaybına mahal bırakmayacak bir çalışma seviyesine 
ulaşılmalıdır. 

Ek kaynak tedariki bakımından Hükümetçe bazı teşebbüsler yapıldığı görülmektedir. Özel
likle, elektrik üretiminde, iletim ve dağıtımında, özel sektör ve yabancı sermayeden faydalan
ma konusunda kanunî düzenlemeler yapılmış ve yapılmaktadır. Keza, " Yap-tşlet-Devret" mo
deliyle bir ek kaynak yaratılmak istenmektedirler. 
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Bu teşebbüsleri prensip olarak olumlu bulduğumuzu belirtmek isterim. Ancak, bu teşeb
büsler ciddî olarak ele alınmalıdır. Uygulama safhasında, şu ana kadar Aksu Çayköy Hidroe
lektrik Santralı Kasım 1989'da ticarî işletmeye açılabilmiştir. Tespiti yapılan 12 hidroelektrik 
tesisinin yapımı hâlâ beklemektedir. 

Bu açıklamalarımız uyarınca, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesindeki temenni
lerimizi Doğru Yol Partisi adına kısaca maddeler halinde arz etmek istiyorum. 

1. Memleketimizin enerji meselesini çözümleyecek nitelikte bir ana enerji planı süratle 
hazırlanmalıdır. 

2. Enerji ile ilgili gerekli yatırımlar için finansman kaynakları tedarik edilmeli ve uygu
lama programlarındaki gecikmeler önlenmelidir. 

3. Enerjinin korunması ve tasarrufu çalışmaları kısa zamanda neticelendirilmeli ve tes
pit edilecek tedbirlerin uygulanmasına geçilmelidir. 

4. Kaynak israfı önlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Mal ve hizmetlerde devamlı 
olarak ve çoğu zaman keyfî bir şekilde yapılmakta olan zamlar, mal ve hizmet üreten devlet 
kuruluşlarının kaynak israfının, kanımızca, daha yukarı seviyeye ulaşmasını sağlamaktadır. 

5. Enerji maddelerine ilişkin zamlarda son derece dikkatli davranılmalıdır. Bilindiği üzere, 
bu zamlar, diğer mal ve hizmetlerin maliyetlerine de yansıması dolayısıyla fiyat hareketlerine 
sebep olmakta ve dolayısıyla, piyasada istikrarsızlığa yol açmaktadır. 

6. Taşkömürü ve linyit yataklarını rasyonel çalışır bir hale getirmek için gerekli girişim
lerin yapılması gerekmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1991 yılı bütçesiyle ilgili genel mahiyetteki bu mü
lahazalardan sonra, petrol konusundaki görüş ve temennilerimizi, Doğru Yol Partisi adına arz 
etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde halen enerji tüketiminin yüzde 45'i petrolle karşılanmak
ta ve petrol ihtiyacının yüzde 87'si yurt dışından tedarik edilmektedir. Petrol ithalatı dolayısıy
la ödemek zorunda olduğumuz fatura, yılda milyarlarca doları aşmaktadır. Bu sebeple, petrol 
meselesi, memleketimizde daha uzun yıllar zarfında önemini muhafaza edecektir. Onun için
dir ki, yurdumuzda petrol üretimini artırmanın ekonomiye katkısı büyük olacaktır. 

Ham petrol üretiminde, 1990 yılında, bir önceki yıla nazaran önemli bir artış olmamıştır. 
1989 yılında 2 milyon 800 bin ton olan petrol üretimimizin, 1990 yılında yaklaşık 3 milyon 
400 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Ülkemizde gerçekleştirilmekte olan petrol arama ve yatırımları, memleketimizin petrol var
lığını tetkik ve tespit etmekten, petrolü uygun seviyede üretime almaktan çok uzak bir büyük
lüktedir. Ham petrol üretimimizi artırabilmek için başlıca şart, yıl/arama yatırımlarının hız
landırılmasından ibarettir. Bu yatırımları gerekli seviyeye çıkarabilmek için, devletimizin im
kânlarından daha fazla kaynak tahsis edilmelidir. Uygulanacak çeşitli teşvik araçlarıyla, Türk 
özel sektörünün bu yatırımlara katılması sağlanmalı ve en önemlisi, bu imkândan faydalan
mak suretiyle, bu konuda daha fazla yabancı sermaye girişi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, öncelikle petrol sektörünün tek elden yürütülme
sine özen gösterilmelidir. "Vani, iki ayrı bakanlığın kontrolünde ve yetkisinde olmasına son veril-
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meli ve kanunda öngörüldüğü gibi ya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmalı ya 
da petrol konusu, ayrı bakanlık veya müsteşarlık adı altında toplanmalıdır. 

Bugün ülkemizde petrol faaliyetlerinin yeterli olup olmaması, elbette ki, kendi toprakları
mızda petrol bulma şansımızı direkt olarak ilgilendirmektedir. 

Bunun için : 
1. Faaliyetlere esas olan yasal düzenlemeler yeterli midir? 
2. Petrol faaliyetleri için gerekli finans kaynakları yerli ve yeterli midir? 
3. Mevcut potansiyel tam olarak kullanılabilmekte midir? 
1974 yılından itibaren alınan yeni sondaj makineleriyle, 1976 yılında 38 sondaj makinesi 

parkına sahip olan TPAO, 1978-1979 yıllarında bile 27 sondaj makinesi çalıştırırken, niçin bu
gün ancak 15 sondaj makinesi ile faaliyet göstermekte ve milyonlarca döviz ödenerek alınan 
diğer sondaj makineleri atıl bırakılmaktadır? 

4. Petrol faaliyetleri için gerekli olan sarf malzemesi, yedek parça ve makine teçhizatı 
yerli sanayimizden hangi oranda temin edilmektedir? Bütün girdilerin iç kaynaklarımızdan te
mini hususunda nasıl bir gayret sarf edilmektedir? 

Benzer soruları, teknolojiden eğitime kadar bu alan için uzatmak mümkündür; ancak, 
Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet raporunu incelediğimizde ortaya çıkan sonuçlar, bu 
yönde, gelişmemize paralel ciddî adımların atılmadığını göstermektedir. 

Ortaya çıkan tablo, yıllar itibariyle petrol üretimimizin "hangi oranda yerli kaynaklardan 
temin edildiği esasına göre en çarpıcı sonuca ulaşmamızı sağlayan çok önemli bir gösterge ola
rak, maalesef üzücü olmaktadır. 

1971 yılında TPAO'nun Adıyaman'da petrol bulmasından sonra, yılların birikimiyle de 
olsa, bu yıl üretim bakımından cüzi de olsa bir artışa gidilmesi, elbette memleketimiz için se
vindiricidir; ama, bunun yeterli bir artış olduğunu hiç kimsenin söylemesi mümkün değildir; 
"Çağ atladık" diyen ANAP Hükümetinden başka hiçbir kimsenin söylemesi mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, sunacağım tablodan, yıllar itibariyle yurdumuzdaki petrol üreti
minin yerli kaynaklardan karşılama oranını birlikte göreceğiz. 

ı-
Yıl 1969, petrol üretiminin yerli kaynaklardan karşılanma oranı ortalama olarak yüzde 

55. Bu, 1989 yılında yüzde 13'e düşmüş vaziyettedir. Bu oranların elde edilmesi için harcanan 
dış paralar ve yabana petrol şirketlerine ödenen dövizleri de hesaba katarsak, bu oranların, 
gerçek manada, daha da düşeceği hesaba katılmalıdır. Bunun içindir ki, petrol konusunda da
ha çok kaynak ayrılmasını ve en önemlisi, girdilerin kendi sanayimizden faydalanılarak ortaya 
çıkarılmasını özellikle, Doğru Yol Partisi olarak temenni etmekteyiz. 

Ayrıca, Türkiye Petrollerinin bağlı ortaklığı durumundan çıkan rafinaj ve pazarlama fonk
siyonlarının yaratacağı kaynaktan mahrum olan Ortaklığın, arama ve üretim yatırımlarını de
vam ettirmek için kaynak sıkıntısına düşmemesi lazımdır. Son dört yıllık petrol fiyatlarının 
yarattığı rahatlık, kimseyi rekabete sokmamaktadır. Bu yönden, Ortaklığa her türlü destek ve
rilmelidir. 

Petrolün enerjideki ağırlığı daha uzun bir süre devam edeceğine ve jeoloji de, devlet hu-
dutlarıyla sınırlı olmadığına göre, yurt içi arama yatırımları yanında başlanan yurt dışı arama 
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yatırımlarının daha büyük boyutlarda gerçekleştirilmesine çalışılmalı, bu yönde, gerekirse, or
taklığa, yurt dışı yatırımlarda kullanılmak üzere kaynaklar yaratacak yasal düzenlemeler ya
pılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Ülkemizde doğal gaz potansiyeli görülmektedir. Ancak, doğal gaz 
üretimi, masrafları yüksek ve pazarlaması zor bir yeraltı zenginliğidir. Bu nedenle, devlet, kul
lanım alanları konusunda garantör olmak durumundadır. Basit anlamda, üretim miktarlarına 
göre bazı değerlendirmelerin önceden bilinmesi zorunluluğu vardır. Çok büyük rezerv keşifle
rinde durum değişik olabilmektedir. Bugünkü koşullarda, petrol ve doğal gazın, bulunduğu 
yerde değerlendirilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, bunun dışında dış ülkelerden 
gaz ithaline gidilmektedir; Rusya'dan gaz ithali yapıldığı malumunuzdur. Bunu eleştiri olarak 
söylemiyorum, yalnızca şu gerçeğin hatırlanmasında yarar vardır : Hiçbir yabana kuruluş, hatta 
özel durumlar hariç, özel kuruluşlar dahi, uzun vadeli ve sonucu belli olmayan yatırımlarda 
bulunmaz. Bunu yanlış bir felsefe ile millî kuruluşlar yapabilir, örneğin TPAO, Trakya'da bul
muş olduğu gazı ancak 15 yıl sonra pazarlama imkânını bulmuştur. 

Tekrar vurgulamak istiyorum ki, gaz konusunda, devlet olarak garantörlük yapmak, pa
zarlama alanları yaratmak mecburiyetindeyiz. Bu arada, tüm doğal gazların Petrol kapsamına 
alınmasında da yarar vardır diyorum. 

Çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Daha önceki bütçe görüşmelerinde de ifade 
ettiğim gibi, ülkemizde Petrol Kanunu kapsamında ve yeni kanunla tüm sektörden sorumlu 
tutulan bir kuruluş vardır : Petrol tşleri Genel Müdürlüğü. Şayet, Petrol Kanununun ruhu olan 
2 nci maddeye dikkat edecek olursak, sorumluluğunun ülke çapındaki boyutlarını görebiliriz. 
Bu kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uygun olarak 
hızla, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak
tır; bu görev de Petrol tşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Peki, bu nasıl yapılacaktır? Elbette ki, cılız bir kadro ile değil. Kuruluşun kadrosu 173 
kişidir, maalesef, 100 civarında personelle çalışmakta olup, bunun 1/3 'ü diğer devlet kuruluş
larından ödünç olarak alınıp çalıştırılmaktadır. Kuruluş, katma bütçeli olup, 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununa tabidir. Yani, hiçbir şekilde harcama yapmaya ve sektörün koşullarına uy
gun maaş verilmesine imkân yoktur. Bu kuruluşa, petrol sektörü gibi bir sektörü denetleme 
ve yönlendirme görevi vereceksiniz; ama, buradaki personeli o düzeyde tutmayacaksınız ve har
cama esnekliği vermeyeceksiniz, sonra da petrol konusunda gerekli verimliliği bekleyeceksiniz! 
tik önce, buraya yeterli ve yetişmiş insan gücü, petrolle ilgili, petrol konusunda yetişmiş teknik 
personel istihdam etmenin gerekliliği hepinizin malumudur. Kaldı ki, bu kuruluşta, petrol mü
hendisi ve yeterli uzman bulamazsınız. Ülkenin can damarı olan enerji için, bu politikaları üre
tecek, yönlendirecek teknik eleman, uzman, teknisyen yetiştirilmeden, ne derecede başarılı olu
nacağı da ayrı bir üzüntü ve merak konusudur. Kaldı ki, bu kuruluşumuzdaki ücretler, ne Türk
iye'deki kendi emsalleri seviyesindedir, ne de yabancı ülkeler seviyesindedir; onlardan çok 
uzaktadır. ' 

Ayrıca, bu kuruluşumuzu, yapılması gerekli olan teknik ve bilimsel çalışmaların yapılabi
leceği seviyeye de getirememişiz; daha basiti, bilimsel çalışmaların yapılacağı hiçbir düzen ku
rulamamıştır, laboratuvar ve araştırma merkezi gibi... Manzara içler acısıdır! 
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Kısacası, Petrol tşleri Genel Müdürlüğünü, dünya gerçekleri paralelinde organize etme
miz ve tüm maddî ve manevî imkânlara kavuşturmamız gerektiğine, Doğru Yol Partisi olarak 
canı gönülden inanıyor ve diliyoruz. 

Kıt imkânlarla bu Genel Müdürlüğün nasıl çalıştığına şaşıyor ve başarılı olma gayretlerini 
de takdir ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan kuruluşların, ve
rimli ve çağın gerektirdiği koşullarda çalışması için gerekli altyapının en kısa zamanda oluştu
rulması, yeterli araç ve gereçlerle teçhiz edilmesi zaruridir. En önemlisi, Anavatan Partisi, prog
ramına madencilik sektörünü almalıdır. Mevcut programında da somut öneriler yer almamak
tadır. Kalkınma planlarında, yıllık programlarda madencilik sektörüne ayrılan yatırım payla
rı, her yıl yükselme göstermesi gerekirken, azalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kısacası, Anavatan Partisi döneminde Türkiye'nin enerji politikası 
olmamıştır. Günlük ve kısa vadeli çözümlerle sonuca gidilmek istenmişse de, sonuç alınamadı
ğı ortadadır, tleriki yıllarda, bu boşa geçirilen yılların vebali de ANAP Hükümetinin olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin fevkalade önemli bazı teknik hizmetlerini ifa etmekle 
görevli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, bu kıt imkânlarla da olsa, faaliyetlerinde başa
rılı olması, Doğru Yol Partisi olarak başlıca dileğimizdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ederken, başta Sayın Bakan, bakanlık ve bağlı kuruluşların mensuplarına basanlar diler, Sa
yın Başkan ve Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülez. 
Yine, Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci söz, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla 

İmamoğlunun. 
Buyurun Sayın tmamoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan saygı
değer milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi 
Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek için huzurunuzdayım. Hepinizi saygılanmla 
selamlıyorum. 

Sayın Başkan, enerji konusu, ülkelerin ve toplumların önemli konularından birisi haline 
çok önceleri gelmeye başlamıştır. Türkiye'de sanayileşmeden bahsedildiği yıllarda, enerji ko
nusu da birlikte düşünülür olmuştur. Enerji tüketimi, artık, ulusların gelişmişlik göstergesi düzeyi 
olarak kullanılıyor. Üreten ve tüketen sanayi, enerji ile üretiyor, enerji ile tüketiyor. Bu nedenle 
enerji üretim hızının hep kalkınma hızının iki katı olmasına gayret edilmiş, her on senede yüz
de 12'lik, yüzde 13'Iük oranda bir artış hedeflenmiş, hatta çeşitli olumsuzluklara rağmen ger
çekleştirilmiştir. 

Son yıllara gelindiğinde, enerji üretim ve tüketiminde önemli küçülmeler, projelerde kü
çültmeler gözleniyor. 1996'ya kadar enerji darboğazına girilmeyeceği rahatlığı var gibi... 1984'lü 
ve 1985'li yıllarda sanayide kapasite kullanım oranlarının yükseltildiği söylendiği sıralarda, ener
jinin yetersizliğinden de şikâyet ediliyor, enerji üretiminin ne kadar olması gerektiği dile getiri
liyor ve 100 milyar kilovat/saat elektrik enerjisinin kullanılıyor olması gerektiği 1984'lü yıllar
da sayın enerji bakanları tarafından ısrarla belirtiliyor. 
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Enerji yatırımlarının güçlüğü konusunda, o zamanki şartlar, şoklar, zorluklar dile getiril
meden, olaya, olması gerekir diye bakılıyordu; enerji, sanayide istenilen seviyede kullanılma
yınca da, projelerin suçlanması yoluna gidiliyordu. 

Gerçekten de, hepinizin bildiği gibi, 1980'li yıllarda Türkiye'de elektriğin sanayide kulla
nım oranı yüzde 64 civarındadır. Bu oran, 1984 yılından itibaren devamlı düşme kaydetmekte
dir. Tüketimin 1980-1990 arasında artma nedeni, sanayinin büyümesinden değil, nüfus artışın
dan kaynaklanmaktadır. Elektriğin en çok tüketildiği sanayi kolu olan ve özel tarifeden ucuz 
fiyatla enerji alan elektro metalürji sektöründe 1990 yılında, 1989'a göre 1,4 oranında azalma 
olmuştur. Bu nedenlerle, halihazırdaki 75 milyar kilovat/saatlik kapasiteden, 57 milyarı tüke
time sunulabilmekte, kapasite ile tüketime sunulan elektrik arasındaki fark, yedek olarak gös
terilmektedir. 

1990 öncesindeki enerji açıklarının, ülkeyi elektrik kısıntısına götürdüğünden bahisle, şim
diki yedeklerin yararlı olduğu ifade edilmektedir. Halbuki, geçmiş yıllarda, yani 1980 öncesin
de, kapasitenin tümü hizmete sunulmuş olmasına rağmen, tüketime cevap verememenin teme
linde, sanayinin gelişmesi ve üretilen elektriğin tamamen kullanılması yatmaktadır. 

Bu nedenle, 1980 öncesinde elektrik açığı meydana gelmiş olup, sanayiye yetecek miktar
da elektrik üretebilmek için, plan ve programlara acil olarak yeni projeler eklenmiştir. Bu pro
jelerin 1980 öncesinde huşla yapımına başlanmış olup, bunlardan birçoğunu üretime açmak 
da, 1980 sonrası iktidarlarına nasip olmuştur. 

Oysa, bugün projenin ne anlama geldiğini, ne kadar sürede gerçekleştirileceğini Sayın Ba
kan biraz sonra huzurunuzda belki ifade ederler. 

Oysa, bugün enerji sektöründe bu kadar büyük yatırımlara girilmesinden kaçınılıyor. Ne
den?.. Çünkü, sanayi gelişmediği için, yeni fabrikalar yapılamadığı için, üretilen veya yeni ya
tırımlar sonucu üretilecek elektrik enerjisini tüketecek alan bulunamıyor ve bu durum fert ba
şına düşen net 760 kilovat/saatlik tüketimle, doyum noktası ile izah edilmeye çalışılıyor. Avru-
pa'daki yüzde l'lik ve 0,5'lik artışlar doğrudur; ancak, bugün Avrupa'da fert başına tüketim, 
ortalama 5 bin kilovat/saat olup, biz ise bu rakamın altıda biri seviyesindeyiz. Eğer, bu seviye
yi doymuşluk olarak kabul ediyorsak, Türkiye'nin gelecek yıllarda karanlıkla karşılaşması mu
kadder olacaktır. Avrupadaki tüketimin yüzde 1 ve 0.5'lik artışlarla doyum noktasına gelmesi, 
Avrupa sanayiinin çok gelişmiş olması ve bizzat sanayiinin doyum noktasında olmasından kay
naklanıyor. 

Burada, üzerinde çok durulan, hemen her sene Genel Kurulda ve Plan ve Bütçe Komisyo
nunda ya da başka mahfellerde dile getirilen Afşin-EIbistan Termik Santralı konusuna değin
mek istiyorum. Yalnız, ben o bölgenin milletvekiliyim; bu konuya girme konusunda beni ba
ğışlamanızı istirham edeceğim; çünkü, Afşin Projesi çok önemli; Türkiye çapında bir projedir 
ve iktidarınızı 1988 - 1989'lu yıllarda da bir hayli rahatlatmış bir projedir. Bugün termik sant-
rallar tüketiminin içinde payı, tam kapasite ile çalıştırıldığı takdirde, yüzde 14, şimdiki kapasi
te ise yüzde 9 - 10 seviyesindedir. O münasebetle bu konuya dokunmadan geçemeyeceğim, bu 
santralların maliyeti konusunda önemli bilgiler sunmaya, arz etmeye çalışacağım. 

Afşin-EIbistan Termik Santralı evvela, enflasyonun tek sebebi sayılmış, sonra, enflasyo
nun nedenleri o kadar çoğaldı ki, "Enflasyon nedenlerinden birisi" diye söylenmeye başlan
mış, bir süre geçince de, üretilen elektriğin kilovat/saat maliyetinin çok yüksek olduğu söyle
nir olmuş. 
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Amacın, geliştirmek ya da eleştirmek olduğu değil, projeyi kötülemek veya küçültmek ol
duğu kanaati bizde hâkim; ama, bir gün S ve 6 ncı üniteler yapılınca, bu projeye iktidarınız 
sahip çıkacaktır; çünkü, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Başlayıp bitirdiğiniz bir tesis var mı?" 
sorusu üzerine, o zamanın Sayın Maliye Bakanı, "Evet, vardır; Afşin - Elbistan Termik Sant
ralı ve Soma (B), Yeniköy Çayır han" diyebilmiştir, inşallah yapılır... Yapılınca sahiplenilmesi-
ne ses çıkarmayız; hatta teşekkür de ederiz. Bundan evvel, bırakınız 5 ve 6 ncı üniteleri, Afşin 
- Elbistan (B) Projesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.12.1985 tarihli 49 uncu Birleşi
minde, zamanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından (B) Santralının görüşmelerinin 
yapıldığını, temelinin aynı sene içinde atılacağını Yüce Heyete ifade edildiğini burada hatırlat
mak istiyorum. Benzer beyan, Sayın Kurt tarafından da, katkısız briket tesisi için yapılmıştı; 
sanıyorum üç yıl evvelki bütçe müzakereleri sırasında... 

O zamanın Sayın Başbakanı Turgut özal ve şimdiki Sayın Bakanımız, bu iddialarda bulu
nurken, projenin 1973'ten 1988 yılına kadar kaç el yani kaç iktidar değiştirdiğini bilmez mi? 
Bilir!.. Bir projenin ekonomik olarak gerçekleştirilmesinde siyasî istikrarın birinci şart olduğu
nu bilmez mi? Bilmesi gerekir ama, niye değerli arkadaşlarım, bu proje her sene dile getirilir, 
bu proje üzerinde senben tartışması yapılır?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu projenin maliyetinin üzerinde durulduğu kadar, hiçbir projenin 
maliyeti üzerinde durulmamıştır. Belki de hesaplama literatürüne ve tekniğine girmemiş bir 
tarz ile, maliyetler tespit edilmekte ve ortaya çıkarılmaktadır! Bu konuda, Yüce Kurulunuza 
bu hesap tekniği ile ilgili bir kaç örnek sunmak istiyorum. 

Bu maliyet 3 200 dolara nasıl çıkarıldı, onu arz etmek istiyorum : 1984 yılında çıkarmış 
olduğunuz bir kararname ile, senelere sari olarak yapılan yatırımların, içinde bulunulan en son 
yılın TL'sı ile izah edilebilmesi için, "deflatör" diye bir katsayı uygulaması yürürlüğe konul
muştur. Bu katsayı sistemine göre, yapımı 17 yıl sürmüş olan bir termik santralın maliyetini 
1990 yılı fiyatlarıyla izah ederken -1989, 1988 de olabilir- hangi ölçü ve verilere göre tespit edil
diği belli olmayan bir katsayıyla kilovat maliyetinin 3 200 dolar olduğunu söylüyorsunuz. Bu
nu da şöyle hesaplıyorsunuz : 1973 yılından başlayarak, santralın yapımı için her yıl harcanan 
ve özkaynaktan karşılanan paraları, harcanmış olduğu yıllar dikkate alınarak, her yıl için ayrı 
ayrı uyguladığınız katsayılarla, 1990 yılıyla mukayese ediyorsunuz. Sonuçta, cari fiyatlarla, har
canan 202 milyar Türk Lirasının, 1990 yılı değerleriyle 5 trilyon 567 milyar Türk Lirası, olaca
ğını, yine kredi olarak kullanılan ve o yılların kur farkları da dahil olarak hesaplanan dolar 
cinsinden kredilerin, Türk Lirası olarak bilanço kayıtlarına geçmesine rağmen, bu rakamlara 
da her yıl için ayrı ayrı dış para deflatörü uygulayarak, bugünkü Türk Lirasıyla izah etmeniz 
sonucunda, santralın maliyeti kilovat başına 3 200 dolar olmaktadır. 

Şimdi, bunun böyle olmadığını, elmayla armutun toplanılamayacağını ve Afşin - Elbis
tan'ın maliyetinin, kilovat başına 3 200 dolar değil, 1 100 dolar mertebesinde olduğunu izah 
etmeye çalışacağım. Yine sizin sisteminize göre, 1973-1990 yılları arasında harcanan paraların 
tamamı, nasıl ki, 1990 Türk Lirası olarak izah edilebiliyorsa, 1990 yılı parası olarak izah edilen 
bu paralar, aynı zamanda 1973 parası olarak da izah edilebilir. Yine sizin deflatörleriniz kulla
nılarak, Afşin - Elbistan Termik Santrali için harcanıp, bilançolara kaydedilen 17 yıla ait tüm 
Türk Lirası değerleri 1990 yılı parasıyla izah edilirken, 11 trilyon mertebesindeki toplam mali
yet, 1973 yılının parasıyla izah edilmek istenirse, 1973 yılının iç ve dış para deflatörleri, 1990 
yılındaki iç ve dış para toplamlarına ayrı ayrı uygulandığında, santralın 1973 yılındaki -sizin 
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değerlerinizle ifade ediyorum- kilovat maliyetinin 1 500 dolar mertebesinde olduğunu görece
ğiz. Buna ilaveten sizin hesaplarınızda mükerrer olan, yani hem faiz, hem kur farkını da hesa
ba aldığımızda, santralın kilovat maliyetinin 1973 yılında 1 100 dolar olduğunu görürüz. Za
ten santralın ihalesiyle ilgili dokümanlar incelendiğinde de, o yıllarda yapılan değerlendirme
lere göre maliyetin 1 100 dolar civarında olduğu anlaşılacaktır. 

Bu hesap şekline itiraz etmek veya kabul etmemek, tamamen kendi sisteminizi kabul et
memek anlamına gelir. Zira Sayın Bakan diyorlar ki, "Bugün ben bu santralın aynısını 900-1 000 
dolar arasında ihale ederim." 

Diyelim ki, 1 000 dolara ihale edildi... Asgarî 7 yılda tamamlanacak olan bu yeni santra
lın 7 yıl sonraki fiyatı da, sizin hesaplama tekniğinizle 3 000 dolara gelmeyecek mi? Hele enf
lasyon rakamları yüzde 60-70'lerde seyrederse, o zamanki katsayılar daha da yükselecektir. 

Buna güzel bir örnek vermek gerekirse, yapımına İ984 yılında başlanıp, 1987 yılından iti
baren üretime geçen Trakya Doğal Gaz Santralının 1990 yılı fiyatlarıyla izahı, bu meseleyi ke
sinlikle çözüme ve açıklığa kavuşturacaktır; öyle sanıyorum, bu konu bir daha tartışılmaya
caktır. Bu santralın geçmişi 6 yıldır, Afşin-Elbistan ise, 17 yıllık bir geçmişe sahiptir. Trakya 
Doğal Gaz Santralı hakkında ayrıca bilgi vereceğim. Şimdi geçelim sizin sisteminize; kaç dola
ra mal olduğuna... 

Yapımına 1984 yılında başlanan Trakya Doğal Gaz Santralı için yıllara sari olarak bugüne 
kadar -bilanço değerleriyle ifade ediyorum- iç para olarak (yani özkaynaktan) harcanan para 
712 milyar Türk Lirasıdır; dış para olarak harcanan da, yine yıllara sari olarak, 413 milyon 
dolardır. Bilanço değerleriyle yıllara sari olarak harcanmış olan bu paraları 1990 yılı Türk Li
rasıyla izah etmeye kalkarsak -yani deminki söylediğim sistemle- yapımı 6 yılda tamamlanan 
Trakya Doğal Gaz Santralının kilovat maliyeti S50 dolar mertebesinde olacaktır. Kilovat mali
yeti 300 dolara ihale edilen santralın, kilovat maliyeti SSO dolara çıkacaktır. Oysa, bu santralın 
kilovat maliyetini, santralın yapımına başlandığı 1984 yılı fiyatlarıyla izah edersek -Afşin-
Elbistan'ı izah ettiğimiz gibi-, santralın ihale maliyeti 300 dolar mertebesindedir. 1984 senesin
de yapılan ihalenin ilgili komisyonca değerlendirmesi de 30S dolardır. Bunun böyle olmasını 
zaten biz de doğal karşılıyoruz; ancak Sayın Bakan, üç yıldan beri bu kürsüden yaptığı konuş
malarda, cinsleri farklı olan bedelleri, aynı cinsten bedel olarak izah etmeye çalışmaktadır. Ya
ni Afşin için söylediği 3 200 dolarlık maliyet, yapımı 17 yıl sürmüş olan bir projenin yatırım 
sonu maliyetidir. Kendi hükümetleri ise, böyle bir santralı bugünkü fiyatlarla 900 ila 1 000 do
lara ihale edeceklerini söylemektedir. Bu söyledikleri ise, yatırımın başındaki ihale teklifiyle 
ilgili kilovat maliyetidir. Dolayısıyla, Trakya Doğal Gaz Santralında da, yani sizin yaptığınız 
santralda da görüldüğü gibi, 1984'teki değerlendirmelere göre, 300 dolarlık kilovat maliyeti 
1990 yılı fiyatlarıyla izah edilirse, 550 dolara ulaşmaktadır; aynı hesaplama Ambarlı için de, 
başka santrallar için de, yatırımlar için de geçerlidir. 

Yanıltma tekniklerine dayalı bu tür hesaplamalarla bir yere varmanızın mümkün olmadı
ğı net bir biçimde görülmektedir ve bu meyanda hemen şunu söylemem gerekiyor : Biz de id
dia ediyoruz ki, sizin, 1990 yılı fiyatlarıyla 550 dolara mal ettiğiniz Trakya Doğal Gaz Santralı-

, m, anahtar teslimi olmak kaydıyla, bugün biz hükümet olsaydık, 1990 yılında 300 dolara ihale 
ederdik. 
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"Pahalıya mal oldu" diye eleştirmeye çalıştığınız santralımızın işletme maliyetle, devamlı 
bir şekilde dile getirdiğiniz ve bitirdiğiniz iki doğal gaz santralının işletme maliyetlerinin hiç 
mukayesesini yaptınız mı, bilemiyorum! Ben sadece yakıt maliyetini söyleyeceğim; 1989 rakam
larına göre, kilovat/saat başına Afşin'de 31 Türk Lirası iken, doğal gazda bu rakam 51 Türk 
Lirasıdır; yani bir kilovat/saat elektrik üretimi doğal gazda 20 Türk Lirası daha fazlaya mal 
olmaktadır. Bir de doğal gazın tamamının yurt dışından sağlandığını dikkate alırsak, ülkenin 
ekonomisine katkısı açısından, Afşin - Elbistan Santralı ile, doğal gaz santralının mukayesesi 
hiç yapılamaz. 

Ayrıca, Rusya'dan aldığımız doğal gazla ürettiğimiz elektrikten, Rusya'ya elektrik sataca
ğımızı söylüyorsunuz... Peki, Rusya'da doğal gaza dayalı bir santral var mı? Yok. Neden yok? 
Çünkü, doğal gaz santrallannın işletme maliyeti yönünden çok pahalıya mal olduğu bilinen 
kesin bir gerçektir. Kendi özkaynağında doğal gaz bulunan Rusya bile, bu santralları yapmaya 
yanaşmamıştır, belki bundan sonra düşünebilir; ama, bugün ihtiyaç olduğunda bizim ürettiği
miz elektrikten ya da başka ülkelerden elektrik satın almayı tercih edip, nükleer santral tekno
lojisi eskidiği halde, kendisi doğal gaza dayalı santralı yapmamıştır. Bizim, böyle işletme mali
yeti yüksek olan santrallar yapmamızın arkasında yatan sebebi anlamak zordur! 

Afşin - Elbistan Termik Santralı konusunda son olarak, Türkiye ekonomisine katkısı yö
nünden bir değerlendirme daha yapmak istiyorum : 1984 yılından beri üretime geçen Afşin 
- Elbistan Termik Santralında yapılan üretimin, cari fiyatlarla Türk ekonomisine katkısı 1 mil
yar 990 milyon Türk Lirasıdır. Cari fiyatlarla, elde edilen bu geliri 1990 yılı fiyatlarıyla izah 
etmek istersek, bu rakam, 3 trilyon 500 milyarlık bir gelir demektir. Eğer, projeler 17 sene ev
velki planlandığı gibi gerçekleşseydi -gerekliliği tereddüte imkân bırakmayacak şekilde zama
nın Başbakanı ve ilgilileri tarafından açıklanmış, belirtilmiştir- bugün Türkiye'ye katkısı 1990 
cari fiyatlarıyla 10,5 trilyon olacaktı. Nitekim, 21.10.1984 yılında Afşin - Elbistan Termik Sant
ralının açılış töreninde -Sayın Bakan o sırada orada bulundu mu bilemiyorum- zamanın Sayın 
Başbakanının şeref defteri kayıtlarına geçen temennisini de dile getirmeden geçemeyeceğim : 

"Memleketin çok önemli bir linyit rezervi üzerinde kurulan bu santralın yanında diğer 
(B) ve (C) santrallannın da bir an evvel yapılmasını istiyorum. Başbakan Turgut özal." 

Sayın milletvekilleri, yanımda bu santralın açılış törenlerinin kaydedildiği bir video bantı 
var. Sanıyorum, Sayın Bakan o yıllarda Afşin'de bulunamamıştır. Bu bant, zamanın Başbaka
nının, o zaman, Afşin, Elbistan ve Göksun'da yaptığı konuşmaları içeren çok enteresan bir 
banttır. Vakit bulabilirlerse, kendilerine takdim etmek isterim. Bu santrallar, zamanın Başba
kanı tarafından, bakanlar tarafından, genel müdürler tarafından nasıl önemsenmiş, gereği, önemi 
ve büyüklüğü nasıl dile getirilmiş, tüm bunları öğrenmek açısından gerçekten izlemeye ve din
lemeye değer bir bant. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz DYP Grubu olarak, temeli atılarak inşaatına baş
lanmış bir tesisin ödeneğini koymayı, artırmayı veya tevsi etmeyi, hatta teknolojisini yenileme
yi, gerçek anlamda hizmetin tümüne sahiplenmek için gerekçe saymıyoruz, sayamıyoruz. Hele 
bir parti iktidarının, hizmet için yeterli sayılan bir iktidar süresi varsa ve bu süre kesiksiz ise, 
santralların bazı ünitelerinin bitirilebilmesi için bile beş altı yıllık bir süreden bahsediliyor. Böyle 
ünitelerin yapılmasının söylenmeye başladığı süreyi de hesaba katarsak, söylentisinin çıktığı 
süreyi de hesaba katarsak, bir projenin ne kadar sürede gerçekleşeceği daha güzel ortaya çıka
caktır. 
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Üretim de önemli ama, bizim ne kadar elektrik tükettiğimize, hatta ne kadar net elektrik 
tükettiğimize bakmamız gerekir. İsminden çok bahsedilen Avrupa Topluluğu ve OECD ülkele
rinin brüt elektrik tüketimi rakamlarından hiç örnek veriliyor mu? Biraz sonra ben de net ra
kamları vereceğim. Çünkü, artık bundan sonra herhalde OECD ve Avrupa Topluluğu deyince, 
onların verilerini kullanmak gerekecektir, net rakamları baz almak icap edecektir. 

"Yedek elektriğimiz var" deniyor; ona "kullanılamayan elektrik" desek daha doğru olur 
kanaatindeyim. Çünkü, pazar bulsak, hemen elimizden çıkaracağız... Çünkü ülke, elektriğin 
kullanılmamasından dolayı, kullanılmasıyla yaratılacak imkânlardan yoksun bırakılmıştır, ya-
rarlandırılamamış demektir. Bu fazla bulduğumuz elektriği tüketime geçiremez miyiz? Sanayi
nin talebi yoktur. Zaten siz, az elektrik tüketen sanayi istiyorsunuz. Az elektrik tüketen sanayi 
ile de kişi başına 2000 yılında 3 bin kilovat/saatlik tüketim seviyesi temenni ediyorsunuz. Bu
günkü sanayide elektrik kullanım oranları da artmıyor. Herhalde, elektriği az kullanan sana
yilere, sanayi belli bir noktaya geldikten sonra yöndinmdidir. Üç yıldan beri elektrik üretimin
deki artış hızı yüzde 8'ler seviyesinde seyretmektedir. Oysa, Hükümetin beyanları yüzde 10'luk 
bir artışı hedef olarak göstermektedir. Bu farkın bir kısmı, 1980'den önce başlanmış projderin 
bitirilememesi veya geciktirilmesinden, bir kısmı da üretim artış hızını dengeli götürebilmek 
için planlanan projelere başlanamamasından kaynaklanmaktadır. 

1984 yılında Anavatan Partisi Hükümetinin Enerji Bakanı, -o yıl için- Türkiye'nin 100 
milyar/kilovat saat enerji kullanıyor olması gerektiğini ifade ediyor. Oysa, 1984'e göre, yani 
6 yıl sonra, 25 milyar kilovat saatlik açık önemli bir hedef açığı değil midir? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — barısına 
gelmişiz. 

ATİLLA tMAMOÖLU (Devamla) — Bakın, zamanın enerji bakanı 4.12.1984 tarihinde 
(Birleşim : 33, sayfa : 739) "Geçenlerde buradaki bir konuşmamda, dünya enerji ortalaması
nın kişi başına 2 bin kilovat/saat civarında olduğunu, 50 milyon nüfuslu bir Türkiye'nin dün
ya ortalamasında olabilmesi için, şu anda, yani 1984'te, 100 milyar kilovat/saat enerji kullanı
yor olması lazım geldiğini; ancak 1984 yılı içerisinde 32 milyar kilovat saat gibi bir enerjiyi 
tüketebileceğimizi, bununla da dünya ortalamasının üçte birinde olduğumuzu ifade ettim" diyor. 

Oysa, altı yıl sonra, 1984 yılına göre 25 milyar kilovat/saatlik açık, önemli bir hedef açığı 
değil midir?.. 1984 yılında 100 milyar kilovat/saat enerji kullanabilecek bir ülkenin, 1990 yılın
da ve 2000 yılında ne kadar kilovat/saat enerji kullanması gerektiği hususunu sayın Genel Ku
rulun takdirlerine arz ediyorum. Bu kadar açıkla ve bu kadar kayıpla, önümüzdeki on yıl da, 
1980-1990 arasındaki on yıl gibi kaybolmayacak mıdır?.. 

2000 yılındaki elektrik enerjisi hedeflerinizle ilgili ilginç bazı bölümleri de Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine sunmak istiyorum. Türkiye Elektrik Kurumunun 20 nci Kuruluş Yılı Dergi
sinde Sayın Bakan aynen, "2000 yılında fert başına yıllık dektrik tüketimimizi 3 000 kilovat/saate 
ulaştırmak, boynumuzun borcu olmalıdır" demektedir. Buna ilaveten, 21.11.1990 tarihinde Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğu konuşmasında, 2000 yılında 156 milyar kilovat/saat elektrik ener
jisi tüketileceğim ifade ettiler. 

2000 yılında Türkiye nüfusunun 70 milyon civarında olacağı kabul edilirse, 2000 yılında 
Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı enerjinin, yani Sayın Bakanın boynunun borcunun, 210 milyar kilo-
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vat/saatlik tüketim kapasitesi olması gerekir. Şimdiden 54 milyar kilovat/saatlik bir açık gö
rülmektedir. Benden evvel konuşan arkadaşım da bu konuyu dile getirdi. Ayrıca, 1990 yılında 
dünya enerji tüketimi ortalaması 3 000 kilovat/saat!, Avrupa ortalaması ise 5 000 kilovat/saat
tir. 2000 yılında dünya ve Avrupa'nın hangi seviyeye geleceği iyi hesaplanmalı ve hedefler ona 
göre tespit edilmeliydi. 

Bu meyanda 1990 yılı itibariyle elektrik enerjisindeki fiilî durumumuz da şöyledir : Kuru
lu güç 16 150 megavat, üretim kapasitesi 76 milyar kilovat/saattir. Buna karşılık 2000 yılı hede
fi ise, 38 bin megavat olarak öngörülmüştür; yani Hükümet önümüzdeki on yıl için şu andaki 
mevcut 16 150 megavatlık güce, 21 850 megavat daha ilave edeceğini öngörmektedir. Ancak, 
halihazırda devam eden yatırımların toplam güç olarak ifadesi, 8 140 megavattır. 2000 yılı he
defi olan 38 bin megavatı yakalamak için 13 700 megavatlık bir enerji yatırımına daha ihtiyaç 
vardır. Oysa Hükümetiniz, bu açığı orta ve uzun vadeli termik, hidroelektirk ve nükleer sant-
rallar ile kapatmayı hedeflemektedir. 

BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, iki dakikanız kaldı, lütfen toparlayınız. 

ATİLLA ÎMAMOĞLU (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; önümüzde on sene vardır. Halbuki, orta vadeli yatırımların 
fizibilite çalışmalarına başlanmış olması gerekirken, şu anda bu yatırım konularında yapılmış 
olan herhangi bir çalışma olmadığı görülmektedir. 

Gelelim dışarıya satılan elektriğin övünç meselesi yapılması konusuna : Sayın Bakan, bir
çok defa, yapmış olduğu konuşmalarda, elektrik enerjisi tüketiminin ülkeler açısından kalkın
mışlık göstergesi olduğunu beyan ettiler. 

Bunu kabul etmemek mümkün değil, biz de kabul ediyoruz. Bu nedenle de, dışarıya satı
lan elektriğin, büyük kısmı ödünç olan elektriğin, övünç vesilesi yapılmasını anlamakta zor
landığımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın Bakan, konuşmasında, Balkan ülkelerinden Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk 
ile yapılan anlaşmaya göre, bu ülkelere bugüne kadar 910 milyon kilovat/saatlik enerji satıldı
ğını, bunun karşılığı olarak da bir miktar dolar elde edildiğini söylüyor ve bunu da kendi Hü
kümetlerinin bir başarısı gibi gösterip, "İcraatın İçinden" programı yapıyorlar. 

Şimdi vereceğim rakamlar, bunun övünç nedeni olmadığını ortaya koymaktadır. Enerji 
satışı yaptığımız ülkelerin, 1988 yılında, kişi başına düşen tüketimleri şöyledir : Bulgaristan 
4 767 kilovat/saat -Net tüketim olarak söylüyorum- Romanya 3 060 kilovat/saat, Türkiye'de 
-bu her zaman 1 003 kilovat/saat olarak geçmektedir; diğer devletler net rakamı kullandıkları 
için, ben de net tüketim rakamını söylüyorum- 760 kilovat/saattir. 

Nasıl oluyor da, sattığı ülkelere nazaran enerji tüketimi dörtte bir, beşte bir oranında olan 
bir ülke, kendisinden 5 misli fazla enerji tüketen bir ülkeye elektrik satabiliyor? 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Ne kadar güzel! 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Evet, yakında, "satıyoruz" dediğiniz yerlerden bir 
gün elektrik almaya başlarsanız, o zaman da, "güzel" diyebilecek misiniz? 
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Sayın Bakan, elektrik enerjisinin üretim ve tüketimindeki artışların giderek bir miktar azal
tılma mecburiyetinin olduğunu, çünkü devamlı bir doyum noktasına geldiğini ifade ediyorlar 
ve Avrupa'daki bazı ülkelerde bu artışların yüzde 1, hatta binde S seviyesinde kaldığını kayde
diyorlar. Yani, 1970-1980 arasındaki enerji üretim ve tüketimindeki artış trendinin, 1980-1990 
arasındaki artış trendine göre daha yüksek olmasının nedenini, Sayın Bakan, bir yerde enerji
de artık doyum noktasına doğru gelmeye başladığımıza mı bağlıyorlar? Hani, enerji tüketim 
oranının yüksek oluşu, kalkınmışlığın bir göstergesi idi? 1980 yılından itibaren göstergelere ba
kıldığında, sanayinin kullandığı elektrik oranı gitgide düşmekte olup, üretimde kullanmasını 
beceremediğiniz elektriğin satışı mı başarı nedeni sayılmaktadır? 

Ayrıca, satılan elektriğin karşılığı da her zaman para değildir ve parayla da ifade edilme
melidir. Bir arkadaşa cevap verirken söylediğim gibi, elektrik bundan sonra hep alınıp verile
cektir. tçinde satış olabilir; ama ona o ifadeyi koymak daha yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, sürenizi geçtiniz; lütfen bitiriniz. 
ATİLLA ÎMAMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. Ben kürsüyü çok işgal 

etmem zaten; kullandığım sürenin idrakindeyim. 

1980 öncesini ve sonrasını birçok konuda mukayese merakı, her Hükümet üyesinde göze 
çarpıyor. Bu tutum, Türkiye'nin geleceğini de, hedeflerini de olumsuz etkilemektedir. Bir iki 
senede bitirilebilecek işler bile, bu sebeple bitirilememektedir. 

1980 öncesini ve sonrasını gündemde tutan tartışmalı konulardan birisi de, Kangal kömü
rü üretiminin çok ucuza mal edildiği iddiasıdır. İzninizle, bu konuda da maruzatta bulunmak 
istiyorum. Bize göre bu iddia ve bu ifade de geçersizdir. Çünkü, mukayese yapılan yerlerin hiç
birisinin şartları, Kangal'la mukayese edilebilecek şekilde değildir. Elektrik santralına tonunu 
5 300 liraya mal ettiğinizi söylediğiniz Kangal kömürü nedeniyle, işletmeye sağladığınız avan
tajları söylediğinizi hiç hatırlamıyorum ben. Aksi zaten söylenemez; çünkü, işletme, avantajı 
olmasa kabul etmez. Biz, bu avantajların fazla olduğu kanaatindeyiz. Bir kere, işletici firma
nın hiçbir yatırım riski yok. TKİ'den işletici firma tarafından teslim alınan kömür sahasının, 
büyük bir bölümünün daha önceden dekapajı yapılmış vaziyettedir. Yani, kömür sahasının üzeri, 
devlet vasıtaları tarafından açılmış. 

özel sektörle yapılan sekiz yıllık sözleşme sonunda, şayet sözleşme uzatılırsa, maliyetleri 
trilyonlara varan makine ve ekipmanın bedelsiz olarak işletici firmaya devredileceği söz konu
sudur. Sekiz yıl geçildiği takdirde, o süre aşıldığı takdirde, şimdi işletmenin emrinde olan ma
kinelerin hepsi işletici firmaya geçebilecektir. 

Ayrıca, bu ekipmanlar da, şu anda herhangi bir ücret alınmadan işletici firma tarafından 
bedelsiz olarak kullanılmaktadır. 

Tüm bu saydığımız nedenlerden dolayı, gayet tabiîdir ki, masraf yapılmayan kalemlerle 
masraf unsuru oluşmayacağından, kangal kömürü, S 300 liraya işletici firma tarafından TEK'e 
satılmaktadır. 

Sayın Bakanın iznine sığınarak bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Biz sözlü sorum 
nedeniyle bana verdikleri cevap var; ama huzurunuzda tekrarlamak istiyorum.: Bu, aslında, 
sözlerimin başında da söylediğim gibi, bizim bölgemizin dışındaki bölgeleri de ilgilendiren ya
tırımlarla ilgili olduğu için, huzurunuzda tekrar ifade etmeyi bir gereklilik sayıyorum. Bu, 1988 
yılında Genel Kurulda yapılan bir görüşmedir. Çok önceden, Afşin'de, büyük kapasiteli bir 
katkısız briket tesisi kurulması düşünülmekteydi. 
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Bendeniz Adalet Partisi milletvekilliği de yaptım; bu santrallerin kuruluş yıllarını çok iyi 
bilirim; içinde bulundum sayılabilir, öyle düşünebilirsiniz... 

Afşin'de santrala verilen kömürün kalorisi 1 200'dür. Bu 1 200 kalorilik kömürlerin, belli 
teknik işlemlerden sonra, 3 500 kaloriye çıkarılması mümkün olabiliyordu; bunun için de bir 
tesis yapılacaktı; 1,5 milyon ton kapasiteli bir tesis, o zamanki iktidarımız tarafından düşünül
müştü. O günden bu tarafa, bu tesis gerçekleştirilememiştir. Bu tesis, Doğu ve Güneydoğunun 
yakıt ihtiyacını karşılayacaktı; bilebildiğim kadarıyla da, diğer yakıtların hepsinden ucuz ola
caktı. Ama bugüne kadar bu tesis gerçekleştirilememiştir. 

Sayın Başkanım, izninize sığınarak birkaç cümleyle belirtmek istiyorum ki, Sayın Bakan, 
sanıyorum 1989 yılında Genel Kurulda şu ifadeyi kullanmışlardır : "1989 yılında bu tesise baş
layacağız ve bitireceğiz." 

Sayın Bakan, 1989 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, "Bu tesise 
1989 yılında başlayacağız ve inşallah bitireceğiz" diyor. Şimdi, daha tesisin fizibilitesi yok, projesi 
yok, yatırım ödeneği yok, o yıllarda da yok, hâlâ da yoktur. Sayın Bakanın, bu ifadeyi nasıl 
kullanabildiğini Yüce Kurulunuzda sormak istiyorum! Bu kömür, Afşin - Elbistan kömürü
dür. Bu kömür, Afşin'den, Elbistan'dan alınıp işlenmek üzere Almanya'ya gönderilmiş ve ka
lorisi 3 500'e çıkarılmış bir kömürdür. Maliyeti de, sanıyorum, oduna, ithal ve diğer kömürlere 
nazaran belki de çok düşüktür. Biraz sonra Sayın Bakan, herhalde, huzurunuzda bu konularla 
ilgili olarak benden daha detaylı bilgiler sunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ben konuşmamı tamamlıyorum. Görüşlerimi politikasız dile getir
dim. Ben bu konuşmaları, iddialı olarak hazırladım. Sayın Bakanın, benim iddialarıma karşı
lık verirken, aynı araştırma ve inceleme içerisinde olacağına inanıyorum. 

Konuşmamı bitirirken, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, Bakan
lığa hayırlı olmasını diliyor, grubum adına hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın Ömer Günbulut, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER GÜNBULUT (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; ihtiyacımız olan enerjiyi zamanında, bol miktarda, güvenilir ve en ekonomik 
şekilde sağlamak, Anavatan İktidarının enerji politikasının esasım teşkil etmektedir. 

Bulgaristan'dan ve Rusya'dan ithal edilen milyarlarca kilovat/saat elektriğe rağmen, enerji 
sıkıntısının, ekonomik ve sosyal hayatı çekilmez hale getirdiği, uzun seneler önce başlatılmış 
santral inşaatlarının finansman problemlerinin halledilemez duruma geldiği ve böylece millî 
ekonomimize büyük bir yük getirdiği günler hafızalarımızda tazeliğini korurken, Yüce Milleti
mizin güvenine mazhar olup iktidar görevini devralmamızla birlikte, bu dev problemleri orta
dan kaldırdığımız gibi, yıldan yıla büyük oranlarda artan enerji ihtiyacımızı, emniyetli şekilde 
karşılayıp, ihracata da imkân veren bol yedekli elektrik, devraldığımız miktarın 3,2 katından 
fazla kömür ve ülkemiz için rekor olan yıllık 3,5 milyon tondan fazla petrol üretimi potansiye
line kavuştuk. 

Çok eski tarihlerde başlatılmış ve 1983 yılına kadar çok küçük bölümleri gerçekleştirilmiş 
olan, Afşin - Elbistan Termik ve Karakaya Baraj ve Hidroelektrik Santralları başta olmak üzere, 
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Yeniköy, Soma-B, Çayırhan, Yatağan Termik Santralları ile Aslantaş, Oymapınar, Altınkaya, 
Köklüce Hidroelektrik Santralları, finansman problemleri başta olmak üzere, diğer bütün prob
lemleri çözülerek, süratle tamamlanmış ve hizmete sokulmuşlardır. Ayrıca, 1984 yılından son
ra inşaatlarına başlanan Hamitabat, Ambarlı, Çatalağzı B-2, Seyitömer-4 Termik Santralları, 
rekor sayılabilecek kısa sürelerde tamamlanmış ve böylece 1983 yılında 6 935 megavat olan ku
rulu gücümüz, 2,38 kat artarak 16 487 megavata, 27,35 milyar kilovat/saat olan yıllık üretim 
kapasitemiz ise, 2,86 kat artarak 78,2 milyar kilovat/saate ulaşmıştır. 

Böylece, sadece 1984 yılında bugünün döviz kurlarıyla 510 milyar lira ödeyerek ithal etti
ğimiz 2,65 milyar kilovat/saat enerjinin, 2 milyar kilovat/saatini aldığımız Bulgaristan'a, Ro
manya'ya ve Arnavutluk'a, istedikleri kadar elektrik satmaya başladığımız gibi, Yunanistan, 
Suriye başta olmak üzere, yakın ve uzak komşularımıza istedikleri kadar elektrik transferi mü
zakerelerini yapar duruma geldik. 

1983 yılında, tamamına yakını enterkonekte sistemle en kolay irtibatlanabilecek köyler ol
mak üzere 24 436 köy elektriklendirilmiş durumda iken, 1984'ten bugüne kadar, geriye kalan 
ve birkaç kat daha yüksek maliyet gerektiren köylerin tamamı elektriklendirilerek sayı 35 206'ya 
ulaşmıştır. Ayrıca, bu dönemde 8 500 kadar mezra da elektriğe kavuşmuştur. 

Süratle artan elektrik üretimini en az kayıpla ve en güvenilir şekilde tüketim noktalarına 
ulaştırabilecek bir ulusal elektrik şebekesinin teşkili çalışmalarına büyük önem ve hız verilmiş 
ve böylece, 1983 yılında toplam 233 041 kilometre olan iletim ve dağıtım hatlan uzunluğu, 1989 
yılı sonunda 454 461 kilometreye ulaştırılmıştır. Ayrıca, özellikle dağıtım şebekelerinin ıslah 
ve rehabilitasyon faaliyetlerine ağırlık verilerek, enerji kayıplarının en az seviyeye indirilmesi 
yönünde önemli mesafeler kat edilmiştir. 

Elektrik enerjisi dışındaki enerji üretim konularında da büyük gelişmeler olmuştur. 1983 
yılında 18,5 milyon ton olan linyit üretimi, 3,24 kat artarak, 60 milyon tona ulaşmıştır. Arama 
ve üretme faaliyetlerine verilen önem sonucu, yerli petrol üretiminde yıllık 3,5 milyon ton sını
rı aşılarak, rekor seviyelere ulaşılmıştır. 

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji kaynaklarının değerlendiril
mesi de iktidarımız döneminde Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yerini bul
muş ve değerlendirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır. Gönen, Simav, Afyon gibi, daha birçok 
yerlerin merkezî sistem çalışmaları iktidarımız döneminde başlatılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başta maden kaynaklarımız olmak üzere, bütün enerji 
ve tabiî kaynaklarımızın en süratli ve rasyonel şekilde geliştirilerek, milletimizin hizmetine su
nulması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu konuda, devlet imkânlarının yanında, yerli 
ve yabana özel sektör şirketlerinin de finansman, işgücü gibi imkânlarının devreye sokulması 
sağlanılmıştır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından rasyonel şekilde işletilemeyen kö
mür yatakları ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından keşfi yapılan çeşitli 
maden yataklarının işletme haklarının, ihale suretiyle özel şirketlere intikali sağlanmıştır. Kö
mür dağıtım hizmetleri, özel sektörün de katkısıyla, çok rasyonel bir şekilde yürütülür hale 
getirildiği gibi, elektrik dağıtım hizmetlerinin de, yine özel sektör marifetiyle en verimli bir 
biçimde yürütülmesi konusunda büyük mesafeler kat edilmiştir. 
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Dünyadaki yıllık elektrik enerjisi talep artış ortalamasının oldukça üstünde seyreden ül
kemiz, talep artışı göz önünde bulundurularak, yapılan genel enerji planlamamızda belirlenen 
hedeflere öngörülen tarihlerde ulaşabilmemiz için bütün tedbirler alınmıştır. Bugün 78,2 mil
yar kilovat/saat olan yıllık elektrik enerjisi Üretim kapasitemizi, 2000 yılında 179 milyar, 2005 
yıhnda'270 milyar, 2010 yılında ise 384 milyar kilovat/saate çıkarmak mecburiyetiyle karşı kar
şıya bulunduğumuz düşünüldüğünde, yapılması gereken işlerin ne kadar büyük olduğu ortaya 
çıkar. 

Kısa sürede alınan başarılı sonuçlardan edinilen tecrübelerle, çalışmalara artan bir şevk 
ve tempo ile devam etme ve böylece bu büyük görev ve sorumluluğu yerine getirme konusun
daki bütün tedbirlerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız ve Hükümetimiz tarafından alın
makta olduğunu memnuniyetle izlemekteyiz. 

r 
Bu cümleden olmak üzere, öncelikle millî kaynaklarımıza dayalı olanlar ele alınmak üze

re, hidrolik, linyit, doğalgaz, nükleer, jeotermal, ithal kömür ve diğer enerji kaynaklarına da
yalı santrallarm, başlayanların süratle tamamlanması, diğerlerinin ise zamanında başlayarak 
devreye sokulması planlanmıştır. Enerjinin güvenilir şekilde sağlanabilmesi için, santrallarm 
dayalı olacakları enerji kaynakları ile, ithal edilecek kaynakların ithalatlarının yapılacağı ülke
lerin çeşitlendirilmesine ve böylece bir kaynağa veya ülkeye bağımlılık durumunun yaratılma-
masına önem verilmektedir. 

Yine bu faaliyetler arasında, günümüz ve geleceğin dünyasında, enerji potansiyeli açısın
dan çok büyük önem taşıyan ve ülkemizin de kesinlikle muhtaç olduğuna inandığımız nükleer 
enerji tesis ve teknolojisinin daha fazla gecikmeden ülkemizde uygulanmaya başlanması için, 
gerekli her türlü tedbir alınmaktadır, özellikle üretim tesisleri için, yerli ve yabancı özel sektör 
şirketlerinin finansman, teknik işgücü imkânlarıyla, rasyonel çalışma kabiliyetlerini devreye 
sokmak amacıyla yap-işlet-devret modeli ihdas edilmiş ve bu modelle ilgili kanun ve yönetme
likler yürürlüğe konulmuştur. Bu modele göre, gerçekleştirilen 1 santral devreye girmiş, iki söz
leşme kapsamındaki 5 santralın inşaatları devam etmekte ve 20 kadar hidroelektrik ve 1 adet 
ithal kömüre dayalı termik santralla ilgili inşaatlara başlamak için finansman ve proje hazır
lıkları sürdürülmektedir. 

Ayrıca, enerji sektörüyle ilgili çalışmalarda kullanılmakta olan her türlü makine, ekip
man, teçhizat, alet ve edevatın çok büyük bölümünün yüksek standartlarla ülkemizde üretil
mekte olduğu hususunu büyük bir memnuniyetle belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bütün sanayi dallarında olduğu gibi, bu saha
da faaliyet gösteren müteşebbislerimizin, gelişen teknolojileri takip edebilmeleri ve dış pazar
lara âçılabilmeleri »çin, gerekli ortamı sağlama gayretleri sürdürülmektedir. 

Ülkemizin petrol potansiyelini bir an evvel tespit edip, üretime açmak ve üretimi süratli 
şekilde artırmak için, bu konularda çalışma yapacak yerli ve yabancı bütün şirketleri teşvik 
edici ve destekleyici tedbirler alınmıştır. Bu arada, Akdeniz ve Karadeniz'deki karasularımız 
ve dışındaki denizlerimiz jeolojik araştırmaya açılmış ve gerekli araştırma izinleri verilmiştir. 

1990 yılında, 3 adedi yerli, 24 adedi yabancı olmak üzere, toplam 27 adet petrol şirketi 
çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı başta olmak üzere, bu şir
ketlerce yapılan aramalarda 24 adet yeni, petrollü saha keşfedilmiştir. 
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Mevcut enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları
nın kullanıma sunulması çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edilmektedir. 

Memleketimizde maden üretiminin artması ve madenciliğimizin layık olduğu seviyeye ge
tirilmesini temin bakımından, 15 Haziran 1985 tarihinde 3213 sayılı Maden Kanunu çıkarıla
rak bilgisayar sistemine geçilmiş; işlere sürat kazandırılarak, müracaat eden madenciye, müra
caatlarını takip eden birkaç gün içinde ruhsat verilme aşamasına gelinmiştir. Yasanın tatbika
tıyla, bürokrasi büyük çapta azaltılmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilen ruh
sat sayısı 25 bin civarına ulaşmıştır. 

Kanun gereğince oluşturulan Madencilik Fonu, madencilik yatırımlarının finanse edilme
sine önemli katkılar sağlamaya başlamıştır. 

Kanunun uygulanmaya başlanmasından sonra görülen ve her yeni kanunun uygulanma
sında rastlanması olağan sayılabilecek türde olan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi ve böy
lece madencilik faaliyetlerinde denetim ve takip işlerinin bir disiplin içinde yapılabilmesi için 
sürdürülen değişiklik çalışmaları son aşamasına gelmiştir. 

Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammadde kaynaklarının aranması ve bulunanların 
işletici kuruluşlara devredilmesi, işletilmekte olanların daha verimli hale getirilmesi için, ge
rekli araştırmalar ve bu çalışmalarla ilgili kimyasal analizler, teknolojik testler, jeolojik etütler 
ile, arama işlemlerinin yapılması; harita, proje ve fizibilite raporlarının hazırlanması gibi tek
nik ve bilimsel faaliyetler sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; enerji ve tabiî kaynaklarımızın değerlendirilmesi ve 
bir an önce milletimizin hizmetine sunulması ve böylece ekonomik ve sosyal kalkınmamızın 
süratlendirilmesi konularında çok başarılı hizmetler vermiş ve gelecekle ilgili bütün tedbirleri 
de almış olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ve bağlı kuruluşları olan Petrol tşleri 
Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik tşleri Etüt tdaresi Genel 
Müdürlüğü ile ilgili kuruluşları, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
mu Genel Müdürlükleri; bağlı ortaklık statüsünde TEMSAN Genel Müdürlüğünün, başta Sa
yın Bakan olmak üzere bütün mensuplarına şükranlarımı sunar, Bakanlık ve bağlı kuruluşla
rının 1991 yılı bütçelerinin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve başarılı hizmetlerin vesile 
olmasını diler, en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günbulut. 
Yine Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Çanakkale Milletvekili Sayın Ay

han Uysal; buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1991 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyor ve bu vesileyle sözlerime 
başlarken, Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Enerjinin, toplumların kalkınmasında, sanayinin gelişmesinde, velhasıl, refah toplumuna 
ulaşılmasındaki rolü herkes tarafından kabul edilmektedir. Durum böyle olunca, ülkemizin enerji 
potansiyelini planlayan, yeraltı zenginliklerimizin tasarruf politikalarını belirleyen bu devasa 
Bakanlığın bütçesi ü/erinde hassasiyetle durulması gereği, sanırım, ısrarla belirtilmekten va
restedir ve bu, herkes tarafından açıkça kabul edilmesi gereken bir konudur. Bu nedenledir ki, böyle-
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sine devasa bir Bakanlığın bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklamadan evvel, özellikle muhale
fetin, Hükümetimizin 1983 yılından bu yana âdeta hiçbir şey yapmadığını iddia edercesine eleş
tirilerine cevap verebilmek için, geçmişe kısaca bir göz atıp, bugün vardığımız noktalann iyice 
belirlenmesinde yarar görmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, acaba geçmişte durum ne idi? 
Bir defa, maden sahaları -ki çok önemli zenginlik kaynaklarımızda-- muhtelif kişilerin üze

rine tescilli; fakat işletilmiyor... Pek çoğu düşmüş sahalar ve aramaya kapalı... Bir de devrin 
hükümeti, madenleri devletleştirmiş, şahısların elindeki kömür ocaklarına el koymuş... Ülke 
sıkıntı içinde... Madenler toprak altında yatıyor... Gururumuzu rencide etme pahasına, elin 
gâvurundan elektrik almaya uğraşıyoruz, alıyoruz; ama yine de vatandaşımız, her gün dört 
beş saati aşan elektrik kısıntılarıyla karşı karşıya... Sanayimiz çalışamıyor; işyerlerimizde boş 
geçen zamandan dolayı maliyet artışlan had safhaya ulaşıyor... Velhasıl, bu durum hayatı felç 
ediyor... 

Köylerimizin yarıya yakını elektriksiz... Enerji yatırımları, benden evvel konuşan Doğru 
Yol Partili değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, iyi niyetle düşünülmüş, iyi projeler; ama Kara-
kaya Baraj inşaatı, parasızlıktan çalışmıyor; Elbistan Termik Santralı, toprağa gömülen paray
la boş duruyor; TKİ ise, özel sektörden devraldığı ocakların yükü altında bunalmış... MTA'nın 
makine ve ekipmanı çok düşük kapasiteyle çalışıyor; bulunan yeraltı zenginliklerinin ruhsatı 
alınmış; ama boş duruyor... Bunları ekonomiye katmaya devletin gücü de yetmiyor. İşte, bu
günlerden geçilip, ANAP İktidarına gelindi. 

Enerji Bakanlığının enerji yatırımlarının dışında, özellikle maden sahasında yaptığı en güzel 
iş, 1985 yılında çıkardığı, 3213 Sayılı Maden Kanunudur. Bu kanun sayesindedir ki, kapak bu
lunan sahalar işletmeye açıldı. Diğer bir deyişle, yeraltında boş duran tabiî zenginliklerimiz, 
ekonomiye katkı sağlar hale getirildi. TKt'nin elindeki rantabl çalıştınlamayan; ama devletçi
lik zihniyeti altında ille muhafaza edilmeye çalışılan kömür ocakları özel sektöre devredildi, 
rödövans karşılığı ihaleyle özel sektöre devredildi; böylece, bu sahaların da ekonomimize kat
kısı sağlandı. 

Maden Dairesinde şiddetli şaibelere yol açan sistem bir tarafa bırakıldı, bugün çok başa
rılı çalışmalara ulaşmasında en büyük faktör olan, en büyük rolü oynayan bilgisayar sistemine 
geçildi ve böylece ruhsat işlerine sıhhat ve sürat kazandırıldı. 

MTA'nın bulduğu sahalar, ihale yoluyla özel sektöre devredildi. Böylece, buradaki atıl ka
pasite de ekonomimize katıldı. Yine, 3213 sayılı Kanunla oluşturulan Maden Fonu da, artık 
yeraltı kaynaklarımızın devreye girmesi için çok önemli bir kaynak haline gelmeye başladı. MTA'
nın bulduğu yeraltı zenginliklerini ihale yoluyla satması sonucu, 19 milyarı aşan bir kaynak 
elde edildi. Yine, MTA'nın elindeki teknik ve ekonomik ekipmanın özel sektöre, bedeli muka
bili tahsisi suretiyle de 40 milyarı aşan bir ilave kaynak daha elde edildi. 

tşte bunların her biri iş bilir, iş bitirici, akılcı yönetimin birer mahsulüdür. Böylece MTA'
nın elinde atıl duran, işe yaramayan ekonomik ve teknik potansiyel, ülke ekonomisine yararlı 
hale gelmiş oluyor. Gerek bu anlayışın sonucu, gerekse TKt'nin başarılı çalışmaları sonucu, 
özellikle son iki yıldır ülkemizde kömür sıkıntısı görülmemiştir. Bunu burada iftiharla ve altını 
çizerek belirtmek istiyorum. Geçmiş yıllarda, her zaman gazetelerde manşet olurdu; "Doğuda 
kış bastırdı, yakacak sıkıntısı başgösterdi", efendim, "Kömür doğuya ulaştırılamıyor, vatan
daş perişan" diyen gazete manşetlerini artık bugün göremiyoruz. Bununla da açıkça gurur duy
duğumu, iftiharla belirtmek isterim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Hükümetimizin serbest pazar ekonomisi anlayışı çerçevesinde aldığı tedbirlerle, tevzi mü
esseseleri kaldırılmış, TKÎ ocaklarından serbest satışlar başlamıştır, özellikle artırılan üretim 
sonunda da, ülkemizin hiçbir yerinde kömür sıkıntısı görülmediğini az evvel de belirtmiştim. 
Bunun sonucunda ne oldu? TKt, evvelce 157 milyar borcu olan kuruluş olmaktan çıktı, bugün 
600 milyara yakın nakte sahip kuruluş haline geldi. 

Söz buraya gelmişken, tüm başarılı çalışmalara rağmen, bir konuyu da burada belirtme
den geçemeyeceğim. Kömürlerimiz fazla kaliteli değildir. Bu nedenle, TKİ'nin, özellikle yıka
ma ve eleme tesislerini -zaten büyük ağırlık veriyor- mümkünse biraz daha artırması, biraz 
daha süratle realize etmesi gereğini burada vurgulamadan geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bu arada madencilikle ilgili bir noktayı da, ülkemizin önemli tabiî 
zenginliği olması dolayısıyla burada vurgulamak istiyorum. Mermerin maden kapsamına alın
ması, 3213 sayılı Kanun sayesinde olmuştur. Bu kanun ne yapmıştır, yani mermerin maden kap
samına alınmasıyla ne elde edildi? Mermer, günümüzde çok önemli bir metadır; ama laşocak-
lan Nizamnamesine göre işletildiğinde, müteşebbis gerekli güvenceyi de bilmiyor ve hissetmi
yor, gerekli yatırımı yapmıyor ve bunun sonunda da kıymetli yeraltı zenginliğimiz heba olup, 
âdeta kırma taş haline getirilip öyle değerlendiriliyordu. Mermerin maden kapsamına alınma
sıyla, bu sektörde çalışan müteşebbisler cesaretle yatırım yapmaya başladı ve bunun sonunda 
da ülkemiz mermerciliği gelişti, yeni tesisler kuruldu, bugün Batı ile rekabet edebilir seviyeye 
geldik. Bugün rakam pek büyük değildir; ama umut vericidir, mermer ihracatımız da 50 mil
yon doları aşmıştır. 

Bu arada, çıkardığımız Maden Kanunuyla oluşturulan fonun imkânlarını geçtiğimiz ay
larda bir misalle yaşadık ve gördük. Çok sayıda işçimize mezar olan Yeni Çeltek, Maden Fo
nundan tahsis edilen 5 milyar lirayla revize edilmiş, modernize edilmiş ve böylece, kapatılma 
ihtimaliyle karşı karşıya bulunan bu ocak da yine ekonomimize katkı sağlar hale getirilmiş 
ve işçilerimizin ekmek teknesi de kapatılmaktan kurtulmuştur. 

Yeraltı zenginliği olarak bir diğer önemli enerji kaynağı da, benden evvel konuşan değerli 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi petroldür. Ben bu konu üzerinde fazla durmayacağım. Benden 
evvel konuşan arkadaşım bu konuya yeterince değindi; ama petrol sahasında da çok önemli 
başarılar elde ettiğimizi az sonra rakamlarıyla sizlere vermek istiyorum. Yine iftiharla belirte
yim, bir iki sene evvel çıkardığımız Petrol Kanunda geçen sene yaptığımız yeni düzenlemenin, 
özellikle bu konudaki başarıda da payı ve rolü çok büyük olmuştur. 

Bu faaliyetleri ana hatlarıyla açıkladıktan sonra, izin verirseniz şimdi biraz da rakamsal 
miktarlara değinmek istiyorum. 

' Türkiye'de hampetrol talebi 1977 yılında 14,5 milyon ton iken, 1983 yılında bu rakam 16,463 
milyon tona ulaşmış, 1990 yılında 23 milyon tona ulaşmış ve 1991 yılı hedefimiz 23,5 milyon 
tondur. Tabiî, 70 sente muhtaç olsak, bunları alamayız, açık söyleyelim; ama bugün biz, bu 
petrolü dövizle getirebiliyoruz. Tabiî bunun için de hedef, olabildiğince fazlasını kendimizin 
üretmesidir. Bu konudaki çalışmaların neticesi de şöyledir : Petrol üretimimiz 1977 yılında 2,8 
milyon ton iken, 1983 yılında bu rakam 2,2 milyon tona düşmüş, 1990 yılında bu rakam 3,4 
milyon tona ulaşmış, 1991 hedefimiz de 3,5 milyon ton. Ben, bu sektörde çalışanları da özel
likle kutluyorum. Dileğim odur ki, kazandırılan yeni rezervlerle, bu rakam, ithalatımızı karşı
lar duruma gelsin. 
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Yine, sanayileşmenin en önemli belirtilerinden birisi de, demir-çelik üretimidir. Bakın, demir-
çelik üretimi ne duruma gelmiş? özellikle bunda Maden Kanununun da rolü çok büyük. 1977 
yılında 3,4 milyon tonmuş, demir cevheri üretimimiz, 1983'te 3,7 milyon tona çıkmış, 1990 
da bu rakam 11 milyon ton olmuş, 1991 hedefi de 11,4 milyon ton. Diğer bir maden : Yüzde 
18'Iik konsantre bakır için rakam veriyorum; 1977 de 110 bin ton olan üretimimiz, 1983'te 113 900 
tona ulaşmış, bu rakam 1990 da 210 000 ton olmuş, tşte eleştirdiğiniz rakamlar bunlar; ama 
bu rakamları vermeden eleştiriyorsunuz. Bu rakam, 1991 de 244 000 ton!.. 

Keza, 1977 de 17 milyon ton olan kömür üretimimiz, 1983'te 24,5 milyon tona ulaşmış, 
1990'da katlamışız, 54,8 milyon tona ulaşmış; 1991 yılı hedefimiz 56 milyon ton. 

Ülkemizde, ANAP döneminde, maden istihsalinde artış görüyoruz. Bu artışların sebebi, 
uyguladığımız akıllı politikaların, iş bilir kadronun neticesi olduğunu, sanınm siz değerli mu
halefet de en azından gönlünüzden takdir ediyorsunuz! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Biraz da enerji yatırımlarına değinmek istiyorum. 1983 seçimleriyle işbaşına gelir gelmez 
ilk ele aldığımız konulardan birisi, köy elektrifikasyonudur. 1950'Ierden beri başlatılan enerji 
seferberliği, "Bunca enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?" eleştirilerine rağmen, başarıyla sürdü
rülmüştür. Bu süreç, 1970'Ii yıllarda da sürmüştür; ama bugün bir başka sürüyor, bunu da her
kesin kabullenmesi gerekir. 

1970'de sayısı 35 995 olan köylerin 2 371'inde elektrik varmış; 1983'te bu rakam 24 400'e 
çıkmış. Genellikle tesisin kolay olduğu bölgelere ağırlık verilmiş, nüfus yoğunluğunun büyük 
olduğu bölgelere ağırlık verilmiş; velhasıl, fert başına yapılan eletrifikasyon yatırımı düşük ol
muş; ama önemli olan, zoru başarmak ve enerjiyi; fert başına elektrifikasyon yatırımının yük
sek olduğu rakamlara da götürmek. Zira, buralarda yaşayan vatandaşlarımız da bizim vatan
daşımız; o tabiat şartlarıyla boğuşan vatandaşlarımızın da buna ihtiyacı var. tşte, Anavatan 
Partisi döneminde buna önem verilmiş. 

Şemdinli'nin en ücra dağına kadar, Edirne'nin en kıyı köyüne kadar -her ne kadar tesisi 
kolay da olsa, Batıda da elektriksiz köy çok vardı- tüm köylerimiz elektriğe kavuşturuldu ve 
böylece köylümüz artık, medeniyetin en önemli imkânı olan elektriğin nimetinden de yararla
nır duruma geldi. Şimdi, elektrifikasyondan bahsederken, köylerin, vatandaşın elektriğe ka
vuşturulmasının yanı sıra, bu elektriğin iletim ve dağıtım tesislerinden de biraz bahsetmekte 
yarar görüyorum. 

1983'te 380 kilovolt, 220 kilovolt, 154 kilovolt ve 66 kilovolt standardında iletim hatları
nın tutarı 19 900 kilometre. 34,5 kilovolt ve altındaki dağıtım hatları 213 141 kilometre; yani 
toplam iletim ve dağıtım hattımız 1983 yılında 233 041 kilometre. Bugün nereye geldik bir ba
kalım : 1990 da yüksek gerilim iletim hattı 30 090 kilometreye çıktı, dağıtım hattı 479 262 kilo
metreye çıktı ve böylece toplam, 1983'te 233 041 olan rakam, bugün 509 352'ye ulaştı. Ben, 
burada açıkça ifade etmek istiyorum; Türkiye Elektrik Kurumu personelini, başta Sayın Baka
nımız, değerli Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm personeli yürekten kutlamayı huzurları
nızda bir görev addediyorum ve bu rakamların daha iyi anlaşılması için ben bir kere daha tek
rarlıyorum : 1983'teki 233 bin kilometrelik rakamı, bugün 509 352'ye çıkardık. 

Şimdi, trafo güçlerini de biraz mukayese etmekte yarar var. 1983'te 14 293 megavolt-amper 
olan iletim ve 12 170 megavölt-amper olan dağıtım trafolarının toplamı 26 463 megavolt-amper 
iken, 1990'da bu rakam da ikiye katlanmış, hatta biraz da geçmiş ve 54 282 megavolt-ampere 
ulaşmış. 
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Şimdi, bu başarılı çalışmaları herkes biliyor; ama yine de bazı eleştirilere rastlıyoruz, du
yuyoruz. Muhalefet sözcüleri tarafından, "Enerji yatırımları, 17 yıl evvel planlandığı gibi ger
çekleşmiş olsa" deniyor... Eğer, 17 yıl evvel planlanması çok güzel de, 17 yıl evvelki seyriyle 
devam etseydi, bugün herhalde biz karanlıkta kalırdık! 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — İnsaf edin!.. 
AYHAN UNSAL (Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşımız, "Biz Hükümet olsaydık, do

ğal gaz çevrim santralını 300 dolara ihale ederdik" diyor; ama "Kaça bitirirdik?" demiyor 
bu değerli arkadaşımız, 1976'da ihale edilen bir Karakaya Barajının 1980 yılında bir tek çivisi
nin bile çakılmadığını, sadece servis yollarının yapıldığını unutuyor! 12 Eylül Hükümeti döne
minde yüzde 20'si gerçekleşen bu barajın -ki, önemli bir enerji üretimidir- Anavatan Partisi 
İktidarı döneminde yüzde 80'inin gerçekleştirildiği unutuluyor... Keza, rantabl bir proje oldu
ğu iddia edilen Elbistan Termik Santralının ihale edildiği yıl ile, 12 Eylül'e kadar harcanan pa
rayı, yani o zaman arasındaki parayı, Anavatan Partisi İktidarı döneminde harcanan para ile 
sabit fiyatlarla bir mukayese edersek, o zaman, zannediyorum, Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde realize edilen yatırımları kötülemek için pek fırsat bulunamayacaktır. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Yüzde 80'i hazırdı, yüzde 80'i. 
AYHAN UNSAL (Devamla) — Şimdi ben biraz da, 1991 yılı politikalarına değinmek isti

yorum. 1991 yılında İSO megavatlık Yeni Çatalağzı Termik Santralının ikinci ünitesi inşallah 
devreye girecek ve 210 megavatlık Orhaneli Termik Santralının birinci ünitesi de girecek. Am
barlı Doğalgaz ve Kombine Çevrim Santralının 172,6 megavatlık son buhar türbini devreye gi
recek, 62 megavatlık Menzelet Hidroelektrik Santralı devreye girecek, 59 megavatlık Derbent 
Hidroelektrik Santralı devreye girecek. Yine bu arada, özel sektör tarafından, Anavatan Parti
sinin felsefesi çerçevesinde gerçekleştirilen 8 megavatlık Hasanlar Barajı, 33,2 megavatlık Mu
durnu, 273 megavatlık da Sır santrallarının devreye gireceğini övünerek burada belirtmek is
tiyorum. 

Şimdi artık tesisler yeterli; gerekli üretim gücüne, şu an ihtiyacımızın gerektirdiği üretim 
. kapasitesine ulaştık ve devam eden projelerle de, 199S yılı sonuna kadar talebi karşılayabilecek 
duruma geldik. Bu nedenle, artık enerji santralları yatırımı yerine, bundan sonra, zaten başa
rıyla devam etmesine rağmen, iletim ve dağıtım şebekelerinin tesisine ve özellikle dağıtım şebe
kelerinin yenilenmesine öncelik verilecektir. Böylece, iletim tesislerinin ikmaliyle tüm taleplere 
ulaşılacak, dağıtım tesislerinin yenilenmesiyle de, hatlardaki yüksek enerji kayıplarının önüne 
geçilecektir. Bu arada, termik santral yatırımlarıyla, bu santrallara yakıt temin edecek maden 
projelerinin birbirleriyle uyumlu yürütülmelerinin tedbirleri de alınacaktır. 

Bütün bu başarılı çalışmaların ışığında, 2000'li yıllarda, elektrik enerjisi talebinin İSO milyar, 
hatta 180 milyar kilovat/saata ulaşması beklenmektedir. Bunun realize edilmesi tedbirlerinin 
şimdiden alınması zorunludur; yani takriben, 20 bin megavat gücünde santrala daha ihtiyaç 
vardır. Bu ihtiyacın, mevcut kaynaklarımızdan karşılayabileceğimiz miktarının 10 bin megavat 
civarında olduğu düşünülürse; geri kalan 10 bin megavat için de, başka birtakım imkânların 
düşünülmesi zorunludur. Ben, geriye kalan ihtiyacımızın karşılanabilmesi imkânlarından biri 
olarak, nükleer santrallara yönelinmesinde yarar olduğu görüşümüzü, burada, belirtmek isti
yorum. Kim ne derse desin, çevreciler, yeşiller itiraz etsin; ama kalkınmanın gereği budur. Bu
gün, Batı elektrik sıkıntısı çekmiyorsa, bunda en büyük pay, nükleer santrallarındır. Tabiî, bu 
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memleketi, Hükümetimiz, İktidarımız, en az yeşiller kadar sever, en az çevreci geçinenler ka
dar sever; ama bu memleketi sevmenin bir gereği de, kalkınmanın gerekli tedbirlerini almaktır. 
O nedenle, çekinmeden, nükleer santrallara yönelinmesi ve ciddî etütler yapılarak, sıhhatli sis
temlerin seçilmesinde yarar gördüğümüzü, burada, özellikle belirtmek istiyorum. 

Sözlerime son vermeden, biraz da, enerji üretimimizdeki rakamlara değinmek istiyorum. 
Her ne kadar deştirilmiş de olsa, doğal gaz üretimimiz 1977 yılında 18 milyon metreküp iken, 
1983'te 7,5 milyon metreküpe düşmüş; ama 1990 yılında 90 milyon metreküpe ulaşmıştır. 1991 
yılı hedefimiz de, 200 milyon metreküptür. Hidrolik enerji üretimimiz, 1977 yılında 8,5 milyar 
kilovat/saat olmuş; 1983 yılında 11,3 milyar kilovat/saata ulaşmış; 1990 yılında ise, 21 milyar, 
400 kilovat/saattir. 1991 yılında, 23 milyar kilovat/saat olacağı tahmin edilmektedir. Hani hep 
"Siz ne yaptınız?" deniyor ya, işte bunlar yapılanlardır, yapılanların sonuçlarıdır. 

ATİLLA İNİAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sen kendin söylüyorsun, kendin cevap veri
yorsun! öyle bir şey diyen olmadı. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Efendim, böyle bir konuşma söz konusu değil; ama tüm 
konuşmacılar, gerek Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakerelerde, gerekse burada "Ne ya
pıldı, hangi fabrikayı yaptınız?" şeklinde hep tekrarlıyorlar. İşte bunlar, yapılanlardır. 

Linyit üretimimizde önemli artışlar sağlandı; 1977 yılında 12,8 milyon ton olan linyit üre
timimiz, 1983 yılında 21 milyon tona, 1990 yılında da 51 milyon tona çıkmıştır. 1991 yılı hedefi 
de, 53 milyon tondur. 

Elektrik enerjimizin kurulu gücüne ait rakamlar vermek istiyorum. Kurulu gücümüz, 1970 
yılında 2 535 megavat, 1990 yılında ise 16 500 megavattır. 1991 yılı hedefi ise, 17 500 megavattır. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektöründe, Hükümetimizin, 1983 yılından bu yana, faali
yetleri incelendiği takdirde, geçmişle kıyas kabul etmeyecek başarıların olduğu muhakkaktır. 
Yine burada ifade edeyim, bunları görmemek için ya insanın gözlerini kapatması veyahut kal
bini mühürlemesi gerekir. 

\apılanı küçümsemek için, 1970'den bu yana tüm üretimlerde belli orantı hesabı yapma
nın da doğru olmadığı görüşündeyim. 

Mesala, ülkelerin fert başına elektrik tüketimlerine dair bir iki rakamla açıklamak isterim 
bu konuyu : 

1980 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde fert başına elektrik tüketimi 10 469 kilovat/saat, 
1985 yılında bu rakam 11 130 kilovat/saat; Batı Almanya'da 6 082 kilovat/saat, 1985'tc 6 740 
kilovat/saat; İtalya'da 3 378 kilovat/saat, 1985 yılında 3 665 kilovat/saat -yani, çok büyük kat
lamalar yok- Yunanistan'da 2 353 kilovat/saat, 1985 yılında 2 862 kilovat/saat; Türkiye'de 
1980'de 469 kilovat/saat, 1985'te 750 kilovat/saat; yani aşağı yukarı katlamışız; bu da; başarı
nın bir göstergesi. 

Kaldı ki, Türkiye'de nüfus artış hızının yüzde 2,5 olduğu; ama, Batı ülkelerinde binde mer
tebesinde olduğu düşünülürse, fert başına elektrik tüketiminin, hele, bugün 1 000 kilovat/saa
tin üzerine çıktığını da hesaba katarsak, bu gelişmenin başarısız olduğunu iddia etmenin mümkün 
olmayacağını burada belirtmek isterim. Ancak, yeterli midir? Değildir. Fert başına düşen elek
trik tüketimimizin mutlaka artması gerekir. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra yapıla
cakların da teminatıdır; bunu herkesin kabul etmesi gerekir. 
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Bu anlayış içerisinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının değerli personelini, ülkemi
zin enerji üretimine, yatırımına ve doğal zenginliklerimizin değerlendirilmesi yolundaki çalış
malarına ve gösterdikleri başanlı gayretlerinden dolayı, başta sayın Hükümetimiz ve Bakanı
mız olmak üzere, canı gönülden kutluyor, önümüzdeki yıllarda bu başarıların artan bir grafik
le devam edeceği inananı belirtiyor, 1991 yılı bütçesinin, tüm ülkemize ve milletimize hayırlı, 
uğurlu olması dileğiyle heyetinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ilk konuşmacı olarak Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Atalay'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 yılı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halka Parti 
Grubunun görüşlerini arz edeceğim; bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ağırlıklı olarak enerji sektöründeki makro ölçekli plan
sızlığın ve koordinasyon eksikliğinin hâkim olduğu bir yılı geride bırakarak, Enerji Bakanlığı 
bütçesini görüşüyoruz. 

Enerji Bakanlığının, bu sektörde bulunan birçok enerji birimini bünyesi içerisinde bulun
durmaması, geçen yıllarda olduğu gibi, temel eleştiri konulanınızın başında gelmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Eubank, BOTAŞ, Türkiye Taş kö
mürleri Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu gibi, enerji sektöründe ciddî görevleri olan kuruluş-
lann, bu bakanlık bünyesi içerisinde olmaması, enerjinin kendi özelliğinden ortaya çıkan ko
ordinasyon ve planlamanın tek dden yapılmasını ortadan kaldırmakta, ülke kaynaklarının, bu 
çerçevede anlamsız şekilde heba olmasına neden olmaktadır. 

1991 yılının sonuna geldiğimizde, 17 milyar doları aşkın ithalata karşılık 12 milyar dolar 
seviyesine ulaşan ihracatla, Türkiye'de ekonominin ciddî bir kan kaybına girdiğini görüyoruz. 
özellikle bu politikaların enerji sektörünü nasıl etkileyeceğini veya etkilediğini birazdan göreceğiz. 

Türkiye'de, 1991'in sonu itibariyle, ekonomi, ciddî bir çöküntü içerisine girme sürecine 
başlamıştır, özal hükümetleri döneminde, bu sektörde, ana doğrultuda yapılan yanlış yöne
limlerle birlikte, Enerji Bakanlığı bünyesinde, 1991 yılı içerisinde, ülke kalkınmasına dönük 
önemli katkılann da yapıldığım burada belirtmek ve katkıları geçen bütün kuruluş mensupla-
nna grubum adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; elektrik enerjisi ile ilgili konulara girmeden önce, ener
jinin, ülkemizdeki genel yapısı üzerinde bir miktar durmak istiyorum. Birincil enerji kaynak
lan açısından, yani birincil elden üretilen enerji kaynakları açısından; diğer bir deyişle, taşkö
mürü, linyit, asfalt, doğalgaz, petrol, hidrolik, odun, hayvansal ve bitkisel artık kaynaklar 
açısından son 9 yıl içerisinde üretim -aynı enerji birimi yönünden- yüzde 44 artarken, aynı dö
nemde, toplam enerji tüketimi yüzde 36 artmıştır. 

Bu farklı iki oran, ne demektir sayın milletvekilleri? tki seçenekle bu soruya cevap verebi
liriz : Birincisi, ülke kaynakları yeterli olmadığı için, enerji ithal kaynaklan, bu süreçte, bu dö
nemde daha hızlı artmıştır diyebiliriz, ikincisi; enerji tüketim trendinin yapısal durumu, dışa 
bağımlı kaynaklar üzerinde artan bir şekilde gelişmektedir ve de aynı doğrultuda, ülke kay
naklarının devreye sokulması konusunda ciddî gecikmeler vardır diyebiliriz. Bu konuda parti
min görüşü, ikinci seçenektir. 

— 757 — 



T.B.M.M. B : 52 18 . 12 . 1990 O : 1 

Birincil enerji üretim tüketim dengesi açısından 1989 yılı değerlerine göre, bu sektörde dı
şa bağımlılık oranı yüzde 47 oranındadır sayın milletvekilleri. Odun, hayvan ve bitki artıkları
nı ihmal ettiğimiz takdirde, ticarî kaynaklar açısından Türkiye'de enerji sektöründe dışa ba
ğımlılık yüzde 56 oranındadır, özellikle, yüzde 56'Iık oranın, taşkömürü, doğal gaz ve petrol
den kaynaklandığını burada belirtmek istiyorum. 

Türkiye'de üretilen toplam enerjinin sektörel dağılımına baktığımızda, yüzde 41'inin ko
nutlarda, yüzde 33'ünün sanayide, yüzde 20'sinin ulaştırmada, yüzde 5'inin tarımda, yüzde 
2'sinin de diğer sektörlerde yer aldığını görüyoruz. 

Buradan ders çıkarmamız gereken iki önemli mesaj vardır : 1. Enerji tüketim modelini 
süratle yapısal değişikliğe sokmanın zamanı gelmiştir ve geçiyor. 

2. Bütün yerli imkânlar araştırılmalı, ithal kaynaklara dayalı enerji kullanımlarına al
ternatif yerli kaynaklar sunulmalıdır. Enerjinin tüketim trendindeki değişiklikler, kitle taşıma
cılığına dönük gerekli dönüşümler, enerji tasarruf politikaları; konut ısınmasında, aydınlan
mada, teknolojik gelişmeleri içine alabilecek bütün tasarruf politikaları bir an önce realize edil
melidir. 

Yerli kaynakların devreye sokulması konusunda -anlamsız şekilde, özal hükümetleri dö
nemindeki Kamu Ortaklığı Fonuna olan borçlanmaları bir kenara bırakılarak- Türkiye Elek
trik Kurumunun ve Devlet Su işlerinin, ulusal kaynaklara dayalı yatırımlarının yapılmasının 
ne kadar gerekli olduğu mesajı ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enerji, ulusal bir politika gerektirir. Mühendislikte ras
yonellik geçerli olacağına göre, bu konudaki yaklaşımların -parti farkı gözetmeksizin- ana ter
cihlerde aynı doğrultuda olmasında birleşmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Bu genel yaklaşımı koyduktan sonra, konuşmamın bu bölümünde, ağırlıklı olarak, elek
trik enerjisi konusuna girmek istiyorum. Elektrik enerjisinde gelinen rakamları tartışmak iste
miyorum; kişi başına düşen tüketimleri tartışmak istemiyorum, Sayın Anavatan Partisi sözcü
sünün biraz önce ifade ettiği demagojilere de girmek istemiyorum. Gelişmiş ülkelerde elbette 
-doygunluk seviyesine gelen o ülkelerde- kişi başına elektrik tüketiminin 10 yılda ancak yüzde 
5'Ierde, yüzde 10'larda artması gayet doğaldır; ama, Türkiye gibi, gelişmeye aç olan bir ülke
de, böyle bir karşılaştırma yapmanın yanlış olacağını, sadece söylemekle yetinmek istiyorum. 

Elektrik enerjisi tüketiminin sektörel dağılımına baktığımızda -1989 rakamları itibariyle-
yüzde 63'Ie sanayinin önde geldiğini; yüzde 35 ile konut, yüzde 0,7 ile ulaştırma, yüzde 1,1 
ile tarımın, tüketilen enerjiyi paylaştığını görüyoruz. 

Sanayi sektöründe durum nedir? Konumuz Enerji Bakanlığı olduğuna göre, sanayideki 
gelişmeleri anında gören, anında bir kriter olarak gösteren sektörün, enerji sektörü olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 1985 yılında, sanayi sektöründe pay yüzde 65 iken, beş yıllık süreç içerisin
de, bu payın yüzde 63'e düştüğünü görüyoruz; 

tmalat sanayiinde kullanılan enerji tüketimi ile ilgili paya baktığımızda, 1985'te yüzde 60,4 
olan payın, 1989'da yüzde 58'e düştüğünü görüyoruz. Yine bu rakam, gelişmiş ülkeler için ga
yet doğal bir trenddir. Yani, gelişme ile beraber, sanayi payının azalması gayet doğaldır. Sosyal 
hizmetlerin artması, kişilerin sosyal refahının gelişmesiyle beraber, konut tüketiminin geliştiği
ni biliyoruz; ama, bu trendin, Türkiye için, sanayi sektöründeki gelişmenin çok olumsuz nok
taya geldiğini göstermekten başka bir izahı yoktur. 

— 758 — 



T.B.M.M. B : 52 18 . 12 . 1990 O : 1 

Son yıllarda, sanayide kullanılan elektrik enerjisi tüketim artışına baktığımızda, 1985'te 
yüzde 10,5 olan yıllık tüketim artışı 1989'da yüzde 4,0'a inmiştir. Aralık ayı rakamlarına göre, 
sanayide kullanılan enerjinin tüketim artışı (0) sıfır mertebesindedir. 

Başka bir konuya geçmek istiyorum : 
Türkiye'deki toplam elektrik enerjisi üretim kapasitesine baktığımızda, 1990 yılı sonu iti

bariyle kurulu güç olarak 16 487 megavata ulaştığımız biliniyor ve 57 milyar 797 milyon kilo
vat/saat elektrik üreteceğimiz tahmin edilmektedir. Bu rakamın yeterli olup olmadığını tartış
mak istemiyorum. Yalnız, burada sorgulamam gereken ve Sayın Bakandan cevabını almak is
tediğim temel birkaç sorgulama var. 1990 yılı ihtiyaçları itibariyle, 9 bin megavat, kurulu güce 
ihtiyacımız var. Buna, diğer bir deyişle, puent/güç diyoruz. Sayın Bakanın ifade ettiği ve dün
ya ortalamalarında kabul gören, yüzde 15 sıcak, yüzde 15 soğuk yedekle baktığımızda, top
lam, 1990 yılı sonu itibariyle, bizi, güvenilir bir şekilde götürecek kurulu güç miktarının 12 
bin megavat civarında olduğunu, sanıyorum kabul ediyoruz. 

16 487 megavat kurulu gücümüz var. Fark ne kadar? 4 500 megavatın üzerinde kurulu 
güç fazlası var. Acaba fazla var mı, önce bunu sormak istiyorum. Acaba, kurulu gücümüzde 
4 500 megavat fazlalık var mı? Varsa, niçin var? 4 500 megavat kurulu gücün yatırımı nedir 
Sayın Bakan? Yaklaşık 5-6 milyar dolar. Niçin 5-6 milyar dolarlık -acaba diyorum yine- yatı
rım yapıldı? Niçin Trakya'da, doğal gazın alımındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı, do
ğal gaza dayalı santrallar devreye sokuldu? Acaba, Türkiye'de 4 500 megavat kurulu güç fazla
mız var mı? 

Peki, 1990 yılı içerisinde, Trakya Bölgesinde, özellikle Bulgaristan'dan gelen talepler ne 
kadar? Sayın Bakan da, Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade etti, 500 megavata yakın talep bu
lunuyor. Ne kadar verdik? 100 megavat gücünde elektrik ihraç edebildik Trakya'ya. Niçin?.. 
Almış olduğumuz bilgilere göre, Türkiye Elektrik Kurumu, bu talebi karşılama konusunda -500 
megavat gücü- ciddî sıkıntılar içerisine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, anlaşılmayan bir durum : Sayın özal politikalarının sonucu, Türki
ye'de, 4 500 megavat kurulu güç fazlası olduğu halde, 1990 yılı içerisinde, iddia ediyorum, Türkiye 
Elektrik Kurumu, zaman zaman, ulusal elektrik enerjisi taleplerini karşılamakta ciddî sıkıntı
lar içerisine girmiştir, puentte sıkışmalar olmuştur. Niçin?.. Santrallar çalışamıyor mu acaba, 
ondan mı?.. Hem, 4 500 megavat kurulu güç fazlası olacak, hem sıkışacağız!.. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ediyor : "Sıkışık durumda değiliz. Alla
nın izniyle 1996'ya kadar garanti altındayız" diyor. 

Acaba öyle mi? Elimde, Türkiye Elektrik Kurumunun istatistik yayınlan var. Sayın Ba
kan, sizin, "ideal''dediğiniz yedek güç, 1992 yılından itibaren, Enerji Bakanlığının tahminleri
ne göre, karşılanmıyor. 1991'de yüzde 13 yedeğimiz var; 1993'te yüzde 8 yedeğimiz var; 1994'te 
ise binde 8 yedeğimiz var. Nedir Sayın Bakan bu? Bunu açıklayınız lütfen. Enerji Bakanlığının 
tahminleri mi yanlış, Türkiye Elektrik Kurumunun tahminleri mi? Çünkü, bu konuda, Türki
ye Elektrik Kurumunun tahminleri tamamen değişik. 

Elbette, anlıyorum, Enerji Bakanlığının tahminlerinde, Türkiye'deki kalkınma trendi, sa
nayileşme trendi, enerji tüketimi artışları başka bir bazla alınmış; ama, buna göre alarm var. 
Bunu da anlamak mümkün değil. 
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Niçin böyle? Bize göre, bu sorunun cevapları çok açık Sayın Bakan, önce, geliniz, lütfen, 
hemen bu yıldan başlayarak, kâğıt üzerindeki kurulu güç konusunu rasyonel hale getirelim. 
laşkömürüyle çalışan fuel-oille çalışan, motorinle çalışan santrallann, artık, kurulu güç he
saplarından düşmesinin kaçınılmazlığı ortadadır. Çatalağa Mersin Santralı ve diğer motorinle 
çalışan santralları örnek olarak sayabiliriz... 

Yine, yaklaşık 1 000 megavat gücünde otoprodüktör, yani, fabrikaların kendi santrallan-
nı da bu hesaplar içerisine koymanın ciddî bir yanlışlık olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın övünçle ifade ettiği, enerjide darboğazların yaşan
madığı geçmiş beş yılımızın diğer bir nedeni de, sanayide öngörülen tüketim artışının gerçek-
leşmemesinden dolayıdır, önümüzdeki dönemde, sanayide öngörülen tüketim artışları gerçek
leştiği takdirde, Türkiye'nin, bu 4 500 megavat -kâğıt üzerinde görülen- fazla kurulu güce rağ
men, enerji sektöründe ciddî sıkıntılara gireceğini ifade etmek istiyorum. 

Anlaşılmayan bir durum da, doğal gaza dayalı bir kısım santrallann erken yapılmasına 
rağmen, bu kadar atıl görülen kapasiteye karşılık, kurumun, elektrik üretiminde niçin sıkıştı
ğıdır. Bu sıkışıklıkta muhtemel bir diğer neden de, termik santrallann işletme sorunlarından 
ileri gelmektedir. 

öylesine endişeyle izliyoruz ki, öylesine bir kısır döngü içerisindeyiz ki, Türkiye Elektrik 
Kurumu, işletme konusunda ciddî sıkıntılar içerisindedir. Bu, bu hükümetlerin politikalarına 
da ciddî bir gerekçe oluşturmakta, Sayın Bakan, daha sonra çıkmakta, "Bakınız yapamıyo
ruz, bakınız üretemiyoruz*' demektedir ve özelleştirmeye ciddî şekilde maddî gerekçeyi oluş
turmaktadır. 

Burada uyanyoruz : Türkiye Elektrik Kurumuna bağlı termik santrallann, özellikle işle
tilmesi konusunda ciddî önlemlerin alınması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu ön
lemler alınmadığı için, Yeniköy ve Seyitömer Termik Santrallarının, uzun bir süre tam kapasi
tenin bir hayli aşağısında çalıştığım görüyoruz. Seyitömer dört grup olmasına rağmen, uzun 
bir süre, bir ve iki grupla niçin çalıştı, sormak istiyorum. Niçin, Seyitömer'in ve Yeniköy Sant-
rallannın soğutma suyu sistemleri yapılmadı? 

Çok ivedi olarak, alternatif yerli kaynaklar, bunların öncelikleri ve sağlıklı talep tahmin
lerini içeren kapsamlı bir master plan yapılmalı, çok hızlı bir şekilde, yatınmlar 1991 yılından 
başlayarak, realize edilmelidir. 

Kurumun içerisinde bulunduğu borçlanmadan dolayı, Atatürk Barajı müteahhidine öde
melerin geciktiğini haber alıyoruz. Su rejimindeki sıkıntılarla beraber, Atatürk Barajının da, 
öngörülen zamanda devreye girmesi konusunda ciddî endişelerin olduğunu burada ifade et
mek istemiyorum. 

Konu, termik santrallardan açılmışken, Afşin-Elbistan'Ia ilgili S ve 6 Nolu ünitelerin bir 
an önce devreye girmesi konusundaki önerilerimizi yapıyoruz. Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, bu projelerin devreye girmesi konusundaki kararlılığını ifade etmesinden duy
duğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ancak, Afşin'le ilgili bu projenin, 1991 yılı prog
ramında olup olmadığını da bilemediğimiz için, fazla yorumlara girmek istemiyorum. 

Çok enteresandır sayın milletvekilleri, 1991 yılı Enerji Bakanlığı teknik bütçesini görüşü
yoruz, Enerji Bakanlığı, teknik bir bakanlık; 1991 yılında bu bakanlığın hangi sektörlere ne kadar 
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para ayıracağını, ben Anamuhalefet Partisi Sözcüsü olarak bilmiyorum! Bakanlığın üst kade
medeki müsteşarlığını, genel müdürlüğünü aradım, Yüksek Planlama Kurulunun onayından 
geçmediğini ifade ettiler. Neyi tartışıyoruz burada? Birtakım varsayımları tartışıyoruz. Ben de 
o varsayımlardan yola çıkıyorum şimdi. 

Konu, Afşin-Elbistan'dan açılmışken, Sayın Bakana bir tavsiyem var : Afşin-Elbistan'la 
ilgili demagojilerden artık kaçınalım. Afşin-Elbistan'ın kilovat/saat üretiminin, iki de bir, çok 
yüksek olduğu ifadeleri, gerçeği yansıtmıyor. Sayın Bakan, zaman zaman, bunun 2 500 - 3 000 
dolar mertebesinde olduğunu ifade etti. Elimde, yine, Türkiye Elektrik Kurumunun bir yayını 
var, "TEK üretim tesislerinin yatırım maliyetleri" diyor, bu yıl içerisinde yayınlanmış; "Afşin 
- Elbistan Termik Santralı maliyeti, kilovat/saat, 1 043 dolar" diyor istatistikte. 

Hangisi doğru Sayın Bakan? Bunun da cevabını arıyorum. 
Yine burada, ithal yakıta dayalı tesislerle ilgili olarak da bir varsayımda bulunmuş; 1 082 

dolar. Sizin kendi bakanlığınızın, kendi genel müdürlüğünüzün yayınına göre, Afşin - Elbistan 
bir hayli ekonomik bir plandır. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye enerji master plan tasarısı çalışmala
rından bahsettiler. Böyle bir tasarı, böyle bir yayın var. 

Bunu, fikir olarak bir haylî olumlu bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak, bu mas
ter planın, yine sözün gereği "Laf ola, öyle görüle" şekilde yapıldığını hayrette görüyoruz. 
Bu master planda, Afşin - Elbistan'la ilgili hiçbir düzenleme, hiçbir plan yok. 

Yine, bu master planda, yatırım programında bu yıl olması muhtemel Kangal termik sant
ralıyla ilgili bir yer yok. Bu master planda olmaması gereken ve yoğun eleştirilerimizden sonra, 
mühendislik açısından yeterli bulunmayan Karlıova ve Gölbaşı termik santrallarının yer aldı
ğını görüyoruz. Bunu, master planının ne kadar ciddî hazırlandığı konusunda bir gösterge di
ye ifade etmek istiyorum. 

Yine, aynı master planda, linyit yataklarımızın işletimine dönük perspektifler ile, kömür
lerimizin zararlı maddelerden arındırılarak, verimini artırmaya dönük tesislerle ilgili hiçbir öneri 
bulunmamaktadır, ithal kömüre ayrılan milyarlarca liralık kaynağa karşılık, yerli kaynakların 
ıslah çalışmasına ilişkin hiçbir düzenleme yok. 

Burada özellikle yerli kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda, ithal kay
nağa, ithal kömüre fon uygulanması gerekliliğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türki
ye'de kömür sektöründe 126 bin işçi çalışmakta; bir işçinin maliyeti, yatırım anlamında 100 
milyon Türk Lirası; toplam kömür sektöründeki maliyet, yatırım olarak, 12 trilyon 260 milyar 
seviyesindedir. 1989'da ithal kömüre verilen para 250 milyon dolar. 

Bunu durduralım Sayın Bakan. Türkiye'nin yerli kaynaklarının kullanılması, 126 bin işçi
nin alın terinin karşılanması anlamında değil, ülke kaynaklarının rasyonel plânda kullanılması 
anlamında gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, Aliağa projesine girmek 
istiyorum. Aliağa projesiyle ilgili birçok tartışma oldu. Aliağa projesinin gerekli olup olmadı
ğı konusunda birkaç değerlendirmemi ifade etmek istiyorum. Bu arada "Enerji kaynaklarıyla 
ilgili olarak ithal kaynaklara başvurulabilir mi?" sorusuna cevap olarak da; "Elbette, Türkiye, 
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zamanlaman ithal kaynaklara başvurabilir" diyoruz. Ancak, önce kendi kaynaklarının kulla
nım oranına bakmalıdır, ülkeye hangi teknolojinin girmesi gerektiğini araştırmalıdır, projenin 
özel ve genel ekonomisini ortaya koymalıdır, enerji ihtiyacına bakmalıdır, çevre faktörüne bak
malıdır, işletme döneminde olası malî ve teknik sorunlara bakmalıdır. 

Aliağa ile ilgili gelen teknolojiden sonra, çevre kirliliği konusunda fazla tartışmalara gir
mek istemiyorum. Ama, "Aliağa ile ilgili devlet garantisi yoktur" değerlendirmelerinin yanlış 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her aşamada garantördür. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Aliağa'nın üreteceği elektriği, döviz olarak ödeyip alacaktır; 
yani, bir noktada, ithal edecektir. 

Şunu sormak istiyorum : Madem, "Konvertibiliteye geçtik" diyorsunuz, niçin, sözleşme
ye, üretilen elektriğin Türk parasıyla da alınabileceğini koymuyorsunuz? 

Bunu samimiyetle öneriyorum Sayın Bakan ve bunun takipçisi olduğumuzu belirtmek is
tiyorum. 

Aliağa'da Japonlar tarafından yapılması muhtemel bu santral yapıldıktan sonra, en kârlı 
sürecin, yapım süreci olduğunu düşündüğümüzde, Japonların bu santralı bırakması durumunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bu santralı bütün borçlarıyla devralacağını ve Hazinenin 
ciddî sıkıntılara gireceğini belirtmek istiyorum. 

Konu, termik santrallarla ilgili iken, Yatağan, Orhaneli, Yeni köy ve Kemerköy santrali arı
nın bir an önce kükürt giderme tesislerinin yapılmasıyla ilgili duyurunun memnuniyetle karşı
landığını belirtmek istiyorum. Bu tesisler yapılana kadar da, bakım ve işletmede, çevreyi kir
letmeyecek önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Nitekim, 1990 yılı 
içerisinde bir kısım termik santrallar, elektrofiltrelerin zamanında devreye girmemesinden do
layı, ciddî çevre kirliliğine yol açmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, iletim ve dağıtım kayıp
larına girmek istiyorum : 

Dünya ortalamaları, iletim ve dağıtımda yüzde 4 ile 8 arasında bir kaybın normal olduğu
nu gösteriyor. Türkiye'de, son yıllarda önemli gelişmelere rağmen, kaybın halen yüzde 15 sevi
yesinde olmasını ciddî bir olumsuzluk olarak görüyoruz, bu kaybın en kısa sürede asgariye 
indirilmesi konusunda gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını öneriyoruz. 

Konu enerji tasarrufundan açılmışken, özellikle Enerji Bakanlığının, sanayi kuruluşları
nın elektrik kayıplarını asgari düzeye indirmesi konusundaki enerji tasarrufu çalışmalarını mem
nuniyetle desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Yine, petrol rafinerilerinde "hydro-cracker" 
tesislerinin, daha fazla beyaz Ürün almaya dönük tesislerin dönüşüm çalışmalarının yapılması
nın olumlu olduğunu belirtiyor, bunun da bir an önce gerçekleşmesini öneriyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, özelleşme ve Türkiye Elek
trik Kurumunun finansman sıkıntılarına girmek istiyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumu, anlamsız şekilde finansman sıkıntısı içerisine girmiş, TEK, pa
halı dış kredilere yönelerek, geri ödemeleri zamanında yapmayarak, milyarlarca liralık gecik
me faizi ve kur farkı ödemek durumunda kalmıştır. Bundan dolayı, yatırım programındaki 
birçok inşaat, iletim ve dağıtım şebekeleri finanse edilememiştir. Bunu sadece ben söylemiyo
rum; bu değerlendirmeleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında okumak 
gayet olağandır. 
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Türkiye Elektrik Kurumu, finansman sıkıntısı içine girdiği için de, sırf finansman modeli
ne dönük çözümler aramaktadır. Türkiye'nin enerji ihtiyacına bakmak, Türkiye'nin arz-talep 
ilişkisine bakmak yerine, yap-işlet-devret modelleriyle hidroelektrik santrallar, yap-işlet-devret 
modeliyle ithal kömüre dayalı santrallar ve özelleştirme girişimleri yapılmaktadır. 

özelleştirme konusunda son iki yılda yaşanan pratiğin tamamen bir kaos olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Bu konuda izlenen yöntem, deneme -yanılma- öğrenme metodudur. 

Sayın Bakan, hep rekabetten bahseder... Niçin, ihale açmadan önce bu özelleştirmeleri 
yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. "Alıcısı yok, zorla verdik" diyorsunuz. Bunları kabul 
etmek mümkün değil. Kayseri ve İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilen özelleştirmele
rin, son derece hatalı, tamamen bir kısım şirketlerin haksız bir şekilde imtiyazlandırılmasın-
dan ibaret olduğunu ifade etmek istiyorum. Sözleşmelere baktığımızda, bu şirketlerin malî sı
kıntıya girmesi halinde çözümün ne olduğunu sorduğumuzda, bakınız, Görev Verme Sözleş
mesi madde 22'de ne diyor sayın milletvekilleri: "Şirket, finansal yükümlülüklerini meydana 
getiremediği takdirde..." Ne olacak?.. "... mevcut sigorta tazminatı, devir hakkı sözleşmesine 
göre TEK'e yapılacak meblağdan indirim yapılarak, Enerji Fonundan temin edilecek krediler
le şirkete destek çıkılır" deniyor. Bunu anlamak mümkün değildir. 

Şimdi bu yapılan yanlışlardan dönülmüş görülüyor, Trakya yakasında, doğru bir model 
olarak görülen bir özelleştirmeye giriliyor. Bunun, diğer modellere göre doğru olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Ancak, enerjinin özelliğinden dolayı, tek elden, merkezî elden koordine edil
mesi, yedek malzeme, teknik eleman ve yedek güç açısından etkin merkezî bir koordinasyon 
olmadığı sürece, Trakya modelinin de yanlış olacağını, yanlış sonuçlar doğuracağını burada 
endişeyle belirtmek istiyorum. Türkiye Elektrik Kurumunun, bir an önce merkezî düzeyde koor
dinasyona gitmeye ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri, son bir yıl içerisinde elektrik fiyatlarına 11 kez zam yapılmıştır. Bu
nu da anlamak mümkün değildir, özellikle, düşük seviyedeki tüketimler için, İSO kilovat/saa
tin altındaki tüketimler için bu mertebeyi 120 kilovat/saate indirerek, daha doğrusu "indirimli 
tarife" dediğimiz tarifeyi değiştirerek, dar gelirli gruba yapılan zammın yüzde 64 olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Bir ay içinde 150 kilovat/saat elektrik tüketen bir tüketici, geçen yıla 
göre yüzde 64 daha fazla elektrik parası ödemek durumundadır. 

Kamu Ortaklığı Fonu, TRT Fonu, Toplu Konut Fonu gibi birtakım kalemlerin elektrik 
fiyatlarında yer almasını da anlamak mümkün değildir. Bunların değiştirilmesi kaçınılmazdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zamanı nasıl taksim ettiğinizi bilmiyorum; ama, yarımşar sa-
atse, zamanı doldurdunuz. Bundan sonraki zaman arkadaşınızın aleyhine işlemektedir. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Evet Sayın Başkanım, zamanı eşit şekilde paylaştık; ama, 
yarım saatimin dolmasına S dakika var. Saatime çok iyi bakıyorum, S dakikam var, ondan 
sonra arkadaşıma vereceğim sözü. 

Kamu Ortaklığı Fonunun elektrik fiyatlarındaki payı yüzde 20'dir. Hidroelektrik santra-
lındaki bu pay yüzde 60'tır. 

Bunun bir kısır döngü olduğunu ifade ettim. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan hidroe
lektrik santraliann bir türlü devreye girmemesini de burada bir eleştiri konusu olarak ifade etmek 
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istiyorum. 1987'de başvurulan Of-Solaklı 300 megavat gücündeki hidroelektrik santralının halen 
kredi görüşmeleri devam ediyor. Yıl 1990; beş yıldır!., özellikle bu konuda bir koordinasyon 
eksikliği olduğu ortadadır. Bu projelere kimin sahip çıktığı belli değildir. Enerji Bakanlığı, Ha
zine, TEK ve Devlet Planlama Teşkilatı arasında bu projeler gidip gelmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iletim hatlarıyla ilgili ihalelerde ciddî usulsüzlük id
diaları var. Bu zaman dilimi içinde bunları gündeme getirmem mümkün değildir. Ancak, Sa
yın Bakandan, özellikle, 1989 yılı kasım ayında, 340 kilometrelik Atatürk hattıyla ilgili alınan 
tekliflerin niçin 11 ay Bakanlıkta bekletildiğini sormak istiyorum. 

Dünya Bankası kredisiyle yapılan bu ihalenin uygun olduğu görüşündeyiz. Bakanlık ve 
TEK, bu firmalara yeterlik vermiştir. Pazarlıkla, birtakım kapılar arkasında, birtakım konsor
siyumlara verilen hatlarla, bu ihalenin arasında büyük parasal fark olduğu iddiaları vardır; 
milyarları, 100 milyarı geçen farklar olduğu iddia edilmektedir. 

Bu ihalenin takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. İletim hatlarındaki usulsüzlüğün 
üzerine gitmenizi öneriyoruz. Siz gitmediğiniz takdirde, en kısa sürede, Anamuhalefet Partisi 
olarak bu konuda bir Meclis araştırması açılmasını isteyeceğimizi belirtmek istiyorum. 

Biraz da nükleer santrallarla ilgili girişimlerden bahsetmek istiyorum : Arjantin'le yapı
lan işbirliğinin olumlu olduğunu belirtmek isterim. Ancak, uzun dönemde, Arjantin'le yapı
lan işbirliğinin, daha fazla kurulu gücü ihtiva etmesi gerektiği gerçeği meydandadır, özellikle 
alternatif enerji kaynakları açısından, güneş enerjisi ısısından yararlanarak buhar elde etmeyle 
ilgili santralların, dünyada ciddî teknolojik gelişme içinde olduğu gözleniyor. Türkiye'nin, za
man geçirmeden, güneş enerjisini değerlendirecek santral yapımına girmesiyle ilgili planlama
yı bir an önce başlatması gerekmektedir. 

Son olarak, Türkiye Elektrik Kurumu içinde ikinci kez yapılan reorganizasyon çalışmala
rının birçok teknik elemanı rahatsız ettiğini, birçok oda yöneticisinin Trabzon'da, İstanbul'da, 
Ankara'da anlamsız şekilde tayinlerle mağdur edildiğini belirtmek istiyorum, tki yıl içinde ikinci 
kez yapılan reorganizasyon çalışmalarının, bu bakanlık bünyesi içinde, hadiseyi kavramadan, 
zaman zaman, acele, sabırsızca yapılan düzenlemelerin ne kadar tahribat verici olduğunu gö
rüyoruz. Sanıyorum, Enerji Bakanlığı ve ilgili genel müdürlük bundan ders çıkarmıştır, önü
müzdeki dönemde, bu çalışmaları daha anlamlı şekilde planlayacaktır diye düşünüyorum. 

Konuşmama burada son vermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına son söz tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'dadır. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VELt AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gö
rüşülmekte olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce Grubumuz adına konuşan değerli arkadaşım Sayın Fuat Atalây'ın bıraktığı 
yerden konuşmama devam edece*ğim ve özellikle madencilik sektörü konusunda düşüncelerimizi 
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söyleyeceğim, ayrıca, bu konuda, bakanlıkla ilgili belirli açınımlar sunmaya çalışacağım; ama, 
bunlara geçmeden önce, öncelikle, bugünlerde güncel olan iki konu üzerinde de düşüncelerimi 
açıklamak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, benim de bölgem Aliağa'da, ANAP İktidarı, yap-işlet-devret for
mülü çerçevesinde, 1 000 megavat gücünde, ithal kömüre dayalı termik santral yapma girişim
lerine devam etmektedir. Bu bölgede binlerce insanımız yaşamaktadır ve birçok insanımız, ge
çimini, burada tarım yaparak sağlamaktadır. Türkiye'nin en verimli ovaları (Gediz ve Bakır-
çay Ovası) bu bölgede bulunmaktadır. Bu bölgede yaşayan insanlar, eskisi gibi, burada üretim 
yapacakları bir konuma gelemeyeceklerini bilmektedirler; bölgede yaşayan insanların birçoğu
nun hastalanacağını bilmektedirler; hayvan sayısının azalacağını, denizin kirleneceğini ve bu 
bölgenin yaşanmaz bir hale geleceğini de bilmektedirler. 

Termik santralın Aliağa'da yapılmasını önlemek amacıyla Danıştaya yapılan itirazlar so
nucunda, Danıştayın S kez yürütmeyi durdurma kararı verdiği, ayrıca da Hükümetin, Danış
taya 2 kez yapmış olduğu itirazı da Danıştayın reddettiği hepimiz tarafından bilinmektedir. Tüm 
bunlara rağmen, termik santralın yapımıyla ilgili istimlak işlemlerinin büyük bir ölçüde ta
mamlanmış olduğunu görmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde, hukuk kuralları ve ulusla
rarası, yapılmış ve kabul edilmiş olan anlaşmalar geçerlidir. Hükümetin, hukuku hiçe sayan 
davranışlarını, Aliağa Termik Santralının yapımında da devam ettirdiğini görmekteyiz. 

Burada Sayın Bakanı bir ölçüde uyarmak istiyorum : Türkiye Cumhuriyeti, mahkemele
rinin verdiği kararları hiçe sayarak ve bu bölgede termik santralın yapılmasının mahzurlu ola
cağını bilen İzmir halkının gösterdiği tepkileri görmemezlikten gelerek, termik santral yapımı
na devam etmenin hiçbir anlamı yoktur. Burada, Sayın Bakan, mahkeme kararlarına karşı gel
mekle suç işlemektedir. Bu konuda bu kadar ısrarlı olmanın nedeni ve nerelerden kaynaklandı
ğını da halkımız bilmektedir. 

Sayın Özal ve Hükümetiniz, bugünlerde, "demokrasi" sözcüğünü ağzınızdan düşürmü-
yorsunuz. Eğer birazcık demokrasi inancınız varsa, Aliağa'daki termik santral yapımıyla ilgili 
olarak, sizleri referandum yapmaya davet ediyorum. Referandumun sonucuna razı olacaksa
nız, buyurun, Aliağa ve çevresine sandığı koyalım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını bir ölçüde ilgilendiren; ama, Hükümetin bir bakanı 
olarak Sayın Bakam da ilgilendiren diğer güncel bir konuya geçmek istiyorum : 

1981 yılında Türkiye'de kömür tüketiminin yüzde 96,6'sı, ülkemizdeki kömür üretimin
den sağlanıyordu. 1982 yılında iç üretimin payı yüzde 64,2'ye düşerken, ithalat yüzde 35,8 ra
kamına ulaşmıştır. 1989 yılında ise, iç üretim yüzde 40,9, ithalat ise yüzde 59,1 rakamlarına 
çıkmıştır. 

1982-1989 yıllarında Türkiye Taşkömürü (TTK) tarafından Devlet Planlama Teşkilatından 
talep edilen idame yatırımlarının, yan üretimle ilgili havzayı, sadece ayakta tutmak için, zo
runlu yatırım taleplerinin ancak yüzde 46,9'u gerçekleştirilebilmiştir. 'Yatırım yetersizliği ve ge
ri teknolojinin en çarpıcı sonucu ise, üretimde, satılabilir kömür kalitesinin düşmesine sebep 
olmuştur. 1970'te üretilen kömürün satılabilir oranı yüzde 70 ken, 1987'de bu oran yüzde 48'lere 
düşmüştür. 
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Yukarıda belirttiğim rakamlar, ANAP hükümetlerinin kömür madenciliğine bakış açısını 
açıkça göstermektedir. 

Türkiye'de, TTK işçilerinin günlük ücreti 15 ila 17 bin lira arasında. Yunanistan'da ma
dencilerin günlük ücreti 108 bin lira, Güney Afrika da bile madencinin günlük ücreti 27 bin 
lira. Maden işçimize reva görülen bu ücretle, işçilerimizin köleleştirilmek istenildiği açıkça gö
rülmektedir. 

Yıllarca, ekonomiye katkıda bulunmuş, binlerce insanın ekmek kapısı olmuş Zonguldak 
Havzasında üretim durdurulmak istenilmektedir. Hükümet, uyguladığı politikalarla, bu tip ku
ruluşları iflasa sürüklemekte ve iflasa sürüklenen işletmenin bedelini de işçiye ödetmeye çalış
maktadır. Zonguldak Havzasını, enkaz haline gelmeden kurtarmak gerekmektedir. 

Havzanın bugünkü durumunun ve zararının sorumlusu olmayan maden işçilerinin, zarar 
bahaneleri ile, insanca yaşama hakları üzerinde yapılan pazarlıklara da bir an önce son veril
melidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen seneki bütçe görüşmelerinde, "Antakya'nın Ki-
secik Köyünde tonlarca altın bulduk; yerin altı altın dolu. Altın madencilğinde model peşindeyiz" 
diyen Sayın Bakana, "Nerede bu altınlar, neden çıkarmıyorsunuz?" diye sormuştum. Bu böl
gedeki arsenopiritler içerisinde, tonda 3-4 gram altının, ekonomik olarak üretilemeyeceğinin, 
yapılan teknolojik araştırmalar sonucu ortaya çıktığını belirtmiş ve devamla, "Burada asıl ama
cın, altın bulduk diye ortaya çıkıp, çeşitli çevrelere çıkar sağlayarak, gerçeği yansıtmayan ra
porlar yazdırarak, devletten milyarlarca liralık kredi almak olduğunu herhalde Sayın Bakan 
da bilmektedir" demiştim. Ama, buna rağmen, bu şirkete milyarlarca liralık kredi vermek için 
kapılar zorlanmış ve madencilikle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan bu şirkete, ANAP 
Hükümeti, tam 8 milyar liralık kredi sağlamış, Sayın Bakan da günlerce, televizyon ve gazete
lerde, "Altın bulduk, altın bulduk" diye beyanatlar vermişti. Hatta, çok iyi hatırlayacaksınız, 
Sayın Bakan bu kürsüden, cebinden küçük bir altın çıkararak Genel Kurulumuza "İşte sizin 
tenkit ettiğiniz ve eften püften saydığınız Antakya Kisecik Köyünde üretilen ilk Türk altını bu
rada, ilk Türk altım burada..." diye gösteri yapmış ve bu salonda da, temposu hayli yüksek 
"Bravo" sesleri ile alkışlanmıştı. Bunun üzerine, oturduğum yerden Sayın Bakanı bir kez daha 
uyararak, dünyada arsenopiritler içinde bulunan ve tonda 3-4 gram altın içeren böyle bir yata
ğın işlendiği bir tesis olmadığını hatırlatmıştım. 

Şimdi yine, Sayın Bakana bu kürsüden soruyorum : Hani, nerede bu altınllar? "Bulduk" 
dediğiniz tonlarca altına ne oldu? Söz konusu inşaat şirketine, Yurttaşlar inşaat Şirketine ver
diğiniz milyarlarca paraya ne oldu? Bu soruların cevabını Sayın Bakan biraz sonra bize açıkla
ma lütfunda bulunacaklardır. 

Müsaade ederseniz, bu konudaki gerçekleri size açıklamak istiyorum : 

Geçen sene, konuyu araştıran mühendislerimiz, Antakya Kisecik'te varlığından söz edilen 
arsenopiritler içindeki altının ekonomik olarak üretiminin söz konusu olamayacağını ortaya 
koymuşlardı; ama, ne yazık ki, Hükümet ve Sayın Bakan, define arayıcıları gibi, umutlarını 
yitirmek istemediklerinden, teknolojik araştırma sonuçlarına inanmak istemediler. Peki, son
ra neler oldu, bir de ona bakalım : 
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önce, kamyonlarla, altın numuneleri, Antakya'dan, Etibank'ın Kütahya Gümüşköy'deki 
işletmesine gönderilerek, sözü edilen altınlar üretilmeye çalışıldı; ama, olmadı, çünkü netice
ler olumsuzdu. Arkasından, Kanada'daki bir cevher zenginleştirme laboratuvarına numuneler 
gönderildi... Velhasıl, bu yataktan ekonomik olarak altın üretiminin yapılamayacağı bir kez 
daha ortaya kondu... Uydurmaca, yalan-yanlış fizibilite ve rezerv raporlarıyla devletten 8 mil
yar lirayı alan söz konusu inşaat şirketi, zaten bu parayı, madencilik yerine, inşaat ve menkul 
kıymetler borsa şirketleri kurarak harcadı. 

Sayın milletvekilleri, ortaya serdiğimiz bu örnek, sanırım, ANAP döneminde uydurmaca 
raporların, devletten milyarların, nasıl bazı kişi ve kuruluşlara peşkeş çekildiğini açıkça kanıt
lamaktadır. Bu ülkede madencilerden kesilen paralardan oluşan Madencilik Fonundan gerçek 
madenciler faydalanamaz iken, bu olay, madencilikle hiç ilgisi olmayan bir inşaat şirketine bir 
kalemde 8 milyar Ura veren bu Hükümetin, madencilikle defineciliği birbirine hasıl karıştırdı
ğının bir ispatıdır! 

Aynı şekilde, Sayın Bakanı açıklamaya davet ediyorum; Madencilik Fonunun yüzde kaçı 
gerçek anlamda madencilere verilmiştir? Bu rakam üçte biri geçmiş midir, geçmemiş midir? 
Bunları, Sayın Bakanın burada açıklamasını istiyorum. 

Yine, geçen seneki bütçe görüşmelerinde bu kürsüden konuşan ANAP sözcüsü, "Son beş 
yılda bulunan madenleri saymaya kalksam, İS dakikanızı alır. Size sadece son iki yılda keşfe
dilen madenlerin değerinin 60 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum" demişti. 

Tabiî, bu sözler ve rakamlar, konuyu iyi bilmeyenler için oldukça renkli ve göz kamaştırıcı 
olmuştur; ama, verilen rakamlar, maalesef, bulunduğu söylenen madenlerin gerçek yüzü, bi
raz önce ortaya koymaya çalıştığım altın olayından pek farklı değil sayın milletvekilleri. Bir 
defa, dünyanın en büyük krom yatağının bulunduğu haberi tam bir aldatmacadır. Söz konu
su, Adana Karsantı krom yatağı, 6309 sayılı Maden Kanunu döneminde özel şahıslarca bulun
muş, kanunî müeyyideleri, zamanında tam olarak yerine getirilmemesinden dolayı bu sahanın 
ruhsatı, bu şahsın üzerinden düşürülerek mekşuf saha kapsamına alınmıştır. 

3213 sayılı yeni Maden Yasasına göre, eskiden bu nedenle düşen sahaların,, otomatik ola
rak devlete geçmesi emredildiğinden, bu mekşuf saha devletin eline geçmiştir. Hadise bundan 
ibarettir. Nasıl, bu maden, dünyanın en büyük krom madeni ise, ancak 4 milyar liraya -tamamı 
üç senede ödenmek kaydıyla- satılabilmiştir! Bu para ile şu anda Boğazda bir yalı almak bile 
mümkün değildir... Oysa, bu saha için devletin yaptığı harcamaların bugünkü değerinin 10 
milyar liranın üzerinde olduğu söylenmektedir. 

Hiçbir teknolojik araştırma yapmadan, ekonomik olarak bir maden üretiminin söz konu
su olup olamayacağı araştırılmadan, sadece sondaj verilerinden yola çıkılarak hesap edilen ve 
sonuçta "Milyonlarca ton veya trilyonlarca liralık maden bulduk" diye ortaya çıkmanın bir 
esprisi olabilir mi? Nitekim, dünyanın en büyük krom yatağını ihale yoluyla satın alan Eu
bank, MTA'nın verdiği rezerv rakamlarına güvenmediği için, sahada yeniden sondaj çalışma
ları başlatmıştır. 

Görüyorsunuz, aynı yatakta rezerv belirleyebilmek için, bir devlet kuruluşu yıllarca çatışı-
, yor, ortaya bir rakam koyuyor; bu maden sahasını alan bir başka devlet kuruluşu, yapılan ça

lışmalara güvenmediğini belirterek, aynı çalışmaları bir daha yapmak zorunda kalıyor, dolay t-
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sıyla, milyarlarca lira kaynak israfı yapılıyor!.. \azık değil mi bu milletin paralarına? Hükü
metin bir bakanlığı, öteki bakanlığın yaptığı çalışmalara güvenemez hale gelmişi.. 

Madencilikle ilgili rezerv hesaplarının bir an önce uluslararası standartlara uygun hale ge
tirilmesi için gerekli düzenlemelere gidilmelidir. Sadece sondaj verilerine dayanarak rezerv de
ğerleri verilmesini terk ederek, teknolojisi yapılmadan, fizibilitesi ortaya konmadan, işletmeye 
dönük rezerv çalışması yapılmadan, "Şu ana kadar trilyon liralık maden buldum" diye yalan 
yanlış beyanlarda bulunulmasına artık son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün için madencilikte en büyük sorunumuz, maalesef, Türkiye'
de, neyimiz var, hangi kalitede var, ekonomik olarak üretiminin mümkün olup olamayacağım 
tam olarak ortaya koyamamışız, örneğin, petrolümüz ne kadar var, hangi kalitede var, hangi 
bölgede var, hangi bölgelerde yok? Bu sorulara cevap verebilecek gerekli araştırmaları yapabil
miş değiliz. Diğer madenlerimiz için de durum aynıdır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın, bize göre, birinci görevi, ülkemizin doğal kaynaklarının envanterini tam ve doğru olarak 
ortaya koymasıdır. Zira, ekonominin, sanayinin güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir 
konuma sahiptirler. Sanayiden tarıma kadar geniş bir alanda, madencilik ürünlerine ihtiyaç 
vardır. Bu ürünleri ülke kaynaklanndan ne ölçüde karşılayabileceğimizi araştırmak zorunda
yız. Bu alana aktarılacak kaynak ve verilecek önem, sanayileşmeye verilen önemi gösterir. 

Dünya ekonomisinin ihtiyacı olan hammaddelerin yüzde 70'i madencilikten, yüzde 30'u 
tarım sektöründen kaynaklanmaktadır. Fabrikalar, hammaddelerin, yarı mamullerin işlendik
leri yerlerdir. O halde, sanayileşmenin sağlanabilmesi, ancak hammadde kaynaklanm daha fazla 
işleyerek, onları daha fazla katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek mümkün kılınabilir. 
Onun için, madencilik hizmetlerini, yatırımlarını, sanayinin bir altyapı hizmeti olarak görmek 
gerekir; ama, maalesef bu Hükümetçe "Maden aramaları çok büyük riskli bir iştir. Devletin 
böyle riskli işlere girmesi doğru değildir, özel sektörümüz de zaten böyle riskli işlere giremez. 
Onun için, madenlerin aranmasını, işletilmesini yabancı firmalara yaptırmak en akıllıcası olur" 
denilmektedir; bunun sonucu olarak da, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında bu görüş şu şe
kilde ifadesini bulmuştur; aynen okuyorum : "Madencilikte, mümkün olduğu ölçüde, kamu 
kesimi, üretime dönük yatırımlara girmeyecek, özel kesimin bu görevi üstlenmesi 
özendirilecektir" denilmektedir. Yani, kısaca söylemek gerekirse, artık devlet bundan sonra 
madenciliğe kaynak aktarmayacaktır. Oysa, bugün madenciliğimizin içinde bulunduğu en bü
yük darboğaz, sermaye yetersizliğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; madencilik sektöründe en önemli sorunlardan birisi 
de, ülkemizdeki mevcut tesislerin yüzde 90'ının otuz, kırk yıl önceki teknolojilerle üretim yap
maya devam etmeleridir. Ülkemizde, teknoloji üretiminin önemi henüz kavranamadığı için, daha 
üretim aşamasında, pahalı ve istenen kalitede ürün elde etmek mümkün olamamaktadır. Ül
kemizde teknoloji üretimi yapılmadığından, teknoloji transferine gidilmektedir. Bu yol, bize 
hem çok pahalıya mal olmakta, hem de yabancılar, ülkemizi, her türlü araç, gereç ve teknoloji
nin kolayca pazarlanabildiği bir Afrika ülkesi olarak görmektedirler. 

Bir yandan, madencilik sektöründe otuz, kırk yıl önceki teknolojilerle zar zor üretim ya
pılmaya çalışılırken, öte yandan, Hükümetin her türlü madencilik yatırımlarını kısıtlayan bir 
anlayış içine girmiş olmasını anlamak mümkün değildir. Bu durum, sanayi kesimine kaynak 
yaratan madenciliğin, giderek daha da darboğaza girmesine neden olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan komisyonda yaptığı konuşmada, geçen sene 157 milyar 
lira borcu olan Türkiye Kömür İşletmelerinin, bu sene 590 milyar Ura kâr ettiğini açıkladı. Yi
ne Sayın Bakan, MTA için ise, yüzde 30 kapasiteyle çalışan bir kuruluşumuz demişti. Acaba, 
Türkiye Kömür işletmeleri yüzde kaç verimle çalışıyor, bir de ona bakmak zorundayız. 

Türkiye Kömür işletmelerinin yıllık dekapaj kapasitesi 700 milyon metreküp olduğu hal
de, bugün TKt yılda ancak 150 milyon metreküp dekapaj yapabilmiştir. Yani, mevcut kapasi
tenin ancak yüzde 21'ini kullanıp, geriye kalan yüzde 79 kapasitesini atıl vaziyette bekletirken, 
müteahhitlere toplam 80 milyon metreküplük dekapaj işi vermiştir. Sonuçta, yıllık 230 milyon 
metreküplük bir dekapaj, özel sektörle birlikte gerçekleştirilebilmiştir. 

Türkiye Kömür işletmelerinin, zarardan, birdenbire kâra geçmesinin altında yatan nedir? 
Hiç şüphesiz, kendisine yılda 700 milyon metreküplük bir dekapaj kapasitesi yaratan makine 
parkının borçlarının bitmiş olmasıdır. Borçlar bitti ama, Türkiye Kömür işletmeleri, maale
sef, makine parkının ancak yüzde 21'ini kullanabiliyor ve bu haliyle de bile kâra geçebiliyor. 
Bütün bunlar, gerçekten, Türkiye Kömür işletmelerinin verimli olarak,işIetilemediğini bize açıkça 
göstermiyor mu? 

Sayın Bakan, böyle atıl kapasiteyle çalışan bir kurumda "8 200 işçi, 1 600 memur fazla
mız var" diyorsunuz. Bu memur ve işçileri, bu kapasiteyi kullanacağız diye almadınız mı? Ka
pasitenin yüzde 21'i kullanılan bir yerde, bu işçi ve memurları sokağa mı atacaksınız? Şu anda 
Türkiye Kömür işletmelerinde çalışanlar, bir panik ve endişe içindedirler, sizin açıklamalarını
zı bekliyorlar, 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın, yüzde 30 verimle çalıştığını söylediği bir diğer kuru
luşumuz MTA ile ilgili görüşlerimizi de açıklamak istiyorum : 

MTA, Türkiye'de, madenciliğe altyapı hizmeti veren tek kuruluşumuzdur. Son 10 senedir 
ANAP hükümetleri, madencilikteki altyapı hizmetlerini bir kenara itmiş, bu güzide kuruluşu
muzu yüzde 20, yüzde 30 oranında hizmet verebilen bir kurum haline getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, sabahki çalışma süremizin bitmesine çok az zaman kalmıştır. Hati

bin konuşmasının bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

VELÎ AKSOY (Devamla) — Bu durumda da, mevcut sondaj makinelerini çalıştıramaz, 
teknolojik araştırma kapasitesini kullanamaz, fizibilite çalışmalarını yürütemez ve sonuçta da, 
son 5 senede olduğu gibi, yeni bir maden yatağı bulamaz hale gelmiştir. Kurumun, şu kadar 
milyar liralık veya şu kadar milyon tonluk maden rezervi bulduk diye verdiği rakamlar, hiçbir 
kuruluş tarafından ciddiye alınmaz hale gelmiştir, öyle ki, MTA'nın rezerv tespiti yaptığı sa
halarda, işletmeci kuruluşlar yeniden rezerv tespitine gitmektedir. Bunun sonucu, çok büyük 
oranda kaynak ve zaman israfı olmaktadır. Bulunduğu söylenen yataklar, bir türlü ekonomi
nin hizmetine sokulamamaktadır. 3213 sayılı Maden Yasası gereği, bu kuruma, 6309 sayılı Ka
nuna göre bulunmuş olan; ancak, yasal birtakım yükümlülükleri, zamanında, tam olarak ye
rine getiremediği için, bu sahaların ruhsatı, özel şahıslardan alınarak mekşuf saha kapsamına 
düşürülmüştür. 3213 sayılı Yasa gereği, mekşuf sahalar MTA'ya intikal ettirilmiştir. MTA, kendi-
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sine verilen bu mekşuf sahalarla birlikte, bugüne kadar bulmuş olduğu sahaları satma yoluna 
gitmiştir. Satışların toplam değeri yaklaşık 50 milyar lira olup, bu paranın yüzde 30'u peşin, 
geri kalanı da üç ve beş sene içinde, MTA'nın kasasına girecek şekilde vade yapılmıştır. Ancak, 
burada şunu belirtmek gerekir, MTA'nın bu sahalara yaptığı harcamaların, bugünkü reel de
ğerinin 50 milyar liranın çok üstünde olduğu söylenmektedir, örneğin, Adana-Karsantı, Manisa-
Çaldağ nikel sahalarına yapılan masrafların, bugünkü reel değerle, sahaların satış değerlerini 
birkaç misli katlayabileceğim inkâr etmek mümkün müdür? Bu kadar propagandası yapılan 
ve beş senede satılan sahaların satış değerinin, acaba MTA'nın bir yıllık bütçesinin yüzde kaçı 
olduğunu, Sayın Bakanın burada açıklamasını istiyorum, örneğin, 1991 yılı için istenen bütçe
nin, ancak yüzde 21'i civarında olduğunu belirtmek isterim. 

Sayın Bakan, MTA'nın bundan sonra kârlı alanlara yöneleceğini, bunların başında da al
tın, mermer ve kömür geldiğini ifade etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk sanayiinin bugün için, altın, mermer ve kömür madeni sıkıntı
sı içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bize göre bu anlayış, MTA'yı bir tüccar gibi 
görmekten başka bir şey değildir. MTA yanjış yönlendirilmektedir. Bu kurum için doğru he
defler belirleme çalışmaları yapılmamıştır. MTA'nın hangi madenlerin aranmasına öncelik ve
receği, kaynakların bu öncelik sırasına göre nasıl harcanacağı, işletmeci ve sanayi kuruluşları
nın ihtiyaçları göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmış olsaydı, Sayın Bakanın söylediği 
altın maden aramacılığının, listenin başında değil, sonunda olması gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Bakanlık, MTA ve Maden Dairesiyle ilgili bir başka konuya 
geçmek ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bir görüşünü aktarmak istiyorum : 

BAŞKAN — Lütfen kısa kesiniz. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 
ANAP zamanında çıkarılan 3213 sayılı Maden Yasasında, bu yasayı uygulamakla görevli 

Maden Dairesinin taşra örgütünün 6 ay içerisinde kurulması öngörüldüğü halde, aradan geçen 
5 sene içinde bu hüküm neden yerine getirilememiştir? Bunu, Sayın Bakanın açıklamasını isti
yoruz. Yasayı çıkaran sizsiniz, niye doğru dürüst uygulamıyorsunuz? Yasalar keyfî uygulama
lara dönüştürülebilir mi? Siz bugün, her şeyin Ankara'dan halledilmesinin yanlış olduğunu sa
vunuyor gözüküyorsunuz; ama uygulamaya gelince, tam tersini yapıyorsunuz. 

Maden Dairesine yılda 20-25 bin ruhsat talebi yapılmaktadır. Maden Dairesinde, Türkiye 
çapındaki bu işleri yürütmek için kaç tane maden mühendisi çalıştırabiliyorsunuz? Çalıştırdı
ğınız teknik elemanların sayısı nedir? Bu elemanların yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip 
olduklarını, örneğin kaç tanesinin daha önceki meslek yaşamlarında bir işletmede madencilik 
yaptıklarını bize söyleyebilir misiniz? ömürlerinde hiç madencilik yapmayan bu insanlar, ma
dencinin sorunlarını nasıl gereği gibi anlayabilecek ve yardımcı olabileceklerdir? Bu eleman
lar, önlerine gelen projeleri ne oranda kontrol edebileceklerdir? Bugün, bir işletme ruhsatı ala
bilmek için iki üç senesıra bekleyen madencilere, bu kurumun, gereği gibi hizmet verebildiği 
söylenebilir mi? 

Sayın milletvekilleri, müsaadenizle, madenciliğimizde yaşanan hazin tabloyu gözler önü
ne sererek sözlerime son vermek istiyorum : 
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Bir tarafta, binlerce teknik eleman, yeterli bilgi, araç, ve gereç ve laboratuvarlara sahip, 
Türkiye'ye yayılmış bölge müdürlükleri olan dev bir kuruluşumuz MTA var. Ancak, kapasite
sinin yüzde 20-30'undan faydalanabiliyoruz, yani bir başka deyişle, bu kurumu yüzde 70-80 
oranında atıl vaziyette tutup, bu kurumun bütçesinin yüzde 80'ini personel harcamalarına sarf 
ediyorsunuz, öbür tarafta, Ankara'da bir bina ve toplam 200-300 çalışanı ile, tüm Türkiye'de
ki madencilik faaliyetlerini yürütmeye çalışıyorsunuz!.. Bu bir çelişki değil midir? 

Maden Dairesine senede 20 binin üzerinde arama talebinde bulunuluyor; MTA da, senede 
ortalama 200-300 saha için arama talebinde bulunuyor, bu sahaları iki, üç sene alinde tutuyor 
ve ondan sonra terk etmek zorunda kalıyor. Yasa gereği, MTA'nın 1985 yılından beri bulup 
da satabildiği önemli bir maden sahası da yok zaten; ancak eskiden bulunulmuş sahaların önün
de, arkasında sondaj yaparak, rezerv artırma çalışmaları yapıyor veya kömür ararken tesadü
fen Tronom madenine rastlanıyor. Zira, bu Kurum, artık, yapısı gereği, işe yarar yeni bir ma
den sahası bulamaz hale gelmiştir. Bu işi yapmakla görevli elemanlar, aldıkları yetersiz ücret 
nedeniyle, ciddî olarak maden arama çalışmalarını yapamaz hale gelmişlerdir. Maden arayan
lar da, iyi sahalar üzerinden geçtikleri halde, görmez hale gelmişlerdir, tşe yarayan elemanlar 
hor görülmüş, sürülmüş, yönetim kademelerine sadece politik görüşleri uygun olanlar atan
mış ve atanmaktadır, örneğin, adı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olan bu kuruluşta, şu 
an, maden mühendisi olan bir tane daire başkanına veya bir tane bölge müdürüne rastlamak 
mümkün değildir. 

MTA, "Dünyanın en büyük krom yatağını buldum" diyor, yer yerinden oynuyor, televiz
yonda birinci haber olarak veriliyor; ama, ne çare ki, dünyanın en büyük krom yatağı 4 milyar 
liraya zor satılabiliyor; yüzde 30'u peşin alınıyor, geri kalanı için de üç yıllık vade yapılıyor. 

MTA, tzmir bölgesindeki bir mermer sahasını ihale yoluyla satmak için ilan veriyor; va
tandaş MTA'ya güvenerek para yatırıp, ihaleye katılıyor, sahayı satın alıyor; sonra, bu mermer 
sahasını işletebilmek için yol yapıyor, hazırlık çalışmalarını tamamlıyor; mermer olduğu belir
tilen koordinatlarda, mermer üretimine geçecek; bir de bakıyor ki, ortada mermer yok! Bu
nun üzerine sahayı terk ediyor ve MTA'yı, ödediği ihale parasını kendisine vermesi için mahke
meye veriyor. 

Sayın milletvekilleri, işte son on senede MTA bu hale getiriliyor. Politik atamaların sonu
cu MTA, gerçekten çalışan, üretken teknik elemanlarını küstürüyor, âdeta eziyor. MTA, yüzde 
70-80 atıl vaziyette tutulurken, Maden Dairesinde binlerce dosya üst üste birikiyor; projeleri, 
gereği gibi değerlendirecek eleman yok, alet yok, laboratuvar yok, bilgi birimi yok... Bu duru
mu iyi değerlendiren vatandaşın, yalan yanlış bilgileri içeren; ama şekli uygun dosyaları Ma
den Dairesinde birbiri ardına sıralanıyor... Maden Dairesindeki bu gidişatta, herkes, işinin bir 
an önce halledilebilmesi için, bazen de politik gücünü kullanıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu tablo karşısında çözüm öneriniz nedir diye sorarsanız; çözüm, 
MTA'nın, ruhsat alan kurum olmaktan çıkarılıp, hizmet veren bir yapıya kavuşturulmasıyla, 
yani MTA'nın sadece bir hizmet sektörüne dönüştürülmesiyle bu sorun çözülebilir. MTA, ruh
sat talebinde bulunmaz; ama Türkiye Kömür işletmeleri ruhsat talebinde bulunur, Etibank ruhsat 
talebinde bulunur, Demir-Çelik ruhsat talebinde bulunur; MTA, ruhsat talebinde bulunan devlet 
veya özel kuruluşların işlerini, istemleri olduğu takdirde, bu istemleri doğrultusunda yapacağı 
ikili anlaşmalarla arama ve diğer faaliyetler olarak yürütebilir. 
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MTA, bugünkü Maden Dairesinin yaptığı işleri, Türkiye çapında çok başanh bir şekilde 
yerine getirebilir; Maden Dairesi ise, Türkiye'nin madencilik politikasının ne olması, nasıl ol
ması gerektiğini ortaya koyan, görüş üreten otoriter bir kurum olarak yeniden örgütlenebilir. 

MTA'nın yeniden yukarıda belirtilen çerçevede örgütlenmesi sayesinde madenciliğimiz kör 
topal olmaktan kurtulabilir. MTA'nın resmî olsun, özel olsun, tüm madencilik kuruluşlarına 
verebileceği çok büyük hizmetler vardır. Bu hizmetleri verebilecek bir dinamizme kavuştuğu 
an, madenciliğimizde büyük bir atılım olabilir. 

Madencilere her türlü madencilik hizmetini verebilecek tek kuruluş, MTA'dır. Zaten, bu
gün MTA'nın rezerv belirlemesi yaptığı sahalar, işletmeci kuruluşa geçince, işletmeci kuruluş 
tarafından yeniden işletmeye yönelik olarak rezerv belirleme çalışmaları yapılmıyor mu?.. O 
halde, niye daha hâlâ bu yanlışlarda ısrar ediyoruz?.. 

MTA, ruhsat alma yerine, ruhsat alanlara hizmet veren bir kurum haline getirilirse, bu
günkü örgüt yapısı ile, madencilik faaliyetleri, sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin dört bir 
yanından yürütülebilir hale gelir; bu işler için yeniden bir taşra örgütlenmesine gerek kalmaz. 

Sayın Başkanın müsamahalarına teşekkür ediyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, 1991 Yılı Bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını ve 

mutluluk getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Programa kaldığımız yerden devam etmek ve saat 14.15'te toplanmak üzere, birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saat : 14.15 

BAŞKAN — Baskanvekffi : E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangttl (İstanbul), AU Sami Akkas (Balıkesir) 

— — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nti Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1991 Malt Ydt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kurulular Bütçe Kanunu Tasardan 
üt 1989 Malt Ydt Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kamım Tasardan (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Saydan : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malt Ydt Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1989 Malt Ydt Kesmhesabt 

a) Bstrol İsleri Genel Müdürlüğü 
1. — Bttrd İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Mali Ydt Bütçesi 
2. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1989 Mali Ydt Kesmhesabt 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Daha önce, siyasî parti grupları sözcüleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üze-

rindek konuşmalarını tamamlamışlardı. 
Sayın Bakan, söz istiyor musunuz? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — İstiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 1991 malî yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üze
rindeki muhalefet partisi sözcüsü arkadaşlarımızın eleştirilerini dinledik. 

Şimdi, ben de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşünü ve iktidarımızın bu olay
lara nasıl baktığını huzurlaranızda kısaca belirtmeye çalışacağım. 

Bildiğiniz gibi, enerji, bütün dünya milletlerinin gündeminin birinci maddesini uzun yıl
lardan beri işgal eden, toplumların gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan 
ve giderek de yoğun bir şekilde kullanılmaya devam edilen bir konudur. Dolayısıyla, buradaki 
konuşmalarla, sempozyumlarla, Bakanlık çalışmalarıyla, konunun önemini kısa zamanda ve 
görüşmelerle ortaya koymak mümkün değil; ama konuşan arkadaşlarımızın hemen hepsi, ola
yın önemini bildikleri için, zaman kifayetsizliğinden dolayı, kendi görüşlerini ortaya koymaya 
çalıştılar. 
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özellikle, 1980 öncesi Türkiye'de, gündemimizdeki en önemli konuların başında enerji ve 
anarşi geliyordu; ama bugün Türkiye, enerji problemlerinin büyük çapta üstesinden gelmiş, 
hatta gelecekteki enerji ihtiyaçlarının hazırlıklarını yapar duruma gelmiştir. Ben burada, "şunları 
bunları, yaptık, dağa taşa elektrik verdik" gibi birtakım sözler söylemeyeceğim. Çünkü bun
lar, Türkiye'de dört beş seneden beri konuşuluyor. 

1983 öncesi, günde ancak 37 saat siyah • beyaz televizyon seyredebildiğimizi, sanayimizin 
büyük bir kısmının enerji yokluğu nedeniyle çalışmadığını herkes biliyor. Oysa bugün, özellik
le elektrik enerjisi sektöründe mezralara kadar uzandığımızı, haftalık 300 saatin üzerindeki 
televizyon programının ülkemiz insanları tarafından seyredildiğini, hem de renkli seyredildiği
ni, sanayimizin tüm ihtiyacı olan enerjiyi karşıladıktan sonra, sıkışık anlarında komuş ülkele
rin imdatlarına yetiştiğimizi de huzurlarınızda belirtmek isterim. 

Büyük çapta, Körfez krizinden kaynaklanan petrol şokuna rağmen, Türkiye, ekonomik 
gücü nedeniyle, petrol ithal etmede herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamıştır. Geçmiş yıllarda, 
telsiz ve telekslerle Akdenizden tanker çevrilmeye çalışıldığını, 1 milyon dolarımız yetmediği 
için, Irak'tan petrolümüzün yüklenilmediğini hepimiz biliyoruz. Tabiî ki, bunlan, geçmişteki 
yanlışlardan bahsetmek için değil, geçmişteki imkânsızlıklarla bugünün imkânlarını mukayese 
etmek için söylüyorum. Bugün Türkiye, yalnız petrolün değil, hiçbir konuda, hiçbir ihtiyacı
nın sıkıntısını çekmemektedir. Bu da, Türkiye ekonomisinin, bugün geldiği -geçmişe göre- güçlü 
durumun en büyük göstergesidir. 

Türkiye'nin özellikle enerji sektöründe -arkadaşlarımızın da belirttiği gibi- dışa bağımlılı
ğı, şu anda bilinen rezervlerimize göre, kaçınılmazdır. 1990 yılında, dış enerjiye bağımlılığı
mız, yani ithal ettiğimiz miktar, tükettiğimiz toplam enerjinin yüzde 51'i mertebesindedir. Bu
nun büyük ağırlığını -hepinizin bildiği gibi- petrol teşkil etmektedir. 

Ülkemizde 1990'da, 51 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tüketilmiştir. Bunun önemli bir 
kısmı sanayide, teshinde, ulaştırmada, tarımda kullanılmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin yıl
da 3,5 milyon ton petrol üretebilir olduğunu; önümüzdeki yıllarda bu üretimin belki 4-5 mil
yon tona çıkabilmesinin muhtemel olduğunu ve her geçen yıl petrol tüketimimizin yüzde 5'lerin 
üzerinde arttığını, geniş imkânlı, büyük kapasiteli yeni rezervler bulamadığımız müddetçe, bu 
trendin böyle devam edeceğini, devam etmesinden başka çaremizin bulunmadığını belirtmek 
istiyorum. Ama, maalesef, Türkiye'mizde, özellikle petrol konusunda, uzun yıllardan beri -
cumhuriyet dönemi dahil- sayıca fazal olan ve petrol çıkması muhtemel yerlerin tümünün çok 
ciddî bir şekilde araştırılıp, buralarda 5 000 metrelere varan sondajların yapılamadığı da orta
dadır. Son yıllarda, özellikle Petrol Kanununda yapılan değişikliklerle, karasularımızın ötesin
de (Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere) petrol aramalarına açıldığımızı ve şu anda petrol 
araması için verilen, ruhsat sayısının 270'lere yaklaşmış olduğunu söylediğim zaman, son yıl
larda bu konuya yerli ve yabancı şirketlerin daha fazla talepte bulundukları ve araştırmalarını 
hızlandırdıkları da apaçık ortaya çıkacaktır. 

Umut ediyoruz ki, bu çalışmalarımızı daha da hızlandırdığımız ve daha çok sayıda bugü
ne kadar denenilrhemiş, Konya, Erzincan, Erzurum, Sivas gibi yerlerde tç Anadolu'da, özel
likle Karadeniz'de gerekli sondajları yaptığımız zaman, Türkiye'nin kendisine yetecek miktar
da petrol bulma ihtimali, büyük bir ihtimalle gündemimizdedir. 
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Petrolden daha uzun bahsetmek istemiyorum. Tabiî, petrol sanayiine dayalı rafinerilerde, 
iktidarımız zamanında, "hydrocracking" denilen, beyaz ürünü, ham petrolden çok fazla al
maya yönelik yatınmlar da yapılmaya başlanmıştır. Maalesef, bizim bugün Avrupa rafinerile
riyle, rekabet etmemiz, özellikle Amerika rafinerileriyle rekabet etmemiz mümkün değildir. Bizim 
şu anda mevcut rafine kapasitemiz 29 milyon ton olmasına rağmen, ancak 20 milyon ton civa
rında bir kapasite kullanılabilmekte ve maalesef, işlediğimiz ürünlerin yüzde 55'i beyaz ürün, 
yüzde 45'e yakını da siyah ürün olarak çıkmaktadır. Yani, değerli ürün daha az olarak çıkmak
tadır. Dolayısıyla, Batı'da bu rakamın yüzde 75'lerde olduğunu, Amerika'da yüzde 85'lere ka
dar çıktığını düşünürsek, bu konuda, bu yatırımları yapmada son derece geç kaldığımız ortaya 
çıkacaktır. Bu gerekçelerle, bu kadar büyük bir ekonomik değeri de Türk ekonomisine kazan
dırmak için, bu konuda, başta Orta Anadolu Rafinerisi olmak üzere, izmit'te büyük çapta 
yatırımlara girdik ve inanıyorum ki, önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bunların neticesini alacağız. 

Bunun dışında, özellikle kömürde, son yıllarda, başta termik santralların ihtiyaçları ol
mak üzere, büyük çapta üretim artışları sağlanmıştır. TKt'nin bünyesinde yapılan "yeniden 
yapılanma ve modernizasyon çalışmaları" neticesinde -ki henüz bitmemiştir- atıl duran kapa
sitemizin büyük bir kısmı harekete geçirilmiş, TKİ'de, malî kaynaklar, yerinde, israf edilme
den kullanıldığı için -arkadaşlarımızın da değindiği gibi-157 milyar lira borçtan, şu anda 600 
milyar liranın üzerinde nakit varlığa varma noktasına gelinmiştir. 

Tabiî ki, biz burada, 8 200 işçinin, 1 600 memurun fazla olduğunu söylerken, daha hâlâ 
modern işletmeye geçemediğimizi belirtmek için söyledik. Bu işçileri dışarıya atmak veyahut 
da sokağa koymak için herhangi bir girişim içinde bulunmamız, bunu düşünmemiz dahi müm
kün değildir. Ancak yeni yatırım imkânları açarak bu işçimizin tümünü çalışır hale getirmek, 
emekli oldukça da, yerine yenilerini almamak kaydıyla, tam rasyonel ve verimli çalışma trendi
ne o zaman kavuşmuş olacağız. 

Yine, TKt'nin bünyesinde yaptığımız araştırmalardan görünen şu olmuştur : Üretmiş ol
duğumuz kömür (özellikle Soma ve Tunçbilek kömürleri) vatandaşlarımız ve sanayiciler tara
fından beğenilen kömürdür. Üretim yerlerinin çoğunda eleme ve yıkama tesislerinin kifayetsiz 
olduğunu bildiğimiz için, bu yıl ilk defa Tunçbilek'te ve ondan sonra da Somâ'da olmak üzere 
üçer milyon tonluk yıkama ve eleme tesisleri kurarak, vatandaşlarımıza daha kaliteli, taşsız, 
topraksız ve kükürt miktarı nispeten azalmış temiz kömür verme çalışmalarına devam etmekteyiz. 

Yine bunun uzantısında -arkadaşlarımızın üzerinde sık sık durduktan konudur- Afşin-
Elbistan'ın 1 200 kalorili kömürlerini presleyerek, kalorilerini artırarak; yani 3 500'e çıkara
rak, Doğu Alman Tachrah firmasıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar, 1989 yılında bir nokta
ya gelmiş ve bu tesisin fızibil olabilmesi için kurulması gereken buhar tesislerinin 150 milyar 
gibi yüksek para tutması nedeniyle, bu 150 milyarlık yatırımın yerine, oradaki termik santral
ların çürük buharını değerlendirme yönünde yeni bir çalışmaya girişilmiştir ve bu çalışmamız 
devam etmektedir, özellikle iki Almanya'nın birleşmesinden dolayı da, proje ile olan çalışma 
koordinasyonu önemli bir şekilde aksamıştır; ama, Bakanlığımız tarafından takip edilen pro
jelerden bir tanesidir. Sebebi: Bu, hem buradaki düşük kalorili kömürleri 3 500 kaloriye çıka
rıp, ekonomiye kaynak temin etmek, hem de Doğu Anadoluda kış şartlarının ağır olması ne
deniyle kömürün yoğun bir şekilde kulanılması ve batıdan doğuya olan nakliyenin, büyük çapta 
yakıt israfına sebebiyet vermesinden dolayı, bu bölgeyi besleyebilmek için daha yakın bir mer-

'kezde, böylesine kalorisi yükseltilmiş kömürle, bu yöredeki insanlarımıza hem daha ucuz, hem 
daha kaliteli kömür verme çalışmalarından kaynaklanmıştır. 
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Madencilik sektörüne gelince : Arkadaşlarımızın konuşmalarından, maalesef madenci
lik konusunda çok iyi hazırianamadıkları ortaya çıktı. Burada bunu kendilerini suçlamak için 
söylemiyorum. Genellikle, maden odaları başkanlıklarındaki arkadaşlarımızdan alman yazı
lan burada okudukları intibaını verdiği için, üzerinde, kendilerinin fazla çalışmadıkları intiba
ını verdiler. Oysa, bizim zamanımızda madenciliğe çok daha fazla ehemmiyet verilmiştir. Dev
let Planlamanın yapmış olduğu çalışmaların neticelerini burada sizlere göstermek istiyorum : 

1980 yılında, özel sektörün madencilik yatırımları içresindeki payı yüzde 4,3 iken, 1989'da 
bu rakam yüzde 34'9'a çıkmıştır. Şimdi, burada önemli bir düşünce farkını, strateji farkını 
vurgulamak için bunu söyledim. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, madencilik, riski çok, yatırımı 
ağır ve çok zor şartlarda yapılan bir sanattır, bir sanayi sektörüdür. Büyük çapta da insan gü
cü istihdam etmektedir. 1980 öncesi sık sık devletleştirilmesinden dolayı, bu sektöre yatırım 
yapacak olan insanların güvensizliğe düşmesi yüzünden, uzun yıllar, ülkemizde özel sektör ta
rafından madencilik sektörüne yatınm yapılamamıştır. Bugün madencilikte belirli bir oranda 
sıkıntı varsa, asıl sebepleri oralarda yatmaktadır. Nitekim, iktidarımızın değiştirdiği Maden 
Kanunundan sonra, başta mermercilik olmak üzere kömür, krom ve diğer ekonomik değeri 
olan madenler konusunda çalışmaların arttığını, yalnız altında 22 tane firmanın arama yaptı
ğını, kromda ihtacatın büyük bir kısmının özel sektör tarafından yapıldığını ve 12 milyon ton 
kömürün, özel sektör tarafından üretildiğini burada belirtmek isterim. Mermerin, Maden Ka
nunuyla güvence altına alınmasından sonra, son derece modern teknoloji getirilerek mermerin 
israfı önlenmiş ve bu yılın ilk on ayında 50 milyon dolarlık mermer ihracatı yapılmıştır. De
mek oluyor ki, alman tedbirler ve ortaya konulan doğru politikalardan sonra, ülkemizde, her 
sektörde olduğu gibi, madencilik sektöründe de önemli gelişmeler, önemli çalışmalar başlamıştır. 

Şimdi Sayın Aksoy ve arkadaşları, çoğu zaman özel sektörden, serbest rekabetten yana 
olduklarını belirttiler. 

Acaba, SHP altı oktan bir tanesinden vaz mı geçiyor, diye bende tereddütler meydana ge
liyor. Değerli arkadaşlarımız, devletçilik okunu herhalde bundan sonra kaldıracaklar! Bizim 
tavsiyemiz de o yöndedir, bunda gocunacak herhani bir şey de yoktur. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Atatürk ilkelerine devam... 
VELt AKSOY (tzmir) — Hiçbir ilgisi yok... Hiçbir ilkemizden vazgeçmiyoruz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Yine, 

altın meselesinden bahsedildi. Bizim söylediğimiz şu : Maden Tetkik Arama, bir üniversite gi
bi, Türkiye'deki madenlerin araştırılmasını, analizini yapan bir kuruluş olmamalıydı; genel
likle ekonomik değeri yüksek olan altın, krom, kömür gibi madenlerin aranmasına yönelmeli, 
bunları tespit ettikten sonra -özel sektör aracılığıyla olsun, devlet aracılığıyla olsun- milletin 
hizmetine sunma yönünde çalışmalıydı. Bizim stratejimiz bu yönde olmuştur ve netice itiba
riyle, o yıllardan sonra altın araması konusunda büyük çapta çalışmalar yapılmıştır. Zannedi
yorum, yalnız bu konuda arama yapan -yerli firmalar hariç- 22 tane yabancı firma vardır. 

Herkes iyi biliyor ki, özellikle altın gibi madenlerin aranmaları, fizibilite çalışmaları, en 
az beş yıl gibi bir zaman almakta. 

Sayın Aksoy'un spesifik olarak üzerinde durduğu, Antalya Kesecik'Ie ilgili konuya cevap 
vermek istiyorum : Burada, tabiî altın değil, kumların içerisindeki plaselerde de altın mevcut
tur ve son yapılan analizlere göre de, bu altının içerisindeki yüzde 25'Iere varan ve 13 bin ton/yıl 
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kapasitede konsantre bakırın üretilmesinin mümkün olduğu görülmüştür. Kanada firmasıyla 
yapılan çalışmalar neticesinde, 14 milyar 128 milyon tutarındaki bu projenin, 7 milyar 927 mil
yonu fon tarafından, geri kalanı da Türkiye Kalkınma Bankası Tarafından desteklenecektir. 
Bu son gelişmeler, şu anda Türkiye Kalkınma Bankası tarafından incelenmektedir. 

İnanıyoruz ki, 1991 yılında ve daha sonraki yıllarda, bu sizin "Orada altın yok, bugün 
çalıştırılması ekonomik değil" diye iddia ettiğiniz proje, hem bu konuda öncü olması bakı
mından, hem de ekonomiye önemli kaynak temin etmesi bakımından, Türk ekonomisi için 
fevkalade önemli projelerin arasında yer alacaktır. 

Tabiî, madencilik, bir yandan riskli olması, yatırımının yüksek olması ve tehlikeli bir sek
tör olmasının yanında, dünya piyasalarında sık sık meydana gelen dalgalanmalardan da etki
lenmektedir. Dampingli fiyatlarda Güney Afrika'nın -kromda olduğu gibi- devreye girmesi ve 
uluslararası piyasalarda maden fiyatlarının düşmesinden dolayı, zaman zaman krize girilmek
tedir. tşte, krom, bu yıl, bu krizi yaşamaktadır. Buna rağmen, yine krom ihracatımız 78 mil
yon dolar mertebesinde gerçekleşmiştir. Fevkalade düşük fiyatlarla, zaman zaman da zararına 
ihraç edilmektedir. 

Dolayısıyla, madencilik sektörünün çok iyi desteklenmesi gerekir. Bu sektörün -ister özel 
sektör olsun, ister devlet sektörü olsun- devlet tarafından fonlarla, ihracatta verilen vergi iade-
leriyle mutlaka desteklenmesi lazım ki bütün dünyada bu iş böyle yapılmaktadır. 

İşte biz, Madencilik Fonunu, ancak 1990 yılında devreye sokarak, buradan, başta demir 
-çelik'e stok kredisi olarak, arkasından Yeniçeltek'te meydana gelen kazanın sebeplerinin orta
dan kaldırılması ve ocakta yapılacak olan modernizasyon çalışmaları için S milyar lira verdik 
ve netice itibariyle de, o tesis, bugün kâr eder ve sıkıntılarının büyük bir kısmını aşmış durum
da, faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bunun yanında, yine sözlerimin başında belirttiğim gibi, mermer yatırımı yapan, özellik
le ciddî tesisler kuran madencilerimize de önemli miktarda teşvik vermeye çalışıyoruz; ama, 
Madencilik Fonunun yarısına yakın bir bölümünün Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıl
ması -ki biz onu yüzde 30'a düşürdük- ve kalanının da -fonla ilgili tüzük ve yönetmeliklerin 
hazır olmaması sebebiyle- Ankara'nın hava kirliliğinin önlenmesi için, ithal kömürün vatan
daşımıza sübvansiyonlu fiyatla verilebilmesi amacıyla Ankara Belediyesi tarafından kullanıl
masından dolayı -ki biz onun da önemli olduğuna inanıyoruz- bizatihi bu sektörün içine gir
mesi gereken fon kaynaklarından -çevre meselesinden dolayı- yeterince desteklenmemi$tir. Bun
dan sonraki yıllarda kaynaklar büyüdükçe, bu sektör, bu fon tarafından güçlü bir şekilde des
teklenecektir. Verilmiş olan krediler de, genellikle banka kredileri olmakta, karşılığında temi
nat alınmakta -ki bu teminatlar çoğu zaman gayrimenkul olmakta- ve kredilerin faizleri de 
Merkez Bankası reeskont kredilerinin seviyesinde bulunmaktadır. Krediler S cins olduğu için, 
en ucuz kredi, araştırma kredileri olmakta ve tevsi kredisi stok ve diğer krediler şeklinde de
vam etmektedir. 

Adana-Karsantı krom meselesinde, haber "84 milyon ton krom bulduk" gibi bir hava ile 
lanse edilmemiştir. Burada bulunan rezervin atıl durması, yıllardan beri incelenmemiş, işlen
memiş olması ve ekonomiye kaynak üretememesinden dolayı MTA'da genel politika gereği, başta 
ponzalar olmak üzere -ki biliyorsunuz çoğu, vatandaşlar tarafından yağmalanıyordu- bunlar 
ilan edilerek yarışmaya açılmış ve en fazla teklifi veren firmaya ihale edilmiştir. Bu projenin 
ihalesi birinci defasında bir vatandaşın 2 milyar SOO milyoniira, bir diğerinin de 2 milyar 
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501 milyon lira vermiş olması sebebiyle iptal edilmiş ve proje yeniden ihaleye çıkarılmıştır. Yeni 
ihale Etibank tarafından 4 milyar liraya alınmıştır ve şartname gereği, ayrıca, her yıl üretilen 
krom madeninin yüzde 5'i de yine, MTA'ya kaynaklarında kullanılmak ve araştırmalarını de
vam ettirmek için fon olarak verilecektir. 

Şimdi, bunun yanında, 1990 yılında MTA tarafından Kırklareli tğneada'da 0,5 gram/ton 
tenörde 112 500 ton görünür altın rezervi, îzmir Zeytinlikte 4,5 gram/ton tenörde 487,5 ton 
görünür altın rezervi keşfedilmiş ve Artvin Seyitler'de yüzde 2,1 bakır tenörde 100 bin ton gö
rünür muhtemel bakır, çinko, kurşun rezervi; Sivas Ulaş Ekincioğlu'nda yüzde 40-60 silisyum-
dioksit tenörde 170 bin ton görünür muhtemel stronsiyum rezervi bulunmuştur. Yine, Denizli 
Çivril'de 1 876 kilo/kalorilik 502 401 ton görünür linyit rezervi; Çorum Alpagut Dodurga'da 
3 100 kilo/kalorilik ısı değerli 8 milyon 800 bin ton, görünür muhtemel rezervli linyit kömürü; 
Adana Tufanbeyli'de 1 350 kilo/kalorilik 70 milyon ton görünür rezervli linyit kömürü; bakır 
rezervi bulunmuştur. 

Şimdi, müsaade ederseniz, kısaca, Türkiye Elektrik Kurumundaki çalışmalar ve oradaki 
rakamlara değinmek istiyorum. Arkadaşlarımızın bir kısmı bu artışları katlarla ifade ederken, 
tabiî ki, ister istemez bir yanılgıya düştüler. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, elektrik 
enerjisine doyum arttıkça, talep artış oranları gittikçe azalmaktadır. Nitekim, 1940 ile 1950 ara
sında bu artış 1 989; 1950 ile 1960 arasında 3 560; 1960 ile 1970 arasında 3,06; 1970 ile 1980 
arasında 2,85; 1980 ile 1990 arasında 2,32 olmuş ve muhtemelen 1990 ile 2000 yılları arasında 
da yine 3,30 mertebesinde seyredecektir. 

Türkiye'nin şu anda, elektrik tüketiminde dünya ortalamalarının yarısında olduğunu, biz 
defaatle söyledik. Şu anda içinde bulunduğumuz durumun rahatlığına kapılıp, enerji yatırım
larında herhangi bir kısıntı yaptığımız zaman, geçmişteki o çok zor günlere dönmemiz muhte
meldir. Onun için, başta nükleer santrallar olmak üzere, Türkiye, kendi yerli linyitleriyle bera
ber hidroliklerinin tümünü değerlendirmek zorundadır; ama, herkes çok iyi biliyor ki, bütün 
dünyada elektrik enerjisi gibi yoğun kullanılan her türlü enerji şekline rahatlıkla dönebilen 
bir enerji türünün üretilmesi, yatırımları, nakli ve kullanılmasının son derece zor olmasının 
yanında, bu kaynakların mutlaka değişik kaynaklara dayanması, yani yumurtaların aynı sepe
te konulmaması bakımından da enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, fevkalade önemlidir, tşte 
bunun için, 1989 yılında büyük kurak bir dönem geçmesine rağmen, bizim termik santral ka
pasitemizin yüksek olmasından dolayı herhangi bir enerji kısıntısıyla, elektrik enerjisi kısıntı-
sıyla karşı karşıya kalınmamıştır. 

Bunun yanında, bir yandan doğal gaza dayalı santralları kurarken, bir yandan ithal kö
müre ve ona paralel olarak da mutlak surette nükleer santrallara geçmek mecburiyetimiz var. 

Zaman zaman basın tarafından da sorulan bu nükleer santrallar konusuna, müsaade eder
seniz, biraz geniş bir şekilde değinmek istiyorum : Türkiye, 1960'lı yıllardan beri nükleer tek
nolojiye geçebilmek için önemli gayretler göstermiş; belki kaynak olarak, para olarak, finans
man olarak büyük kaynaklarını bu sahaya aktaramamış; ama, çoğu üniversitelerinde fizik mü
hendisleri, nükleer teknolojiye yatkın insanlar yetiştirmiş, bunların büyük bir kısmını yurt dı
şına göndermiş, master yaptırmış, büyük bir kısmını yine yurt dışında değişik yerlerde nükleer 
santrallarda çalıştırmış; ama, hiçbirisine bu sahada bir iş veremediği için, bir hareket olmadığı 
için, hepsi kütüphanedeki kitaplar gibi kalmış ve netice itibariyle, bu bilgi birikimlerini mille
tin menfaatine, toplumun menfaatine, bu sahada gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, nükleer 

— 778 — 



T.B.M.M. B : 52 18.12.1990 0 : 2 

enerjinin insanların hizmetine sunulmasının yanında, nükleer tıpta kullanılmasına kadar, bü
yük çapta bu insanlardan istifade edememiş. Dolayısıyla, bu düşüncenin ışığında 1997, 1998, 
hatta 2000 yıllarında en geç Türkiye'nin ticarî boyutta bir nükleer santral kurma mecburiyeti 
de var. Çünkü, bizim yerli linyitlerimizde şu anda revize edip büyütebileceğimiz, kala kala 300 
megavat Kangal'da, 300 megavat Çayırhan'da ve geri kalan rezervimizin tümünün de Afşin-
Elbistan'da olduğunu düşünürseniz, kendi linyit kaynaklarımızdan 2000 yıllarındaki Türkiye'
nin ihtiyaçlarını karşılamamızın mümkün olmadığını göreceksiniz. 

Bir sürü hesaplara rağmen, Türkiye'de 122 milyar kilovat/saat yıllık hidrolik potansiyelin 
olduğu söylenmesine rağmen, bunun çok sayıda küçük projeyi kapsaması, 474 proje olması 
ve büyük bir kısmının da bugünkü şartlarda fizibl olmamasından dolayı, biz parayı resmen 
bulsak dahi -ki o finansmanı bulmamız mümkün değil- bu kaynakların tümünü 2000-200S yıl
larına kadar hizmete sokmamız da mümkün değil. 

Görülüyor ki, bizim mutlak surette nükleer teknolojiye, en azından Türkiye'deki elektrik 
ihtiyacını karşılama bakımından geçme mecburiyetimiz var. İşte, bu ticarî boyutta nükleer sant-
rallara geçmeden önce, bu santralları çalıştırabilecek ve bu santral kurulurken teknolojisini elinde 
bulunduran firmalarla en azından pazarlık yapabilecek bilgi ve beceri düzeyine gelmiş teknik 
elemanlara, bu konuda yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Onun için, J988 yılından beri çalış
malarını sürdürdüğümüz, yedi gelişmiş nükleer tekelin dışında bulunan Arjantin ile, bu işin 
teknolojisini öğrenmek bakımından ve kayıtsız şartsız dizaynından, resimlemesinden, yan sa
nayiine kadar tamamen mutabık kaldığımız ve laboratuvar bazında bir tane Arjantin'de, bir 
tane Türkiye'de bire bir 25 megavatlık santral kurarak, burada insanlarımızı teknolojinin bü
tün inceliklerine kadar eğitmek, bu eğitimi aldıktan sonra nükleer tıbba geçmek ve onun aka
binde de Türkiye'de ticarî boyutta kurulacak santralların pazarlığından işletmesine kadar çalı
şacak insanları yetiştirmek için böyle bir proje geliştirdik. Bunun maliyeti de 50 milyon dolar 
mertebesinde ki, böylesine büyük ve önemli bir iş için bu büvük bir rakam değil. 

Nükleer teknolojinin ülkemize girmesinin, enerji ihtiyacını karşılamasının yanında, bu
nun uygulandığı ve teknolojisinin bulunduğu ülkelerin, dünya milletleri arasında nasıl saygın 
bir yerinin olduğunu ve bunun en azından yan sanayiinin ülkemize girmesi bakımından mem
leketimize verecek olduğu katkıları düşünürseniz ve teknolojik arenada bir kademe daha sıçra
mamızı temin edeceğini düşünürseniz, fevkalade önemli bir hadisedir; artı, bugün dünyada, 
Çernobil hadisesinin dışında, nükleer santrallar, termik santrallardan, özellikle kömüre dayalı 
santrallardan çok daha temiz, çevre problemleri son derece az olan santrallardır ki, buna ilave
ten son yıllarda bunun son jenerasyonunu, yani emniyet ve teknoloji yönünden bir kademe 
daha iyisini üretme yönünde firmaların yoğun çalışmaları var. Tahmin ediyorum, bu son jene
rasyonu, en iyi teknolojiyi ve en güvenilir santralları ülkemize kurma fırsatı bizim İktidarımı
za nasip olacaktır. 

Bunun yanında, arkadaşlarımızın üzerinde çok durduğu, elektrik tüketimindeki artışların 
az olduğu konusundaki rakamları da söylemek istiyorum. Elektrik talep artışı 1983 'te yüzde 
4,4; 1984'te yüzde 12,5; 1985'te yüzde 9,3; 1986'da yüzde 11,3; 1987'de yüzde 11; 1988*de yüz
de 7,8 1989'da yüzde 8,6 olmuş ve 1990'ın şu ana kadarki rakamı da yüzde 8,6'dır. Bu rakam
lar, küçümsenecek rakamlar değildir. Ortalama yüzde 9,5'i tutan bir trendi Türkiye'nin bun
dan sonra da devam ettirmesi halinde, 2000 yılına kadar elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşıla
yabilmemiz ve şu anda var olan birtakım darboğazlarımızı -ki, onlara biraz sonra geleceğim-
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aşabilmemiz için, bu sahaya en azından 25 milyar dolar yatırım yapmamız gerekmektedir. Do
layısıyla, bu kadar büyük bir meblağı devlet bütçesinden artırıp bu kaynaklara yöneltmemiz 
ve bu ihtiyaçları karşılamamız mümkün olmadığı için, biz bu sahanın içine, özel sektörün gü
cünü ve finansman imkânlarını da çektik. 

tşte, onun için, "yap-işlet-devret" modeliyle başlatmış olduğumuz çalışmalar, birtakım 
sebeplerden dolayı istenilen noktaya gelememiştir. Bunlardan bir tanesi, son zamanlarda Kör
fez krizinden dolayı, firmaların bu işe biraz soğuk bakması, bunun yanında, daha önceki ça
lışmalarımızda firmaların birtakım ekstra güvence istemeleri ve bu güvenceler karşısında Ba
kanlığımızın pazarlık yaparak bu işleri yumuşatma arzusudur. Dolayısıyla, netice itibariyle yap-
işlet-devret modelinin en çok savunulan tarafı, riskin yapımcı firma tarafından üstlenilmiş ol
masıdır ve projelerin daha fizibl, daha rantabl, daha az kaynak israfına yönelik mahiyette di
zayn edilmesi ve projelendirilmesi yönünde büyük bir avantajı var; ama bunun yanında, satı
lan elektriğin garanti edilmesi ve bunun yanında, yapılacak olan yatırımların first majör duru
munda, fon tarafından garanti altına alınması gibi birtakım riskin yavaş yavaş tekrar devlet 
sektörüne, yani Bakanlık üzerine gelmemesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tabiî ki, 
bir yabancı, ülkemizde yatırım yaparken, bizim insanımızın da dışarıda yatırım yaparken dü
şündüğü gibi, her türlü riski, hatta Körfez hadisesinden doğacak olan riskleri dahi hesap et
mek zorunda. Nitekim, arkadaşlarımızın söylediği gibi, bir sürü proje üzerinde çalışma olma
sına rağmen, öyle koşa koşa kimse gelip, yap-işlet-devret projelerinin üzerine balıklama atla-
mamıştır. Nitekim, bu ithal kömüre dayalı santrallardan en çok eleştirilenlerden bir tanesi Ali
ağa olmasına rağmen, başlangıçta tam beş firma bu işin içerisine girmiş, ki güçlü firmalar BECH-
TEL, WESTÎNGHAUS, ABB gibi; ama, bunların içerisinden yalnız bizim istediğimiz şartlara 
uyan ve yalnız kredi paketini noksansız tamamlayan EPDC Japon Firması olmuştur, ki o fir
manın da sermayesinin yüzde 70'i devletindir, devlete ait olan bir firmadır. Konu buraya gel
mişken ifade etmeliyim ki, bu yap-işlet-devret'lerle ilgili olarak, ithal kömüre dayalı santralla-
ra bizim ihtiyacımız vardır. Çünkü Türkiye, gelecekteki enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 
hem enerjiyi çeşitlendirme, kaynakları çeşitlendirme yönünden, hem de büyük çapta talepler 
karşısında, böyle küçük santrallarla, 50-60'larla mesafe kat etmesi mümkün olmadığı için, bu 
tip santrallara gitmek zorundadır. 

Zaten, Türkiye, doğal gaz santralının dahi yakıtını dışarıdan ithal etmekte, hemen hemen 
petrolünün tümünü dışardan ithal etmekte iken, kömürü dışarıdan ithal etmesinin büyük bir 
sakıncası yoktur. Üstelik, bizim, kendi yerli kömürlerimizle, bu yörede özellikle sahil bantla
rında, bu kapasitede, temiz, bir santral, çevre problemi yaratmayan bir santral inşa etmemiz 
de mümkün değildir. Çünkü desülfürizasyon kullanmadığımız halde, kendi kömürlerimizle el
de edecek olduğumuz santralların kükürtten ve diğer gazlardan dolayı çevreye verecek olduk
ları zarar 18 misli fazla olmaktadır. Yani, ithal kömürle yapacağımız bir santralın çevreye vere
cek olduğu zarar, kendi yerli kömürümüzle yaptığımızın -desülfürizasyonsuz- vereceği zarar
dan 18 misli az olmaktadır. Dolayısıyla, biz bütün bu faktörleri değerlendirdik... 

Hani, bazen arkadaşlarımız, "Niçin Yatağan ve Kemerköy denemesinden sonra ithal kö
müre dayalı santrala geçtiniz?" diyorlar, tşte, olayın çözümü ve sorunun cevabı da orada. Ya
tağan ve Kemerköy denemesinden sonra, kendi kömürlerimizle bu santralların yapılamayaca
ğı; yani çevre problemlerinin çözülemeyeceği düşüncesi nedeniyle ithal kömüre gidilmiştir. Ve 
bugün dünyanın pekçok yerinde, başta Japonya olmak üzere, ki çevre yönetmelik şartlarının 
en sert olduğu İsveç'in Stockholm şehrinde, tam şehrin merkezinde, ithal kömüre dayalı elek
trik santralı vardır. Ben, mayıs ayının sonunda gidip o santralı bizzat yerinde inceledim ve bü
tün çevre tedbirlerinin alınmış, problemlerinin çözülmüş olduğunu gördüm. 
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Onun için, zaman zaman gündeme getirilen bu konunun, öyle sansasyon yaratıldığı şekil
de bir çevre problemi yaratmayacağını, bu memleketin Enerji Bakanı olarak, huzurlarınızda, 
inandığım için tekrar tekrar söylüyorum. Bu santrala ihtiyacımız var. Bu yöre, sanayi bölgesi; 
şu anda 700 megavatlık talep var. Burada yakın bir yerde yapmamız lazım, ki hem had masra
fım yapmayalım, hem kayıplarımız az olsun; artı, sahillerde yapmak zorundayız; çünkü soğut
ma suyu problemi ve liman problemi var. 

Bunun yanında, çevre problemlerinin hemen hemen hepsi, bugünkü teknolojinin verdiği 
imkânlar ölçüsünde, çözüme kavuşturulmuştur : ÇED Raporundan, gelecek olan gemilerin 
sintine sularının çevreye yayımlamasına kadar, çıkacak olan küllerin baraja nakledilip, orada 
peyderpey üzerinin kapatılıp yeşillendirilmesine kadar... Ki, orada bizim yapacak olduğumuz 
santralın, bırakın çevre kirliliği yaratmasını, bir yerde, o çevreyi düzene sokacak niteliğe ve projeye 
kavuşturulmuştur. Dolayısıyla, olayın bir başka tarafı daha vardır. Santralın yapımında S bin 
-10 bin kişinin çalışmasının ötesinde, 1 200 kişinin işletme anında çalışmasının ötesinde, insa
nımıza iş vermesinin yanında, sanayileşmekte olan bir ülkenin, sanayiinin kanını temin etmesi
nin, istihdam açmasının yanında, bizim olaya bir başka boyutta daha bakmamız lazım : Hepi
niz çok iyi biliyorsunuz ki, 1890 yılında Japon ve Osmanlı imparatorluğu üzerinde, Batının 
emperyalist baskıları vardı ve o yıllarda bu iki ülke, iki milleti birleştirebilmek için, karşı cephe 
oluşturabilmek için, karşılıklı elçi teatisinde bulundular, tik defa Japon Elçisi Avrupa üzerin
den istanbul'a, gelmiş, arkasından ErtuğruTla Japonya'ya bizim elçimiz gitmiş, dönüşte de 
o kazaya uğramış ve şehit olmuştu. O günden bugüne devam eden Türk - Japon dostluğunun, 
bundan sonra da daha iyi bir şekilde, daha iyi ilişkilerle devam etmesi lazım; Türkiye'nin de, 
Japonya'nın da buna ihtiyacı var. Çünkü, bugün dünyanın ikinci süper devi olan, özellikle tek
nolojinin bazı konularında dünyanın bir numaralı süperi olan Japonya'nın, Asyanın doğusun
daki bir ülkeyle, Asyanın batısındaki genç nüfuslu Türkiye'nin ekonomik işbirliğine girme mec
buriyeti var. Çünkü, günümüz dünyası şiddetle bir ekonomik savaşın içine giriyor; korkunç 
bir yarış var : AET'nin bir araya gelmesi, Amerika'nın pazarlara girme çalışması, Uzakdoğu-
da yeni bir patlamanın meydana gelmesi... Türkiye, bu gelişen yeni konjonktürlerde yalnız kal
mamak ve gücünü teksif edip, yarışabilmek için, Japonya ile işbirliği yapmak zorundadır, bu
nun bir tarafı bu. 

İkinci tarafı: Japon sermayesi son derece nazlıdır; yüzbin defa hesap yapmadan gelmez. 
Eğer bu, Aliağa, Toyota gibi vesilelerle Japon sermayesini Türkiye'ye çekebildiğim ve buna pa
ralel olarak, Japon insanının, iş ahlakı, milliyetçilik duygusu, çalışma şevki ve düzenini, fev
kalade iyi meziyetleri olduğuna inandığım ve bildiğim -çünkü, benim insanım gidiyor, Avru
pa'da en çalışkan işçi oluyor; geliyor, aslında sistemin yanlışlığından, onu iyi organize ve moti
ve edemediğimizden dolayı kendisine tembel diyoruz- Türk insanına şırınga ettiğim zaman, 
yani bu iki unsuru birleştirdiğimiz zaman, Türkiye'nin önündeki engellerin büyük bir kısmı
nın aşılacağına ve milletimizin bundan büyük çapta istifade edeceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine arkadaşlarımızın çoğunun üzerinde durduğu, zaman zaman 
bu Meclis kürsüsünden veya gazete sütunlarından halka yanlış aksettirilen bir konunun üze
rinde durmak istiyorum; o da, Afşin-EIbistan konusudur. 

Şunu herkesin iyi bilmesi lazım ki, Afşin-EIbistan, Türkiye'nin en büyük kömür rezervi
nin bulunduğu yöredir ve bu kömürlerden, elektrik enerjisi elde etmenin dışında, demin söyle
diğim projenin dışında, istifade etmek hemen hemen mümkün değildir. Dolayısıyla, elektrik 
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enerjisi yönünden dahi böylesine dışa bağımlı olan bir ülkenin, böylesine bir potansiyelini ülke 
ekonomisine katması en akılcı yoldur ve santralın orada yapılması düşüncesi de, en doğru dü
şüncedir; biz de ondan farklı düşünmüyoruz, kimse yanlış anlamasın. Ama, o günün şartla
rında, özellikle 1974'lü yıllarda Kıbrıs Harekâtından sonra Amerika'nın ambargo koymasın? 
dan, Batı dünyasından kredi alınamamasmdan, bu denli büyük santrallann yapımı için bizde 
gerekli şekilde teknik eleman yetişmemiş olmasından, projeye yabancı olmamızdan dolayı, ar
tı, burada 25 firmaya ayrı ayrı iş verilmesinden, koordinasyonun sağlanamamasından dolayı, 
bu tesis pahalıya mal edilmiştir; söylediğimiz budur. 3 200 dolar yalnız santrala, 1 800 dolara 
yakın da, kömüre yapılan yatırım vardır. 

İşte, altyapısı da hazır yapılmışken, ekonomik kanın bir kısmı oraya şöyle veya böyle ak
mışken, bu santralı tevsi etmek, yeni yeni üniteler ilave etmek durumundayız; doğru düşünce 
de budur. Biz de, ilk etapta 5 ve 6 ncı ünitelerinin inşaatını, önümüzdeki yıl, 199rde, uluslara
rası yarışmaya açarak hem krediyi yüzde yüz dışarıdan getirme, hem daha başka şartlarla es
nek, fleksibl olarak bu teklifleri alıp -bunu Bütçe Komisyonunda da söyledim- inanıyorum ki, 
anahtar teslimi, herhangi bir fiyat artışına sebebiyet vermeden, bugünkü şartlarda biz bunun 
tesis maliyetini, yani kilovatının maliyetini 1 000 doların altında yaptırmak durumundayız. Şu 
anda pazarlık gücümüz eskisinden çok farklı. Bugün çok rahatlıkla, herhangi bir kredi konu
sunda, Dünya Bankası kaynaklarına gitmeden, daha uygun krediler bulmanın yanında, dünya 
pazarlarının bu tip santrallarda sıkışmış olmasından dolayı da rekabet şansımız daha fazladır 
ve ülkemize menfaat kazandırmamız için zaman da uygundur. 

Yine, arkadaşlarımızın üzerinde çok durdukları, "Atatürk hatları" meselesine gelince : 
Bildiğiniz gibi, Devlet Su tşleri tarafından inşa ve kontrol edilen Atatürk Barajının -ki, hepi
mizin övündüğü dev bir proje- 1991 yılı Mayısında 1 inci ünitesinin devreye girmesi planlan
mıştır. 8,9 milyar kilovat/saat elektrik üretecek olan bu santralın ve dolayısıyla bu santralın 
bitmesine paralel olarak, toplamı 2 700 - 2 800 kilometre boyunda olan Atatürk-Elbistan-tstanbul 
hattının mutlaka yapılması gerekiyordu. 

Dünya Bankasıyla devam eden görüşmelerden temin edilebilen kredi miktarı 160 milyon 
dolar olmuştur; oysa, projenin toplam maliyeti 6S0 milyon dolar civarındaydı. Netice itibariy
le, Dünya Bankası kredilerinin yüzde 7,5 olan faizinin, ilave masraflarıyla yüzde 8,75'i bulma
sı ve dünyada bazı şirketlerin iş imkânının bulunmamasından dolayı, biz bu projenin önemli 
bir bölümünü Fransız, İtalyan, Alman firmalarının ve devletlerinin, "soft-loan" dediğimiz, 
yüzde 2 faizli, 10 yıl ödemesiz, 30 yıl vadeli kredileriyle; -ki bu oran, projenin içerisinde yüzde 
55 mertebesindedir- bir kısmını, "export kredi" dedidiğimiz, daha orta yumuşak kredi yoluy
la; bir kısmını da "commercial credit" dediğimiz kredi şartlarıyla ihale ettik. Yapılan hesapla
ra göre, Dünya Bankası kredisiyle ihale edilmiş olsaydı, -ki o günlerde o şartlar yoktu; ancak 
Körfez krizinden sonra Dünya Bankası biraz daha sıcak bakmaya başladı bize- bu ihale bize, 
220 milyon dolar daha pahalıya mal olacaktı. Bunu da huzurlarınızda belirtmek isterim. 

Arkadaşlarımızın, bu projenin herhangi bir paketiyle ilgili bir problemi varsa, bütün ku
rumlarımız bu görüşlere, görüşmelere açıktır. 

Sayın Atalay'ın, "11 ay önce" diye belirttiği konuda da birkaç şey söylemek istiyorum. 
11 ay önce, bunun bir bölümünün, yalnız malzemesinin ihalesi yapılmış, malzemesi alınmıştır. 
Bu ihalelerde farklılıklar da var; bir kısmı anahtar teslimi oluyor, bir kısmının malzemesini 
Türkiye Elektrik Kurumu alıyor, bir bölümünü başkasına veriyor, montajını bir başkasına ve
riyor ve koordinasyonsuzluktan da, bu işlerin çoğu, zamanında bitmiyor. 
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11 ay önce, bu bölümünün yalnız malzeme ihalesi yapılmıştı. Bir hafta önce de, yine Dün
ya Bankası kredisi ile, bu işin, uluslararası firmalara ihalesi yapılmıştır. Şu anda da değerlen
dirme aşamasındadır; zannediyorum, bir-iki gün içerisinde nihaî değerlendirme ortaya çıkacaktır. 

Yine Sayın Atalay'ın ""Yaklaşık olarak 16 500 megavat kurulu gücünüz var; Puantınız 9 
bin megavat; yüzde 30 da yedek saysak, 12 bin megavat civarında eder; 3 500-4 bin megavat 
civarında fazlanız var. Buna rağmen üretimde sıkışıyorsunuz" gibi bir senaryosu oldu veya olaya 
bakışı oldu. 

Bir defa, yedek kapasiteler, puanta göre hesaplanmaz, ihtiyaca göre hesaplanır. Diyelim 
ki, Türkiye, 1990 yılında 60 milyar kilovat/saat enerji kullanacaktır... Termik santrallanmızın 
ortalama çalışma süresi fazladır, hi'troelektrik santrallanmızın düşüktür; projeye göre, bazıları 
yılda 2 bin saat, bazıları 4 bin saat, bazıları 2 bin saat, bazıları 2 bin saatin altında çalışmış 
varsayılır. Yani, enerji tüketiminin 60 milyar kilovat/saat olduğunu varsaydığımız zaman, bü
tün kurulu gücünüzün ortalama çalışma saatini de 5 bin saat olarak kabul etseniz, -ki, 5 bin 
yüksek bir rakamdır- yıllık elektrik üretimi 12 bin megavat eder. Yani, hesaplamada, yıllık tü
ketecek olduğunuz enerji miktarına göre, sizin tesislerinizin yıl içerisindeki optimun çalışabile-

v çekleri ortalama saat bulunur -ki münferiden hepsi tek tek hesaplanarak bir baza getirilir- on
dan sonra, yedekler üzerine ilave edilerek son rakam bulunur. 

Türkiye'de, geçen seneki kurak döneme rağmen, şu anda dahi herhangi bir boğazla karşı 
karşıya değiliz. Zaman zaman, suyun fazla olmasından dolayı, termik santraların bir kısmını 
devre dışı bırakıyoruz. Yalnız, Yeniköy ve Seyitömer'de, geçen yılın kurak geçmesinden dolayı 
barajlarda su birikmemesinden soğutma suyu temin etmede sıkıntı görülmüş, zaman zaman 
bunların birer ünitesi devreye girmiştir. O dediğiniz doğrudur. 

Bunun yanında, ihracat ve ithalat meselesine de değinmek istiyorum. Bizim, 1996 yılına 
kadar, Rusya ile, elektrik enerjisi satın alma konusunda anlaşmamız var. 

TEYFtK KOÇAK (Ankara) — Rusya değil Sayın Bakan, Sovyetler Birliği. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Sovyet
ler Birliği ile... 

Dolayısıyla, bu anlaşmaya sadık kalmak zorundayız ve rakam da, 2,68 gibi düşük bir ra
kamdır. Artı, geçen sene, Gürcistan Bölgesinde sıkıntıları olmasından dolayı, almayıp, kendi
lerine 122 milyon kilovat/saat enerji sattık. Ama, dediğiniz gibi, Bulgaristan'a elektrik ihracı
mız, böyle az miktarda değil; zannediyorum yıl sonuna kadar bu rakam, 950 milyon kilovat/saat 
mertebesine gelecektir. Bulgaristan'a, daha fazla enerji de verebiliriz; ama, aramızdaki hat, daha 
önce onlardan enerji aldığımız hat, 526 megavatla çalışıyor şu anda; yani, biz onlara günde, 
yaklaşık 8,5-9 milyon kilovat/saat enerji vere biliyoruz, hattımız kifayetli olmadığı için daha 
fazla veremiyoruz. Yani, kapasitemizin ve imkânımızın kıtlığından değil, hatların yetersizliğin
den ve kapasitesinin şu anda tam dolu olmasından dolayı daha fazla veremiyoruz. Ayrıca, an
laşmamız gereği, bir kısmını Romanya'ya aktarıyor, bir kısmını da'Arnavutluk'a aktarıyor; do
layısıyla, tümünü de kendisi kullanmamış oluyor. 

Türkiye'nin, enerji sektöründe, özellikle elektrikte üzerinde durması gereken önemli ko
nulardan bir tanesi, İskandinav ülkelerinin yaptığı gibi, şebekelerini komşularıyla birbirine bağ
layarak bir merkezî yerden koordine ederek ve maliyet masraflarını minimize ederek, kendi eko
nomilerine katma değer sağlamaktır. Biz de, İran, güney ve kuzey komşularımızla, özellikle 

' Balkan ülkeleriyle kısa zamanda şebekelerimizi birbirimize bağlamak zorundayız. Bu da, geç 
kaldığımız konulardan bir tanesidir. 

— 783 — 



T.B.M.M. B:S2 18.12.1990 0 : 2 

1988 yılında ilk defa, bizim önderliğimizde, 4 Arap ülkesi artı Türkiye - Suriye, Türkiye-Ürdün, 
Mısır ve Irak olmak üzere başlatmış olduğumuz bu şekilde bağlantıların fizibiliteleri bitmiş, 
tslam Kalkınma Bankası tarafından da fizibilite çalışmalarının bedeli ödenmiş durumdadır. 
Ama, enerji kaynakları zengin bir ülke olması bakımından, İran'la hatlarımızı uzun vadeli bir
birine bağlamamız lazım. Şu anda görünürde 8-10 sene elektriğe ihtiyacı var, bizim, 8-10 sene 
kendisine elektrik verip, aynı hattan -ki "DC hat" dediğimiz, doğru akım hattı düşünüyoruz 
bunu- tekrar geri elektrik alma durumumuz var. Bunun bir an önce yapılması lazım; fakat ba
zı siyasî konulardan dolayı, bazı sebeplerden dolayı, istediğimiz hızla gitmemektedir. 

Bunun ötesinde, italya ile 10 yıllık bir bağlantı yapmak istiyoruz. Maalesef, geçmiş yıllar
da Bulgaristan üzerinden geçemedik, Yugoslavya da pek müsaade etmedi; çünkü büyük çapta 
komisyon istediler. Şimdi, Yunanistan üzerinden bir hatla beraber, Adriyatik Denizinden ye
raltı kablosuyla italya'ya kadar uzanmak ve Balkan ülkeleriyle şebekelerimizi birbirine bağla
mak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman, zaman dilimlerinin farklı olmasından, puan saatleri
nin farklı olmasından dolayı enerjiyi daha ucuza mal edeceğiz. Bunun yanında, şebekelerimizi 
birbirine bağladığımız için, yedek bulundurma mecburiyetimiz de asgarî düzeye inecek ve bu 
şebekenin içine girmiş olan her ülkenin, yapılacak ön yatırımı minimum seviyeye inecektir. Bir 
rakam vermem gerekirse, şu anda Balkan ülkelerinin kurulu kapasitesi 80 bin megavatın üze
rindedir. Şebekeleri birbirine bağladığımız zaman, yüzde 30 nispetinde mecbur kaldığımız ye
dek enerjiyi yüzde lS'Iere düşürdüğümüz zaman 12 bin megawat eder; ki, bugün bu 12 bin 
megawatın ortalama maliyeti, aşağı yukarı 18 milyaf dolar gibi yüksek rakamlara çıkmakta
dır. Bunu, bu konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için anlatmaya çalıştım. 

Bunun yanında, arkadaşlarımız, TEK'in finansman sıkıntılarının yarattığı sorundan bah
settiler, ödemeleri zamanında yapamadığından söz ettiler. 

Türkiye Elektrik Kurumunun şu anda hiçbir bankaya bir tek kuruş borcu yoktur; vergi 
borcu yoktur, sigortaya borcu yoktur. Başta TKÎ ve BOTAŞ olmak üzere, KİT'lere borcu yok
tur, Sadece Hazineye ve dış borcu vardır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Alacağı vardır. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bu ara

da antrparantez söyleyeyim -Veli Aksoy'du söyleyen zannediyorum- "TKt'nin 700 milyon met
reküp dekapaj kapasitesi var" dediler. 

TKt'nin kapasitesi 200 milyon metreküp civarındadır; 700 milyon metreküp değildir. 200 
milyon metreküpün, Atatürk Barajının 3 misli olduğunu düşünürseniz, küçük bir kapasite de
ğildir. Borcu bitmemiştir ve hâlâ 7S0 milyon dolar borcu vardır. Borç, gününde ödendiği gibi, 
artı 600 milyarlık şu anda nakit parası vardır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun da bankaya olan o eski borçlarının tümü temizlenmiş; önce 
dondurulmuş, pazarlık edilip aşağı çekilmiş ve nisan ayında da sıfırlamıştır. Hiçbir KİT'e, ver
gi dairesine ve sigortaya borcu yoktur. Müteahhitlerin ödemeleri de, en geç 2 ay içerisinde öden
mek üzere takvime bağlanmıştır. Hepsine, alacakları oranlı olarak verilmektedir; birinden bi
rine zamansız bir tek kuruş para verilmemektedir ve hepsi de bu işleme alışmış, hiçbir itirazları 
da olmamaktadır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ben Kamu Ortaklığı Fonundan bahsettim, borçlardan değil. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Kamu 
Ortaklığı Fonundan önemli bir rakam aktarıldığı ve Türkiye Elektrik Kurumunun, üstlendiği 
önemli problemlerin üstesinden gelmede, bu aktarılan kaynaklardan dolayı zorlandığı doğru
dur; ama bu kaynakların büyük bir kısmının da yine enerji sektörüne gittiğini, Atatürk Barajı 
gibi yerlerde kullanıldığını düşünürseniz, sektörün dışına fazal kaçmamaktadır. 

Şu anda Türkiye Elektrik Kurumunun; yeni Türkiye elektrik şebekesinin içerisinde bulu
nan en büyük darboğaz, her zaman söylediğim gibi, şehir şebekeleridir. Üretimde büyük bir 
sıkıntımız yoktur, gerekli tedbirler de uzun vadede alınmaktadır. İletim hatlarında da her han
gi bir sıkıntımız, 380 kilovatlarda olmayacaktır, 1997-1998 yıllarına kadar; 154 olabilir. Türki
ye'nin nüfusunun yüzde 2,5 arttığını, şehirleşme hızının 5,5 gibi yüksek bir rakamda bulundu
ğunu, bu şebekelerin büyük bir kısmının 1982 yılından sonra belediyelerden devralındığını, ço
ğunun eski durumda bulunduğunu, şehirlerin etrafına yeni yeni ilaveler yapıldığını; yeni sana
yi çarşılarının, yeni konut merkezlerinin, yeni gecekonduların bitiştiğini ve maalesef Türkiye'
de şehirlerin imar planlarının oturmadığını, her gün sokaklarının değiştiğini, bizim de, şebe
kelerimizi devamlı sağa sola taşımak zorunda kaldığımızı düşünürseniz, Türkiye Elektrik Ku
rumunun kat kayıplarının en yoğun olduğu noktaların -özellikle büyükşehirler başta olmak 
üzere- şehir şebekeleri olduğunu huzurlarınızda açıklıkla beyan ediyorum. Bunu, bu gerçek 
bütün kamuoyu tarafından bilinsin diye ve herkesin bu konuyu bilerek bu kanunun aşılmasın
da bize yardımcı olması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Bu sahaya çok daha büyük 
miktarda kaynak aktarmak mecburiyetinde olduğumuzu -özellikle, Başkent Ankara'ya, hava
alanı, tarafından girerken, örümcek ağı gibi tellerin sarkık sarkık ortada olduğunu gördüğü
müz zaman bu, bize tabiî ki, üzüntü veriyor- belirtmek istiyorum. 

Bütün bu şebekelerin yeraltına alınması halinde, 1 metresinin 1 milyon gibi yüksek bir 
para tuttuğunu, bu finansmanı temin edebilmek için çok daha büyük kaynaklar ayırmamız 
gerektiğini; yalnız Ankara'nın bugünkü standartlarda modernize edilebilmesi için -1989 
fiyatlarıyla- 1 trilyon liraya ihtiyaç bulunduğunu, Özellikle turizm bölgelerinde yüzde 26 gibi 
yüksek taleplerle karşı karşıya kaldığımızı düşünürseniz, problemin büyüklüğü ve çözümünün 
aciliyeti ortaya çıkmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız var efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Beni 

dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz alan milletvekillerinin konuşmalarına geçiyoruz. 
İlk olarak lehte; İçel Milletvekili Sayın Ali Er, buyurun. 
ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Enerji Bakanlığı bütçesi lehinde, 

şahsım adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 
Konuşmama, bir konuya girerek başlamak istiyorum. Üç yıldır Türkiye Büyük Millet Mec

lisinde, bu Parlamentoda görev yapıyoruz; burada bütçeleri tartışıyoruz, konuşuyoruz. Benim 
dikkat ettiğim bir konu, hep böyle birbirimizi durmadan eleştiriyoruz; hep, birbirimizin yaptı
ğını kötü, hiç yokmuş gibi gösteriyoruz ve bu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, millet
vekilleri olarak kamuoyunda, milletin huzurunda pek fazla inandırıcı olmuyor. Bu memleket
te gelmiş geçmiş bütün iktidarlar, bu millete, Türkiye'ye hizmetler vermiştir. Taş dikenden Al
lah razı olsun; bunu böyel hepimiz, her zaman söylemeliyiz. "Anavatan Partisinden de, İktida
rından da Allah razı olsun; o da mutlaka bu memlekete bir taş dikmiştir" demek lazım. 
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Yalnız, bir şeyi daha yapmak lazım; "Siz, şunu şunu şunu bu memlekete hizmet olarak 
verdiniz, biz de bunları verdik veyahut da biz, sizden daha güzelini yapacağız" demeliyiz ve 
milletin huzuruna böyle çıkmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Birbirimizi kötüleyerek herşeyi 
yakılmış, yıkılmış göstererek bu memleketin bu milletin huzuruna çıkarsak, yanlışlıklar yapa
rız. Bu durum, hem Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışında, kamuoyunda, hem de Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin içinde, bugün de böyle devam ediyor. Benim üzüldüğüm konular hep 
bunlar olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Anavatan Partisi ve diğer 2 tane parti
miz daha var. Daha evvel iktidar olan iki partimiz; Doğru Yol ve SHP, geçmişteki partilerin 
devamı olduklarını iddia eden bu partiler, iktidar olarak iktidarda olduktan zaman, mutlaka 
bu memlekete güzel hizmetler vermişlerdir; buna hiç kimsenin itirazı yok, güzel hizmetler ver
mişlerdir. 1960 yılından evvelini bir tarafa bırakalım. 1960'tan bu yana Türkiye'ye, bu partile
rimiz çeşitli zamanlarda iktidar olarak hizmetler vermişlerdir; buna kimsenin itirazı yok. Bu
gün, Anavatan Partisi İktidarı olarak bu memlekete hizmet verilmiştir; buna da kimsenin iti
razı yok ve bunu böyle değerlendirmemiz lazım; fakat, hem içeride, hem de dışarıda değerlen
dirmelerimiz, bana, hep yanlış yolda yapılıyor gibi geliyor. 

Mesela, dün bir gazeteye baktım, bir partimizin lideri, "Türkiye'nin on senesi 
kaybolmuştur" diyor, öyle diyor... Herhalde öyle demese, yazmazdı burada. "Türkiye'nin on 
senesi kaybolmuştur" diye yazıyor. Tabiî, o, öyle söylüyor; bizim de burada çıkıp, başka şeyle
ri mutlaka söylememiz lazım. 

Ben dikkat ettim; on yılı kaybolmuş Türkiye'nin, bizim iktidar olduğumuz dönemdeaön-
ce neyi vardı, bugün neyi var?.. Ama hiç kimse yanlış anlamasın; yani, bu ülkeye geçmişte hiç 
hizmet verilmemiştir veyahut bu ülke batırılmıştır" falan demek istemiyorum; fakat, o zaman 
ne vardı, şimdi ne var?... Yani, biz batırmış mıyız, batırmamış mıyız; yoksa, onlar mı çok hiz
met vermiş, biz mi çok hizmet vermişiz? 

BAŞKAN — Sayın Er, lütfen Enerji Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşalım, lütfen efendim. 
ALİ ER (Devamla) — Onun üzerine geliyorum Sayın Başkanım. Tabiî ki, Enerji Bakanlı

ğı bütçesi üzerinde vereceğim bu misalleri. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Gel gel, oraya gel; esas meseleye gel. 
ALİ ER (Devamla) — 1983'teki elektrik üretimine bakıyorum; 23 milyar 275 milyon kilo

vat/saat. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Yanlış, yanlış... 
ALİ ER (Devamla) — Doğru. 
1990 yılına bakıyorum; 57 milyar 779 milyon kilovat/saat. Şimdi, bir Allanın kulu çıkar, 

"Bu memlekette 20 yıl iktidar oldunuz, 23 milyar 275 milyon kilovat/saat elektrik ürettiniz. 
Bu Anavatan İktidarı da 7 yıl iktidar oldu -öyle değil mi; sorarlar- 57 milyar 779 milyon kilo
vat/saate çıktı; bunların hangisi büyük?" diye size sorar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Gerçekleri konuşuyoruz, ortada; "Hangisi büyük?" diye sorarlar size. 

Ben, "Geçmişte, siz hizmet vermediniz" falan demek istemiyorum; ama, bugün yüce mil
letin huzurunda sizin de "Siz de hizmetler verdiniz. Gerçekten büyük hizmetler verdiniz; ama, 
bu, ülkeye yetmez, daha büyüğü gerekli" demeniz lazım. Bu milletin huzuruna böyle çıkma
mız lazım. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Enerjiye gel, enerjiye... 
ALİ ER (Devamla) — Enerji Bakanlığındayız, devam ediyoruz. 
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Kömür üretimine bakıyorum; yine, birkaç katına çıkmış. Ben tek tek misal vermek istemi
yorum; ama, bir iki önemli hususa değinmek istiyorum. Geçmiş dönemde ve bizim dönemde 
ne kadar köy elektriklenmiş, bir bakalım. 1980 yılında 18 345 köy elektrikli, 1990 yılında 35 
bin köy elektrikli, 15 köyün de inşaatı devam etmektedir; elektriksiz köy kalmamış. 

Şimdi, siz, "Bu ülkeye hiç hizmet etmediniz, bu ülkeyi yangın yerine çevirdiniz" deseniz 
ve bir köyde gidip söyleseniz, "Yahu kardeşim, bu köylerde sizin zamanınızda elektrik yoktu, 
bu köylere Anavatan İktidarı döneminde elektrik geldi. Bu iktidar, bu memleketi nasıl batır
dı?!" diye sorarlar. Benim istirhamım şu arkadaşlardan: Yani, Türkiye'yi yangın yeri gibi gös
termek değil de, yapılan hizmetlerin hakkını verip, daha çok hizmet yapacağımızı iddia ederek 
milletin huzuruna gelmemiz, en güzelidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, tçel-Erdemli'nin Çiftepınar Köy ündenim. Çok iyi hatırlarım benim köyümde elek
trik vardı, bizden yukarıdaki köylerin hiçbirisinde elektrik yoktu. Benim köyümde, biz o za
man sulamayı, dinamo aldık dinamo ile yapıyoruz. Bir bakıyorsunuz elektrik yok, dinamo 
çalışmıyor... "Yan tarafına mazotla çalışan motor kuralım, çalıştıralım" dedik; mazota bak
tık, o da kuyruğa girmek suretiyle alınıyor. "Belki benzin buluruz, ondan alalım" dedik, üç 
motor yan yana koyduk. Elektrik geldiği zaman elektrikle, mazot geldiği zaman onunla, ben
zin geldiği zaman onunla; yani, hangi yakıt gelirse, onunla çalıştırırdak. Yine, kötülemek iste
miyorum, o günün şartları öyleydi; ama bugün sulamada biz elektrik motoru kullanıyor, ak
şam çalıştırıp ertesi akşama kadar da yanında bulunmuyoruz; durmadan çalışıyor, biz de önü
nü suluyoruz, adam dahi beklemiyor; Neden?... Elektrik kesilmiyor da, ondan. 

Arkasından, buraya çıkanlar diyorlar ki, Anavatan İktidarı mensupları, biz falan falan 
ülkelere elektrik ihraç ediyoruz diyorlar. 

Eh! Kardeşim; ihraç etmiyoruz da, taş mı satıyoruz? İhraç ediyoruz işte... "Ne ihraç edi
yorsunuz? Yok, yalan söylüyorsunuz, ihraç etmediniz" diyorlar. 

Sayın Bakanım, benim sizden bir istirhamım var : Elektrik fazlasını ihraç etmeyin, bir 
yere depolayın. Olur ya, bir gün bu mevcut partilerimiz de hasbelkader iktidara gelir, hiç ol
mazsa elektrik ithal etmezler (ANAP sıralarından alkışlar) bizim depoladığımız elektriği kul
lanırlar. Var mı bir itirazı olan? Yok tabiî!.. 

Sevgili arkadaşlarım, tabiî, olay şu : Bu memleket bizim memleketimiz; hep beraber hiz
met edeceğiz, birbirimizi kötüleyerek hizmet etmeyeceğiz. Hepimiz, birbirimizin yaptığı hiz
metleri takdirle karşılayacağız; ama Yüce Milletin huzurunda şunu söyleyebileceğiz! "Ben senden 
daha güzelini yaparım, ben senden daha fazlasını yaparım" diyeceğiz. Türkiye'de bunu iddia 
edeceğiz. Yoksa, tutup da "Senin yaptıklarınla burası yangın yerine döndü" derseniz, sorar
lar; insana sorarlar... Seçim bölgesine gidiyoruz, seçmen diyor ki: "Allah razı olsun, sizin dev
rinizde buraya elektrik geldi." Yani, 1980'de 35 bin köyde elektrik vardı da, biz elektrik telleri
ni söktük mü? (ANAP sıralarından gülüşmeler) 18-20 bin köyde elektrik vardı, kalanına da 
biz elektrik getirdik. 

KENAN SÜZER (Tokat) — Telefonu da söyle... 
ALİ ER (Devamla) — O telefonu, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülürken konuşacağız 

sizinle; merak etmeyin, yarın da beraberiz. 
Buradaki kıyaslama şu : Efendim, iki parti geçmiş dönemlerde iktidara gelmiş, gerçi -ben 

geçmişteki Meclis konuşmalarını da karıştırdım- hep birbirleriyle çekişmişler; ama şimdi ikisi 
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kardeş oldu! Ne mutlu bize; Anavatanın sayesinde ikisi de arkadaş oldu! Bu, güzel bir şey ta
biî; devam edeceksiniz bu arkadaşlığa, hatta hep beraber devam edeceğiz; çünkü, hepimiz Türk 
Milletinin milletvekilleriyiz, parlamentosuyuz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Siz iki değil, dörtsünüz, dört. 

BAŞKAN — Sayın Er, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 

ALİ ER (Devamla) — lamam Sayın Başkanım, hemen bitiriyorum. Zaten fazla konuşa
cak zamanımız yok, arkadaşlarımızın da fazla vaktini almayayım. 

Şunu söylemek istiyorum : ölçü nedir?.. İktidar olduğunuz yıllarda, siz de oturup eviniz
de veya oturduğunuz dairenizde önünüze alacak, bakacaksınız -okumamız, yazmamız var 
hepimizin- diyeceksiniz ki; ''Biz kaç yıl iktidar olduk bu ülkede? Mesela 17 yıl... "Biz bu mem
lekete ne kadar hizmet etmişiz; kaç köye elektrik getirmişiz? 18 bin köye... Anavatan İktidarı 
iktidarda kaç yıl kalmış; 7 yıl... Ne kadar köye hizmet vermiş elektrik yönünden? Şu kadar 
köye... Hangisi büyük?" Orada hesaplayıp, buraya geleceksiniz, burada konuşacaksınız, Bu 
iş böyle... 

Bakın, samimiyetimle söylüyorum, yaylalara dahi elektrik götürdük. Sizin zamanınızda 
yaylalara elektrik götürmenin kanunsuz olduğunu iddia ederlerdi. Ben küçük bir hatıramı an
latayım : 1985 yılının sonunda Erdemli İlçesinin Küçük Zorkun \aylası var, o yaylaya cami 
açılışına gittik. Ben de il genel meclisi üyesiyim, çıktım, bir konuşma yaptım; dedim ki, 'Kü
çük Zorkun'Iular yaylaya elektrik getireceğiz..." 

İBRAHİM HÜRDAL (İsparta) — Hangi partiden, hangi?.. 

ALİ ER (Devamla) — Bir dakika... Ben, Anavatan Partisinden il genel meclisi üyesiyim. 
"Size elektrik getireceğiz, yaylaya" dedim. Hiç unutmuyorum; birçok Doğru Yolcu arka

daşlarımızın da tanıdığı, 20 yıl Erdemli'de belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız vardı, 
arkamda da dineliyordu ve aynen şöyle diyordu; "Hey gidi çocuk; ben, 20 yılda buraya elek
trik getiremedim; sen, il genel meclisi üyesi iken, bu sene elektrik getireceksin ha!.." Ardın
dan, devam ettik, etüdü projesi yapılmaya başlandı; dediler ki, "Bunlar, seçim yatırımı." Ar
dından direkler geldi; dediler ki, "Seçim yatırımı olduğu için, seçimden sonra götürürler." Onun 
ardından, teller çekildi, eletrik yanmaya başlayınca ne dediler, biliyor musunuz? "Bunun pro
jesini biz yaptırmıştık" dediler! (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Proje de güzel bir şey, proje yaptırmak da güzel bir şey; ama, öyle küçücük yerlerin elek
triğini getirmenin yanında, projesini yapmanın da ne kadar güzel bir şey olduğunu da bilmiyo
rum ben! Ha, şunu yaparsın; "Allah razı olsun, sizin de hizmetiniz vardır" denir; ama, sizin 
işleriniz biraz daha çok projeye dönük gibi geldi bana yani!.. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Onun için sevgili arkadaşlarım, bizim temennimiz, birlik ve beraberlik içinde, yapılanın 
hakkını vererek, memleketimize, milletimize, el ele vererek hizmet etmektir. 

Benim söyleyeceklerim bundan ibarettir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçemizin, bakanlık mensuplarımıza, Türkiyemize, 

memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Yüce Meclisi sevgiyle, 
saygıyla selamlarım. 

Sağolun. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Aleyhinde, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak, buyurun. 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, su gücü iti
bariyle Avrupa ülkeleri arasında 3 üncü sırada yer alan bir ülkedir. Ancak, tarım, aydınlatma 
ve ısınmada önemli bir yere sahip olan bu su potansiyeli, Hükümet tarafından değerlendiril
memektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi Plan ve Bütçe Komis
yonunda çok kapsamlı bir şekilde ortaya koyduğum için, izin verirseniz, buradaki görüşlerimi 
sadece bu noktada toplamak istiyorum. 

Su potansiyeli, enerjinin belkemiğidir. Ancak, Hükümet, bu önemli gücü harekete geçir
mek için bugüne kadar ciddî hiçbir çalışma yapmamıştır. Seçim çevrem olan Kars tli, bunun 
açık bir örneğidir. Kars'ın güneydoğusunda, Digor ovasını da içine alan ve Kars-Digor projesi 
kapsamında yapımı öngörülen baraj ile, Kars'ın Tuzluca İlçesi Denizhan Barajı, Kars-Aras hav
zası, Göle, Ardahan, Hanak ilçelerine ait ovaların tanımını kapsayan Kura projesi kapsamında 
olan barajlardan, Durançam, Beşikkaya, Burmadere ve Köroğlu barajları, Kars'ı ve Selim'i kap
sayan Asboğa, Geçit, Alabalık, Katranlı, Bayburt barajları; Arpaçay ovasını kapsayan ve Kars 
Arpaçay projesi kapsamında yapımı öngörülen Çıldır Barajı ile ilgili çalışmalar, bugüne kadar 
Hükümet tarafından başlatılmamıştır. Bürokratik işlemlerle, bugüne kadar bu çalışmalar sü
rüncemede bırakılmış ve geciktirilmiştir. ANAP Hükümeti, doğanın verdiği bu nimetleri de
ğerlendirmediği için, Kars'ta yaşanan göçe de seyirci kalmıştır. 

Değerli milletvekilleri, son sayımlara göre Kars nüfusunda yüzre 16,22 oranında azalma 
olmuştur. Bu gidişle, nüfustaki azalma daha da devam edecektir. Bu göç yüzünden, Kars'ın 
6 olan milletvekili sayısı da, böylece S'e düşmüştür, işsizlik ve geçim darlığı nedeniyle devam 
eden bu insan göçü, Kars'ı viranhaneye dönüştürmüştür. 

Sanıyorum ki, ANAP tktidan, Kars'ı gözden çıkarmıştır! Hizmetlerin askıya alınmasının 
nedeni de budur. Yol ve su götürmeyen iktidar, Kars'ı, hastanesiz ve fabrikasız bırakarak ceza
landırmaya çalışmaktadır. Kars'ın insanı, açlığa ve sefalete mahkûm edilmiştir. 

Söz konusu barajların yapılması halinde, Kars, bir barajlar kenti olacaktır. Çiftçilik ve 
hayvancılıkla geçimlerini sürdüren Karslılar, bu barajların yapılması halinde, büyük ölçüde ra
hatlayacaklardır. 

Bu barajların yapılması için birçok defa başvuruda bulunduğum halde, Hükümeti hare
kete geçiremedim. Hükümet, Kars'a hizmet götürmemekte kararlıdır. Hükümetin Kars'taki iş
sizliğe, geçim darlığına ve her geçen gün artan insan göçüne seyirci kalmaya hakkı yoktur. Kars'ta 
insanlar yanıyor, insanlar perişan durumdadır. Hükümetin derhal, Kars'taki bu su kaynakla
rını değerlendirerek, yukarıda isimlerini verdiğim bu barajları bir an önce yapmasını ve Kars 
halkının bu sıkıntılarına çözüm bulmasını istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sual sormak isteyen sayın üyeleri tespit ediyorum : Sayın Aksoy, Sayın Gürdal. 

Sayın Ekrem Kangal'ın yazılı bir suali vardı; kendisi bulunmadığı için işleme koyamıyoruz. 
Soru soracakların tespiti bitmiştir. 
Buyurun Sayın Gürdal. 

— 789 — 



T.B.M.M. B : 52 18 . 12 . 1990 O : 2 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından, 
1 milyar 160 milyon dolar tutarındaki petrolün hibe olarak Türkiye'ye verilmeye başlandığı 
ve büyük bir kısmının da teslim edildiği beyan edilmiştir. Bu beyan, dün Hükümet ve parti 
genel başkanlarını ziyaret eden heyet tarafından açıklanmıştır. Buna rağmen, Hükümetin pet
rol fiyatları hâlâ 40 dolara yakın bir fiyat üzerinden işlem görmektedir, tç piyasada hâlâ 40 
dolar üzerinden işlem görmesinin sebebi nedir? 

2. Hibeden dolayı ucuzluk halka ne zaman intikal edecektir? 
3. Başka ülkelerden bu şekilde alınan hibe petrol var mıdır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, diğer suali de alalım mı?.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Hepsini 
alalım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımız yapmış olduğu konuşmada, 

bizim meslek odalarıyla da ilişki kurduğumuz için bizi eleştirmişti. Ben Sayın Bakana soruyo
rum : Yapmış olduğu; hazırlamış olduğu kanunlarda ve genelgelerde, acaba meslek odalarının 
da görüşlerini alıyor mu ve büyük ölçüde hayata geçirebiliyor mu? 

2. Ben biraz önce kürsüde konuşurken, "Maden kolunda gerçek çalışanlara, madencile
re, Maden Fonunda biriken paranın üçte biri verildi mi, verilmedi mi?" diye bir soru yönelt
miştim; şimdi tekrar soruyorum : Altıda biri verildi mi, verilmedi mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Listeyi 
verdik ya sana... 

BAŞKAN — Bu ikinci sualinizdi, üçüncü sualiniz?.. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Üçüncü sualim, Etibank'ın, TTK'nin, bir başka bakanlıkta, TKİ'-

nin, MTA'nın, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün bir başka bakanlıkta, Demir-
Çelik'in bir başka bakanlıkta yürütülmesinin yararları nelerdir ki, madenciliği üç ayrı bakan
lıkta yürütüyorsunuz? 

4. Türkiye'nin 1/25000 ölçekli jeolojik haritalarının yüzde kaçı tamamlanmıştır? 
Türkiye'nin, bor madenciliği ve teknolojisi konusunda uzmanlaşmaya gitmesi için Hükü

metinizce herhangi bir çalışma yapılıyor mu? 
Termik santrallar yerine, doğal gaza dayalı enerji santralları kurma konusunu araştırmayı 

hiç düşündünüz mü? Bu konuda çalışmalarınız varsa, ne safhadadır? 
Aliağa ve Gökova'da santral kurmakla elde edilebilecek enerjinin birkaç katı fazlasının, 

Türkiye'deki iletişim hatları kayıplarını asgariye indirip, standart dışı bakır tel, kablo, elektrik 
malzeme araç ve gereçleri üretiminin önlenmesiyle sağlanabileceği Bakanlığınız tarafından hiç 
araştırıldı mı? İlle de Aliağa ve Gökova'da santral kurmada ısrar ediyor musunuz? Yatağanı 
görmüşsünüzdür Sayın Bakan; Aliağa'dan vazgeçtiğinizi ne zaman açıklayacaksınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın Bakan, hepsine yazılı mı vereceksiniz, yoksa burada cevaplayacağınız olacak mı? 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 
Başkan, hepsine yazılı cevap vereceğim; Aliağa'dan da hiç bir zaman vazgeçmeyeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 795 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 452 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 846 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 5 761 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 468 902 000 000 

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

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1989 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabınm bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

900 

999 

A — CETVELt 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Maden ve Enerji Kaynaklarının İşle
tilmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Kredi Projeleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

3 021 195 000 

134 934 381 000 

349 400 000 

18 911 650 000 

157 216 626 000 

Toplam 
harcama 

2 831 208 398 

134 880 313 773 

342 645 125 

952 483 170 

139 006 650 466 

iptal edilen 
ödenek 

189 986 602 

54 067 227 

6 754 875 

17 959 166 830 

18 209 975 534 

a) Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 
1. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1991 Malt Yth Bütçesi 
BAŞKAN —. Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

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

A - CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 776 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 2 956 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 307 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 4 828 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 10 867 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine \ardımı 10 864 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 10 867 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yû\ Kesinhesabı 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

900 

999 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Poli
tikası 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Kredi Projeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplam 

957 755 000 

336 775 000 

65 450 000 

1 442 550 000 

Toplam 
harcama 

947 013 858 

665 595 936 

47 583 157 

İptal edilen 
ödenek 

10 741 142 

671 179 064 

17 866 843 

1 442 550 000 

GENEL TOPLAM 3 802 530 000 1 660 192 951 2 142 337 049 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 3 000 000 2 452 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 3 582 000 000 1 910 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 585 000 000 1 912 452 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi ve 1989 yılı kesinhesabı da kabul edilmiş bu
lunuyor. 

Böylelikle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 
B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malt Yüı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 Malî Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

nın bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 

sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın 
Mahmut Orhon ve Tokat Milletvekili Sayın Talat Sargın; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına İzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selyi, Anka
ra Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi; Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sa
yın Güneş MUftüoglu ve Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk, şahısları adına, lehinde 
Yozgat Milletvekili Sayın Seyit Ahmet Dalkıran, aleyhinde Erzincan Milletvekili Sayın Musta
fa Kul ve Sayın Mustafa Sarıgül, üzerinde Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin 

tik söz, Anavatan Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un. 
Sayın Orhon, buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıy
la selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 57 milyon Türk insanı ile doğrudan ilgili olan bir 
bakanlıktır. Dolayısıyla, çok zor bir görev yüklenmiştir. Ben, sizlere "sosyal güvenlik" kısmı
nı anlatmak istiyorum. 

Sosyal güvenlik, çalışanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda, bugün
lerini ve yarınlarını güven altına almayı kendine hedef tayin eden sistemler bütünüdür. Sosyal 
güvenlik alanında temel felsefemiz, bir yandan, sosyal güvenlik kapsamına yeni grupları 
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almak, bir yandan da, kişilere sağlanan hakları geliştirmektir. Bugün ülkemizde, Sosyal Sigor
talar Kurumu; 3 271 000 aktif sigortalısı, 1 478 200 emekli, dul ve yetimi ile 12 529 100 aile 
bireyi ile toplam 17 278 300 vatandaşımıza, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı; 1 495 000 
aktif sigortalısı, 810 400 emekli, dul ve yetimi ile 4 784 000 aile bireyi ile toplam 7 089 400 
vatandaşımıza, Bağ-Kur; 2 051 000 esnaf ve sanatkâr ile 711 000 çiftçi aktif sigortalısı, 
539 700 emekli, dul ve yetimi ile 9 446 000 aile bireyi ile, toplam 12 747 700 vatandaşımıza 
sosyal güvenlik hakkı sağlamaktadır. 

Bunlara ek olarak, banka sigorta sandıkları ve sosyal güvenlik sözleşmeleri ile sağlanan 
haklan da ilave etmek gerekirse, bugün ülke nüfusumuzun yüzde 67,3 *ü sosyal güvenlik şemsi
yesi altındadır. 

Öte yandan, çiftçilerimize uygulanan Bağ-Kur sisteminin genişletilmesi halinde, 2000'li 
yılların başında Türkiye nüfusunun tamamı sosyal güvenlik şemsiyesi altında olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, ülkemizin en büyük sos
yal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Sigortalar Kurumu hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna göre bağlanan aylık gelirler ve gösterge tablosu, katsayı sis
temine göre hesaplanmaktadır. Aylıklarda yapılan artışlar, gösterge tablosunda yer alan derece 
ve kademe rakamlarının değiştirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, hiçbir 
prim karşılığı olmadan ödenen sosyal yardım zammı miktarı ile de, yılbaşı ve yıl ortasında Ba
kanlar Kurulu kararı ile yapılan tespitlerle, emekli, dul ve yetim aylığı ödemelerinde artışlar 
yapılmaktadır. 

Bu çerçevede, 1989 yılı sonu itibariyle 205 olan katsayı, 1 Ocak 1990 tarihi itibariyle 225'e; 
1 Temmuz 1990 tarihi itibariyle de 320'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, sosyal yardım zammında ya
pılan düzenlemelerle, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine 1990 yılı Temmuz ayında, 1989 
yılının Aralık ayına göre taban aylık 240 450 TL.'sından, 381 800 TL.'sına yükseltilerek, yüzde 
58.7'lik bir artış; tavan aylık, 340 900 TL.'sından 538 600 TL.'sına yüseltilerek, yüzde 58'lik 
bir artış sağlanmıştır. 

Bunun yanında, basın tarafından sürekli gündemde tutulan süper emekliler ile ilgili çalış
malara gelince; Bilindiği üzere, 3522 sayılı Kanun ile, süper emeklilerin, normal emekliler ile 
eşitlikleri, Temmuz 1990 tarihinde uygulanan katsayı artışı ve sosyal yardım zammının yüksel
tilmesiyle sağlanmıştır. Konu, bu yönü ile hukuken sonuçlanmıştır; ancak, Anayasa Mahke
mesinin son kararı da dikkate alınarak, bu kitlenin mağduriyetini gidermek üzere hazırlanan 
kanun tasarısı Yüce Meclise sunulmuştur. Tasarıya göre, süper emekti aylıkları, 4 050 gösterge
nin katsayı ile çarpımı sonunda bulunan miktarın yüzde 50'si üzerinden hesaplanıp ödenecektir. 

Bağ-Kur emeklilerine, yine aynı tarihler itibariyle, sosyal yardım zammı hariç, bütün ba
samaklarda net yüzde 50'lik bir artış sağlanmıştır. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşımıza daha 
fazla imkân sağlayabilmek için, diğer sosyal güvenlik kurumlarında olduğu gibi, primli siste
me dayanan taban aylık uygulamasına geçmek üzere yapılan yasa değişikliği çalışmaları da son 
aşamaya gelmiş bulunmaktadır. 

Parti olarak hedefimiz, kurumların malî olanakları ve aktüaryel dengeleri oranında emekli, 
dul ve yetimlerine daha yüksek hayat standardı sağlamaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, son yıllarda emekli, dul ve yetimlerine yeni bir hizmet daha götürmekte
dir. Türkiye Kömür işletmeleri ve bazı belediyelerle yapılan protokoller ile emekli, dul ve ye
timlere, talepleri halinde taksitle kömür satışı gerçekleştirilmektedir. Bu sosyal amaçlı faaliyet
ten 30 bin emekli ailesi istifade etmektedir. 

SSK'mn prim tahsilat oranı, ilk defa 1989 yılında yüzde 90'ların üzerine çıkarak, yüzde 
96,3'e ulaşmıştır. Bilindiği üzere, Bağ-Kur, 2 milyondan fazla sigortalısından prim ve sağlık 
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primi tahsilatında güçlük çekmektedir. Sağlık karnesi alan 300-350 bin aktif sigortalı, primle
rini muntazam ödemektedir. Bunlar, toplam sigortalının yüzde 15'i civarındadır. Geriye kalan 
yüzde 85'Iik bölümün prim ödemeleri ise aynı oranda cereyan etmemektedir. Bu çerçevede ha
zırlanan Bağ-Kur Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalar son aşamada olup, bunun, bir tedbir
ler paketi olarak Yüce Meclise sunulması dileğimizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumunun aktif olarak üstlendi
ği sağlık hizmeti uygulaması sonucunda, 1989 yılında 17 milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti 
verilmiştir. Hastane, dispanser, sağlık istasyonu olarak toplam 412 sağlık tesisi, 23 118 yatak 
sayısı ve 35 655 sağlık personeli kadrosuyla Kurum, bu alanda işçi, emekli ve dulların, hak 
sahiplerinin teşhis ve tedavi hizmetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir. Yapılan hizmetle
rin kapasitesini göstermesi bakımından bir kaç rakamı belirtmek istiyorum : 1989 yılı içinde 
yatan hasta sayısı 793 736, yatan gün saysıı 5 583 818, poliklinik muayene sayısı 31 415 170 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 1990 yılında da artarak devam ettiği muhakkaktır. Has
tanelerde görülen yığılmalar ve uzunca süre sırada bekleme konusundaki haklı şikâyetler de, 
üzerinde önemle durulan hususlardır. Ümidimiz, yeni yatırımlarla bu yığılma ve beklemelerin 
kısa zamanda çözülmesidir. 

1988 yılında sağlık sektörü yatırım tutarı 32.9 milyar iken 1989 yılında 51.5 milyara, 1990 
yılında 135.6 milyara yükselmiştir, özellikle, tıbbî cihaz yatırımlarına ağırlık verilmek suretiy
le, 1989 yılında 17 milyar olarak ayrılan bu yatırıma, 1990 yılında yüzde 364 oranında bir artış
la 62.5 milyar ayrılmıştır. Mevcut hastanelerimiz bu yatırımlarla, çağdaş tıbbî teknolojinin uy
gulanabildiği hastaneler haline getirilmiş; laboratuvarlar, modern teknik ve tahlil cihazları ile 
donatılmış, ameliyathaneler ve acil servisler, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmek 
suretiyle, daha iyi şartlarda hizmet verir hale getirilmiştir. Nitekim, 1990 yılında hizmete açıl
mış ve hizmete hazır hale getirilmiş 19 sağlık tesisiyle, toplam 2 705 yatak devreye sokulmuş
tur. Bu yıl 110'ar yataklı Amasya ve Çanakkale hastaneleri, 450 yataklı Ankara Doğumevi, 
32'şer yataklı Burdur, Çerkezköy ve Lüleburgaz dispanserleri hizmete açılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, 1990 yılında, onarım yoluyla SSK'nın mevcut gayrimenkullerindeki atıl kapasite
nin değerlendirilmesi suretiyle, 1 320 yeni yatak kapasitesi yaratmak üzere çalışmalar başlatıl
mış ve Eskişehir, Bursa, Mersin kadın doğum hastaneleri kurulmuş; Antalya, Kütahya hasta
neleriyle, İstanbul Süreyya Paşa Hastanesine ek yatak kazandırılmış ve Turgutlu Meslek Has
talıkları Hastanesi ihdas edilmiştir. 

1.10.1990 tarihi itibariyle, kurumun sağlık tesislerinde 2 989 uzman tabip, 2 127 tabip, 395 
diş tabibi, 786 eczacı, 98 uzman, 5 449 hemşire ve ebe, 23 811'i diğer personel olmak üzere, 
toplam 35 655 personel, hastalarımıza hizmet vermeye çalışmaktadır. Yeni açılan sağlık tesisle
rinde istihdam edilmek ve mevcut hasatanelerimizdeki personel ihtiyacını karşılamak amacıy
la 6 530 yeni kadro alınmış ve bu kadrolara atama yapılmak üzere çalışmalara başlanmıştır. 

506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine istinaden, 9 aylık dönem sonunda 33 uzman ta
bip, 64 tabip, 90 diş tabibi, 215 röntgen laboratuvarı, 233 diğer laboratuvar, 60 hastane, dis
panser, sanatoryum, prevantoryum, 11 müesseseyle sözleşme yapılmıştır. 

Ebe ve hemşire açığını kapatmak amacıyla açılmış bulunan 5 sağlık meslek lisesine ilave
ten 16 adet yeni sağlık meslek lisesinin açılması için çalışmalar tamamlanmış olup, bunlardan 
5 tanesi 1991 yılı içinde eğitime başlayacaktır. 

Ankara Hastanesiyle, İstanbul Göztepe ve Okmeydanı Hastanelerine görüntüleme mer
kezleri açılmış bulunmaktadır. Bu merkezler sayesinde, hem hastaların daha kısa sürede teşhis 
ve tedavilerinin yapılması sağlanmış, hem de tabip odası fiyatlarının çok altında bir bedelle 
hizmet verilerek, giderlerde tasarruf sağlanmıştır. 

Hastaneler olarak yatak işgal oranı bakımından konuyu Türkiye çapında değerlendirmek 
gerekirse, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin, ortalama yüze 69'luk bir yatak işgal oranı 
ile bu hizmeti sağladığı görülmektedir. 
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tlaç giderlerinin, tedavi giderleri içindeki payı 1988 yılında yüzde 40 iken, 1989 yılında 
yüzde 42* ye yükselmiştir, tlaç giderlerini kontrol altına almak amacıyla Türkiye'de ilk defa SSK 
hastanelerinde bilgisayar uygulamasına geçildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha ileri aşamada 
hastanelerdeki tüm işlemlerin bilgisayar aracılığıyla yapılması hedefimizdir. 

Amacımız, sigortalının sağlıklı çalışabilme yeteneğinin devamına imkân sağlamak, hasta
lıkları halinde, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu fertlerin teşhis ve tedavilerini temin 
etmek, iyileştirilmeleri için gerekli ilaç, protez, araç ve gereçleri sağlamak, sağlık tesislerini en 
rantabl ve verimli hizmet kapasitesi içinde çalıştırarak sağlık hizmetlerinin kalitesini en yüksek 
seviyeye çıkarmaktır. 

Sağlık hizmetleri konusunda, hükümet programının bir gereği olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığıyla, Sağlık Bakanlığı arasında yoğun ve etkin bir işbirliği başlaülmıştır. Sosyal 
Sigortalar Kurumunun sağlık tesislerinin gereksinimine göre daha fazla hekim ve diğer sağlık 
personeli alınmaktadır. Bakanlığın son çalışmaları ve Sayın Bakanın açıklamaları, doktor ve 
sağlık personelinin durumunun iyileştirileceği yolundadır. Sağlık personeli ve doktorlar her 
türlü hizmete layıktır, huzur ortamında çalışmaları da haklarıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın Bu bölümünde yurt dışındaki vatandaş
larımızın sorunlarına getirilen çözümlere değinmek istiyorum. Bilindiği üzere, halen 1,5 mil
yonu Federal Almanya'da olmak üzere, yurt dışında - yaklaşık 15 ülkede-1 milyon işgücünden 
800 bini çocuk ve gençlerden oluşan 2 milyon 600 bin vatandaşımız yaşamaktadır. Vatandaşla
rımızın, bulundukları ülkelerde çalışma hayatı ve sosyal güvenlikleriyle ilgili hak ve menfâatla-
rının korunması amacıyla, 10 ülke ile işgücü, 12 ülke ile de sosyal güvenlik sözleşmesi aktedil-
miştir. Mevcut işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinde zaman içerisinde meyda
na gelen aksaklıkların giderilmesi've bu anlaşma ve sözleşmelerle güncellik kazandırılması için, 
taraf ülkelerle ikili görüşmeler yapılmaktadır. Sosyal güvenlik sözleşmeleriyle vatandaşlarımı
zın çalıştıkları ülkelerde o ülke vatandaşlarına eşit olarak sosyal güvenlik haklarından yarar
lanmaları ve kazandıkları haklardan, ülkemize dönüşlerinde de, faydalanmaya devam etmeleri 
sağlanmaktadır. Doğu Bloku ülkelerinde başlayan açıklık ve yeniden yapılanma politikaları 
sonunda 1989 yılı sonlarında Batı ile Doğu arasındaki duvarların kalkmasıyla Doğudan Batı
ya büyük bir göç hadisesi yaşanmıştır. Bu gelişmeler, başta Federal Almanya olmak üzere, di
ğer Batı Avrupa ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına girişi ve istihdamını 
olumsuz yönde etkilememesi için, bakanlıklarca yakından takip edilmektedir. Esasen, yukarı
da belirttiğim gibi, bu ülkelerdeki vatandaşlarımızın çalışma ve ikametleri, ikili sosyal güven
lik sözleşmeleri yanında, Avrupa İkamet Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Tlbbî ve Sosyal 
Yardım Anlaşması, ILO sözleşmeleri ve diğer uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle garanti al
tına alınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerde güvenceli 
bir ikamet statüsüne kavuşturulması için, çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Yıl 
içinde vatandaşlarımıza mahallinde götürülen hizmetlerin etkinleştirilmesi amacıyla, yurt dışı 
teşkilatı, titizlikle seçimi yapılan yeni personelle takviye edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de işsizlik ve istihdam konusundaki görüşleri
mi sunmak istiyorum : Bugün bütün ülkelerde iş ve işçi bulma kurumlarının fonksiyonlarında 
büyük değişiklikler olmuştur. Başlangıçta, klasik anlamda tanımlayacağımız, işçiye iş ve işve
rene işçi bulmak amacıyla kurulmuş olan bu kurumlar kendilerini yenileyerek, çağımızın 
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getirdiği şartlara uygun olarak işgücü piyasasının izlenmesinde, istihdam politikasının oluştu
rulmasında ve işsizlikle mücadelede etkin kuruluşlar olarak teşkilatlanmışlardır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatınca istihdam konusunda üç önemli sözleşme kabul edil
miştir. Ülkemizce de onaylanan bu sözleşmelerde yer alan hükümler, iş ve işçi bulma kurumla
rına, ekonomik gelişme, istihdam artırma ve işsizliği azaltmada önemli görevler vermekte ve 
aktif insan gücü politikasının uygulanmasında çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. 

Kurumun istatistiklerine göre, işsizlerden bir bölümünün, iş bulamadıkları için değil, iş 
piyasasının gerektirdiği yetenek ve niteliklere sahip olmadıkları için, işsiz kaldıktan görülmüş
tür. Gerçekten de, günümüzde, bir yanda, ihtiyaç duyulan mesleklerde işgücü arayan fakat bu
lamayan işverenler bulunmaktadır. Nitekim, Kurum kayıtlarına göre, işsizlerin yüzde 49'u va
sıfsız, yüzde 31'i ise ortaokul ve lise mezunu olup, büro elemanı olarak kabul edilmektedir. 
Diğer taraftan, işsizlerin yüzde 53'ünü ilkokul mezunları teşkil etmektedir. İşgücü piyasasının 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve özellikle istihdam garantili olarak düzenlenen mes
leklerde, vasıfsız işgücünün mesleki olarak yetiştirilmesi çalışmalarına başlamıştır. 

tş ve İşçi Bulma Kurumunda kayıtlı, özellikli sakatların sakatlık türleri göz önünde bu
lundurularak bir meslekte yetiştirilmeleri ve sonuçta istihdamlarını kolaylaştırmak maksadıy
la gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

Eylül 1990 sonu itibariyle, 9 357 sakat, Kuruma kayıt yaptırmış; bunlardan 4 960'ı işe yer
leştirilmiştir. Sakatlardan başvuranlara göre işe yerleştirme oranı yüzde 53'tür. Yine aynı dö
nem itibariyle, Kuruma, iş isteğiyle kaydını yaptıran 5 147 eski hükümlüden 2 506 kişi işe yer
leştirilmiştir. Eski hükümlülerden, başvuranlara göre işe yerleştirme oranı yüzde 48,6'dır. Ku
rum aracılığıyla 9 aylık dönemde yurt dışına gitmek için başvuran vatandaşlarımızdan 36 568'i 
çeşitli ülkelere gönderilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu Blokundaki eski düşüncenin tüm dünyada iflas 
ettiği açıkça ortada dururken, Türkiye'deki sosyal demokratların hâlâ bu iflas etmiş fikirleri 
savunmaları ne kadar gerici ve tutucu olduklarının açık bir göstergesidir. İşçinin, memurun 
ve tüm Türk insanının, sosyal güvenliğini savunanların, bu gerici ve tutucuların, bunu nasıl 
gerçekleştireceklerini anlatmalarını çok arzu ederdim. Bir zamanlar olduğu gibi, yokluklar içe
risinde ve kuyruklarda bekleterek, işçinin alın ter ini karaborsacıya soydurarak mı, yoksa bir 
Dışişleri görevlisinin maaşını ödeyemeyerek, "Devlet 70 sente muhtaç olmuştur" beyanatı ve
rerek mi sağlayacaklar?! Eğer, bir önerileri ve fikirleri varsa, bunu millete anlatmaları ve mil
letten, "olur" almaları gerekmektedir. 

İşsizliği nasıl önleyeceklerine dair, size, şu anda sahip oldukları belediyelerdeki uygula
malardan örneklerle açıklamak istiyorum. Belediye başkanları, kendi yandaşlarının işsiz kal
mamaları, mağduriyetlerinin önlenmesi ve çalışmadan para kazanmaları için, kendi zihniyet
lerine sahip olmayan insanları işten çıkarıp açlığa terk ederken veya işten çıkmaya zorlarken, 
yerine, kendi kafalarında olan, ama işin ehli olmayan insanları işe alarak ve sadece ay başla
rında gelip maaş alan insanlar grubu yaratarak işsizliği gayet güzel önlemişlerdir! 

Geçici işçi konusunda, 1990 bütçesindeki düşüncelerini okuyup, bugün belediyelerdeki uy
gulamaları görünce, ne kadar büyük çelişkiler içinde olduklarını görmemek mümkün değildir. 
Bu, söyledikleriyle, yaptıklarının birbirini tutmadığının açık bir göstergesidir. Ayrıca, yerden 
biter gibi türeyen belediye müteahhitleri de belediye kesesinden işsizliği önleyen yeni kuruluş
lardır! Bunun haricindeki düşünceleri kabul etmemeleri, tabiî ki normaldir!.. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "İşçinin hakkını teri kurumadan ödeyiniz" inananda 
olan Anavatan Grubu, bu inancın gerçekleşmesi için gerekli azim ve enerjiyi sarf edecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1991 malî yılı bütçesinin yüce milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı olarak Tokat Milletvekili Sayın Talât Sar-

gın'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Sargın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TALAT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Anavatan Grubu adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 yılı bütçesinde ve 
çalışma hayatıyla ilgili konularda görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerini özetle sıralamak istersek; Çalışma 
hayatını düzenlemek, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı 
tedbirleri almak, çalışma hayatında mevcut ve muhtemel problemleri araştırmak, çözümlen
mesine yardıma olmak, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü sağlamak için tedbirler al
mak, tam istihdamı sağlayıcı tedbirler almak, çalışanların hayat seviyelerini yükseltici tedbir
ler almak, çalışma hayatını denetlemek, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için ted
birler almak, yurt dışında çalışan işçilerimizin problemlerini çözümlemek, hak ve menfaatları-
nı korumaktır. 

Bu önemli görevlerin ifasını sağlamak üzere size takdim edilen bütçe ise, 139 milyar 970 
milyon liradır. Görüldüğü üzere, oldukça mütevazi bir bütçedir ve carî harcamalar ağırlıklıdır. 

Bilindiği üzere, çalışma hayatı oldukça dinamiktir. Kişisel ve kitlesel hak ve menfaatlara 
yönelik, her an değişme ve gelişmelere maruz bulunmaktadır. Bu nedenle, bakanlık, muhtemel 
gelişmeleri dikkate alarak, yeni düzenlemeler ve önlemler almak zorundadır. 

Bakanlık, sendikal hak ve özgürlükler ile toplusözleşme hakkının en geniş biçimde uygu
lanmasını sağlayıcı tedbirleri almaktadır. Hukuka saygılı, özgür ve demokratik düzenin fazi
letlerinden birisi de, örgütleşmeye müsaade etmesi ve hatta bunu teşvik etmesidir. Totaliter re
jimlerde sendikal hak ve özgürlüklerden bahsetmek mümkün değildir. Bizim ülkemizde de sen
dikal örgütlenme gelişmektedir. Halen hizmet aktiyle çalışanların yüzde 56'sı, yani 1 milyon 
998 bin işçi sendika üyesidir ve işçilerimiz serbest ve hür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak
tadırlar. Tek sendikaya üye oldukları için, sendikaların güçlerini ve yetkilerini tespit etmek ko
lay olmaktadır. 

Bugün, 81 işçi sendikası, 49 işveren sendikası, 2 işçi ve 1 işveren konfederasyonu bulun
maktadır. Ülkemizde sendikal örgütlenmede önemli tartışmalara konu olan işveren, kamu sek
törü işverenidir. Bilindiği üzere, ülkemizde devlet, aynı zamanda işverendir, devletin fabrikala
rı ve işyerleri mevcuttur. Elbet bu fabrikaların ve işyerlerinin bağlı bulunduğu kamu sektörü 
ve kamu sektörünün kendisine bağlı olan bakanı da işveren durumundadır. Bakan, görevi ica
bı, bu işyerlerinde verimliliği ve rantabiliteyi arayacaktır ve bu düzenin kurulmasını, görevi icabı, 
sağlayacaktır. Aynı zamanda, bakan, devleti temsil eden kişiliği ile de, işçi ve işveren örgütü
nün karşısında tarafsız olacaktır. 
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tşte, bu önemli bir çelişkidir. Bu çelişkiyi düzeltmenin de en geçerli yolu ve en gerçekçi 
yolu, bilinmelidir ki, özelleştirmedir. Ne zaman ki, devlet, bu fabrikaları özelleştirir, bu işyer
lerini özelleştirir, o zaman, işverenle işçinin karşısında, devlet, işveren görünümünden çıkar 
ve tarafsız rolünü oynayabilir. 

Hak ve menfaatların korunması ve geliştirilmesi için en doğal ve etkili bir yol, toplu söz
leşmelerdir. Bu sistemin, tarafların serbest iradeleriyle bağıtlanmalarını arzu etmekteyiz. 
31.10.1990 tarihi itibariyle, 1 780 işyerinde, 450 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinin imza
landığını memnuniyetle öğrenmekteyiz. Toplu iş sözleşme müzakerelerinin, arzu edilmemekle 
birlikte, uyuşmazlıkla sonuçlanmasını doğal karşılamak gerekmektedir. Nitekim, aynı tarih iti
bariyle 53 bin işçiyi kapsayan 523 işyerinde grev uygulanmıştır. Buna karşın, 16 bin işçiyi kap
sayan 32 işyerinde lokavt uygulanmıştır. Tarafların arzularını gerçekleştirmeleri için yasal hak
larını kullanmaları, grev ve lokavta gitmeleri ve sonuçlarını almaları yadırganmamalı ve tabiî 
karşılanmalıdır. Ancak, yasa dışı davranışların hem ülkemize, hem de mensup oldukları cami
aya zarar vereceği şüphesizdir. 

Çalışma barışının bozulmasında, uyuşmazlıkların artmasında, enflasyonun yüksek oran
da seyretmesinin önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

Son günlerin en büyük grevi olan Zonguldak maden işçileri grevi ve Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü işçilerinin grevinde, Çalışma Bakanlığının uzlaştırıcı çabalarından da takdirle bah
setmek istiyorum. Kısa zamanda sonuca erişilmesi en büyük temennimizdir. 

özellikle, toplu iş sözleşmesi kapsamına giremeyen işçilerin korunabilmesini sağlayan as
garî ücretin, kanunî bekleme süresini beklemeksizin, 1.8.1990 tarihinde yeniden tespit edildiği
ni memnuniyetle müşahade ediyoruz. Keza, kıdem tazminatı tavanının yükseltilmesinde de Ba
kanlığın gayretlerini takdirle anıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözümün başında, çalışma hayatının çok dinamik 
olduğunu belirtmiştim. Bu nedenle, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatın da bu dinamik ya
pıya ayak uydurabilmesi için, sık sık değişikliklere uğraması, gelecekte muhtemel problemlerin 
de dikkate alınarak geliştirilmesi elzemdir. Hatta bilinir ki, bazı ülkelerde bunlar yasal olarak 
belirlenmemiştir. Dinamik yapı, işçi işveren, örf ve âdetin kaynaşarak bir kural haline gelmesi
ni, bilahara yazılmasını arzu etmektedir. Bu da bir görüştür. Bu görüşten hareketle, son yıllar
da Sendikalar Kanununda 2 kez, Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 2 kez ve 
tş Kanunda 2 kez değişiklik yapılmıştır. Deniz tş Kanununun da, yeniden ele alındığını, işçi 
ve işverenin mutabakatının sağlanarak, Büyük Millet Meclisine sevk edileceğini de memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, çalışma hayatıyla ilgili 7 tüzükte de yeniden değişiklik yapılarak yürürlüğü konul
muştur. Bu da fevkalade başarılı ve arzu edilen çalışmalar meyanındadır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatının etkili bir şekilde devlet tarafından denetlenmesi, 
buna göre önlemlerin alınması hususunun ehemmiyetini izaha gerek yoktur. Çalışma Bakanlı
ğının, bu konuda son yıllarda başarılı çalışmalarını görmekten fevkalade memnuniyet duydu
ğumuzu ifade etmek isterim. Müfettiş miktarının 573'e çıkarılması ve 1990 yılının 11 ayında 
60 bin işyerinin denetlenmesini; 5 bin işyerine idarî, 1 440 işyerine de idarî ve malî ceza veril
mesini görmekle kıvançlıyız. Bunu söylemekle, cezadan yana olduğumuzu ifade etmek istemi
yorum; ancak, iyileştirici ve iyi örnek olucu sonuçlar doğuracağına inanıyorum, özellikle işçi 
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sağlığı ve iş güvenliği konularında ceza miktarının artırılmasının denetimin sıklaştırılmasının 
müspet sonuçlarının çok yakında görüleceğini ümit etmekteyim. Zira, işçi sağlığı ve işi güven
liği konularında maddî ve manevî zararlar doğmasını önleyici şekilde önlem alınmasının, bila
hare, ödemeye zorunlu olunacak bedelden daha az ve kolay olacağına inanmaktayım. 

Diğer çok önemli konulardan birisi de, istihdamdır. İnanıyorum ki, istihdam sorununun 
çözümünde en geçerli ve gerçekçi yol, devamlılık arz edecek şekilde yüksek hızlı kalkınma ve 
büyümedir. Tam istihdama ulaşmak hedefimizdir, tşgücü piyasasının sık sık izlenmesi ve ras
yonel veri tabanı oluşturması için, senede iki kez Devlet istatistik Enstitüsü tarafından anket 
yapılmaktadır. 1990 Nisan ayında işsizliğin yüzde 8,3 olduğunu ve tespit edilen kalkınma hızı 
uygulandığında, 1991 yılında da yüzde 8,1'e düşeceği tahmin olunmaktadır. Hiç de azımsan-
mayacak seviyede bulunan bu işsizliğe karşın, biz görüyoruz ve inanıyoruz ki, gerek bizim ül
kemizde ve gerekse gelişmiş ülkelerde, gelişen teknolojinin ihtiyaç duyduğu meslek ve branş
larda işgücü açığı bulunmaktadır ve bu açık da hiç azımsanmayacak kadar büyüktür ve yakın 
gelecekte de, teknik evsafı haiz işgücü ihtiyacı olacaktır. Şu halde, bütün gayretimiz ve gaye
miz, nitelikli ve teknik eleman yetiştirmek olmalıdır. Bu suretle, işçilerimizin, dünyanın her 
yerinde daha yüksek ücretle daha çabuk iş bulacağı şüphesizdir. 

Bu amaca ulaşmak için, talep edilen başka işlere işçi yerleştirmekten öteye gidemeyen tş 
ve tşçi Bulma Kurumu bünyesinde büyük değişiklikler yapılmış, modernizasyon ve reorgani-
zasyon projesi uygulanmak suretiyle, aktif emek piyasası politikalarını uygulayabilen dinamik 
bir kurum haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışmaların doğal sonucu olarak, sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe Kurum ara
cılığıyla işe yerleştirilenlerin miktarlarında önemli artışlar olmuştur ve tabiî, evvelden umudu 
olmadığı için Kuruma müracaat etmeyenler de Kuruma müracaat etmeye başlamış ve başvuru 
miktarları artmıştır. 

İstihdam sorununun çözümünde büyük katkısı olacağını umduğumuz eğitim ve işgücü 
yetiştirme faaliyetlerini de özellikle belirtmek isterim. 

tş ve tşçi Bulma Kurumu tarafından işgücü talebinin tespitine paralel olarak istihdam ga
rantili işgücü yetiştirme kursları açılmaktadır. 

Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımızın meslekî eğitimden geçirilmesine çalışıl
maktadır. 

tşgücü yetiştirme kursları ve istihdam danışma merkezleri, işgücü yetiştirme merkezleri 
açılmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi uygulanmakta, halk 
eğitim merkezlerinde meslek kursları açılmakta, beceri kazandırma kursları başarıyla devam 
etmektedir. 

Turizm sektörü için nitelikle işgücü yetiştirilmesini amaçlayan televizyonda eğitim prog
ramları uygulanmaktadır. 

istihdamın geliştirilmesi açısından önemli olan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin 
desteklenmesi için teşkilat kurulmuş ve fon oluşturulmuştur. 

Kendi işini kurmak isteyenler destek görmekte ve teşvik edilmektedirler. Mesleğe yönelme 
ve istihdam rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır." 
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özürlüler ve eski hükümlülerin istihdamına yönelik eğitim ve rehabilitasyon ve rehberlik 
hizmetleri geliştirilmekte, özellikle özürlülerin kendi işlerini kurmaları ve ürettiklerini pazarla
maları desteklenmektedir. 

Kadınların ve genç işsizlerin istihdamına yönelik program ve projeler desteklenmektedir. 
Sayın Başkan ve saynı milletvekilleri; biraz da yurt dışında çalışanlarımızla "ikinci ve üçüncü 

kuşak" dediğimiz evlatlarımızla ilgili konulara değinmek istiyorum. 
Hepimiz biliyoruz ki, 1960'Iı yılların başından itibaren ekonomik durumlarım düzeltmek 

için, birkaç yıllığına yurt dışına gidenlerin, aradan yirmibeş yıl, otuz yıl geçtiği halde, birçoğu 
geri dönememiştir ve yıllar yılı ülkemize döviz gönderen bu insanlarımızın problemleri de bi
rikmiştir ve maalesef köklü tedbirler alınmamış, devamlı ve ısrarlı bir devlet politikası uygu
landığını da söylemek mümkün olmamaktadır. 

Aileleriyle birlikte çalışma amacıyla yurt dışına gitmiş 2 milyon 600 bin vatandaşımızın 
önemli problemleri bulunmaktadır. Yurt Dışı tşçi Sorunları Genel Müdürlüğünün onbeş ülke
de, nicelik ve nitelik itibariyle çok küçük olan teşkilatının, bütün bu problemlere çare bulaca
ğını beklemek, fazla iyimserlik olmaktadır. Ancak, biz bu teşkilatın, bu kadar küçücük kadro
suyla büyük gayretlerini takdirle anmaktayız. 

Bu önemli konuda, daha köklü ve istikbale yönelik tedbirlerin alınacağına inanmaktayız. 
Ben şahsen, asimilasyona maruz kalan ikinci kuşak çocuklarımızdan, asimilasyonun büyük 
ölçüde uygulandığı yerlerde ve yaş gruplarındakilerin, senede bir kere, 15-20 gün Türkiye'ye 
getirilmesinden ve kurslardan geçirilmesinden yanayım. Bu kursların, deniz kenarlarındaki yatılı 
okullarımızın tahsis edilerek, hatta bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kampların tahsis edi
lerek yapılmasının, maliyeti de çok düşüreceğini zannetmekteyim. Bu suretle, çocuğumuz, her 
yıl 10 ilâ 15 gün ülkesini görüp, dilini, dinini, örfünü, âdetini hatırlayacak, milliyetini muhafa
za edebilecektir. 

Bilinen problemleri ayrı ayrı söylemek istemiyorum; ancak, bizim, daha uzun süre yurt 
dışına işçi göndermeye ihtiyacımız olduğunu ve hatta mecbur olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1955 yılında Çalışma Enstitüsü olarak kurulan, 1960 yılında Yakın 
ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü olarak değiştirilen, 1985 yılında ise Yakın ve Orta Doğu Ça
lışma Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen kuruluşun, uzun bir süre atıl bir durumda olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu kuruluştan, büyük ümitlerle çalışmalar beklenmekteydi. Bu faaliyete ge
çildiğini de memnuniyetle duyuyoruz. Tabiî bu kuruluşun, üniversitelerimizle işbirliği yapa
rak, çalışma hayatıyla ilgili konularda, işçi ve işveren temsilcilerini eğitmelerini ve sorunların 
çözümlenmesinde yardımcı olmasını beklemekteyiz. Bu yolda son zamanda yapılan çalışmala
rı da memnuniyetle müşahade etmekteyiz. Keza, aynı şekilde, tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Mer
kezinin artan faaliyetlerini görmekten de kıvanç duymaktayız. 

Yeraltı kömür madenlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği projesinin uygulandığını, akü ve 
matbaa işyerlerinde çalışan işçilerde kurşun, polyester işyerlerindeki işçilerde benzen, ilaç fab-
rikalarındaki işçilerde pestisid, sigara fabrikası işçilerinde nikotin, çay fabrikalarında çalışan 
işçilerde işitme kaybı ve diğer bazı işyerlerinde asbest, heksan, pamuk tozu araştırmalarının 
yapıldığını ve bu araştırmaların artırılarak sürdüğünü görmek, hepimizi sevindirmektedir. 

Yeni kurulan, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünden gelecekte ümitliyiz. 
Kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi, ekonomik hayata katılımını artırıcı, sağlık, sosyal ve 
hukukî güvenliğini geliştirici faaliyetlerine tez zamanda başlayacağını ve yararlı olacağını zan
netmekteyiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Uluslara
rası Çalışma Teşkilatı (ILO) ile işbirliği içinde, faaliyetlerini artırarak sürdürüp, çalışma haya
tımızın, uluslararası normların uygulandığı, istikrarlı, devamlı barış ortamı içinde, huzurlu, 
güvenli ve verimli bir seviyeye ulaştırılacağına inanıyoruz. 

Bütün bu ümit, temenni ye inançlarımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi
ni tasvip ediyor, milletimize, ülkemize ve bakanlık camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Sargın. 

Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın İbran Ba-
yazıt'ta. 

Buyurun Sayın Bayazıt. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşlerini, arkadaşlarımla bölüşerek arz edeceğiz. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi, 
Grubum adına ve şahsen saygıyla selamlıyorum. 

Bütçenin rakamları üzerinde bir şey söylemeyeceğim, tçinde yaşadığımız sorunların ve aç
mazların karşısında, rakamlar önemli değil Sayın Başkan. 

Bizim için önemli olan, 1982 Anayasasının, 12 Eylül yasalarının, çalışma yaşamına, çalı
şanların örgütlenmesine, haklarını elde edebilme yöntemlerine, sosyal devlet anlayışına yakla
şımıdır ve ANAP iktidarının uygulamalarıdır. 

Bunun yanında ve hatta bunun üstünde, Anayasamızın temel şart olarak öngördüğü ta
rafsızlığı, sadece imzasının üzerinde "ANAP Genel Başkanı" kaşesinin bulunmamasında ara
yan Sayın Turgut özal'ın işveren temsilciliği misyonu doğrultusunda ilgilileri yönlendirmesi-
dir. Bizim için önemli olan, bütçe rakamları değil, bu zihniyettir Sayın Başkan; tüm uygulama
larda sergilenen, emeğe ve alın terine karşı olan politikalardır. 

Sayın Başkan, Anayasamız, 1961 Anayasasındaki çalışma barışı, sosyal barış, çalışanların 
hak ve menfaatlarının sağlanması ve güven altına alınması gibi konu ve kavramları başlık ola
rak korumuş ise de, niteliği gereği bunlarda önemli sınırlama ve kısıtlamalar getirmiştir. 1961 
Anayasasında, çalışanların, insanca yaşaması, insan haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesinin 
sağlanması gibi açık ve kesin ifadeler kullanılarak, devlete verilen görevler, 1982 Anayasasın
da, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek şeklinde, "devlet çalışanları korur" tümcesindeki 
görev, bugünkü Anayasada, "devlet, çalışanları korumak için gerekli tedbirleri alır" üslubuy
la hafiftetilmiştir. "Devlet başarılı sporcuları korur" hükmünü taşıyan Anayasamız, bu kesin
liği, bu kararlılığı, çalışanlar için göstermekten özenle kaçınmıştır. Ayrıca, 1961 Anayasasının 
10 uncu maddesindeki -konumuzla ilgili kısımlarını naklediyorum- "Devlet kişinin temel hak
larını, fert huzuru, sosyal adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, siyasî, iktisadî 
ve sosyal bütün engelleri kaldırır" hükmü ise, bilinçli olarak Anayasaya alınmamıştır. 

Sayın Başkan, insanlık idealinin en ileri aşaması olan demokratik toplum, sivil toplum, 
özgürlük ortamı içerisinde kurulan, korunan ve geliştirilen örgütlü toplum demektir, örgütlü 
olmak, demokratik düzenin ilk ve öncü şartıdır. 

Konuyu, çalışma yaşamı açısından ele aldığımızda, Anayasanın, çalışanların örgütlenme
sine, örgütlerin etkinliğine sıcak bakmadığını görüyoruz. Anayasamızın bu konudaki en önemli 
eksikliği, sendikaların, demokrasinin ana unsurlarından biri olduğunu belirtmemiş olmasıdır. 
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Diğer önemli bir husus da, sosyal devlet ilkesi ile, 65 inci madde arasındaki çelişkidir. Bu 
maddedeki, "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekono
mik istikrarın sağlanmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir" 
hükmünü sosyal devlet anlayışını göz ardı edebilen, politikalarında insanî boyut bulunmayan 
iktidarların bir savunma sebebi olarak istismar etmelerini önlemek gerekir. 

Sayın Başkan, Anayasamızın "Sendika Kurma Hakkı" başlığını taşıyan bölümü, sendi
kalaşma özgürlüğüne, işçi haklarının gereğince korunmasına olanak vermeyen kısıtlamalar ge
tirmektedir. 

Sendikal faaliyetlerin çerçevesini düzenleyen 52 nci madde kaldırılmalı; demokrasinin ve 
cumhuriyetin temel ilkeleriyle bağlantılı düzenlemelerle yetinilmelidir. 

Sendikalara, siyasî faaliyette bulunabilme, siyasî partileri destekleme, vakıf kurma gibi ko
nularda serbesti tanınmalıdır. 

Sendika kurma hakkı, kamu çalışanları da dahil olmak üzere -altını çiziyorum- tüm çalı
şanlara tanınmalıdır. Toplusözleşme ve grev hakkı bunlar için de var olmalıdır. 

Bugünkü uygulamasıyla, işçiyi hükümetle karşı karşıya getiren, âdeta devleti taraf yapan, 
kamu işveren sendikaları kaldırılmalıdır. 

tşçi sendikalarının daima birlikte oldukları, aynı amacı paylaştıkları, meydana gelen belli 
olaylar karşısında, birlikte sevinip, birlikte üzüldükleri, işletme yetkilileriyle pazarlık masası
na oturmalarında göz ardı edilemeyecek psikolojik ve maddî yararlar vardır. 

Hak grevi, genel grev, siyasî amaçlı grev, dayanışma grevi ve çalışma literatürümüze bahar 
eylemleri olarak geçen, demokratik davranışlar yasallaştırılmalıdır. 

Mahallî mülkî amirlerini grev ve lokavtlardaki görev ve yetkilerini düzenleyen tüzük, ça
lışma yaşamının âdeta bir tür Polis Vazife ve Selahiyet Yasası gibidir. Yasada çizilen sınırların 
dışında hükümler taşımaktadır. Bu nedenle kaldırılmalı ve grev gözcülerine, çile doldurtma-
yan, bu iktidarın yaklaşımı gereği, grevi bir şenlik haline dönüştürmese de, eziyet haline getir
meyen bir düzenleme yapılmalıdır. 

işçiyi işsizlikle, çoluk, çocuğunu açlıkla karşı karşıya getiren lokavt uygulaması, hukuk 
sistemimizden çıkarılmalıdır. 

Burada lokavt konusunda bir saptama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 1982 Anayasası, 
Lokavta karşı, Anavatandan daha yumuşak, işçinin yararı açısından bakıldığında, daha ilerici 
bir yaklaşım içindedir; çünkü, Anayasaya göre, lokavt bir hak değil, bir eylemdir; Anavatan 
Programına, Birinci ve İkinci özal Hükümetleri programına göre ise lokavt, aynen grev gibi 
bir haktır. 

Sayın Başkan, çalışma yaşamı, üretimden bölüşüme kadar, toplumun bütün kesimlerini 
ve bütün kesitlerini kapsayan geniş bir alandır. Çalışma yaşamının barış içinde sürdürülmesi, 
yalnız, işçi-işveren ilişkilerinde değil, toplumun huzuru açısından da göz ardı edilemeyecek bir 
zorunluluktur. 

ILO'nun 144 sayılı Sözleşmesinde de belirtildiği gibi, işçi, işveren ve devlet, üçlü diyalogla 
bu barışı sağlayacak üç ana unsurdur. 

48 bin maden işçisinin grevi, 28 500 işçinin bahar eylemleri, 300 bini aşan işçinin uyuş
mazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucu meydana gelen ve toplum düze
nini etkileyebilecek nitelikteki ağır bir görünüm içinde, ne yazık ki, "devlet" ve "işveren", hem 
kamu sektöründe, hem özel sektörde birleşmiş ve bu nedenle üçlü diyalog, ikili çekişmeye dö
nüşmüştür. 
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Bu yargımız, siyasal bir yorum değil, bir gerçeğin göz önüne serilmesidir. Bunu kanıtla
mak isterim Sayın Başkan. 

Bakanlığın Kuruluş "Yasasına göre, çalışma yaşamının düzenli bir şekilde sürdürülmesin
den, çalışma barışını sağlayacak önlemlerin alınmasından, Çalışma ve Sosyal GüvenliK Baka
nı sorumludur ve yetkilidir. 

Uygulama ise, kamu işveren sendikalarından sorumlu bir Devlet Bakanı sahnededir. İşlet
menin, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir yetkisi ve dahli olmadığı halde, işletmeden so
rumlu bir başka Devlet Bakanı da zaman zaman sahneye çıkmaktadır. 

Konunun asıl sahibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise, perde arkasından bir görü
nüp kaybolmuştur. 

Asıl önemlisi, bu trajedide rejisörün davranışıdır, Sayın Başkan. Bu rejisör, Sayın Turgut 
Özal'dır. 

Yalnız devlet işletmelerini değil, özel sektörü de, koruyucu kanatlan altına alan Sayın özal, 
açık beyanlarıyla, tüm işverenleri, işveren sendikalarını yönlendirmektedir. "Yönlendirmek" 
sözcüğü bile çok hafif kalacaktır, önce yüksek ücrete, sonra aşırı ücrete karşı olduğunu açık
lamıştır. 

Devletin ve ekonominin imkânlarını ileri sürerek, ''işçiye verilecekler, vergi mükellefinin, 
halkın cebinden çıkacaktır" sözleriyle, işçi ile halkı karşı karşıya getirmiştir. 

işçiye alın terinin karşılığının verilmesi, insanca yaşamanın sağlanması gündeme geldiğin
de, halkın ve toplumun çıkarlarım ve imkânlarını ileri sürenler; bu imkânlar hayalî ihracatçıla
ra, batık şirketlere yöneltilirken, her nedense, halkı savunmak zorunluluğunu duymamakta
dırlar! Bu çelişki, işçinin gözünden kaçmamaktadır. Bugün işçiyi karşısına alan iktidar, siya
sal yaşamının en büyük şamarını, asıl, işçinin kendisini karşısına aldığı an yiyecektir. 

Sayın Başkan, bugün Zonguldak'ta yaşanan, klasik bir grev değil, karnı bir hayli irileşmiş 
sosyal bir olaydır. Denizdeki balığından, dağına, taşına; simitçisinden en uzak köyündeki 70'lik 
ihtiyarına kadar her şeyi ve herkesi kapsayan sosyal bir olaydır. 

Bugün Zonguldak'ta bütün işçi vardır; Zonguldak'ta bütün emekten yana olanlar vardır; 
ama bugün Zonguldak'ta İktidar yoktur; İktidar, Zonguldak'a girememektedir. 

Bu noktaya, "Grev tehdidine pabuç bırakmayız; ocakları kapatırız; işletmeyi sendikalara 
devrederiz" şeklindeki tahrikler ve gayrî ciddî beyanlar getirmiştir. 

Zonguldak olayı ve buna ilaveten üç ana işkolunda eşiğine gelinen grevler, yalnız çalışma 
barışını değil, sosyal düzeni de tehdit eden ağır ve tehlikeli bir tablo oluşturmaktadır. Dileği
miz, Hükümetin bu tablonun altında kalmamasıdır. 

Sayın Başkan, İş Kanunumuz 15 Ağustos 1971 tarihlidir; bu itibarla, 12 Mart Muhtırası
nın etkisini taşımaktadır. Bunun ötesinde, ANAP'ın ekonomik politikası sonucu, emeğin aleyhine 
yaşanılan-bazı uygulamalara imkân veren hükümleri vardır. 

Görünüşte, sözleşme özgürlüğünün bir yansıması olarak yorumlanabilecek 13 üncü mad
dedeki bildirimli fesih hakkı, 17 nci maddeyle işverene tanınan bildirimsiz fesih hakkı, ispat 
yükümlülüğü işverene ait olmak üzere yargı denetimine tabi tutularak, işçiye istihdam güven
cesi sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak ilk aşamada, çalışırken işini kaybedenleri kapsayan işsiz-' 
lik sigortası kurulmalıdır. İşsizliğin önemli olduğu sektör ve bölgelerde pilot uygulamaya giri-
şilmeli ve gerektiğinde, finansmanına devlet de iştirak etmelidir. 24 üncü maddenin kötüye kul
lanılması önlenilmelidir. 
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Kıdem tazminatı, sadece yasada sayılarak belirlenen durumlarda değil, iş aktinin, işçi ve
ya işveren tarafından hangi sebeple olursa olsun evet, hangi sebeple olursa olsun- feshi halinde 
ödenmelidir. Çünkü bu tazminat, kazanılmış bir haktır. Hiçbir olay ve neden, kazanılmış bir 
hakkın kaybını haklı ve meşru gösteremez. 

Kıdem tazminatının güvenceye kavuşturulması için, bir fon idaresi kurulması zorunludur. 
Sayın Başkan, memleketimizde iş güvenliği, gereğince sağlanamamaktadır, tş kazası ve 

meslek hastalıkları nedeniyle kaybedilen işgünü sayısı yüksektir. Batı ülkelerinde yıllık iş kaza
sı oranı yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 8'dir. 

Hükümet ve iktidar grubu sözcüleri her vesile ile bu kürsülerden her zaman grev ve lokavt 
nedeniyle kaybolan işgününden bahsederler; iş kazası ve meslek hastalıklarının neden olduğu 
işgünü sayısına hiç mi hiç dokunmazlar. Halbuki, Türkiye'de toplam yıllık işgünü kayıpların
da grevlerin payı yüzde 32,9; iş kazası ve meslek hastalıklarının payı ise yüzde 67,1'dir. tş gü
venliğini sağlamak ve denetlemek ise, işverenin ve devletin görevidir. 

Sayın Başkan, bu konudan bahsederken, tzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bi
limler Fakültesi Yardımcı Doçentlerinden Doktor Mehmet Çiftlikli'nin "Endüstride tş Kaza
ları, tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği" başlığını taşıyan ve üniversiteli gençlerimizin ders kitabı ola
rak okudukları bir teksir notuna değinmek istiyorum. Bu ders notunda, "Genel Kaza Kavramı" 
başlığı altında, kaza ve kader nazariyesi, küllî ve cüzi irade ilişkisi öğretilmektedir. "Kendisine 
silah atılan bir adamın ölmesi kaderdir; ama silah atılmasaydı aynı anda yine ölecekti; ancak, 
ölüm sebebi ne olacaktı, bilmiyoruz" diyen ve "önce hayvanını sıkı bağla, sonra tevekkül et" 
hadisi şerifine dayanan bir insanın, öğrencilerine iş güvenliğini bilimsel bir metotla nasıl öğre
tebildiğim düşünüyorum! 

Ders notunun bu bölümü, çağdaş ve laik eğitim karşısı olan medrese kafasının bir tezahü
rüdür. Bu davranışın ardındaki gerçek niyet, gerçek amaç, inançlı olmak yorumlarıyla göz ardı 
edilemez. Hepimizin vicdanlarında olan inanmak ve iman etme ayrı şey; sonunda ölüm olsa 
da, olmasa da, şalteri indirmeden çıplak bir kabloya elini uzatanı elektriğin çarpacağı gerçeği
ni öğretmek ise ayn şeydir. Bu saptamayı, iş güvenliği gibi bilimsel yaklaşılması gereken bir 
alanda dahi bu iktidarın beslediği zihniyetin, üniversitelerimizde nasıl bir uygulama içinde ol
duğunu belirtmek için yaptım. 

Sayın Başkan, emeğin sömürülmesini önleyecek, sosyal devlet ve sosyal adalet ilkelerinin 
çalışanlar yararına ve yeterli düzeyde yaşama geçirilmesini sağlayacak, çalışanların iş yerlerin
de ve ülke yönetimlerinde kararlara katılımı yollarını açacak sağlıklı ve geniş kapsamlı örgüt
lenmeyi ve bu bağlamda sendika ve toplu pazarlık hakkı sözleşmelerinin gereklerini gerçekleş
tirecek; tnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen 
sosyal hakların gerçekleşmesini sağlayacak, uyguladığı programlar ve temin ettiği yeterli mad
dî imkânlarla ülkede yaşayan herkesi kapsayan geniş bir sosyal güvenlik sistemini kuracak eko
nomik ve sosyal altyapının tesisi ve gereken hukuksal düzenlemelerin yapılması şarttır. 

işçimizin bilinci, işverenlerimizin deneyimi ve sanayimizin düzeyi, Batı toplumlarının çok 
önceden vardıkları bu merhaleye artık bizim de ulaşmamızın yeterli şartıdır. 

Bu düşüncelerle, bütçenin çalışma yaşamımız ve Bakanlık için hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
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İkinci konuşmacı, Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Sdvi; buyurunuz efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVÎ (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde SHP Grubu adına konuşma
ma başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da diğer bakanlıklar gibi, Hü
kümetin genel politikasını, genel tercihlerini yansıtması bakımından farklı bir durum arz et
miyor. Ancak, çok dinamik bir alan olması, kitlesel hak ve çıkarlara yönelik gelişmelerin gözle 
görülebilmesi, toplumsal yaşamımızın her anını yakından ve içinden etkilemesi, dikkati daha 
da çekiyor. Gelişmeler kamufle edilemiyor, rakamsal oyunlarla geçiştirilemiyor; baskılar, istis
marlar, yanıltmalar da uzun sürmüyor. Ekonomik, sosyal ve siyasal yönden ülkemizin getiril
diği noktayı, içinde bulunduğu konumu ve durumu değerlendirme bakımından da, en somut, 
en gerçekçi bir gösterge oluyor, tşte bugün yaşadığımız olaylar da bunun gerçek örneğini teşkil 
ediyor. 

ANAP Hükümetinin uyguladığı politikalar, her alanda olduğu gibi, çalışma yaşamını da 
felç etmiş, endüstriyel ilişkilerdeki bozukluk, kopukluk, onarılması güç boyutlara ulaşmıştır. 
işsizliğin "korkunç" kelimesiyle ifade edilebilecek duruma gelmesine rağmen, her ay ortala
ma 4 166 işçi işten çıkarılmaktadır. Bu da, yılda yaklaşık 50 bin aile demektir ve ülkede iş gü
vencesinin yokluğunu göstermektedir. Yasalarda iş güvencesine yer verilmemesi, sendikaların 
etkisizleştirilmesi, hak grevinin olmaması, işverenlerin daha da sorumsuz davranmasına neden 
olmaktadır. 

tşçi sağlığı, iş güvenliği ve meslek hastalıkları ihmal edilmiş, çalışma ortamı ve koşulları 
alabildiğine bozulmuş, iş kazalarında dünyada birinci sıralara gelinmiştir. Ülkemizde iş kaza
ları sonucu, her işgünü en az S işçi ölmektedir. Batı ülkelerinde iş kazaları oranı yüzde 3 dola
yında olurken, Türkiye'de yüzde 8'i aşmaktadır, tş kazalarındaki yıllık işgünü kayıpları, daha 
düne kadar grevlerdeki kayıpların iki katını geçmesine rağmen hiç dikkate alınmamıştır, alın
mamaktadır. 1988 yılında işgünü kayıplarında grevlerin payı yüzde 32.9 iken, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının payı ise yüzde 67.1 olmuştur. 

Sözleşmeli Personel Kararnamesi -Anayasa Mahkemesinin iptal etmesine rağmen- uygu
lanarak işyerlerinde huzursuzluk sürdürülmektedir. Geçici işçi, müteahhide iş verme gibi yol
lar kullanılarak işçilerin sendikalaşma hakkı engellenmektedir. Bütün bunların dışında, işyer
lerinde çalışan işçilerin sendikaya üye olması halinde işverenler tarafından işten çıkarılmakta, 
işçilerin doğal olan bugünkü Anayasa ve yasalarda bile bulunan hakları engellenmektedir. Yıl
lardır bu olumsuzluklarla karşılaşan işçiler ve sendikaları bunaltılmaktadır. İşçilerin bordrola-
rındaki rakamları büyürken, reel ücretleri küçülmekte, satın alma güçleri hızla azalmaktadır. 
Bütün bu gerçeklere rağmen, aksi iddia edilmekte, memurların, emeklilerin, işçilerin ve sendi
kaların uyarıları dikkate bile alınmamaktadır. IMF'in kaynak alındığı ağustos ayında yapılan 
bir araştırma, bu konudaki gerçekleri yansıtmaktadır. Bir kişinin 1 kilogram et alabilmesi için 
İspanya'da 1 saat 9 dakika, Japonya'da 2 saat 18 dakika, Fransa'da 2 saat, Almanya'da 1 saat 
14 dakika, Yunanistan'da 1 saat 13 dakika, Güney Afrika'da 2 saat çalışması gerekirken, Türk
iye'de 9 saat 49 dakika çalışmaktadır. Bir işçinin ev kirasını ödemesi için yukarıda saydığım 
ülkelerde ortalama 55 saat çalışırken Türkiye'de 256 saat 14 dakika çalışması gerekmektedir. 

'Bir işçinin gelir vergisini ödemesi için diğer ülkelerde ortalama 203 saat çalışırken, ülkemi/.de 
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1 107 saat çalışması gerekmektedir. Bir işçinin buzdolabı alması için diğer ülkelerde ortalama 
160 saat çalışırken Türkiye'de 1 153, bir televizyon için diğer ülkelerde 90 saat çalışırken Türki
ye'de 1 666 saat çalışması gerekmektedir. 

Millî gelir dağılımındaki dengesizlik, uçurum boyutuna ulaşmıştır. Millî gelirden maaş ve 
ücretlilerin aldığı pay yüzde 14,8 noktalanna inerken, vergi gelirlerinin yüzde 60'ını işçi ve me
murlar ödemektedir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, işçi ve memurlara, 3417 sayılı Yasayla "zorunlu tasarruf" 
ve 3320 sayılı Yasayla da hiçbir yararı olmayan "Konut Edindirme Fonu" adı altında yeni eko
nomik yükler getirilmiştir. KDV artırılmıştır. Enflasyonun da her yıl söylenenin çok üzerinde 
gerçekleşmesi, işçi ve memurların hızla yoksulluğa itilmesine neden olmuştur. 

Bu olumsuzluklar içinde kıvranan işçi ve sendikaları, yıllardır baskı altında susmuş, özve
ride bulunmuş; ancak, uygulanan politikaların, haksızlıkların ve kasıtlı davranışların ülkeyi 
de, kendilerini de ve tüm emeği ile geçinenleri de perişan ettiğini görerek, "yeter" deme gereği 
duymuştur. Bu nedenlerle, demokratik ve yasal haklarını kullanarak grev eylemlerine başla
mışlardır. Görülen grev ve eylemler, bugünün değil, yılların birikimi ve gelecekten, haklı ola
rak, umutsuzluğun sonucudur. 

Bugün ondokuzuncu gününü dolduran 48 bin Zonguldak maden ve MTA işçilerinin gre
viyle toplam 54 bin dolayında işçi grevdedir. Grev yasağı kapsamında bulunan 28 bin maden 
işçisinin direnişi de devam etmektedir. 85 bin metal işçisi, 100 bin tekstil işçisi, 10 bin SEKA 
işçisi adına grev uygulama kararları alınmıştır. Çeşitli işkollarında yüzbinlerce işçi adına sür
dürülen müzakereler uyuşmazlığa doğru gitmekte, yılbaşından itibaren yüzbinlerce işçiyi kap
sayan toplu iş sözleşme müzakereleri de başlayacaktır. 

Hükümetin bu yaklaşımıyla bu sözleşmelerin masa başında çözümlenmediği görüldüğü 
gibi, bundan sonra da çözümlenemeyeceği açıktır; çünkü, sendikalar karşılarında yetkili kişi
leri bulamamakta, KAMUSEN tarafından aylarca oyalanmaktadır. Uyuşmazlık noktasına ge
lindiğinde de, sendikaların istediklerini günün ekonomik koşullan dikkate alınarak değerlen
dirmek yerine, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli bakanlar, işçileri ve sendikalarını suç
lamakta, tehdit ve baskılarını artırmaktadır. Fabrikaların satılacağı, madenlerin kapanacağı, 
ithalatın daha ucuz olduğu, Gümrük Vergisinin kaldırılacağı, işçilerin işten atılacağı uluorta 
söylemekte, zaten güveni kalmamış olan işçi ve sendikaları tahrik edilmektedir. Grev yasakla
rı, grev ertelemeleri, Yüksek Hakem Kurulu gibi serbest pazarlığı engelleyen yasa maddeleri 
gündeme getirilmekte, buna güvenen işverenler ve Hükümet, ilgisizliğini ve duyarsızlığını sür
dürmektedir. Bu yaklaşımla toplu iş sözleşmelerinin masa başında karşılıklı anlayışla sonuç
lanması mümkün olmamaktadır. 

Bunun çözümü için, ilk önce ekonomik gerçekler dikkate alınarak işçilerin istemleri yeri
ne getirilmelidir ve en kısa sürede, çalışma yasaları, Avrupa Topluluğu standartlarına, ILO söz
leşmelerine ve çağdaş demokrasinin gereklerine uygun biçimde yeniden düzenlenmelidir. Bas
kıyla, yasaklarla olumlu sonuç almanın mümkün olmadığı artık kavranmahdır, çalışma yaşa
mıyla ilgili yasa tekliflerimiz bu nedenle de dikkate alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çalışma yaşamının içinde bulunduğu kaos, Zonguldak grevi başta 
olmak üzere diğer grev ve eylemler objektif bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemizin 
içinde bulunduğu durumu, emekçi halk kitlelerinin yaşadığı bunalımı, anlamak, sabrının tü
kendiğini görmek hiç de güç olmayacaktır. Bu grev ve eylemlere, yoksulluğa itilmiş, demokratik 
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hakları verilmeyen memurlar, öğretmenler, haksızlığa uğramış emekliler, süper emekliler, her 
gün riskle yaşayan esnaf, ürününün karşılığını alamayan çiftçi, kaderine terk edilmiş işçiler 
içtenlikle katılmakta, destek olmakta, en azından sempati duymaktadır. Bu da, tüm emeği ile 
geçinenlerin, sorunlarının aynı olduğunu, çözümünün de birlikte bulunacağını anladıklarını 
ve gördüklerini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu haklı tepkilere karşı, bakanların da katıldığı işveren kuruluşlarındaki toplantılarda, 
pek çok kişinin boğaz tokluğuna bile çalışmaya hazır olduğu belirtilerek, sendikaların istekle
rine karşı çıkılması gerektiği" söylenmektedir. 

Bu tespit bile, ülkemizin, halkımızın hangi duruma getirildiğini anlamak için yeterlidir. 
Bu durumdan sorumlu olan sorumsuz Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri, haklarını 

arayana işçi ve sendikaları istismar etmeye çalışmakta, "siyaset yapıyorlar" diye olayı saptır
maya, işçileri ve sendikalarım yalnız bırakmaya uğraşmaktadırlar. 

Siz siyaset yaparak onları aç bırakacaksınız, yoksulluğa, işsizliğe iteceksiniz; hak istedik
leri zaman, "siyaset yapıyor" diye suçlayacaksınız! Bu anlayış çağdışıdır, bu anlayış çağ dışı 
olduğu gibi, mantığı ve geçerliliği de yoktur. 

Biz, ülkenin neresinde önemli bir sorun varsa, oraya giderek, olayı yerinde görmeyi ve in
celemeyi, haklının yanında olmayı, milletvekili olarak görev saymaktayız. 

İşçinin, emekçinin, halkın yanında ve tarafında olmak, ülke çıkarlarım korumak, savun
mak, bizim partimizin temel ilkeleridir; programımızın ve sorumluluğumuzun gereğidir, parti 
olarak varlığımızın nedeni de budur. 

Bunu istismar etmeye çalışmak yerine, ANAP milletvekillerinin de, kolaysa, olayların ol
duğu yerlere, özellikle Zonguldak'a Cumhurbaşkanlanyla beraber giderek incelemelerini tav
siye ederim. Bu yolla, gerçekleri görme ve anlama olanağı bulabileceklerini belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önemli görevlerinden biri 
de, yurt dışında çalışan işçilerimizin, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın durumudur. Bu
gün bakanlıkça bilinen 2 milyon 600 bin dolayında işçi ve ailesi yurt dışında bulunmaktadır. 
Bu rakamlara, ülkemizdeki işsizlik ve baskı nedeniyle her riski göze alarak kaçanlar, kaçak 
işçi olarak çalışmak durumunda olanlarla, ülkemizdeki bazı müteahhit firmaların dolaylı yol
larla Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine götürerek çalıştırdığı ve sonradan kaderiyle başbaşa 
bıraktığı, perişan ettiği vatandaşlarımız, işçilerimiz dahil değildir. 

İşçilerimizin yurt dışına göçü 1960 yılında başlamıştır. 1974'te Avrupa'ya, özellikle Al
manya'ya işgücü göçünün durmasının iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, dünyadaki 
yeni ekonomik bunalım; ikincisi de, Batı Avrupa'nın yabana işçiler konusunda doyum nokta
sına gelmiş olmasıdır. İşte, 30 yıldır, sağlık muayenesinden geçip, vatanından, ailesinden kopa
rak yaşam mücadelesini bilmediği, görmediği yabancı ülkelerde sürdüren işçilerimiz bu döne
min her aşamasında değişen, gelişen sorunlarla hep başbaşa kalmıştır. \bğun bir çalışma sür
düren, buna karşılık olumsuz sayılabilecek ortamlarda barınan işçilerimiz, bir taraftan Alman 
ve diğer ülkelerin ekonomisine olağanüstü katkıda bulunurken, diğer yandan da ülkemiz eko
nomisine ciddî biçimde destek olmuşlardır. 

Bugüne kadar hükümetlerin, bu yurttaşlarımızı, sadece, gönderdikleri ve gönderecekleri 
işçi dövizleri açısından ilgilenmeleri, yaşadıkları ve karşılaşabilecekleri yeni sorunlara duyarsız 
kalmaları, çözüm aramama, plan ve program yapmamaları, yurt dışındaki işçi ve vatandaşla
rımızla ilgili sağlıklı bir politika oluşturmamaları, günümüzde sorunların katlanarak büyüme
sine neden olmuştur. 
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özellikle, yıllardır iktidarda bulunan ANAP döneminde açıkça ortaya çıkan sorunlara çö
züm aranması yerine, bizim işçilerimizin katkısıyla ekonomisini düzelten; ama, şimdi sorum
luluk duymayan Alman hükümetlerinin haksız uygulamalarına âdeta prim verilmiş, seyirci ka
lınmıştır. 

Yıllardan beri çalışan ilk kuşak işçilerimiz, yaşlanmış olmaları nedeniyle kendilerine iş ve
rilmemeye ve geri dönmeye zorlanmaya, sözde özendirilmeye başlanmıştır. 

tkinci ve üçüncü kuşak diyebileceğimiz işçi ve çocukları, çok sorunlu topluluklar oluştur
muştur. Okul, eğitim, dil ve din konuları hep istismar edilmiş, köklü çözüm bulunmamıştır. 
Avrupa kültürünü, gelenek ve göreneklerini benimseyemeyen, kendi ülkelerinde de uyum sağ
layamayan yüz binlerce genç vatandaşımız hangi topluma mensup olduğunu bilememezliğin 
büyük acısını yaşamaktadır. Dönüş yapan aileleriyle dönmek veya dönmemek, binlerce genç 
vatandaşımızın korkulu rüyası olmuştur. 

Bu ve benzeri sorunları sayamayacak kadar çok ve yoğun olan işçilerimizin bugün karşı
laştığı ve Hükümetin yaklaşımını sergileyen birkaç konuyu da şöyle sıralamak istiyorum : 

Uluslararası alanda itibarının arttığını söyleyen Hükümet, sözde, Avrupa Topluluğuna girme 
iddiasında bulunan yetkililer, ilk anlaşmalara göre serbest dolaşma hakkımız doğduğu halde 
hangi başarıyı sağlayabilmişlerdir? Bu bir tarafa, yıllardır Batı Avrupa ülkelerinde çalışan, ya
şayan Türk işçilerine de, Avrupa Topluluğu ülkelerinin işçilerine sağlanan hakların tanınması 
üzerinde hangi çalışmalar yapılmıştır, lafın ötesinde hangi kazanımlar elde edilmiştir? Aksine, 
bu gibi hakları savunmak yerine Almanya'nın kesin dönüş dayatmasına yardımcı olunmaya, 
küçük çıkar hesaplarıyla işçilerimizin daha da güç durumlarda kalmasına katkıda bulunulmuştur. 

Bu kesin dönüş gayretine karşılık, dönen işçi ve ailelerinin, çocuklarının uyumu, ekonomi 
ile bütünleşmelerini sağlayarak hiçbir hazırlık yapılmamakta, hiçbir politika oluşturulmamak-
ta, hatta bunları düşünme ihtiyacı bile duyulmamaktadır. 

Kesin dönüş yapmak isteyenlere, Türkiye'de konut yaptırmaları halinde kredi verileceği 
söylendiği halde, bürokratik engeller ve komisyoncular, işçilerimizi şaşkına uğratmaktadırlar. 

Almanya, vergi yasasında yaptığı son bir değişiklikle, evli ve çocuklu işçilerimizin vergi 
grupları ikinci sınıf iken, eşi ve çocuklarını Almanya'da olmadığı görüşüyle, işçilerimizin gru
bu birinci sınıf olarak kabul edilmiş ve işçilerimizin büyük çapta vergi kaybına uğramasına 
neden olmuştur. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haberi bile yoktur; ne 
gibi girişimlerde bulunduğunu da sormak gereksizdir. 

Almanya'da çıkarılan Yabancılar Yasası, 1991 yılı başında yürürlüğe girecektir. Bu yasa 
ile getirilen yükümlülükler özellikle Türk işçilerini hedeflemekte, kesin dönüşü zorlayıcı nite
lik taşımaktadır. Bu yasa ile, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın var olan hakları ellerin
den alınmıştır. Bu konuda da Hükümetimiz ve Bakanlığımız hiçbir etkinlik gösterememiş, en 
ufak bir düzeltme sağlayamamış, gelişmeleri seyretmekle yetinmiştir. 

Bunlardan daha da önemlisi, değil Almanya'da çıkarılan yasaların işçilerimiz lehine dü
zeltilmesi, kendi ülkemizde çıkarılan yasaların ve uygulamaların bile, yurt dışındaki işçilerimi
zi güç durumda bırakmasıdır. 30.5.1978 tarihinde çıkarılan 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan 
Türk Vatandaşlarının Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkındaki Yasa 25.7.1978 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelik ve 22.5.1985 tari
hinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Yasanın, 2147 sayılı Yasayı yürürlükten kaldırması çarpıcı bir 
örnektir. Bu konuda ayrıntıya girmeye vaktimin müsait olmadığını belirterek, olayı kısaca özet
lemeye çalışacağım. 
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2147 sayılı yasa ile, yurt dışında çalışan işçilerimizin hizmet birleştirmesi, borçlanması im
kânı sağlanarak, emeklilik ödeneğine hak kazanacağı öngörülmüştür. 

Yasada belirlenen tüm yükümlülükleri yerine getiren işçiler SSK'dan emeklilik aylığı al
mak isterken, Kurum, 25.7.1978 tarihli Yönetmeliğin 13 üncü maddesini karşılarına çıkarmış
tır. Bu da, yasada olmamasına rağmen, yurda kesin dönüş yapmış olma zorunluluğunu getir
mektedir. Para yatıranlar, yasaya göre müracaat edenler, bu koşul karşısında ortada kalmış, 
yasaya göre emekli aylığı bağlananların, çeşitli gerekçelerle aylıkları kesilmiştir. 

Şimdi, yurt dışındaki işçiler mahkemeye başvurarak, bu gasp edilmiş emeklilik haklarını 
alabilmektedir. Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu mahkeme kararına rağmen yaptığı hak
sızlığı, hatayı, topluca düzeltmek yerine, yurt dışındaki her işçinin tek tek mahkeme kararı al
masını istemektedir. Yurt dışındaki işçilerimize hiçbir olumlu katkıda bulunmayan Bakanlık, 
bu yolla, işçilere yeni sorunlar yaratmakta, işçilerimizi mahkeme kapılarında süründürmekte, 
gereksiz yere masraf açmakta, avukatlara pek çok para ödemelerine neden olmaktadır. 

tşte, bu olay bile, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarına çözüm getirme durumunda bu
lunan Bakanlığın anlayışını ortaya koymaktadır. Düşünmeden, hesap edilmeden, banker gibi 
para kapma alışkanlığının, hukuk kurallarına saygısızlığın açık ve belgeli bir kanıtıdır. Bu hak
sızlık, derhal düzeltilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının diğer önemli görevlerin
den birisi de, çalışanların sosyal güvenliğini sağlamaktır. Ancak, ülkemizde, sosyal güvenlik, 
rakamlarda vardır, kağıt üzerindedir, sadece sözü edilen bir konu haline gelmiştir. SSK'ya, dün
yada en yüksek düzeyde prim ödeyen sigortalılar, ne sağlık hizmetleri, ne de emeklilik açısın
dan karşılığını alamamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunun, yıllardan beri, görevini ve so
rumluluğunu yerine getirememesi karşısında hiçbir önlem alınmamakta; Sayın Bakan sadece 
dert yanmakta, hak sahiplerine karşı Sosyal Sigortalar Kurumunun nasıl çökeceğini anlatmakla 
yetinmektedir. 

Bu durum, öyle bir noktaya gelmiştir ki, Sayın Bakan bile, Sosyal Sigortalar Kurumun
dan umudunu kesmiş, başka yollardan, belki de şaibeli yöntemlerle, çözüm aramaya kalkmıştır. 

Bakanlığın görevi, Sosyal Sigortalar Kurumunun, sağlık hizmetlerini, en iyi hizmet vere
cek şekle getirmek, onu iyi bir biçimde yönetmek olduğu halde, bu hizmetler daha da içinden 
çıkılmaz hale getirilip, sudan bahanelerle ilginç bir vakıf kurularak, SSK'nın olanakları apay
rı yerde kullanılır hale sokulmuştur. Temel gerekçe olarak, "bürokratik engeller" denmektedir. 

Akşamdan sabaha kanun hükmünde kararname çıkarmakla ün yapmış, istediği gibi yasa 
çıkarma çoğunluğuna sahip bir Hükümetin, bürokrasiyi asgariye indireceğini söyleyerek ikti
dara gelmiş bir Hükümet üyesinin bu gerekçeyi öne sürmesi bile, yakışıksız ve anlamsızdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna primini yatıran emeklilerin sorunu ise içler acısıdır; bu eko
nomik koşullarda, açlıkla karşı karşıyadırlar. Yıllardır bu görevde bulunan Bakan, hiçbir iyi
leştirici önlem, hiçbir olumlu politika üretmemiştir. Tespit edebildiğimiz birkaç rakam da şun
lardır : Sosyal Sigortalar Kurumunun, Sosyal Yardım Zammından 1 trilyon, vergi iadesinden 
300 milyar, KİT'lerden 600 milyar, özel kesim priminden 250 milyar lira olmak üzere, bugün 
3 trilyon liraya yakın alacağı vardır. 

Belediyelerden alacağını ihmal etmeyen Sayın Bakan, devletten alacaklarını unutmuş gibi 
görünmektedir! 
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Faiz politikalarının bilindiği ortamda, SSK'yı devletin para kasası gibi kullananlar, emek
lilere karşı kendilerini haklı gösteremezler. Yıllardan beri, bakanlık görevini sürdürenler, bun
dan kısa bir süre önce, yüzde 34,5 dolayında sigorta kaçağı olduğunu açıklamışlardır. Bugüne 
kadar, bunu dahi önleme gereği duymayan Bakanlık hak sahiplerine, emeklilere karşı kendini 
haklı çıkaramaz. Bırakınız emeklilerin sorunlarını çözmeyi, yeni sorunlar yaratmaktadırlar. 

Hesapsız kitapsız, akşamdan sabaha çıkardıktan bir yasa ile 62 bin, "süper" dedikleri 
emekliyi perişan etmişlerdir. Başında bulundukları devlete, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına 
güvenilmeyeceğim kanıtladıkları gibi, onbinlerce haklı emekliyi polisle karşı karşıya getirmiş, 
onbinlerce aileyi huzursuz etmişlerdir. Kendi yarattıkları sorunu, halen daha çözemedikleri gi
bi, sorumsuz davranışlarının faturasını, hatasız, kusursuz insanlara yüklemekten hiç de çekin
memektedirler. 

Sayın milletvekilleri, şu kısaca sıralanan ve yaşanan olaylar bile, Sosyal Sigortalar Kuru
munun nasıl bir noktaya geldiğini göstermektedir. Eğer, sorumlu davranılır, sosyal güvenlik 
konusu ciddiye alınırsa, SSK'dan umut kesilip başka yollara sapılmaz ve sorunlardan kaçınıl-
mazsa, sadece şikâyetle vakit geçirilmezse, başta SSK olmak üzere, bütün sorunların çözülebi
leceği açıkça anlaşılabilir ve kavranabilir. 

Bu nedenle, Sosyal Sigortalar emeklilerinin, dul ve yetimlerinin durumu, ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik gerçekler dikkate alınarak düzeltilmelidir. Bugün, emeklilere verileceği 
söylenen aylıklar, enflasyon karşısında yetersizdir. Süper emeklilerin haklan da, geçmişi kap
sayacak şekilde ve derhal düzeltilmelidir. 

Bakanlık, hiçbir yararı olmayan, sosyal güvenlik anlayışı ile bağdaşmayan, her gün yeni 
haksızlıklarla karşılaşan ve ileriye dönük umut da vermeyen Bağ-Kur sigortalıları ve emeklile
rinin sorunlannı gerçekçi bir biçimde çözmeye, devletin de ekonomik katkısını sağlayarak, gü
nün koşullanna ve çağın gereklerine uygun düzenlemeye kendini hazırlamalıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Selvi. 
SHP Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi 

söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Çiftçi. 
Sayın Çiftçi, size kalan süre 18 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletekili ar 
kadaşlanm; ülkemizi son derece ilgilendiren, çalışma yaşamımızı son derece ilgilendiren, önemli 
bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. 

Bakanlığın adı "Çalışma" dır. "Çalışma" denilince akla emek gelir, işçi gelir; ama bizim 
bakanlığımız ve Sayın Bakanımız, sadece işverenlerin bakanı imiş gibi, sadece işverenlerin hakkını 
korumak için özel olarak görevlendirilmiş gibi hareket etmekte ve işçiler lehine hiçbir olumlu 
gelişme göstermemektedir. Sayın Bakan, bakan olduğundan bu yana, şimdiye kadar hep vaat 
etmekte; işçiden yana, emekten yana, işçi sendikalarından yana hiçbir olumlu gelişmesine rast-
lanamamaktadır. Hep vaat, hep vaat... 

Artık biz de bu vaatlere inanmıyoruz, işçilerimiz de inanmıyor, sendikalarımız da inanmıyor. 
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Çalışma hayatını ilgilendiren 2821 ve 2822 sayılı Yasalardaki antidemokratiktikter, bütün sevi
yesizliği ile sürüyor. Anayasadaki çalışma ve örgütlenmeyi ilgilendiren maddeler, hayatiyetini 
halen koruyor. ILO'nun ikazlarına kulak kapatılıyor. Yüzbinlerce işçi, yoksulluk sınırının al
tında inim inim inliyor. Doğu ve Güneydoğu'da sendikalar sadece göstermelik olarak açılıyor 
ve kapatılıyor. Bunların adı sendika; fakat grev hakları yok, hatta işverenle görüşme haklan 
dahi yok ve Sayın Bakanlık bu uygulamaya göz yumuyor. Değerli arkadaşlarım, Çalışma Ba
kanlığı bütçesini böyle talihsiz bir ortamda görüşüyoruz. 

Ülkemiz, .demokrasi ile idare edilen, fakat memurların sendikalaşamadığı istisnaî ülkeler
den birisidir. Bir tarafta devlet, hükümet, KAMUSEN'i kuruyor; hiçbir ekonomik, hiçbir po
litik ve hiçbir siyasal sorumluluğu olmayan bir kuruluş, devlet ve hükümet adına görevlendiri
liyor ve o kuruluş, bugün Zonguldak'ta, yarın SEKA'da, Öbür gün hava işkolunda, metal işko
lunda, Teksif işkolunda olduğu gibi, Türkiye'deki iş barışını ağzına yüzüne bulaştırıyor ve esas 
yetkili olması gereken Bakan, yetkili kılınmıyor, hiç alakası olmayan bir bakan, toplusözleş
melerde ilgili oluyor! 

Çalışma yaşamımızda bu, boşluk değil de nedir değerli arkadaşlarım? 

Değerli arkadaşlarım, memurların sendikalaşma olayında hâlâ şu zihniyet içerisinde
yiz : işverenin devlet olması, devletin de Tanrının yeryüzündeki temsilcisi sayılan, eski kral ve
ya padişah tarafından temsil edilmesi, dolayısıyla hata yapmayacak, hata yapması düşünüle
meyecek olan, adU, kutsal devlete karşı hak istemek akla bile gelmemelidir, diye düşünülmek
tedir. Bu anlayıştan vazgeçmek zorundayız. Artık demokrasi ile idare edilen ülkelerde, çağdaş 
ve sosyal devlet anlayışı bu olamaz. 

Gerçi ülkemizde, yasalarda ve Anayasada sendikalaşmaya engel bir madde yok; ama dev
letin valisi -Ankara Valisi- Eğitim-tş Sendikasının kuruluşunda dilekçe hakkını dahi kullandır
mıyor. Ankara Valisi kalkıyor, kurulan Eğitim-tş Sendikası hakkında "yasalara göre böyle bir 
sendika kurulamaz" diye yargı yoluna gidiyor ve bağımsız yargı "yasalarımızda böyle bir madde 
yoktur" diye, devletin valisinin yüzüne çarpıyor. Bütün bunlara karşı Sayın Çalışma Bakanı 
seyrediyor! Biraz evvel söylediğim gibi, o, çalışanların, işçinin, memurun bakanı değil; sanki, 
o işverenin bakanı olduğunu burada da bir defa daha gösteriyor! 

KAMUSEN'i kuruyor Hükümet, devlet. Onun karşısında yüzde 60 enflasyon karşısında 
inim inim inleyen memur diyor ki, "örgütleneceğiz. Bizimle ilgili aldığınız kararlara, lütfen 
biz de katılalım. Direkt bizi ilgilendiren kararlarınızda bizim de hakkımız olsun." Ama, biraz 
evvel kral ve padişah örneğinde söylediğim zihniyet, yasalarda ve Anayasada olmamasına rağ
men, tüm engellemelerini yapmakta devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, biz sizden bir şey istemiyoruz. Biz sadece, memurların da sendikal 
haklarının, anayasal ve yasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Siz yüzde 15-20 ücret zammı 
vereceksiniz ve o insanlara "siz sendikalaşmayın, siz örgütlenmeyin" diyeceksiniz ve de bu ül
kede huzur bekleyeceksiniz, barış bekleyeceksiniz! Olur mu böyle şey? Olmaz böyle şey değerli 
arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili sorunlar, maalesef yıllardır söy
lemelerimize rağmen, İktidar partisine mensup arkadaşlarımızın da bütün eleştirilerine rağ
men, bir tek gün duyarlılık gösterilmedi. Hemen burnumuzun dibindeki Dışkapı Sosyal 
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Sigortalar Hastanesine, lütfen bir heyet kuralım, bir sabahın köründe -Sayın Bakanımız da ya
nımızda olsun- gidelim. O yaşanan faciayı, kadınların, çocukların, işçilerimizin yaşadığı facia
yı bir de beraberce görelim. Herhalde görmüyor ki, en ufak bir düzeltme yoluna da gitmiyor 
Sayın Bakan ve sayın Bakanlık, sadece genel müdür değiştirmekle meşgul oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, kim doğruyu gösterirse, mutlaka boynunu kopartı
yor, Türk Tabipler Birliği örneğindeki gibi... Nerede haksızlık olduğunu söyleyen doktorları
mız varsa, nerede suiistimal olduğunu söyleyen doktorlarımız varsa, "Bunun şu şekilde olma
sı, düzeltilmesi gerekir" diyen doktorlarımız varsa, "günde 200-250 kişiye bakıyoruz, hastaya 
da yazık bize de yazık" diyen doktorlarımız varsa, onlar, çoluk çocuğundan kış günü ayrılıp, 
başka yerlere gönderilmekte, sürdürülmekte; sanki çözümmüş bu gibi! 

Diğer taraftan Bağ-Kur emeklilerinin durumu facia olmaya devam ediyor. Bağ-Kur prim
lerinin toplanmaması gerekçe gösteriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevi, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun primlerini tahsil etmek değil mi? Bağ-Kur primlerini tahsil etmek değil 
mi? Bağ-Kur zarar ediyorsa, kusur, Bağ-Kur emeklisinin midir? Sayın Bakan ve kadrosunun 
kusurudur. Bağ-Kur'Iunun felaket olan bu durumunun, bir an evvel düzeltilmesini bekliyoruz; 
ama bu kadrodan değil. 

Sosyal Sigortalar Kurumu doğumevlerinde, -Ankara'da bu biraz düzeldi- özellikle Güney
doğu ve Doğuda, hâlâ bir yatakta iki, hatta üç hastanın yatması faciasını yaşıyoruz; elimizde 
belgeler var. Bu çağ dişiliğin önlenmesini istiyoruz. 

Sömürü haline dönüşen işçi primlerinin düşürülmesini, işverenlerden tahsil edilemeyen ve 
ucuz krediye dönüşen primlerin tahsilini istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biraz da, Sayın Bakanımızın başında bulunduğu şu meşhur vakıf 
olayına değinmek istiyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu Vakfı, yani Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı kuruluyor; yasalarımıza göre hiçbir engel yok. Kurucula
rı tüzelkişiler değil, gerçek kişiler, örneğin, Sosyal Sigortalar Kurumu değil, Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da değil; tmren Aykut. Acaba neden?.. 
Niye kişi?.. Oraya gelelim değerli arkadaşlarım. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerini güçlendirmek için, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun varlığı yetmiyor mu? Denilebilir ki, "Ne var canım bunda? İnsanlar bir araya gelmişler, 
varlıklarını da, paralarını da ortaya koymuşlar, bunu da Sosyal Sigortalar Kurumuna vakfet
mişler." Buraya kadar çok güzel; doğrusu, buna bir şey demek gerekmez. Esasen vakıf olayı 
da budur; doğrusu budur; ama ya mevcut durum? 

Sayın tmren Aykut ve en az kendisi kadar maruf arkadaşları, sağlık tesislerinin korunma
sı, geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesini sağlamak, sağlık tesislerinde çalışan doktor, diş 
tabibi, eczacı ile tabip statüsünde bulunan diğer personeli, ekonomik ve sosyal ihtayaçlarına 
yardımcı olmak vesaire gibi amaçlar için vakfetmişler, Yani, Hükümetin gücü, iktidar partisi
nin 276 tane milletvekilinin gücü, o insanların ekonomik, sosyal durumlarını düzeltmeye yet
miyor, dışarıdan birileri gelecek, Sosyal Sigortalar Kurumundaki insanların durumlarını sihir
li değnek ile düzeltmek ve 20 milyon lira katkıyla düzeltecek! 
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29 Haziran 1989 gün ve 20210 sayılı Resmî Gazetedeki bu bilgiden sonra, büyük ortağı 
vakıf olan bir şirket oluşturmuşlar -esas problem de buradan çıkıyor, değerli milletvekilleri, 
film de buradan başlıyor- başına da, Sayın tmren Aykut'un erkek kardeşini getiriyorlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Hepsi yan
lış bunların, bir tanesi doğru değil. Ortada şirket falan yok. 

ÖMER ÇtFTÇt (Devamla) — Sayın Bakan, benim elimde belgeler var. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Getir bel

geleri kardeşim. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşmış; tomografi, 

laboratuvar tetkikleri vesaire işleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, bu şirkete sevk etmeye karar 
vermiş, örneğin, 1990 yılı için 7 bin şevki de garanti etmiş; ama bu rakam 12 binleri bulmuş 
durumda. 

Sayın tmren Aykut, Türk Tabipler Birliği tarifesinin 100 bin TL. olduğunu, kendilerinin 
de 90 bin TL.'ye yaptıklarını söylemiş; ama bu size ters. O günlerde serbest piyasa ekonomisi 
içerisinde, rekabet olayı içerisinde, piyasada bu rakam 70-80 bin TL; rekabette düştüğünü göz
lüyoruz. S yıl sonra da malzemeyi Kuruma devredeceklermiş! Basit hesap, aletlerin kendisini 
iki senede amorti ettiğini ortaya koyuyor. 

Şimdi soruyorum : Sosyal Sigortalar Kurumu mu vakfediyor, vakıf mı? Soru gayet açık. 
Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetlerinin de hali ortada. Bu, sizin meşhur, "rekabete da
yalı serbest piyasa" sözüne de uymuyor. Aklıma, amaç, Sayın tmren Aykut'un kardeşine baş
ka bir iş sahası açılması mıydı yoksa bu vakfın yöneticilerine yeni kazanç alanları yaratılması 
mi sorusu geliyor? 

Değerli milletvekilleri, 10 yıldır DtSK'e bağlı sendikaların faaliyeti durdurulmuş durum
da. Sendika yöneticilerine, temsilcilerine yöneltilen tüm suçlamaların kamu vicdanında redde
dildiğini, görmeyen göz, duymayan kulak kalmadı. Olağan dışı dönemin sıkıyönetim mahke
melerinin verdiği mahkûmiyet kararları Asker! Yargıtayda... tşin bu yönüne girmeyeceğim. Mah
kemelerde görüşülen konularda konuşulmaması konusunda sorumluyum; ancak dün Milliyet 
Gazetesinde, geçmiş eski cunta lideri ve eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, mahkemede olan 
bir dava hakkında, "İllegal örgütlerle ilişkileri olduğu için kapatılmışlardır, askıya alınmışlardır" 
diyor. % 

Savcıların iddianamesi burada, her şey ortada, hiçbir illegal örgütle DİSK ve bağlı kuru
luşlarının ilişkisi, ilintisi bulunamamıştır, olmamıştır. Kendisini, ispat etmezse, bu kürsüden 
müfteri olarak kabul ediyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum, görülmekte bulunan bir 
dava hakkında konuştuğu için. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, iki dakikanız kaldı; bitiriniz lütfen. 
ÖMER ÇtFTÇt (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Eski Genel Başkanınız, Başbakanınız, Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal ve onu aynen 

izleyen Hükümetiniz, demokrasi, hukuk, katılımcılık, düşünce ve inanç özgürlüğü sözlerini 
ağızınızdan düşürmüyorsunuz. Daha yeni, Paris Sözleşmesini çift imzayla imzaladınız, özgür
lük ve temel haklar alanında yeni taahhütlere girdiniz; bu taahhütler insanlık onuru adına olumlu 
yüklenimler; ama gereklerine uymuyorsunuz, ülkemizin itibarını zedeliyorsunuz, kurucu üyesi 
bulunduğunuz Uluslararası Çalışma örgütünün uyarılarını, kınamalarını hiçe sayıyorsunuz, 
tLO'da olduğu gibi Sayın Bakan. 
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Nedir, DtSK'e bağlı sendikalarımızın faaliyetlerini yasaklayan, paralarım kayyuma ömür 
boyu gdir bağlatan, mallarını çürümeye terk eden, işçilerin, sendika özgürlüğünü yok eden 
uygulamanın hukuksal dayanağı nedir? Yargı karan mı? Hayır... Sivil normal adlî mahkeme
lerin böyle bir kararı yok. Peki olağan dışı dönemin sıkıyönetim mahkemelerinin böyle bir ka
rarı var mı? Onların da yok; onlar bile böyle bir karan alamadılar. Dayanak, önce beş genera
lin emri; sonra bu emrin, beş generalce çıkarılan 2821 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesi hali
ne getirilmesi. 

Bu düzenlemenin hukuksallığından söz edilebilir mi? Hakkında dava açılmış olmanın ke
sinleşmiş yargı hükmünün sonuçlarını doğurduğu bir düzenlemeyi sürdürmekle, tnsan Hakla
rı Sözleşmesi, birçok hukuksal kural ve Paris Sözleşmesiyle bağdaşabilir mi? Buna karşı çık-
mayanlann, bunu ortadan kaldırmayanlann çağ atlaması, geriye, gepgeriye sıçramaktan baş
ka ne anlama gdir? 12 Eylülün ve 12 Eylülcülüğün bütün kurum ve kurallarıyla sürdürüldüğü
nü bundan daha güzel ne gösterebilir? Hatırlarsınız, aynı mantıkla düzenlediğiniz Avukatlık 
Yasasındaki değişikliği Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Anayasaya aykırılığı bu kararla da 
ortaya konmuş olan bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine gidilemiyor diye, burada tutmak
la, hukukun üstünlüğünü hiçe saydığınızı gözlerden saklayabilir misiniz? 

Buradan sesleniyorum Sayın Aykut; 12 Eylülcülüğün devamı değilseniz, hukukun üstün
lüğüne inanıyorsanız, temel hak ve özgürlüklerden olan sendikal hak ve özgürlükleri tanıyor
sanız, ülkenin bu alandaki uluslararası yükümlülüklerini ciddiye alıyorsanız, işçilerin özgürce 
sendikalaşmalanndan korkmuyorsanız, hak ve alın teri kavramı bir şey ifade ediyorsa, 2821 
sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesi ayıbından ülkemizi de, yasalarımızı da kurtaralım. Var mı
sınız buna da hodri meydan demeye? 

Değerli milletvekilleri, bu bir vicdan yarasıdır. Bu S inci madde kalkıncaya kadar, sendi
kaları, iş takipçiliği yapan kayyumların elinden kurtarmak zorundayız; onları gerçek yönetici
lerine teslim etmek zorundayız. 

I Mayıs yasalaşmadıkça, Türkiye'de demokrasinin varlığını da savunmak mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Zonduldak ve MTA grevleri 18 inci gününde... Bu grevler, çağdaş 
ve sosyal devlet anlayışına ters düşenlerle, çağdaş ve sosyal devleti savunanlar arasındaki mü-
caddedir. 

Bu iktidar, aklını başına bir an evvel almalıdır. Sayın Bakan işçileri bilir... Ateşle oynan
maktadır; "İS bin lira yevmiye ile çoluk çocuğumla yaşayamıyorum" diyenlerden, bu iktidar 
korkmalıdır. 

"İnsanca yaşam istiyorum" diyenlere karşı, bir Cumhurbaşkanı, "O kadar ücret çok" 
diyor. Başbakan ve ilgili bakan da aynı şeyleri tekrar ediyorsa, ülkeyi iyi günler beklemiyor 
demektir. 

O insanlar, er geç emeklerinin hakkını alacaklardır. O insanlar, han, hamam, hisse senedi 
falan istemiyorlar, ekmek parası istiyorlar, ekmek... 

Zarar ediyormuş; zararı, çalışan işçi değil, orayı çiftlik gibi kullanan siz ettiriyorsunuz. 
Hayatî ihracata para var, batık şirketlere para var; işçiye, emekçiye gelince para yok! Nerede 
o yoğurdun bolluğu! 

Şu ana kadar uyuşmazlıkta olan greve doğru giden işçi sayısı 300 bini aşmış durumda; 
bu rakam giderek de büyüyecek, insanlar, sizin istediğiniz han, hamam, lüks Mersedesleri değil; 
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insanca yaşamak için aş, ekmek ve özgürlük istiyor. Türk halkı, açlık çekerek, acı çekerek, 
gözyaşı dökerek, kendi deneyimleriyle yaşayarak, demokrasinin, özgürlüğün, barışın önemini 
ve onsuz ekmek kavgası yapılamayacağını anlıyor; demokrasiye, özgürlüğe, barışa sahip çık
manın, onlara ulaşmanın kavgasını veriyor. 

Zonguldak'ta kadınlar, çocuklar, işçiler, esnaf, avukat, mühendis, tüm halk size karşı bir
leşmiş durumda. Bu hususları sizin borazanınız televizyon ve radyo vermez, göstermez ise de, 
onların güçlü sesi, her yerden duyuluyor, dünyanın her yerinden duyuluyor, ülkenin her yerin
den duyuluyor. Maden işçisine, ücretini çok gören Çankaya'daki eski MESS Başkam ve sizler
den, işçiler, haklarını söke söke alacaklardır. 

Saygılarımla. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk söz, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesini 
iki bölüm halinde sizlere arz etmeye çalışacağız. Birinci bölümde ben, sizlere genel olarak işçi-
işveren ilişkileri, grevler, mevzuat ve güncel konulara ilişkin görüşlerimi sunacağım; değerli ar
kadaşım Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk, sosyal güvenlik, yurt dışı işçi sorunları, 
işsizlik, işsizlik sigortası, sağlık sorunları, Bağ-Kur mensupları ve emeklilerinin sorunları hak
kında görüşlerimizi sunacaktır. 

Çalışma hayatımızla ilgili en güncel konu, şüphesiz, Zonguldak maden işçilerinin 19 gün
dür devam eden grevidir. Bu hafta olumlu gelişmeler olabilir mi? Ümitle bekliyoruz. Aslında, 
bugün tarafların bir araya gelme ihtimalleri vardı; ancak, Türk-tş Konfederasyonunun toplan
tısı nedeniyle sanıyoruz, ertelendi. Temennimiz, bu haftanın iyi değerlendirilmesi ve bu greve 
bir an önce çare bulunmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugünü, yani madencilerin tutumunu, grevlerini iyice değerlendi
rebilmek için sizleri yıllar öncesine götürmek ve madencilerin ilk grevlerini ve o günlerin çalış
ma şartlarını gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Madenlerdeki kötü ve ağır çalışma şartları, 
cumhuriyetin ilan edildiği yıl, en önemli işçi direnişlerinin patlak vermesine yol açmıştır. 1923 
yılının temmuz ayı içinde peş peşe üç işçi direnişinin meydana geldiğini görüyoruz, tik direniş, 
Fransızların Ereğli şirketinin asma ocağında çalışan işçilerden gelmektedir. Zonguldak Gaze
tesinin 9 Temmuz 1339, yani, 1923 tarihli sayısında, asma greviyle ilgili olarak şu bilgi veril
mektedir : "Grev, havzada ilk olarak vuku buluyor. Evvelce birkaç tatil-i eşgal olmuştu. Fa
kat, bunlara grev denmezdi. Yapılan tahkikata göre, grevin menşei, yevmiye ve ceza meseleleri
dir. İşçinin iddiasına nazaran, yevmiyeler araba kesenesi suretiyle icra edilmektedir. Halbuki, 
kanunda asgarî ücret mevcuttur ve bu ücretler tespit edilmiştir; ancak, şirket yalnız kendi me
murları vasıtasıyla araba adedini tespit etmektedir. Amelenin iddiası, bu tespitlerde kendisini 
dahi sahib-i rey olmasıdır. Cezaya gelince, işçi fuzulî birtakım cezaların teamül hükmüne gir
miş olduğunu beyan etmektedir. 
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Bu iki nokta da tetkik edildi; işçinin hakkı ve menafii temin kılındı, greve nihayet verildi" 
denmektedir. 

Asma işçileri ilk grevden beş gün sonra ikinci grevi yapmışlardır. Sebebi ise, 12 saat süren 
ilk grevin işçi ücretlerinden kesilmesidir. 

Hükümet, ücretlerin verileceğini tebliğ etmiş ve şirket de kabul ederek işçilerin ocaklara 
girmelerini sağlamıştır. 

Üçüncü grev ise, işçinin kanunî haklarının verilmemesi ve sürüncemede bırakılmasıyla baş
lamıştır. Zonguldak Gazetesinin 6 Ağustos 1923 tarihli sayısında bu üçüncü büyük direniş şöy
le haber verilmektedir : "Son 15 gün zarfında kömür havzamızda üçüncü terk-i eşgal hadisesi 
vuku bulmuştur, tşbu üçüncü terk-i eşgal, şimendifer işçileri tarafından vaki olmuştur" denil
mektedir. 

Demiryolu işçilerinin direnişinden kısa bir süre sonra, bu defa da lavvar işçileri, yani te
mizlik işlerinde çalışanlar ayaklanmışlardır. Lavvar işçilerinin bu direnişi oldukça önemlidir. 
Zamanın iktidarı, olayları incelemek için Ticaret Müsteşarı Zühtü Beyi Zonguldak'a gönderir. 
Zühtü Bey Zonguldak'ta yaptığı incelemenin sonuçlarını, 22 Mayıs 1924 tarihli Zonguldak Ga
zetesine verdiği beyanatta şu şekilde açıklamıştır; bunu sizlere arz etmek istiyorum; gerçekten 
çok enteresan ve günümüze tıpatıp uymaktadır değerli milletvekilleri: "Dertli milletin amelesi 
de elbette dertli olur. Havza amelesi de baştan aşağı hastalıklı ve mustariptir. Bu zavallı kitle
nin dertlerini nereden başlayıp, nerede bitireceğimi tayin edemiyorum. Havzada amele mesele
si, ücret meselesi midir, sıhhat ve selamet meselesi midir? Yoksa, daha yüksek bir refahı içti-
maiyeye namzet olmak isteyen bir sınıfın talepleri meselesi midir? Amele işini, maatteeessüf 
böyle kısımlara ayırarak tetkike lüzum görmüyorum. Çünkü, amele hayatında hiçbir emare-i 
salah yoktur ve adeta denilebilir ki, sermayedarlarla birlikte, şeraiti idariye, iktisadiye ve içti
maiye, bir araya gelip, ittifak ederek, ameleyi kemirmeye karar vermişlerdir! Amelenin ücreti, 
burada ismen 60, 70'ten 150'ye varmaktadır. Havza şeraiti iktisadiyesine ve amelenin yevmi 
asgarî sarf ihtiyacına göre bu para bir veya iki kimseye ancak birkaç lokma vermeye kifayet 
edebilir. Çok mahdut ihtiyaçtı olan köylülerin 1,15 ve 2,15 çalışarak köylerinden getirdikleri 
gıdalarla tagaddi etmeleri esas olmak üzere, köylerine 1,15, nihayetinde 4,5-5 lira ve bir ay ni
hayetinde 8-10 ve bazan 12 lira götürmeleri ve bu suretle arkada kalan efradı aileye bir parça 
yardım etmeleri kabil görülmektedir; fakat 1 veya 2,15 içinde zayıf ve nahif amele vücuduna 
300-400 randıman esasına göre maden kuyuları içinde vurulan darbe, o kadar büyük, ağır ve 
tehlikelidir. Binayı millî addettiğimiz Türk köylüsü, vücudu üzerinde yapılan tahribatı uzviye-
ye, anılan bu paraların hiçbir suretle tekabül edemeyeceğini herkes bilâ kayd ü-şart kabul eyle
mekte, bundan konuşulduğu sırada en gaddar sayılan madenci de müşteki görünerek "Bu hastaya 
bir deva yok mudur?" diye o da vicdanının kendisini tezip ve takip eylediğini derakab itiraf 
etmektedir. 

Demek oluyor ki, amelenin ismen aldığı kabul edilen ve kendi geçindikten sonra, bakaya 
kalan para ile ne zayi olan vücut kuvvetini telafi ettiği ve ne de gününe nazaran daha fazla 
çalışmayı temin edecek bir kuvve-i zindeyi ikti'sap eylediği iddia olunamaz. 

Bu hale göre, havza, madenleri kemiren ve ameleyi emen kapanlardan ibarettir ki, amele, 
musibet talihini bildiği halde buraya gelir ve kendini kapana sokar. Yarı ölüm halinde bitap 
buradan köyüne döner, ve belki ancak orada, oranın havası ve ailesinin mahsul kuvveti ile ken
disine bir parça huzur ve sükûn yuvası bulur. "Buradaki facia, ücretlerin bazen tedahül 
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etmesinden, hiç verilmemesinden dolayı fiilen ve hatta daha aşağı miktarlara iner ve bu hale 
göre havzada amelelik boğazı tokluğunun çok altında hayatı bir nevi bile bile ifna oyununa 
müncer olur. Ücret miktar ile amele şerait-i hayatiyesinin bu nispetsizliği kâfi facia ise de, her 
türlü esbabı ihtiyatiye ve fennî tehaffuz çarelerinin düşünülüp tatbik edilmemesinden mütevel
lit büyük, küçük kazalar ve bu kazaların muttasıl tahakkuk ve tevali ettiği nazarı dikkate alı
nırsa, ameleciliğin bir facia-i iktisadiye suretinde tasvir edilebilmesi imkân altındadır." 

"Şöyle hülasa edebilirim : Amele, burada zavallı, cılız ve zaif bir kurbandır" diyor, za
manın Müsteşarı Zühtü Bey. Gerçekten bugünle karşılaştırdığımızda 1990 ile 1924'ün aynı ko
şullarda olduğunu görüyoruz. Ticaret Müsteşan Zühtü Bey 1924 yılındaki maden işçisini böy
le tespit ediyor. Yıl 1990, değişen pek bir şey yok : Maden işçisi yine hasta; maden işçisi yine 
iş kazası kurbanı; maden işçisi yine grevde... Aldığı ücret mi? Net 500 bin lira!.. Köyden işe 
geliş, otobüs masrafı aylık 150 bin lira... Aylık yemek masrafı 150 bin lira... Toplam sigara 
ve çay vesaire masrafı aylık 50 bin lira... Toplam 350 bin lira... Geriye 150 bin lira kalıyor, de
ğerli arkadaşlarım... Bu parayla bu işçiler ne yapacak? Aile fertlerinin ihtiyaçlarını nasıl karşı
layacaklar? Şartları iyi değerlendirmek gerek. 1924 ile 1990'ın aynı olmaması gereğini bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün için, kimse, "TTK batıyor; bu kadar yükü kaldıramaz" de
mesin; "özelleştireceğiz" de demesin! 

TTK, 1987 milletvekili genel seçimlerinde Anavatan Partisine oy toplamak için kullanıldı
ğında batmıyordu!.. Yine aynı TTK, 1988'de sayın bakanlar hemşehrilerini işe imtihansız, sor
gusuz, sualsiz aldırırken batmıyordu!.. Yine TTK el altından işçi alınırken batmıyordu!.. TTK, 
26 Mart 1989 mahalli seçimlerinde ANAP'a hizmet ederken, resmî araçlar ve görevlileri köyle
ri dolaşırken, "işçi alacağız" diye listeler yapılırken batmıyordu!.. TTK, 3 Haziran 1990 ma
hallî seçimlerinde, Çaycuma'nın Karapınar ve Perşembe beldelerinden ANAP adaylarına oy 
vermek şartı ile 350 kişi işe alınırken yine batmıyordu!.. 3 Haziranda, TTK oy için kullanılır
ken, bu müessesenin bir ay sonra toplu iş sözleşmesi olduğunu hiç kimse hesaba katmıyordu!.. 
Şimdi, "TTK batıyor feryatları" niye? 

Aslında, bu tutumunuzla sizler, TTK'yı değil, Zonguldak'ı batırıyorsunuz. Evet, Zongul
dak Maden Mühendisleri Odasının beyanatını sunuyorum sizlere; bakınız, Maden Mühendis
leri Odası Başkanı, işi bilen bir kişi olarak şunları söylüyor : "Grev bir ay sürdüğü takdirde, 
Zonguldak millî bir enkaz haline dönüşme sürecine girecektir. Çünkü maden ocakları, ne çi
kolata, ne de klima cihazı üreten fabrikalara benzer. Ocaklar, uzun kapanışların ardından şal
terleri kaldırarak yeniden açılabilen işyerleri değildir. Ayrıca, belirli kesimlerde kaçınılmaz gö
çükler olacaktır. Bu göçüklerin yol açacağı tıkanıklıklar, hava dolaşım bağlantılarını kesecek 
ve beklenmeyen grizu patlamaları olabilecektir. Aynı gücükler yüzünden akıtılamayan sular, 
ocakları basacak ve ocaklardaki tüm cihaz ve malzeme de hurda hale gelecektir." 

tstenen bu mudur? Zonguldak batsın ve bir enkaz haline mi gelsin? 
Sayın milletvekilleri, maden işçisinin 1923-1924'lerdeki halini sergiledim sizlere. Aynı işçi

ler 1940'lı yıllarda mükellefiyeti yaşadılar. Maden işçileri 28 Şubat 1940 tarihinde yayınlanan 
bir kararname ile, iş mükellefiyetine tabi tutulmuşlardır. 8 yıl süren bu devrede, köylü işçiler, 
hasta, sakat denilmeden, jandarma dipçiği ile ocaklara sürülmüşlerdir. 

Önce tş Mükellefiyeti Müdürlüğü kurulmuştur. Bu müdürlük, muhtarlar vasıtasıyla köy
lerden işçi toplamıştır. Ayrıca, mükellefiyetten kaçanları toplamak için jandarma ekiple-
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rinden oluşan "tahkimat komutanlığı" kurulmuştur. Bu devirde ayak veya parmaklarını kes
kin yüzlü taş veya baltayla yontup, baş parmaklarını keserek hastaneye yatan ve böylece mü
kellefiyetten kurtulmak isteyenlerden, bu yaraları işlete işlete kangren ederek, sonradan el ayak 
yoksunu kalanlar çok görülmüştür... Bu olayları o devirde yaşayanlar, Trabzon Vakfıkebir, Ri
ze ve doğu illerinin köylüleri ile, Devrek, Çaycuma, Beycuma, Eflani ve Ereğli köylüleridir, tşte 
bugün grev yapan, haklarım arayan maden işçileri de, bunların çocukları ve torunlarıdır. 

Bu gerçeklerin ışığında, işçilerimize daha yumuşak, daha insaflı ve daha sevecen yakla
şımda bulunmak gerekir diye düşünüyorum. Dünyanın tüm devletleri, madenciliği destekliyor 
ve sübvanse ediyor. 

Batan bankaları, batan Armaları, hayalî ihracatçıları kurtaranların, Türkiye Taşkömürü 
Kurumunu finanse etmeleri, desteklemeleri, aslında o kadar zor olmasa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, TTK'nın ve maden işçilerinin yaşatılması şarttır. TTK'nın yaşatıl
ması, ulusal güvenliğimiz açısından gereklidir. Kapatılması değil, bilakis, büyük yatırımlarla 
modernize edilmesi düşünülmelidir. 

Maliyet artışları, çalışanların kusuru olamaz. 
Havzanın coğrafi yapısı da mazeret olarak ileri sürülemez. 
Maliyet artışları, yatırımların zamanında yapılmamasından, gereksiz ve yüksek faizli banka 

kredilerinin kullanılmasından doğmaktadır. 

öylesine enteresandır ki, Ereğli Demir Çelik İşletmelerinden yüz milyarca liralık alacak 
tahsil edilememektedir. Ayrıca, Ereğli Demir Çelik işletmeleri, kömürü elinin altından alma
makta, büyük komisyonlarla ithal yoluna gitmektedir. Satılamayan büyük stoklar, âdeta bile
rek, istenerek Çatalağzı'nda denize dökülmekte, kömür kaçakçılarına milyarlar kazandırılmak
tadır. Yönetimdeki bu sorunlann üzerine gidip, çözüm üretileceği yerde, gereksiz yere, sendika 
ve işçiler itham edilmektedir. Temel yanlışlık buradadır; bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, sorun, sadece maden işçilerinin sorunu değildir. Temmuz ayından 
bugünedek toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinden sonuç alamayan bir diğer işçi kesimi de kâ
ğıt işçileridir. Türkiye genelinde 8 kâğıt fabrikası ve satış depolarında çalışmakta olan toplam 
10 200 kâğıt işçisi de grev aşamasındadır. Selüloz-tş Sendikası da grev karan almış, ancak he
nüz tatbikata geçmemişlerdir. Kâğıt işçilerinin sorunlarını da, son günlere bırakmadan bir an 
önce sonuçlandırılmasında büyük toplumsal fayda olduğu açıktır. 

Bu aşamada, sizlere, 1988 yılında yaşanan kâğıt işçilerinin grevini hatırlatmak istiyorum. 
1988'de de anlaşma olmamış, 4 aya yakın grev sonunda, toplu iş sözleşmesi, sendikanın istek
leri doğrultusunda sonuçlanmıştı. Kâğıt işçisi, sonunda istediğine ulaştı; ancak, 4 ay huzur
suz, çilekeş günler yaşamış ve 4 aylık ücretinden mahrum kalmıştır. Bu arada, kâğıt ithalatçıla
rı ve üreticileri de büyük kazançlar elde etmişlerdi. 

MESS'e bağlı 230 işyerinde çalışmakta olan yaklaşık 85 bin işçi de, 26 Aralıkta tatbik edil
mek üzere grev kararı almışlardır. Metal işkolunda çalışmakta olan bu işçiler, halen asgarî üc
ret düzeyinde ücret almaktadırlar. Ancak, işveren sendikası, ücret konusunda katı bir tutum 
içindedir. Oysa, asgarî yaşam için gerekli rakamlar ortadadır. 4 kişilik bir ailenin, sadece aylık 
gıda harcaması 600 bin lirayı aşmıştır. Bu gerçek ortada dururken, enflasyonun seyrini çocuk
ların dahi öğrendiği, telaffuz ettiği ülkemizde, ücretler konusunda inatçı ve katı bir tutum için
de olmanın anlamı yoktur. 
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Bizler birtakım gerçekleri ortaya koyarken, sizlerden gelen eleştirilere de muhatap oluyo
ruz. İşçi haklarım savunurken, ölçünün kaçtığı iddiaları ortaya atılıyor... "Biz işçi yanlışıyız... 
Hayır, biz daha çok işçi yanlışıyız. Biz işçiyi koruyoruz... Hayır, biz daha çok koruyoruz" gibi 
yersiz iddialarla olayı yarış havasına sokmak fevkalade yanlıştır. Gerçekleri saptırmamak gere
kir. İktidar da, muhalefet de, iyi niyetli ve gerçekçi olursa, sorun daha kolay çözümlenebilir. 

Bizler muhalefet olarak, 1990 yılı başından bu yana birtakım uyarılarda bulunduk. Toplu 
pazarlıklarda, işçilere karşı katı ve inatçı bir tutum içinde olunmaması gereğini defalarca vur
guladık, genel grev tehlikelerine dikkatleri çektik. 

Bugün gelinen nokta ise, hiç de iç açta değildir. İşte 42 bin maden işçisinin grevi, 10 bin 
kflğıt ve 85 bin metal işkolu işçisinin grev kararlan, MTA, tekstil, petrol, hava ulaştırmacılığı 
işçilerinin hepsi perişan ve toplam 350-400 bin işçi grev aşamasında. 

Toplumsal barışın bozulmasını kimse istemez, istememdidir. Ancak, sorumluların, yetki
lilerin de titiz olması, olaylara olumlu yaklaşması gerekir. 

Bu söylediklerimiz maden işçilerinin grevi ile olduğu kadar, MTA, kftğıt, metal, petrol, 
tekstil işçilerinin ve diğer iş kollarındaki işçiler için de geçerlidir. Şu üzücü ve ürkütücü olayla
rı kimse yaşamak istemez değerli arkadaşlarım : 

"Genel grev kanlı olaylara yol açtı. 
Fas, patlama noktasında 
Fez kentinde çıkan olaylarda iki kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak 

grev kararı alan sendikalar, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı olaylarda 20 ila 30 kişi
nin öldüğünü öne sürüyor." 

Bu ürkütücü, dehşet verici olayları ülkemizde yaşamak istemiyoruz. Lütfen dikkat ediniz; 
Türk-tş Konfederasyonu yeni bir karar aldı; perşembe günü, genişletilmiş Başkanlar Kurulu 
toplantısında genel grev hakkında karar verecekler. 

Gelişen olaylara seyirci kalmayınız, toplumsal barışı tehlikeye sokmayanız ve sendikalarla 
anlaşma yolunu mutlaka bulunuz. 

Sayın milletvekilleri, bizim bu tespitlerimizden sonra, "İşçiler, sendikalar istedikleri gibi 
grev yapıyorlar; haklarını arıyorlar. Daha ne istiyorsunuz?" şeklinde itirazlar olabilir. 

Evet, acaba gerçekten öyle mi?. Anayasamızla, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi, grev ve 
lokavt yasaları istenen düzeyde mi?. Bir de ona bakalım, gerçekten hangi düzeydeyiz? 

Batı Avrupa ülkelerinin çalışma hayatını düzenleyen sistemin yanında, Türk çalışma ha
yatının nerede olduğunu belirlemek için, Uluslararası Çalışma örgütünün Anayasa ve sözleş
meleriyle, Avrupa Konseyi çerçevesinde tanzim edilmiş Avrupa Sosyal Şartına intibakımıza bak
mak gerekmektedir. Çünkü, Uluslararası Çalışma örgütü, işçilere, sermaye ve hükümet tem
silcileri ile eşit haklara sahip olarak, ekonomik ve sosyal politikanın belirlenmesine imkân ta
nıyan tek dünya örgütüdür ve bu ekonomik ve sosyal politikanın belirlenmesi için, Anayasa 
ve sözleşmelerinde sahip olunması, korunması gereken ilke ve kuralları tespit etmiştir. Her ül
ke, bu ilke ve kurallara uymak zorundadır. Uyumsuzluk, ülkenin sosyal ve ekonomik haklan 
yönünden dünyadaki yerini belirlemektedir. 

Avrupa Sosyal Şartı ise, medenî ve siyasî haklar yanında, akademik ve sosyal haklar da 
getirmekte, Avrupa Konseyine üye devletlere, halklanna, bu belgelerde yer alan hakları sağla
mayı zorunlu kılmaktadır. 
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Bu ana çerçeve içerisinde, temel ve düzenleyici belge olan 1982 Anayasasının, çalışma ha
yatı ile ilgili hükümlerini ele alıp incelersek, şu sonuca varırız : 

örgütlenme özgürlüğü, Anayasamızın 51 inci maddesinde, "sendika hakkı kurma" ola
rak ifade edilir ve bu hak, sadece işçilere tanınmıştır. 

ILO tarafından 1948 yılında kabul edilen 87 sayılı sözleşme, örgütlenme özgürlüğü ile ilgi
lidir. Bu sözleşmeye göre, sendika özgürlüğünü oluşturan ilkelerin başında, haktan yararlan
dırmada, ayırım yapılmaması kuralı gelir. İşçilerin, çıkarlarını koruyabilmek ve geliştirebilmek 
için, kendi seçtikleri örgütleri kullanmaya, bunlara üye olmaya hakkı vardır. Bu haktan yarar
landırmada, çalışanlar arasında hiçbir şekil ve suretle ayırım yapılmayacaktır, örgütlenme öz
gürlüğü her çalışan için temel haktır. Çalışanın, işçi veya memur kabul edilmesi; çalışmanın, 
özel sektörde ya da kamu sektöründe sürdürülmesi sonuca etkili değildir. 

87 sayılı sözleşmenin 2 nci maddesi, "işçiler önceden izin almak zorunda bırakılmaksızın 
sendika kurabilme hakkına sahiptir. Ayrıca, işçiler sendika seçme özgürlüğüne de sahiptirler" 
demektedir. 

Anayasamızın 51 inci maddesinin Batı Avrupa ülkeleri düzeyinde olduğunu söyleyemeyiz. 
Biz, Sayın Sargın'ın bu konudaki iyimserliğine katılmıyoruz. 

Siyasal faaliyette bulunma serbestisi : 
Anayasamız, 52 nci maddede''Sendikal Faaliyet" adı altında bu konuyu düzenlemektedir. 
87 sayılı sözleşme, işçi örgütlerine, çalışmalarını ve iş programlarını serbestçe düzenleme 

hakkı tanır. Bu çalışmalar içine siyasal nitelikli olanlar da girer. Ekonomik hak ve çıkarların 
korunması ve geliştirilebilmesi işlevini siyasetten soyutlamak imkânsızdır. Siyaset alanında sen
dikalar, siyasal yaşamı yönlendirmek zorundadır. 87 sayılı sözleşme, ayrıca, sendikanın, devlet 
karşısında sahip oldukları hukukî statüyü de belirlemektedir. 4 üncü maddeye göre, işçi örgüt
leri, idarî yoldan kapatılamaz ya da faaliyetten alıkonulamaz. Sözleşmeye göre, meslekî kuru
luşların idarî kararlarla kapatılması ya da faaliyetten alıkonması, bağımsız yargının sağlayabi
leceği güvenceleri sağlayamaz. Anayasadaki düzenleme, bu esaslardan yoksundur. 

Toplusözleşme hakkı, Anayasamızın 53 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Uluslararası Ça
lışma örgütünün 98 sayılı sözleşmesi bu hakkı düzenlemiştir. Sözleşmeye göre, hükümetler, 
toplu pazarlık hakkının yaygınlaştırılması, toplu pazarlığın geliştirilmesi yükümlülüğü altın
dadır. Bu yapılırken, toplusözleşme düzeninin müdahale kabul etmeyen özelliği dikkate alına
caktır. Hükümetler, toplu pazarlığın geliştirilmesi için çaba sarf edeceklerdir. 

Bizdeki uygulamalarda ise, tam tersi olmaktadır : Hükümet, hem sözleşmelere ve hem 
de grevlere müdahale etmektedir. Demir-çelik toplu sözleşmesi ve grevi, bu tutuma en büyük 
ve canlı örnektir. Olay, bizde bazen hükümet çevrelerini de aşmakta, Cumhurbaşkanları, söz
leşmeler hakkında tavır koyabilmekte, o zaman da kızılca kıyamet kopmaktadır. 

Anayasamızın 54 üncü maddesinde düzenlenen grev hakkı yönünden karşılaştırdığımız
da, ILO'ya göre grev hakkı, meslekî hak ve çıkarların korunabilmesi ve geliştirilebilmesi için 
zorunludur. ILO'ya göre grevin bazı işkolları için yasaklanması, erteleme imkânı bulunması, 
grev hakkına getirilen kısıtlamalardır. 

Sayın milletvekilleri, ILO sözleşmeleri yanında, 16.6.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülen ve Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun, sendika kurma özgürlüğünü güvenceye bağlayan 5 ve toplu pazarlık hakkını güvenceye 
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bağlayan 6 ncı maddeyi kapsamamıştır. Kanun, Avrupa Sosyal Şartının mevzuatında zaten bu
lunan birtakım sosyal ve ekonomik hakları içermekte, esas maddeleri kapsamamaktadır. Ör
neğin, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sosyal ve sağlık yardımlar hakkı, meslekî eğitim 
hakkı, sağlığın korunma hakkı, anne ve çocukların korunması gibi. Ancak, esas olan sendika 
kurma hakkı ile, toplu pazarlık hakkını güvenceye alan maddeler kanun kapsamına alınma
mıştır. Bu nedenlerle, "Avrupa Sosyal Şartını da onayladık" demek hiçbir anlam ifade etme
mektedir. 

Avrupa Sosyal Şartı yönünden de ülkeleri karşılaştırdığımızda şu tabloyu görmekteyiz : 
İspanya, 5 ve 6 ncı maddeyi kabul etmiş; ancak, bu hükümleri, Anayasanın ilgili maddeleri 
çerçevesinde yorumlayıp, bu maddeleri, kabili telif olduğu ölçüde uygulayacağına dair çekince 
vermiştir. 

Fransa ve italya tümünü kabul etmiştir; Hollanda, memurların grev hakkı ve toplu eylem 
hariç, tümünü tanımıştır. 

Sayın milletvekilleri, ILO, 1990 yılında da ülkemiz için olumlu rapor vermedi. ILO Yöne
tim Kurulu, örgütlenme özgürlüğü Komitesince hazırlanan raporu aynen onayladı. Raporda, 
1981'den bu yana, 17 defa Türkiye'nin incelemeye alındığı belirtildi ve hiçbir ilerleme olmadığı 
kaydedildi, yasal değişikliklerin bir an önce yapılması istendi ve Hükümete çağn yapılarak, 
sendikalara siyasî faaliyetleri yasaklayan, çeşitli grev türlerini yasaklayan; öğretmenlere grevi 
yasaklayan yüksek hakem kurulu uygulaması ve işyerinde yüzde 50, işkolunda yüzde 10 yetki 
barajını düzenleyen hükümlerin değişmesi istendi. 

Sayın Bakan ne düşünür bilemeyiz; ancak, bu Hükümetin, bu istekleri yerine getirmesini 
pek mümkün ve olası görmemekteyiz. 

Çalışma hayatımızda yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren bir konuya daha temas etmek istiyo
rum; Bakanlık bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında bu konuya kısa
ca değinmiştim. 1 nolu işkolunda bulunan orman işçileri şu anda sendikalaşmış durumdadır
lar. 1976 yılında yapılan bir protokol ile, sosyal sigortalar kapsamına alınmışlardır. Ancak, bu 
işçiler, yıllardır, 1475 sayılı tş Kanununun kapsamı dışında çalışmaktadırlar. Bu işçilerin, tş 
Kanununun sağladığı sosyal haklardan yararlanmaları, yıllardır giderilemeyen bir eksikliktir. 
Konunun, devlete, işverene yükleyeceği maddî bir külfeti de yoktur, tşçiye sağlanacak haklar 
da bellidir, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından birtakım imkânların doğmasına, sanınm kimse 
itiraz etmeyecektir. Diğer taraftan, fazla çalışma, izin hakkı, hafta tatili, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, biraz önce belirttiğim uluslararası sözleşmelerin de bir gereğidir. Bu nedenlerle, 
orman işçilerinin 1475 sayılı tş Kanunu kapsamına alınması isabetli olacaktır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, yıllardır sürüncemede kalan süper emeklilerle ilgili yasal uygula
malara artık bir son verilmelidir. Bildiğiniz gibi, bu konuda hazırlanan tasarı ve teklif Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonunda görüşüldü ve Anayasaya uygunluk denetimi için, tasarı ve tek
lifler Anayasa Komisyonuna sevk edildi. Anayasa Komisyonu 4 050 gösterge X katsa
yı X emeklilik oranı şeklinde düzenlenen tasarıyı Anayasaya uygun bularak, raporu Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonuna sundu. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, sizden sonra konuşacak arkadaşa kaç dakika bırakmak 
istiyorsunuz? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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Tüm süper emekliler büyük bir beklenti içinde. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun bir 
an önce toplanmasında yarar vardır. Msrgi tasarısı, ANAP Grubunun önerisiyle bir gecede geçti. 
Bu tasarı bu hafta yasalaşabilir. Süper emekliler 29.12.1988'de 352 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi aa bir yılbaşı hediyesi gibi almışlardı. Bu yıl onlara güzel bir hediye vermek gere
kir diye düşünüyorum. Bu nedenle, bu hafta, tasarının görüşülmesi ve yasalaşmasını diliyor, 
tüm parti gruplarım soruna sahip çıkmaya davet ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, vaktin elverdiği ölçüde güncel konulara ve çalışanların sorunlarına 
değinmek fırsatını buldum. Eksik kalan konuları önümüzdeki günlerde verilen araştırma öner
geleri ve diğer vesilelerle dile getirme imkânını bulacağımıza inanıyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 malî 
yılı bütçesinin, bakanlığımız mensuplarına, milletimize, çalışanlara ve emeklileri, işverenlere 
ve iş bulma ümidi içinde olan gençlerimize hayırlı olmasını diliyor, 1991 yılının iş barış ve hu
zurunun gerçekleştiği, çalışanların gelir ve refahlarının arttığı bir yıl olması umuduyla saygıla
rımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Gruplar adına son söz, Doğru \bl Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 

Ulutürk'ün. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, sosyal güvenlik üzerindeki görüşlerini arza başlama
dan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik hakkı, çağımızda, çağdaş ve sosyal bir hak olarak 
kabul edilmektedir. Çağdaş ülkeler "kader kurbanı" sözcüğünü literatürlerinden çıkarmışlar
dır. Her insanın, insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesine sahip olabilmesi için bütün hukukî 
düzenlemeleri yapmışlar ve bunun tesisi için de her ekonomik önlemi almışlardır. 

Bugün, ülkelerin gelişmişliği, o ülkede sosyal güvenliğin etkinliği ve yaygınlığıyla ölçüle
bilmektedir. Aslında sosyal güvenlik, her ülkenin ekonomik ilişkilerinde, örf ve âdetlerinde, 
dinî inançlarında var olan bir yaşam sistemidir. Bu sistem, yasalarla düzenlenerek, kişisel is
tem ve duygulara bırakılmamış, çağdaş ve anayasal bir hak haline getirilmiştir. 

tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23 üncü maddesinde, "Her çalışanın, kendisinin 
ve ailesinin, insanlık onuruna uygun bir yaşam sağlayacak ve gerekirse her türlü sosyal güven
lik olanaklarıyla tanımlanan âdil ve yeterli bir ücrete hakkı vardır" şeklinde yer alan bu hü
küm, 1982 Anayasamızın 60 inci maddesinde, "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Dev
let, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" şeklinde yer almıştır. 

Vatandaş için, çağdaş ve anayasal bir hak olan sosyal güvenlik hakkı, devlet için de bir 
görev olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Hak olarak vazgeçilmezdir, ödev olarak da, kişile
re refahtan yeterli pay dağıtmak, yaşamını her açıdan güvenli kılmak, devletin en önde gden 
ödevidir. 

Sosyal güvenliğin, toplumun tüm katmanlarına bir an önce yaygınlaştırılması temel he
deftir. Bu hedefe varmak için de, çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği, kimseye muhtaç ol
madan, kendisini ve ailesini besleyebildiği; fukaralığı, işsizliği, çaresizliği yenmiş; fertleri, bu
gün korkusundan, yarın korkusundan ve gelecek korkusundan, vdhasıl her türlü korkudan 
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kurtulmuş; siyasî, iktisadî, sosyal kişiliğini kazanmış; her ailenin, insan haysiyetine yaraşır bir 
evde oturduğu, ileri memleketlerin insanlarının sahip olduğu her şeye sahip olan, kimseye muhtaç 
olmadan, insan haysiyetine yaraşır bir seviyede yaşayan; hastasına doktor ve ilaç bulan; sakatı, 
ihtiyarı, dulu, yetimi işsizi sokak ortasında kalmayan; sosyal güvenlik ve sosyal dayanışmayı 
başarmış; açığı, çıplağı olmayan, karnı tok, sırtı pek insanlar diyarı bir Türkiye'yi yaratmak 
zorundayız. 

Bugün, Türkiye bu zorun neyini, ne kadar başarmıştır? Bunu tespit için, isterseniz gazete 
başlıklarına bir göz atalım : 

Gün yok ki, basında, enflasyonun yarattığı şiddetli geçim sıkıntısının doğurduğu şiddetli 
geçimsizlik ve buna bağlı olarak boşanma ya da ayrılma, cinayet ve soygun haberi çıkmasın. 
Gün yok ki, başta İstanbul olmak üzere, büyük kentlerde fuhuş olaylarının E-5 karayollarına 
kadar taşma haberi gazete manşetlerinde yer almasın. Kirasını ödeyemeyen kiracısının, her ay, 
kızını ev sahibine teslim ettiği haberi eğer doğru ise, insan, insanlığından utanmalı ve titremeli
dir. Borçlarını ödeyemeyen bir emekli, başını kaldırım taşlarına vuruyor, bağırıyor geçim sı
kıntısından... Bir çalışan, geçim sıkıntısından, 2 milyon lira borca girdim diyerek, beylik ta
bancasıyla hayatına kastediyor... Bir işportacı, aynı nedenle, Konak meydanında kendisini yak
maya kalkışıyor... Bir genç, bir parti genel merkezinin son katına çıkarak, açlığı için intihara 
teşebbüs ediyor... Hastanelerden, hastalar, ölüler kaçırılıyor... Emekli maaşı kuyruklarında in
sanlar ölüyor... Bunlar ve buna benzer yüzlerce haber, gerçekten, toplumsal açıdan bir yıkılı
şın, bir çöküşün habercisidirler. 

Fiyatların çılgınca yükseldiği, ve kontrol altına alınamadığı bir ülkede, çok sınırlı gelir 
olanaklarıyla yaşam savaşı veren milyonları, karnı tok, sırtı pek, geleceğine güven içinde baka-
bilen insan olarak kabul etmek ne dereceye kadar doğrudur, takdirlerinize sunuyorum. Onun 
için, ülkemizde sosyal güvenliğin var olduğunu ne dereceye kadar söyleyebiliyoruz veya nüfu
sumuzun, doğru olarak yüzde kaçını bu güvenlik şemsiyesi altında kabul edebiliriz? Bu konu
da rakamların arkasına sığınmak ne dereceye kadar doğru olur? Aktif sigortalı, bağımlı sigor
talı derken, nüfusun yüzde 70'ine yakınının sosyal güvencesinin var olduğunu söyleyebilir mi
yiz? Doğrusu, tartışma götürür. 

Biz, yine, iyimser bir tablo içinde, bugünkü şartlarıyla sosyal güvenliğin var olduğunu ka
bul ederek, Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumları üzerindeki görüşlerimizi açıklayacağız. 

Devlet, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur gibi temel sosyal güvenlik 
müesseseleri kurmuştur. Kurulan bu müesseseler, mozaik gibi, çeşitli parçalardan oluşmuştur. 
Bu parçalar arasında ne bir uyum, ne de bir irtibat vardır. 

Bugün, sosyal güvenlik uygulamalarında norm beraberliği, hak eşitliği sağlanması, hiz
metin etkin biçimde yürütülmesi için, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplan
ması şarttır. Türk sosyal güvenlik sisteminde, bu kuruluşlar, primli rejim sistemine göre çalış
maktadırlar. Bu kuruluşların finansmanı, çalışanla çalıştıranların verdikleri primlerden; Bağ-
Kur'da ise, sadece sigortalının verdiği primle karşılanmaktadır. Devletin, bu kuruluşlara her
hangi bir katkısı yoktur. 

Halbuki, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak, devlet, vatandaşları arasında refahı 
yaygınlaştırıp sosyal adaleti gerçekleştirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet, vergilerle, daha zen
ginden alınan paraların, daha fakirlere doğru akmasını sağlayacak bir gelir transferini ve millî 
gelirin adil dağılımını da yerine getirmesinin vasıtasıdır. 
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Devlet, ekonomik istikrarı bozmadan, sosyal güvenlikle millî geliri adil bir şekilde dağı
tan bir sistemi oturtmalıdır. Oysa, bizde uygulanan siyaset ile, sosyal kesimleri birbirinden fark-
Iılaşan çarpık bir toplum yapısı yaratılmıştır. Nitekim, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın bün
yesinde toplanan vatandaşlara baktığımızda, bu çarpıklık kendisini daha iyi göstermekte ve 
hissettirmektedir. Onun için, norm beraberliğini, hak eşitliğini sağlayacak "tek çatı" şartını 
ciddî olarak ele almak gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, diğer yıllar
daki ve komisyondaki müzakereleri dikkatle okudum. İnsanlarımızın sorunlarıyla ilgili tüm 
meseleler, her yıl, aşağı yukarı, grup sözcüleri tarafından, birbirlerine benzer olarak, büyük 
bir ciddiyetle söylenmiş; ancak, bakanlık tarafından, bu meseleler üzerine pek fazla gidileme
miştir. Mazeret olarak da, aynı gerekçeler gösterilmiştir. 

Bu bütçe görüşmelerinde de, bizler, aşağı yukarı, aynı sorunları tekrar etmek durumunda 
kalacağız. Sayın Bakandan bizim istediğimiz, iş yapıyor havası içinde görünmek değil, iş yap
masıdır. "Yapacağız, edeceğiz, düşünüyoruz" demekle, insanımızı içinde bulunduğu sorun
lardan kurtaramıyorsunuz. Lütfen, basit, yapılabilecek işlerden başlayın ve düzeltin. Buna ör
nek mi istiyorsunuz; emeklileri, hâlâ, banka önlerindeki kuyruklardan kurtaramadınız, gece
den, banka önlerinde kuyruğa giren bu insanlar, sizden çözüm bekliyor, örnek mi istiyorsu
nuz; 1989'un 8 inci ayından beri, Bağ-Kur Sağlık Kurulu Başkanının görevden ayrılması nede
niyle, Sağlık Kurulu toplanamıyor ve malulen emekli işlemleri yapılamıyor. Niye, Sağlık Kuru
lu Başkanı tayin edemiyorsunuz ve Kurulu çalıştırmıyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, kısaca, ülkemizde sosyal güvenliğin bulunduğu düzeye bir açıklık ge
tirmek gerekmektedir. İnsanımız, ne derece güven içindedir, yarınlara ne kadar güvenle baka
bilmektedir, bugünkü nimet-külfet dengesi içerisinde oluşturulan ve hergün değişen bir sigorta 
sistemi ile, sosyal güvenlik ne derece sağlanabilmektedir. 

Bir kere, ülkemizde, sosyal sigorta hizmetlerinden faydalanması gereken bir kısım iştirak
çiler, yeterli katılımda bulunmadıklarından, malullük ve yaşlılık gelirinden mahrum kalmak
tadırlar. Ayrıca, bunların bağımlısı dul ve yetimleri de, çoğu kez, toplu ödeme ile savuşturulan 
bir sosyal sigorta uygulaması ile karşı karşıyadırlar. Bu insanlarımız gibi, sosyal güvenlik şem
siyesi dışında tutulan, özürlü ve sakat olarak, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız; yaşları 65 ve 
daha yukarı olan yaklaşık 2,5 milyon bakıma muhtaç ihtiyarımız; yine, korunmaya muhtaç, 
yaklaşık 400 bin civarında çocuğumuz bulunmaktadır. 

Ülkenin, sakatı, yetimi, dulu, yaşlısı, hastası, neden devletin güvencesi altında değildir? 
Devlet, neden bu kişiler için görev almıyor, harcama yapmıyor, sistem kurmuyor ve neden, pa
rasal katılımlı nimet-külfet dengesi, çeşitli, eşitsiz, iki de bir müdahaleye uğrayan bir sisteme 
insanlarımızı mahkûm ediyor? Devlet, genel bir millî güvenlik sesteminin kurulması ve sokul-
masmdaki ödevini kısa zamanda yerine getirmelidir. Bakanlık olarak bu konuda bir çalışma 
var mıdır; Sayın Bakan bunu açıklamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, sırasıyla, sosyal güvenlik kuruluşlarımıza ve istifade eden 
insanlarımızın sorunlarına satırbaşlarıyla bîr göz atalım : Sosyal Sigortalar Kurumunun duru
mu nedir? Siyasal İktidar tarafından, sekiz senedir ülke genelinde yürütülen ekonomik ve sos
yal politikaların neticesi, özellikle yüksek enflasyon ve gelir dağılımındaki menfî gelişme, bu 
Kurumu aşırı derecede etkilemiştir. Ücretli kesim, ciddî bir satın alma gücü kaybı karşısında-
dır ve büyük bir yaşam mücadelesi vermektedir. Bu durum, sosyal güvenlik haklarının da geri
ye gitmesi sonucunu getirmiştir. 
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Ayrıca, siyasal iktidarın getirdiği yasalarla, yaptığı değişiklikler de, Kurum çalışmalarının 
geriye gidişini körüklemiştir. Onun için, öncelikle, bu Kurumun faaliyetleri, Hükümet müda
halesinden kurtarılmalıdır. Kurumun prim alacaklarında tahsilatın yüzde 100 sınırlarına da
yandığı Sayın Bakan tarafından açıklanmıştır. Ancak, bunun doğruluğu hakkında ciddî şüp
helerimiz vardır. 

Gene, Sayın Bakanın açıklamasına göre, 1989 sonu itibariyle prim aslından doğan ala
cakların 670,3 milyar Türk Lirası olduğu, bu alacağın yüzde 58'ini oluşturan 389,2 milyar Türk 
Lirasının kamu kesimine, yüzde 42'sini oluşturan 280,1 milyar Türk Lirasının ise özel kesime 
ait olduğu söylenmiştir. Karşılıksız kredi şeklinde kullanılan bu alacaklarından başka, Kuru
mun, Devlet Yatırım Bankası tahvillerinden, birikmiş faiziyle plan alacağı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı adına vergi iadesi olarak kurumca ödenen alacağı var mıdır, bu açıklanmalıdır. 

Gene, 3395 sayılı Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olanlara kurumca öde
necek olan sosyal yardım zamlarından, kurum tarafından ödenmiş olan sosyal yardım zammı 
miktarı ne kadardır ve ilgili kurumlardan tahsil edilmiş midir, açıklanmalıdır. Şayet varsa ve 
tahsil edilmemişse, sigorta hizmetlerinden kısıtlamayı gerektiren gelir kaynaklarındaki bu özensiz 
davranışı onaylamak mümkün değildir. 

Sağlık hizmetlerinin yürütümü nedeniyle, Kurum, en çok şikâyeti bu konuda almaktadır. 
Sağlık tesislerindeki verimlilik ve hizmet etkinliği, arzu edilen seviyeye çıkarılmalıdır. Sigorta
lılar, insan onuruna yaraşır bir sağlık hizmeti beklemektedirler. Bunun için de Kurum, sağlık 
tesislerindeki tıbbî alet, cihaz, tıbbî malzeme yönünden noksanlıklarını gidermeli, yatak sayı
sını artırmalı; mütehassıs hekim, hemşire, ebe ve sağlık personeli kadrolarındaki noksanlıkları 
halletmelidir. 

Sağlık tesislerinin dağılımı dengesizdir, yeni yatırımlarla, bu dengesizlik kısa sürede gide
rilmeye çalışılmalıdır. Sağlık tesislerindeki muayene ve tedavi zorlukları, ayrıca, bürokratik en
geller kaldırılmalı; sağlık tesislerindeki mevcut röntgen cihazları, ultrason aletleri, tomografi 
cihazları, talebi karşılar hale getirilmeli; hastalar git-gelden ve randevudan kurtarılmalı özel 
ihtisas dallarındaki, hekim, personel ve alet noksanlıkları da, hastaları başka korumlara mec
bur bırakmayacak, üzmeyecek ve çile çektirmeyecek şekle getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bu Kurumdan yararlanan emekli, dul ve yetimlerin maaşları hakkın
daki görüşlerimize gelince: Emekli, dul ve yetimlerin maaşları iyice erimiş, yoksulluk sınırının 
altına düşürülmüştür. Emekli, dul ve yetimlerin bu gelirle yaşamaları bir mucizedir. Bugün, 
bu kişiler, ikinci bir iş peşindedirler. Aylık gıda harcaması tutarının S50 bin lirayı aştığı bir 
dönemde, emeklilere en az 381 bin, en fazla 538 bin Türk Lirası ödenmektedir; yani, mutfağa 
yetecek bir maaş bile ödenmemektedir. 

Emekli maaşları, fiyat artışları karşısında korunamamış ve İktidarın sık sık ifade ettiği, 
ücretli ve maaşlıların gelirlerindeki artışın, enflasyonun üzerinde olacağı taahhütleri, işçi emekli, 
dul ve yetimlerine yansıtılamamıştır. 1983-1990 dönemimde maaş artışlarıyla fiyat artışları kar
şılaştırıldığında, son yedi yıldaki reel kayıpları yüzde 53,2 olmaktadır. Emekliler, geçim sıkın
tısı, sağlık sorunu, günlük faaliyetler gibi, sosyal sıkıntılardan uzak, rahat ve huzurlu hayata 
hak kazanmış kişilerdir. O halde, onların sosyal güvenlik hak ve hizmetlerinin, çağdaş yaşam 
vu ulusal sosyal güvenlik normlarına uygun olarak organize edilmesi gereklidir. 
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Emekli, dul ve yetimlerin temel sorunu, gösterge tablosunun yetersizliğidir. Ağırlaşan ge
çim şartları karşısında yetersiz kalan emekli maaşlarındaki artışın, katsayı ve sosyal yardımla 
sınırlı kalması, aileleriyle birlikte S milyon insanımızın mağduriyetlerinin artmasına yol açmıştır. 
SSK'nın, 3395 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle, prim gelirleri hızla artmış olmasına karşın, 
emekli dul ve yetimlerin maaşlarına uygulanan gösterge tablolarında herhangi bir iyileştirme 
yapılmamıştır. Memur ve işçi emeklileri arasındaki eşitsizlik, artarak devam etmektedir. Daha 
önceleri, eşitlendiği ve büyük bir haksızlığın ortadan kalktığı söylenen sosyal yardım tutarla
rında farklılık, yeniden getirilmiştir, tşçi emeklilerinin aleyhine olan bu uygulamaya devam edil
mektedir. 

Değişik sosyal güvenlik kuruluşu çatısı altında olan emekli, dul ve yetimlerin, tek çatı al
tında toplanmasını savunuyoruz ve insanca yaşayabilecekleri bir gelire kavuşturulmalarını isti
yoruz. Bu sisteme geçilmeden önce, işçi emeklisinin 700 ile 1 400 arasında değişen gösterge 
tablosunun, günün şartlarına göre hemen değiştirilmesinden yanayız. 

Ayrıca, 506 sayılı Kanunu tadil eden 3395 sayılı Kanunun yayınlandığı tarihte sigortalı olarak 
çalışmakta olanlardan, emekliliğine 5 yıldan fazla süre kalmış olan işçilerin, maluliyet, yaşlılık 
ve ölüm aylıklarının, tüm sigortalılık sürelerinin kazanç ortalamasından hesap edilmesi ve bu 
aylıkların bağlanma oranının yüzde 50'ye düşürülmesi büyük bir haksızlıktır. Bu durum, hiç
bir sigortalının tavan göstergeden tahsis alamamasına neden olacaktır. Bu haksızlık ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Bugün, normal emeklinin durumu unutulmuş, süper emeklilerin durumu ise çözümsüz 
bir noktaya gitmiştir. Anayasa Mahkemesi, 3395 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesini iptal 
ederken, emeklileri kendi içinde gruplara ayırma yerine, süper emeklilik hakkının, kademeli 
olarak tüm emeklilere yansıtılması görüşü üzerinde durmuştur. Kazanılmış haklar, dondurma 
yasasıyla gasp edilmiştir. Devlete güven, 3522 sayılı Yasayla, büyük ölçüde sarsılmıştır. Devlete 
ve yasalara güvenerek hareket edenler üç yıl sonra şaşkına dönmüşler ve gelecek korkusunu 
yaşamaya başlamışlardır. Süper emekliliği cazip görenler, erken yaşta emekli oldukları gibi, 
evini, tarlasını, otosunu satmış ve öyle emekli olmuşlardır. Bütün bunlar, devlete güvenildiği 
için yapılmıştır. Devlete güven sağlamanın yolu, kazanılmış hakları iade etmekten geçer. 

Sayın milletvekilleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da, kısa da olsa görüşlerimizi 
arz etmeye çalışacağız. Bir kere, Türkiye'de çağdaş anlamda işçi sağlığı hizmeti yoktur. Bunun 
düzeyini belirleyen iki gösterge, iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Son 5 yılda 6 bin ölümlü 
kaza, 13 500 civarında sakat bırakan kaza meydana gelmiş, aynı dönemde, meslek hastalığına 
tutulan işçi sayısı 3 200, son 5 yılda meydana gelen iş kazası ise 755 630'dur. 

Ulusal tşçi Sağlığı Kongresinde, 1988 yılı baz alınarak, 19 milyon çalışanımız bulunduğu 
belirtilmiştir. Bunun 9 milyon 300 bini tarım kesiminde ve sağlık güvencesinden yoksundur. 
1 milyon 350 bini, durumlarıyla ciddî olarak kimsenin ilgilenmediği 12-14 yaş arasındaki çalı
şan çocuklardır. Yalnız 2 milyon 800 bin kişi SSK kapsamındadır ve etkin nüfusun yüzde 
14,7'sidir. İşyeri sayısında da bir açıklık yok. Çalışma Bakanlığına göre 547 bin işyeri var, SSK'ya 
göre 1 milyon 107 bin işyeri kayıtlı; ama, bunların yüzde 32'sinden bildirge alınabiliyor. 
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tşçi sağlığı ile ilgili yasalar dağınık ve çelişkili; kolayca anlaşılamıyor. Görevli denetmenle-
rin azlığı, teknik destek yetersizliği nedeniyle, işyerleri denetlenemiyor, tşyeri hekimliği kavra
mı bilinmiyor. SSK ise, görevinin yalnızca tedavi hizmeti vermek olduğu yanılgısını sürdürü
yor, meslek sağlığı hastanelerini geliştirmiyor. Bu alanda yapılan çalışmaların harcamaları da, 
işçilerin ücretlerinden kesilen ceza paralarından karşılanmakta, devletçe, bu konuya bütçeden 
yeterli ödenek ayrılmamaktadır. Bakanlık, bu konuda daha ciddî çalışmalar içine girmeli ve 
sosyal devlet gereğini yerine getirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın açıkladığı rakamlara göre, 2 051 000 esnaf ve sa
natkârı, 539 700 emekli dul ve yetimi, 711 bin, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanı ve 
9 446 000 aile bireyiyle, 12 747 700 vatandaşa sosyal güvenlik hakkı sağlayan Bağ-Kurun duru
mu hakkında, maalesef iyi şeyler söylemek mümkün değildir. 

Sosyal güvenlik kuruluşları içerisinde en büyük kesime hitap eden bu kuruluş mensupla
rı, güvene değil, güvensizliğe terk edilmiş olup, bir dramı yaşamaktadırlar. 

Emeklilerin durumunu, işçi emeklileri nedeniyle bir nebze ifade etmeye çalıştım. Bağ-Kur 
emeklisinde, bu tablo, daha da acıdır. Asgarî ücretten daha düşük bir emekli maaşı olamaz, 
olmamalıdır da. Ancak, Bağ-Kur emeklisi, asgarî ücretin altında emekli maaşı almaya mah
kûm edilmiştir. Asgari ücret net 300 bin lira; oysa, Bağ-Kur emeklilerinde asgarî ücreti geçen yok. 

Bağ-Kurda ortalama emekli maaşı 143 500 Türk Lirası. Bir kişinin dahi bu parayla geçin
mesi mümkün değil iken, bir ailenin geçinebilmesini hayal etmek, aklı zorlamaktır. Bu insan
lar ne yiyecek, ne içecek, nasıl giyinecek, nasıl ısınacak ve bu insanlar, nasıl, sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında kabul edilecek? Sayın Bakan, 143 500 Türk Lirasıyla nasıl geçinilebileceğini 
bu insanlara anlatmalıdır. Anlatmak mümkün değilse, bu insanlar için çözüm getirmelidir. 

Ne yazık ki, Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakanın açıklamasında, kısa vadede böyle bir 
çözüm ümidini göremedik. Şayet, verdikleri ingiltere örneği gerçekleşirse, bu insanların, kırk 
kırkbeş sene daha beklemeleri gerekecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, üç dakikanız kaldı; lütfen toparlayınız. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bağ-Kur emek

lilerinin ve bağımlılarının bekleyecek zamanları yoktur; çünkü açlığa mahkûm edilmişlerdir, 
bu insanlar açtır. 

30.6.1987 tarih ve 3396 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, sosyal yardım zammının mik
tarını belirleme yetkisi, Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Temmuz 1987 ayında 10 675 Türk Lira
sı olarak tespit edilen sosyal yardım zammı, üç yılı aşkın bir süredir artırılamamaktadır. 

"Sosyal yardım zammı primli sisteme dayanmamaktadır. Malî yükü tamamen Bağ-Kurun 
iç finans kaynaklarından karşılanmaktadır. Bağ-Kurun malî olanaklarına göre artırılması da 
mümkün görülmemektedir". 

Devlet, böyle deyip, işin içinden sıyrılamaz. Bugün uyguladığınız Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Fonu tatbikatınız var. Milletin milyarlarını, siyasî iktidarınızın bekası için âdeta 
har vurup harman savuruyorsunuz. 

Sosyal yardım zammının 10 bin lirada kalması, diğer kurum emeklileriyle eşit olmaması, 
Anayasaya aykırı olduğu gibi, Bağ-Kur Yasasına da aykırıdır. 7 nci maddede, sosyal yardım 
zammının, geçim indekslerine, asgarî ücrete ve Kurumun malî durumuna göre yeniden belir
lenmesi ifade ediliyor. Kurumun malî gücü tek kriter değildir. Geçim indeksleriyle, asgarî ücret 
mutlaka nazara alınmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, Bağ-Kur'luların en önemli sorunlarından birisi de, sağlık sorunu
dur. Bugün, Bağ-Kur'lu, parası varsa sağlık hizmetinden yararlanabilmektedir; yoksa, yarar
lanması mümkün değildir. Üniversite hastanelerinden de, sözleşme yapılması halinde, istifade 
edebilmektedir. Hiçbir eczane, peşin parasını almadan Bağ-Kur'luya ilaç vermemektedir. Ame
liyatlarında da, ameliyat malzemesini kendi parasıyla dışarıdan almak mecburiyetinde bırakıl
makta ve Kurumdan bu paraları alamamakta veya çok geç alabilmektedir. Bağ-Kur'lu, içine 
düştüğü bu sıkıntılardan mutlaka kurtarılmalıdır. 

Bağ-Kur'a verilen görevlerden birisi de, muhtarların sosyal güvenliklerini sağlamaktır. 
17.10.1988 tarihinde çıkarılan 2926 sayılı Yasayla da, tarımda kendi adına bağımsız çalı

şanlar bu sigorta kapsamına alınmıştır. Şu anda, 38 ilimizde tarımda çalışanlar Bağ-Kur'a üye 
olabiliyor. Yalnız, bunlar, sağlık sigortası uygulamasından yararlanamıyorlar. 

Tarımda bağımsız çalışanlar için getirilen 22 yaş esası, ülke şartlarına uymamaktadır. Ta
rımda, kişiler, küçük yaşlardan itibaren çiftçiliğe başlarlar. Onun için, 18 yaş esas alınmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, bitiriniz lütfen. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Afyon) — Efendim, biraz daha var, biraz izin verin. 
BAŞKAN —- Sayın Ulutürk, sabahın saat 10.00'undan beri burada oturup dinleyen arka

daşlar var; lütfen diğer arkadaşların haklarına da saygılı olalım. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) —' Keza, tarımda çalışanları bildirme yükümlülüğü 

köy ve mahalle muhtarlarına verilmiştir. Muhtarların hangi şartlarda çalıştığı ve nasıl çalıştığı 
bilinen bir konudur. Bugüne kadar, merak ediyoruz, muhtarlar vasıtasıyla kaç kişi Bağ-Kur 
üyesi yapılmıştır? Yine 9 uncu maddeye göre, kurum tarafından kaç kişi re'sen kaydedilmiştir? 
Kendi isteğiyle üye olanlar ise kaç kişidir? 

Tarımda bağımsız çalışanların çoğunluğu Bağ-Kur'a üye değildir, üye de yapılmamıştır. 
Yapılması için de, Bakanlığın ciddî gayretler içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir başka konuya geçiyorum : Ülkemizde işsizlik sigortasının eksik
liği, her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Bir kimsenin, çalışacak güçte olmasına rağmen 
iş bulamayıp işsiz kalmasının ve dolayısıyla, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve ge
liştirme imkânının ortadan kalkmasının müsebbibi kendisi değildir. Sosyal devletin, vazgeçil
mez bir görevi olan iş bulma görevini yerine getirmemesi, kişinin maddî ve manevî zararının 
tazminini gerektirir, tstihdam, sosyal devletin en önemli sorunlarından biridir. Çalışmak iste
yen herkese iş verebilen bir toplum, sosyal dayanışmanın en önemli sorununu halletmiştir. Onun 
için, devlet, işsizlerine iş bulamıyorsa, onları sosyal güvenlik şemsiyesi altına almalıdır ve işsiz
lik sigortasını kurmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak, yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarıyla 
ilgili görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

2 Aralık'ta, Hollanda'da, Türk vatandaşlarımızın kurduğu 7 federasyondan oluşan "ÎOT" 
adlı, Türkler için danışma kurulunun bir toplantısına partim adına katıldım. Bu toplantıdan 
edindiğim intibaları ve yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarını, onlar adına ifade etmek 
istiyorum : 

Her ne kadar, yurt dışındaki işçilerimizin istekleri birçok bakanlığı ilgilendiriyorsa da, bu 
meselenin asıl sahibi bu bakanlık olduğu için, sorunlara, bu bakanlık vasıtasıyla yaklaşmak 
en doğru hareket olacaktır. 
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tki aylık bedelli askerlik nedeniyle Türkiye'ye gelen gençlerimiz, işlerinden olmaktadırlar. 
Türkler arasındaki genel işsizlik oranı yüzde 40'lan, gençler arasında ise yüzde 60'lan geç
mektedir. Diplomanız yetersiz, mesleğiniz yetersiz, diliniz yetersiz, ayrıca yabancısınız diye hor
lanan bu insanlar, bir de askerlik nedeniyle kolayca işlerinden olmaktadırlar. Askerlik mükel
lefiyetleri nedeniyle maddeten de yıkılan bu gençler, 10 bin marka yakın masrafla işin içinden 
çıkmakta, işinden olmaktadırlar. "Biz askerlik görevinden kaçmıyoruz, asker bir milletin ço
cuklarıyız; ancak, bu bedel bizi yakıyor. Ayrıca, biz, Türk vatandaşı değil miyiz? Türkiye'de-
kilerden daha az, bizden daha çok bedel alınıyor" diyerek feryat ediyorlar. 

önerileri şunlar : Türkiye, Strazburg Anlaşmasını kabul etsin, onaylasın. NATO'ya üye 
ülkeler arasında, bu ülkelerden birisinde yapılan askerliği, diğer ülkeler tanısın, kabul etsin de
mektedirler. 

İkinci olarak, "Hayat şartlan ağırlaştı, işimizden de oluyoruz; dövizli askerlik usulü kalksın, 
dövizsiz, iki ay askerlik yapalım" demektedirler. 

Üçüncü olarak ise, "Türkiye, bizi, döviz makinesi gibi görmesin, Türkiye'de uygulanan 
bedele indirilsin; bir ülkenin çocuklarına uygulanan çifte standart ayıptır" diyorlar. 

Sayın Bakan, "Bulunduğumuz ülkeler, sınırlı da olsa, bizlere seçme ve seçilme hakkı ver
dikleri halde, kendi ülkemiz bize bu hakkı tanımıyor. Bu hakkımız elimizde olmadığı için, hiç 
kimse bizim sorunlarımıza gerçekten eğilmiyor. Zaman geçirilmeden bu hakkımız tanınsın" 
diyorlar. 

Yine bu insanlar, hem bulundukları ülkelerdeki, hem de Türkiye'deki sorunlarına sahip 
çıkacak, yurt dışı göçmen işçiler bakanlığı kurulmasını ve bu bakanlık kadrolarının, yurt dı
şında yıllarca çalışmış, yetenekli ve deneyimli kişilerce doldurulmasını isteyip, genel müdürlük 
seviyesindeki bir teşkilatla kendi sorunlarının halledilemeyeceğini belirtiyorlar. 

Türkiye'ye kesin dönüş yapanların sorunlarına yönelik önerilerine gelince, aynen şöyle de
mektedirler : 

"Yıllardır buralarda birlikte çalıştığımız pek çok arkadaşımız kesin dönüş yaptılar. Yaz 
aylarında Türkiye'ye gittiğimizde onlarla görüşüyoruz, kimileriyle mektuplaşıyoruz. Hayatın
dan memnun olanını hiç görmedik. Kendileriyle ilgilenilmediğini, "Almancı" diye horlandık
larını, kendilerine, kendi ülkelerinde yabancı gibi davramldığını söylüyorlar. İmkânları olsa, 
çalıştıkları ülkelere tekrar geri dönmek istediklerini vurguluyorlar. Biz döndüğümüze pişma
nız, sakın siz dönmeyin diyorlar. Geri dönüş yapan bu kardeşlerimizin sorunlarına hükümet 
sahip çıksın". 

Yurt dışında S 000 işgünü ya da 25 yılını dolduran pek çok vatandaşımız, SSK'nın emekli
lik primlerini ödedikleri halde, kesin dönüş yapmadıkları için, emeklilik hakkını alamıyorlar. 
Kesin dönüşe bakılmaksızın, bu yasal haklan, yurt dışındaki işçilerimize tanınmalıdır... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk... Sayın Ulutürk, arkadaşlarımızın da itirazlarına maruz kalı
yorsunuz, sürenizi çok geçtiniz... 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Arkadaşlarımızın bunu öğrenmesinde yarar var... 
ALTAN KAVAK (İstanbul) — Palavra bunlar, biz çok dinledik bunları. 
BAŞKAN — Sayın Ulutürk... 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Palavra değil, gerçek bunlar. Sayın Metin Gür-

dere de bizimle beraberdi, aynı konuları onlar da dinlediler, Sayın Bakana da ifade etmişler. 
Bunları bilmenizde, öğrenmenizde yarar var efendim. 
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ALTAN KAVAK (istanbul) — Yanlış bilgiler, cevabını alacaksın. 
BAŞKAN — Sayın Ulutürk, bunlar gerçek olabilir; ama, hazırladığınız bu notlan Sayın 

Bakana verebilirsiniz, hepsini burada okumak mecburiyetiniz yok. Lütfen bitiriniz efendim. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Bir dakika efendim, bitiriyorum. 
Ailelerine bağımlı olarak Türkiye'ye kesin dönüş yapan çocukların ve gençlerin eğitim ve 

uyum sorunları üzerindeki düşüncelerimize gelince : 
Yurt dışında gördükleri eğitim, kültür ve yaşam farklılıkları nedeniyle... (ANAP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Ulutürk, lütfen... 
ALTAN KAVAK (istanbul) — Zamana uyunuz efendim. Başkan ikaz ediyor, uymak zo

rundasınız, zamanı geçiriyorsunuz, sizi dinlemeye mecbur değiliz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Başkan ikaz ediyor, uyunuz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ulutürk, lütfen efendim... 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun, dinleyin canım! Ne 

konuşuyorsunuz, burada Başkan var... Niye konuşuyorsunuz, niye müdahale ediyorsunuz, siz 
ne karışıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, rica ederim, olur mu canım!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — ikaz ediyor, sözünüzü kesebilir. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Etsin canım, siz karışamazsınız. Dinlemeyin efen

dim, o zaman çıkın. (ANAP sıralarından gürültüler) Dinlemeyin, burayı siz idare edecek de
ğilsiniz, burada Başkan var. 

BAŞKAN — Sayın Ulutürk, arkadaşlarla konuşmayınız, beni müşkül durumda bırakma
yınız lütfen. Hazırladığınız notları Sayın Bakana takdim edebilirsiniz. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Son beş dakika daha efendim... 
BAŞKAN — Lütfen, arkadaşlarımızı saygıyla selamlayıp, konuşmanızı bitirin. 
ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışında

ki işçilerimizin hakikaten büyük sorunları var. Bu sorunlara Sayın Bakanlığın dikkat göster
mesini ve yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmesini, kendilerinden, özellikle onlar 
adına rica ediyorum. 

Sözlerime burada son verirken, Bakanlık bütçesinin, milletimize, mensuplarına hayırlı ol
masını diliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulutürk. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — 6-27 Haziran 1990 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 77 nci Uluslararası Çalışma Kon

feransında kabul edilen sözleşmeler, tavsiye kararları ve protokol ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1494) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana söz vermeden önce, Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardır. Bu tezkere, ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) 
Anayasanın 19 uncu maddesinin 5-b ve 6-b bentleri gereğince hükümetlerin, uluslararası çalış
ma konferanslarında kabul edilen tavsiye kararları hakkında yasama organına bilgi sunulma
sına dairdir. Bu bilgiyi Sayın Bakan, konuşmalarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6-27 Haziran 1990 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 77 nci Uluslararası Çalışma Kon

feransında kabul edilen sözleşmeler, tavsiye kararları ve protokol ile ilgili olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bilgi sunulması hakkında Dışişleri Bakanlığından alınan 17.10.1990 tarihli ve EİUE-
II/ILO-3149-5956 sayılı yazı ve ekinin suretleri ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

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

1. — 1991 Mali Ytlı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1989 Mali Ytlı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/752, 
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 Mali Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, söz sizin efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" ses

leri, alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlığım, çalışma hayatını, işçi ve işveren ilişkilerini dü
zenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve 
geliştirmek, Türk kadınının eğitim seviyesini yükselterek ekonomik hayata katılımını artırma
yı sağlamak, kadınlarımızın sorunlarını çözümleyici tedbirleri alarak her alanda hakettikleri 
statüyü kazandırmak, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve çı
karlarını korumak ve geliştirmek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etmektedir. 

Biz, çok dinamik bir alanda, kitlesel hak ve çıkarlara yönelik, her an yeni değişme ve ge
lişmelere maruz bir alanda görev yapıyor ve her gelişmeye anında ayak uydurmaya, yeni dü
zenlemeler ve yeni çözümler getirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken, sendikal hak ve 
özgürlüklerin en geniş bir şekilde kullanılması, toplu pazarlık ve grev haklarının özgürce kul
lanılması için de büyük bir titizlik göstermekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizde 30,11.1990 tarihi itibariyle, 81 işçi sendika
sı, 49 işveren sendikası olmak üzere 130 sendika ile 2'si işçi konfederasyonu ve Ti işveren kon
federasyonu olmak üzere 3 konfederasyon bulunmaktadır. 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesine göre 338 işkolu tespit kararı veril
miş olup, Temmuz 1990 işkolu istatistiklerine göre ülkemizdeki 3 563 524 işçinin yüzde 56,05'i, 
diğer bir ifadeyle, 1 997 564'ü sendikalara üyedir. 

30.11.1990 tarihi itibariyle, toplam 470 609 işçiyi kapsayan 11 062 işyerine ait 1 860 toplu 
iş sözleşmesi yapılmıştır. 

Kasım 1990 sonu itibariyle, kamu ve özel kesimde işletme ve işyeri düzeyinde 95 209 işçiyi 
kapsayan 554 işyerinde 246 grev yapılmış ve bunun sonucunda 2 102 645 işgünü kaybı olmuş
tur. Yine aynı tarih itibariyle, 16 793 işçiyi kapsayan 113 işyerinde 34 lokavt uygulaması yapıl
mış, bunun sonucunda da 359 761 işgünü kaybı olmuştur. 
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2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile düzenlenmiş olan resmî arabu
luculuk sisteminde, 1.1.1990 - 30.11.1990 tarihleri arasında 832 uyuşmazlık arabulucuya intikal 
etmiş, bunlardan 243 arabuluculuk çalışması anlaşma ile, 523 arabuluculuk çalışması uyuş
mazlıkla sonuçlanmıştır. 66 uyuşmazlığı kapsayan arabuluculuk çalışması ise devam etmektedir. 

1.1.1990 - 30.11.1990 tarihleri arasında toplam 17 767 işçiyi kapsayan 394 işyerinde 62 top
lu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, 1475 Sayılı tş Kanununun 33 üncü 
maddesi ücretlerin asgarî sınırlarının en geç iki yılda bir Asgarî Ücret Tespit Komisyonu aracı
lığı ile belirleneceğini öngörmektedir. 

Ancak, asgarî ücret, 1989 Temmuzunda belirlenmiş olmasına rağmen, Bakanlığımızca yasal 
süresinden bir yıl önce toplantıya çağrılan Asgarî Ücret Tespit Komisyonunca, 1 Ağustos 1990 
tarihinden geçerli olmak üzere, yaklaşık yüzde 84 artışla 16 yaşından büyükler için 225 bin 
liradan 414 bin liraya, 16 yaşından küçükler için de, yüzde 96 artışla, 155 250 liradan 303 750 
liraya yükseltilmiştir. 

Ayrıca, kıdem tazminatı tavanı, tavan aylık, kıdem zammı ve katsayının yükselmesi sebe
biyle, 1 Temmuz 1990 tarihinden itibaren, yaklaşık 2 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bilindiği üzere, Kuruluş Kanunu ile Bakanlığıma verilen gö
revlerden birisi de çalışma barışının sağlanmasında etkin rol oynayan ve işçilerimizin çeşitli 
haklarını koruma altına alan çalışma hayatının denetimi görevidir. Bu görev de Bakanlığıma 
bağlı 573 iş müfettişi tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. 

1990 yılı Kasım sonu itibariyle, denetim elemanlarımızca 3 347 460 işçinin çalıştığı işyerle
rinde; işin yürütUmü açısından 39 712, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından 22 403 olmak üzere 
toplam 62 115 işyeri denetimi gerçekleştirilerek, yasa hükümlerine uymayan 4 937 işveren hak
kında idarî para cezası verilmiş, 1 441 işveren hakkında da yasal işlemler yapılması talep edil
miştir. 

Yine denetim elemanlarımızca, Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Em
zirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları Hakkında Tüzük hükümlerine göre, 100'den fazla ka
dın işçi çalıştıran 584 işyeri denetlenmiş, tüzük hükümlerine uymayan 47 işyeri hakkında yasal 
işlem yapılmıştır. 

Bakanlık olarak, iş kazalarının önlenmesi için, iş yerlerinde alınacak önlemlerden, bunla
rın denetimine, işçi ve işverenlerin eğitilmesinden, sağlık tesislerinin geliştirilmesine kadar çe
şitli konularda bilimsel inceleme ve araştırmalar Uluslararası Çalışma Teşkilatının da katkıla
rıyla sürdürülmektedir. Bu amaçla, ILO ile Bakanlığımızca müştereken hazırlanan "Yeraltı Kö
mür Madenlerinde İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Projesinin uygulama safhasına da gelinmiş bu
lunulmaktadır. 

Ayrıca, iş hayatının, düzenli, verimli ve huzurlu olmasının, işçi sağlığı ve iş güvenliği yö
nünden önlemler alınmasına bağlı olduğunun bilincinde olan Bakanlığımız, işyerlerinin ku
rulması aşamasından başlayarak, işletmeye açılması ve işletilmesi döneminde de üzerine düşen 
görevleri eksiksiz yürütmeye gayret etmektedir. 

1988 yılında çıkarılan 3493 sayılı Yasa ile 1475 sayılı tş Yasasında öngörülen ceza miktar
larının büyük ölçüde artırıldığı ve en büyük artışların ise işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
yapıldığı malumlarınızdır. Yasanın yürürlüğe girdiği 11.11.1988 tarihinden 30.9.1990 tarihine 
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kadar geçen süre içinde, bu yasa hükümlerine uymayan işverenler hakkında yapılan yasal iş
lemler sonucunda, yaklaşık 16,5 milyar lira para cezası tahsil edilmiş ve Hazineye gelir kayde
dilmiştir. 

Bunun yanında, tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Enstitüsü (tSGÜM) tarafından, kurşun, ben
zen, akciğer toz hastalığı, pestisid, nikotin, işitme kaybı taramaları yapılmıştır. Ayrıca birçok 
işyerinde de, asbest, heksan ve pamuk tozu taramalan sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam 
edilmektedir. 

İnşaat işkolunda da, kaza nedenlerinin araştırılması amacıyla kapsamlı bir çalışma ger
çekleştirilmiştir. Bu bakımdan, Sayın Selvi'nin, değindiği hususlarda endişe etmemesini rica 
ediyorum. Ayrıca, bu konuda çok hassas olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zonguldak ma
den havzası ve Tunçbilek'te 27 268 işçi akciğer taramasından geçirilmiştir ve böyle bir olay da 
ilk defa bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1982 Anayasasının getirdiği sendikal haklar, toplu 
iş sözleşmesi sistemi, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu tş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanununun uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla, \akın ve Or
tadoğu Çalışma Eğitim Merkezimizce, üniversetelerle işbirliği içinde, işçi ve işveren kuruluşları 
temsilcilerine, çalışma hayatı ile ilgili eğitim hizmeti, yurt çapında ve periyodik aralıklarla ve
rilmiştir. Bunlara ileveten, yeraltı madenlerinde çalışan işçi ve işverenlerin, işçi sağlığı ve iş gü
venliği yönünden bilinçlendirilmesi amacıyla geniş bir eğitim kampanyası başlatılmıştır. 

tş kazaları ve meslek hastalıklarını asgariye indirmek üzere, işçi sağlığı ve iş güvenliği ba
kımından, diğer işyerlerinde de eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. 

Türkiye Halk Bankası ile birlikte yürütülen proje çerçevesinde, Türkiye'ye kesin dönüş yapan 
ve çeşitli işkollarında sanayi işletmeleri açan vatandaşlarımızın eğitilmeleri de sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Selvi, işsizlikten bahsetti; doğrudur. Bu, yılla
rın sorunudur ve hemen çözülecek bir sorun da değildir. 

tş piyasasında emek faktörünün daha yüksek seviyede ve daha etkin bir biçimde kullanıl
ması, bizim de özel olarak önem verdiğimiz hedeflerden bir tanesidir. Bu hedefin gerçekleşme
si, bir yandan, hızlı ekonomik büyüme ile, istihdam kapasitesinin artırılmasını gerektirmekte, 
öte yandan, ülkede dinamik ve etkin bir istihdam kurumununun örgütlenmesini zorunlu kıl
maktadır. Bu nedenle bugün hemen hemen bütün ülkelerde, istihdam kurumlarının fonksi
yonlarında büyük değişiklikler olmuştur, istihdam kurumları artık, sadece kendilerine başvu
ran elemanları, kayıtlarında bulunan açık işlere yerleştirmek gibi pasif bir konumda bulun
mak yerine, aktif emek piyasası politikalarım uygulayan dinamik kuruluşlar haline gelmişlerdir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatınca, istihdam konusunda Uç önemli sözleşme kabul edilmiştir. 
Ülkemizce de onaylanan bu sözleşmelerde yer alan hükümler, istihdam kurumlarına istihdamı 
artırma ve işsizliği azaltmada önemli görevler vermekte ve aktif emek piyasası politikasının 
uygulanmasında çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. 

tş ve tşçi Bulma Kurumunu işsizlikle mücadelede etkin ve modern bir istihdam kurumu 
haline getirmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar, 1990 yılında büyük hız kazanmıştır. Ger
çekten, Kurum tarafından düzenlenen istihdam garantili işgücü yetiştirme kurslarına katılarak 
iş ve meslek edinen işsiz sayısı, bu yıl ekim sonu itibariyle 11 915 kişiye ulaşmıştır. Bu, geçen 
yılın eş dönemine göre yüzde 115 civarında bir artışı ifade etmektedir. 
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Tarım dışı özel kesime yerleştirilen eleman sayısında da bu yıl önemli artışlar sağlanmış
tır. Geçen yılın ekim ayı sonu itibariyle, sanayi sektöründeki özel kesim işyerlerine yerleştirilen 
kişi sayısında yüzde 27,5; hizmetler sektöründe özel işyerlerine yerleştirilen kişi sayısında ise 
yüzde 90 civarında artış gerçekleştirilmiştir. Benzeri artışların, Kuruma başvuran eleman sayı
sında yüzde 25 oranında ve tarım dışı özel kesimden alınan açık iş sayısında yüzde 35 oranında 
gerçekleştirilmiş olması. Kurumun, iş piyasasındaki ağırlık ve öneminin arttığını göstermektedir. 

1991 yılı programında da belirtildiği üzere, Kuruma bildirilen açık işlerin sayısı, yapılan 
müracaat sayısı ve açık işleri karşılama oranı artış göstermiş, tş ve tşçi Bulma Kurumunda ka
yıtlı işsizlerin toplam işsizlere oranı da 1987 yılından itibaren yüzde 65 dolaylarına ulaşmıştır. 

Kurumun, modern iş kurumu olarak yeniden yapılanması çerçevesinde sürdürülen başlıca 
proje ve çalışmalar konusunda da kısaca bilgi sunmak istiyorum : 

Kurum hizmetlerine daha büyük ölçüde sürat ve etkinlik kazandırmak, iş piyasasının ya
kından izlenmesini kolaşlaştırmak ve özel kesim taleplerinin de Kuruma yönlendirilmesini sağ
lamak amacıyla, Otomasyon Projesi oluşturulmuştur. Bu proje ile, bütün işlemlerin yurt ça
pında bilgisayarla yapılması amaçlanmıştır. 

tş ve tşçi Bulma Kurumu ile, Almanya tş Kurumu arasında birlikte hazırlanan ve Alman 
teknik yardımıyla finanse edilen "tş ve tşçi Bulma Kurumunun Modernizasyonu ve Reorgani-
zasyonu Projesi" uygulamaya konulmuştur. Bu proje tamamlandığında, tş ve tşçi Bulma Ku
rumunun, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak yepyeni bir yapıya kavuşturulması sağlana
cak; Kurumun, işe yerleştirme, meslek danışmanlığı ve meslekî eğitim hizmetleri, yeni ve çağ
daş bir organizasyonla geliştirilecek; işsizlik sigortasının kurulması için gerekli altyapı hazırla
nacak; işgücünün uygun alanlarda istihdamı sağlanarak verimliliğin artması gizli işsizliğin ön
lenmesi temin edilmiş olacak; kişisel yatenek ve arzulara uygun iş ve meslek seçimi imkânı ar
tırılarak, çalışma hayatında yaratıcılık ve dinamizm geliştirilecektir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatıyla işbirliği çerçevesinde, "Bedensel Engelliler tçin Meslekî 
Rehabilitasyon Merkezi" kurulmasına ilişkin proje, uygulama safhasına gelmiş ve bu merke
zin Ankara'da kurulması çalışmalarına da başlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince ülkemize verilen 9,5 milyon dolarla finanse edilen 
bir projeyle, Bulgaristan'dan göçe zorlanan soydaşlarımızın, doğrudan veya meslekî eğitimden 
geçirildikten sonra işe yerleştirilmeleri amaçlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog
ramıyla birlikte yürütülen projede, 35 bin soydaşın işe yerleştirilmesi planlanmıştır. Proje kap
samında olmak üzere, istanbul ve Bursa'da işgücü yetiştirme kursları da başlatılmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamına giren illerde, nüfus yapısı, istihdam ve iş
sizlik durumu ile, yapılacak veya faaliyete geçirilecek tesislerin ileriye yönelik işgücü ihtiyacı
nın belirlenmesi ve potansiyel işgücü talebinin karşılanabilmesini teminen, işgücü yetiştirme 
programlarının hazırlanabilmesi için, anılan bölgeyi kapsayan bir işgücü araştırmasına baş
lanmıştır. 

İşyerlerinin, meslekî eğitim ve usta yetiştirme politikalarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirle
mek, eğitim birimlerinin kurulmasına yardımcı olmak, ustalar arasında belirli nitelikleri taşı
yanları sevk ve idareci eğitiminden geçirmek amacıyla, ülke genelindeki işyerlerinde Sanayide 
Eğitim Seminerleri de yaygınlaştırılmıştır. 
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tş ve eleman arayanların taleplerini bildirmesi için kurulup yaygınlaşanları 060 tş Danış
ma Servisi ile, iş arayan işsizlere ve eleman arayan işyerlerine daha hızlı hizmet götürülmesi 
imkânı sağlanmıştır. 

Üniversite öğrencilerine geçici işler temin edilmesi ve üniversite mezunlarının kısa sürede 
istihdamlarının sağlanması amacıyla, bugüne kadar altı üniversitemizde "İstihdam Danışmanlığı 
Merkezi" açılmıştır. Kurumun yeniden yapılanması alanındaki hukuksal ve fiziksel iyileştiril
melere önümüzdeki yıl da devam edeceğimizi ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemleri, dünya standartlarına gö
re dokuz programdan oluşmaktadır. 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları Hakkında
ki Uluslararası Sözleşmede ILO, bu dokuz programı tespit ettikten sonra, üye ülkeler için en 
az dört programın uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Ülkemizde de bunlardan yedi sigorta kolu 
uygulanmaktadır. 

Planlı dönemde sosyal güvenlik haklarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kalkınma 
planlarında öngörülen hedefler ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Nitekim, Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan en önemli hedef, sosyal güvenliğin kitleye yaygın-
laştırılmasıdır. 

Bakanlık olarak sosyal güvenlik politikamız, planda belirlenen hedefin bir an önce ger
çekleştirilmesi ve sağlanan sosyal sigorta haklarında norm ve standart birliğinin temin edilme
sidir. Bu amaçla Bakanlığımda geniş bir hazırlık çalışmasına başlanmış olup, çalışmalar ta
mamlandığında bir kanun tasarısı olarak Yüce Meclise sunulacaktır. Aynı çerçevede, "süper 
emeklilik" diye adlandırılan kanun tasarısı da Meclise sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üç ana sosyal güvenlik kuruluşumuza ek olarak, banka 
ve sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettiği birlikler perso
neli, sosyal sigorta sandıkları, yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de bulunan aile fertle
ri ve 2022 sayılı Kanun uygulamasından faydalanan kişileri de ilave edersek, ülke nüfusumu
zun yüzde 67,3'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında görülmektedir. 

Emeklilerimizin maaşlarına yapılan artışlarla ilgili olarak da Yüce Meclise kısa bir bilgi 
sunmak istiyorum : 

Sosyal Sigortalar Kanununa ve Bağ-Kur Kanununa göre bağlanan aylık ve gelirler, göster
ge tablosu, basamak tablosu ve katsayı esasına göre hesaplanmaktadır. 

Aylıklarda yapılan artışlar, bu sistem içinde her yıl bütçe kanunu ve Bakanlar Kurulunca 
tespit edilen katsayı artışları ve sosyal yardım zammı artışları ile gerçekleştirilmektedir. 

Katsayı ve sosyal yardım zammında yapılan düzenlemeyle, Sosyal Sigortalar Kurumu emek
lilerine 1990 yılında yüzde 58'lik bir artış sağlanmıştır. 

Bağ-Kur emeklilerine, yine aynı tarihler itibariyle, sosyal yardım zammı hariç, bütün ba
samaklarda net yüzde 50'lik bir artış sağlanmıştır. 

Burada, Bağ-Kur emeklilerine ödenen sosyal yardım zammı konusuna da kısaca değin
mek istiyorum : 

tik defa 1979 yılında, Bakanlar Kurulu kararr ile avans olarak, daha sonra 1981 yılında, 
2423 sayılı Yasa ile primli bir sisteme dayanmayan, kurumun kendi öz malt kaynaklarından 
karşılanan sosyal yardım zammı ödemesine geçilmiştir. Başlangıçta bin lira olarak belirlenen 
bu miktarın, zaman içinde yükselmesi, buna karşılık, bir malî kaynağa dayanmaması se-

— 837 — 



T.B.M.M. B : 52 18 . 12 . 1990 O : 2 

bebiyle, kurumun malî durumunu çok menfi yönde etkilemiş, bunun sonucu olarak, 10 675 
TL.'nda sabitleştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durumu düzeltmek ve Bag-Kur'dan 
emekli olan vatandaşlarımıza daha fazla imkân sağlayabilmek için, diğer sosyal güvenlik ku
rumlarında olduğu gibi, primli sisteme dayanan taban aylık uygulamasına geçmek üzere yapı
lan yasa değişikliği çalışmalarında da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. 

Bakanlık olarak hedefimiz, kurumların malî olanakları ve aktüeryal dengeleri oranında, 
emekli, dul ve yetimlerimize daha yüksek gelir imkânı sağlamaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemizde sosyal güvenlik hakları prim
li sistem içinde finanse edilmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu yönünden, her işveren, çalış
tırdığı sigortalı işçisinin, prime esas kazancı üzerinden hesaplanan işçi hissesini ve işveren pa
yını, ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemekle yü
kümlü bulunmaktadır. 

Bağ-Kurda ise daha değişik bir sistem uygulanmaktadır. Bağ-Kur sigortalıları, bulunduk
tan basamak rakamlarının katsayı ile çarpımıyla hesaplanan matrahın yüzde 32'sini Bağ-Kura 
kendileri yatırmaktadırlar. 

Her iki finans programı içinde tahsil edilen sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik yasa
ları ile tespit edilen ve sigortalı, emekli, dul ve yetimler ile bunların bağımlılarına sağlanan 
sosyal sigorta haklarının karşılığını oluşturmaktadır. 

Biraz önce hedefimiz olarak belirtmiş olduğum, emekli, dul ve yetimlerimize daha yük
sek hayat standardı sağlanmasının, tahakkuk eden primlerin tahsiline bağlı olduğu şüphesiz
dir. Bu hedef doğrultusunda, Bakanlık olarak çalışmalarımızın ağırlık noktasını, ödenmeyen 
primlerin tahsiline yönelik hizmetler teşkil etmektedir. Aldığımız tedbirler sonunda, Sosyal Si
gortalar Kurumunun prim tahsilat oranı, ilk defa, 1989 yılında yüzde 90'ın üzerine çıkarak, 
yüzde 96,3'e ulaşmıştır. 

Bilindiği gibi, Bağ-Kur 2 milyondan fazla sigortalısından prim ve sağlık primi tahsilatın
da güçlük çekmektedir. Kurumun sigortalılardan tahsil edemediği primlerden ve gecikme zam-
larından olan alacağı, 1989 yılı sonunda 2 trilyona ulaşmıştır. Sağlık karnesi alan 300-350 bin 
aktif sigortalı, primlerini muntazam ödemektedir. Bunlar, toplam sigortalıların yüzde 15'i ci
varındadır. Geriye kalan yüzde 85'Iik bölümün ise prim ödemeleri aynı oranda cereyan etme
mektedir. 1990 yılında alınan tedbirler neticesinde, prim tahsilatı bir önceki yıla göre iki kat 
artırılmasına rağmen, giderlerdeki hızlı artış, aktif sigortalı sayısıyla pasif sigortalılar arasın
daki oranın düşüklüğü gibi etkenlerle, Kurum gelir-gider dengesi menfi olmaktadır. Bu neden
le de Kurum bir malî darboğazın içine düşmüştür. 

Bağ-Kur'un, bugün içinde bulunduğu malî darboğazın başlıca sebebi, Bağ-Kur Kanunun
da yer alan ve Kurumun aktuaryal dengesini bozan hükümlerdir, öncelikle, geçen yıllarda kar
şılıksız veya çok cüzi prim borçlanmasıyla getirilen 10 yıllık borçlanma hakkı, Kurumu büyük 
bir emekli aylığı ödeme yükümlülüğüne sokmuştur. Birçok kereler ifade ettiğim gibi, henüz 
17 yıllık maziye sahip olmasına rağmen, Kurumdan 574 bin kişi, emekli, dul ve yetim aylığı 

N almaktadır. Bunlardan 261 bini borçlanma, askerlik borçlanması ve hizmet belgesine dayalı 
emeklilik sistemi ile aylık alanlardır. Diğer taraftan, sağlık sigortasının sigortalı aile bireyi, emekli 
ve bunların bağımlılarını içine alacak şekilde çok geniş kapsamlı olarak uygulamaya konulma
sı, aşırı boyutlarda ilaç yolsuzlukları, şişirilmiş hastane faturaları, bütün mahalleye, eşe, 
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dosta, akrabaya kullandırılan sağlık karnesi suiistimalleri ve şu kürsüden saymaya hicap duya
cağım daha pek çok gayri ahlakî uygulamalar, Kurumu, altından kalkamayacağı bir sağlık gi-
deriyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Bakanlığımızda bu konular geniş bir çalışma programı ile değerlendirilmiş ve alınması ge
reken tedbirler, kısa ve orta vadeli olarak detaylandınlmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Bağ-Kur 
Kanun tasansı üzerinde çalışmalar tamamlanmış olup, konu, bir tedbirler paketi olarak Yüce 
Meclise sunulacaktır. Sizlerden bu kanun tasarısına mutlaka destek vermenizi beklemekteyim. 
Söz konusu yasa tasarısı kanunlaşıncaya kadar geçecek süre zarfında, bu darboğazı aşabilmek 
İçin, prim tahsilatım hızlandırıcı ve sağlık harcamalarını düzenleyici bazı önlemler alınmıştır. 
Şöyle ki, sigortalılara borçlarını 10 taksite kadar taksitlendirebilme imkânı sağlanmıştır. Bağ-
Kur il müdürlüklerine, gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması bakımından daha fazla yetki 
verilmiş, kendi kendilerine yeter hale getirilerek, Bağ-Kur sigortalılarına daha etkin bir hizmet 
vermeleri temin edilmeye çalışılmıştır. Bağ-Kur sigortalılanndan, kurum vezneleri kanalıyla prim 
tahsilatı yapılması sağlanmıştır. Bilgisayar ağı tüm yurda yayılarak, hizmette sürat ve verimli
lik sağlanmıştır. Danışma merkezleri açılmış, ilçelerde irtibat bürolarında hizmet verilmeye baş
lanmıştır. Borçlu sigortalıların daha rahat takibi, sigortalı-kurum ilişkisinin geliştirilmesi ama
cıyla, adresler güncelleştirilerek, sigortalının prim borcunu evinde veya işyerinde ödeyebilme 
imkânı sağlanmıştır. Sigortalıların, sağlık karnesiyle, doğrudan üniversite hastanelerine baş
vurma imkânı sağlanmıştır. 

Sağlık karnelerinin vize işlemleri basitleştirilerek, beyan usulünün esas alınması sağlanmıştır. 
SSK ve devlet hastanelerinde Kurum personeli görevlendirilerek, sigortalılara danışman

lık hizmeti verilmesine başlanmıştır. 
Reçete bedellerinin il müdürlüklerimizce doğrudan sigortalıların kendilerine ödenmesine 

imkân sağlanmıştır. 
Sağlık sigortası ile ilgili mevzuat tadil edilerek, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından sağ

lık yardımı alan isteğe bağlı sigortalıların, Bağ-Kur sağlık sigortası kapsamından çıkarılması 
sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik konusunda çok önem verdiğimiz di
ğer bir hususa da değinmek istiyorum; bu da, sağlık hizmetleridir. 

Bugün Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinden yararlanan vatandaş sayısı, ülke nü
fusunun yüzde 40'ını aşmış bulunmaktadır. Kurum, bu hizmeti, yurt sathına yayılmış 23 228 
yatak kapasiteli 413 sağlık tesisiyle gerçekleştirmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetlerinin, ülkemiz sağlık sektörü içinde son derece 
önemli bir yeri bulunmaktadır. Doğal olarak, Sosyal Sigortalar Kurumununun bu alandaki 
faaliyetleri, genel sağlık hizmetlerindeki sorunlardan soyutlanamadığ gibi, Kurumun kendine 
özgü problemleri de bulunmaktadır. 

Bu sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla yoğun bir yatırım hamlesi başlattık. Mevcut 
hastanelerimiz, bu yatırımlarla çağdaş tıbbî teknolojinin uygulanabildiği hastaneler haline ge
tirilmiş, laboratuvarlar modern tetkik ve tahlil cihazlarıyla donatılmış, ameliyathaneler ve acil 
servisler, günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmek suretiyle, daha iyi şartlarda hizmet 
verir hale getirilmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 23 228 olan yatak sayısının, önümüzdeki beş yıl içinde 35 
bine çıkarılması planlanmıştır. Bu yıl, 110'ar yataklı Amasya, Çanakkale ve Nevşehir hastaneleri, 
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450 yataklı Ankara Doğumevi, 32'şer yataklı Burdur, Çerkezköy ve Lüleburgaz dispanserleri 
hizmete açılmış bulunmaktadır. Ayrıca, onarım yoluyla, Sosyal Sigortalar Kurumunun mev
cut gayrimenkullerindeki atıl kapasitenin değerlendirilmesi suretiyle, 1 320 yeni yatak kapasi
tesi yaratılmak üzere çalışmalar başlatılmış ve Eskişehir, Konya, Bursa, Mersin kadın doğum 
hastaneleri kurulmuş; Antalya ve Kütahya hastaneleri ile, istanbul Süreyyapaşa hastanelerinde 
ek yatak kazanılmış ve Hırgutlu Meslek Hastalıkları Hastanesi ihdas edilmiştir, önümüzdeki 
günlerde de, 1 100 yataklı tzmit Sopalı, 2Û0 yataklı Ünye Psikiyatri hastaneleri ile, 100 yataklı 
Kütahya Yoncalı Hidrotermal Sağlık Merkezi, 90 yataklı Bolu Hastanesi, 120 yataklı tzmir Te
pecik Doğumevi, 50 yataklı Nazilli Hastanesi ek tesisleri ve 32'şer yataklı Bozöyük, Muş, Ço
rum Osmancık, 73 yataklı Amasya Suluova dispanserleri ile Kars ve Ağrı dispanserleri de hiz
mete açılacaktır. Ayrıca, 1991 yılında tamamlanması beklenen, toplam 1 166 yatak kapasitesi
ne sahip Elbistan, Ankara-Etlik, Erenköy-Geriatri, Kahramanmaraş hastaneleriyle, Nevşehir 
Kozaklı Hidrotermal Sağlık Merkezi, istanbul ve Gaziantep hastaneleri ek tesisleri de hizmete 
girecektir. 

Diğer taraftan, sağlık tesislerinin bulunmadığı veya bu tesislerde görevli sağlık personeli
nin sayıca yeterli olmadığı yerlerde, 506 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine istinaden, uzman 
tabip, diş tabibi, röntgen laboratuvarı, diğer laboratuvarlar, hastane, dispanser, sanatoryum 
ve prevantoryumlar ile sözleşmeler yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda; 11 aylık dönem sonunda, 56 uzman tabip, 
61 tabip, 83 diş tabibi, 180 röntgen laboratuvarı, 233 diğer laboratuvarlar, 64 hastane, dispan
ser, sanatoryum, prevantoryum ve 11 müessese ile de sözleşme yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumunun tedavi giderleri içinde 
önemli payı olan ilaç giderlerine de kısaca değinmek istiyorum : 

SSK tedavi giderleri içinde, ilaç giderlerinin payı ve miktarı hızla artmaktadır. 1988 yılın
da 191 milyar 105 milyon lira olan ilaç giderleri, 1989 yılında yüzde 146 oranında artarak 470 
milyar 671 milyon liraya yükselmiştir. Bu yıl ise, yüzde 112 oranında bir artışla 1 trilyon liraya 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

tlaç giderlerini kontrol altına almak amacıyla, Türkiye'de ilk defa, SSK hastanelerinde 
bilgisayar uygulamasına geçmekteyiz, tik aşamada eczanelerimizde başlatılacak olan otomas
yon ve barkod uygulaması sonunda, ilaçların fiyatlarının tespiti, yüzde 10 ve 20'lerin hesabı, 
bedelin alınması ve ilaçların verilmesi, birkaç saniye ve tek bankodan gerçekleştirilecek; hasta
larımızın, en çok şikâyet konusu olan, eczane önlerinde çektikleri sıkıntılar sona erdirilecektir. 
Daha ileri aşamada ise, hastanelerimizindeki tüm işlemler, bilgisayar aracılığıyla yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugüne kadar Sosyal Sigortalar Kurumu hastanele
rinde yeterince kurulamayan ve ihtiyacı her geçen gün daha fazla hissedilen kardiyoloji servis
lerinin eksikliği ve bu nedenle, Kurum dışındaki hastanelere sevk edilen kardoyoloji hastaları 
için ödenen meblağın çok yüksek rakamlara ulaştığı malumlarınızdır. 1989 yılında, sadece Ankara 
ve İstanbul'dan, Kurum dışına sevk edilen kardiyoloji hastalarının tedavisi için ödenen meb
lağ, 40 milyar liradır. Bu rakamı, ülke bazında ele aldığımızda, çok yüksek miktarlara ulaşıl
makta; ayrıca, hastalarımızın durumları da, tarafımızdan takip edilememektedir. 

Hem bu eksikliği gidermek, hem de kardiyoloji hastalarımızın teknolojinin bütün imkân
larından yararlanabilmesi, modern ve çağdaş düzeyde bir hizmet alabilmesi amacıyla, ül-
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kemizin en gelişmiş ve en modern kardiyoloji merkezleri olan, Florance Nightingale Hastane
sine ortak olunmuş ve International Hospital ile de çok iyi şartlarda bir protokol imzalanmış
tır. Böylece, sigortalıların kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, anjiyo ve beyin cerrahisi alan
larında, teknolojinin en son imkânlarından yararlanarak tedavi olmaları imkânı sağlanmış ve 
bu konudaki kurum giderleri de azaltılmış olmaktadır. Florance Nightingale Hastanesine, bu
güne kadar yaklaşık 120 hasta, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sevk edilmiştir ve mem
nuniyetle ifade edeyim, bir tek ölüm vakası olmamıştır. Bunun yanında çeşitli iş kazaları nede
niyle kopan uzuvların, son derece hassas bir teknolojiyi ve ameliyat tekniklerini uygulayarak 
tekrar vücuda birleştirilmelerini sağlamak üzere, İstanbul'da kurulacak mikrocerrahi hastane
sine de ortak olunmuştur. Söz konusu hastanenin, bir yıl içinde bitirilebilmesi için de gayret 
sarf edilmektedir. 

Burada kısaca, Sayın Ömer Çiftçi'nin, -üzülerek ifade ediyorum ve kendisini çok ayıpla
dığımı bir kere daha söylüyorum- yaptığı açıklamalara da değineceğim : Kurduğumuz vakıf 
-Başkanı benim ve ben olmakta da devam edeceğim-... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Niye şahsınız da, bakanlık değil?., ömür boyu çiftlik mi? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÎMREN AYKUT (Devamla) — Sosyal 
Sigortalar hastanelerini güçlendirmek amacıyla, yardımcı bir mekanizma oluşturmak için ku
rulmuştur. 20 milyon lira, kuranlar tarafından, vakfın kuruluşu için, kanun gereği bağışlanmış 
bir paradır; "Sosyal Sigortalara vakfedilmiş" vesaire gibi bir izahı yoktur. Vakfın ortak oldu
ğu herhangi bir şirket mevcut değildir. Bunları defalarca izah ettiğim ve siz de bunu gayet iyi 
bildiğiniz halde, çıkıp bu kürsüden, tamamen gerçek dışı beyanlarla, çirkin iftiralarda bulun
duğunuz için, size de teessüflerimi ayrıca bildiriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda söylenecek çok şey var; ama, burada, size ufak bir açıklamada bulunacağım 
ve o zaman, bu vakfın niçin kurulduğunu ve şu anda ne yaptığını daha iyi anlamış olacaksınız. 

Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumunun sürekli olarak sömürülmek istendiği
ni, sömürüldüğünü, yüzmilyarlarca lira dışarıya para ödediğini, her vesileyle, basın yoluyla ve 
bu kürsülerden anlatıyorum. Biz, elbette ki, Sosyal Sigortalar Kurumunda birtakım tasarruf 
tadbirleri almak ve bu masrafları azaltmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde, bunun altından kal
kamayız. Bunlardan bazıları dışarıya yapılan şevklerdir. Biraz evvel söyledim, yalnız Ankara 
ve İstanbul'da ve yalnız kalp için yapılan şevklere 40 milyar lira ödenmiştir. Siz, bütün Türkiye 
sathında, kalp için, şevklere neler ödendiğini düşününüz!.. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yürütemiyorsanız özelleştirin. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Satın, onu da satın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bunun 

dışında, bilgisayarlı tomografi gibi, ultrasonografi gibi, çok hassas teşhis cihazları olmadığı 
için, dışarıya sevk edilen hastalara ödenen toplam miktar, geçen sene 600 milyar lirayı aşmış
tır. Bu böyle, alıp başını gitmektedir. Çünkü, dışarıdaki birtakım teşhis merkezleri, "nedirler, 
nasıl tetkik yaparlar, ne yaparlar?" hiç belli değil ve pek çok yolsuzlukların belgeleri elimizde
dir; SSK'yı sömürmektedirler. 

Bunu önleyici bir mekanizmaya ihtiyaç vardı ve bunun bütün dünya örneklerinde olduğu 
gibi, bir vakıf yoluyla yapılmasının uygun olacağını düşündük. Vakıf, kâr müessesesi değildir 
ve o vakfın başında ben ve yönetim kurulundaki birkaç arkadaşımın, bir tek kuruşluk herhan
gi bir gelir elde etmeleri söz konusu olmadığı gibi, söylemesi çok ayıp ama, bendenizin pek 
çok harcamaları ve bağışlarım vardır. 
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Şimdi bu tetkik merkezleri, hastanelerin içine kurulmuştur. Geceyarısı büyük bir kaza so
nucunda kendini kaybetmiş bir hasta SSK'ya geldiği zaman, âdeta minibüsten bozma ambu
lanslar içinde, saltana sallana sokak aralarında tomografi merkezleri aranıyor idi. 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın Bakan, bizim ayıbımız değil, sizin ayıbınız... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

lütfen dinler misiniz? Sizin ayıbınız, yaptığınız çirkin iftiradır, başka bir şey değil. 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara)' — Sizin ayıbınız bunlar, siz araştırın bunları. 
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, sizi herkes dinledi, lütfen siz de Bakanı dinleyin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Lütfen 

bana tekrar ettirmeyin. Ben, varsa eksiklerimiz, onları.gidermeye çalışıyorum. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ben yapmıyorum o yolsuzlukları, siz yapıyorsunuz. Yolsuz

luk varsa önleyin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Ben, si

zin eleştirilerinizi çok büyük memnuniyetle dinlerim, eksiğimiz varsa tamamlarız, hatamız varsa 
düzeltiriz; ama çirkin iftiralarınızı da hiçbir zaman kabul etmez, aynen iade ederiz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yolsuzluğu yapan sizsiniz o zaman!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Şimdi 

değerli arkadaşlarım, sömürücülerin avukatlığını bu kürsüde yapmayalım; SSK'yı sömüren ve 
soygun yapanların avukatlığını bu kürsüde yapmayalım. 

Şimdi anlatıyorum : 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Biz, bunların avukatlığını her zaman yapacağız o zaman. 

Siz demagoji yapmayın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Lütfen 

dinler misiniz Sayın Çiftçi! 
Bu tomografi merkezleri, sadece SSK'yı sömürüden kurtarmıyor, insanların hayatını kur

tarıyor; bu çok daha önemli. 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Beceremiyorsanız, bakanlık yapmayın. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Becerip 
beceremediğimizi kendiniz bizzat tespit etmiş durumdasınız. 

Efendim, bu merkezler, hastanelerde acil servislerin hemen önüne yapılmıştır. Hastaneye 
kendini kaybetmiş bir halde gelen hasta, tam 10 dakika içinde bu makinenin altından çıkabil
mekte ve 15 dakika içinde de ameliyathaneye alınabilmektedir. Sadece bu yeter; hayat kurtar
mak yeter. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Bu vakıf olmasa, sanki bunlar yapılamazdı!.. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — İkincisi: 
Pek çok hasta ölüyordu; niye onların savunuculuğunu yapmıyordunuz? Tomografi merkezleri 
aramak için sabaha kadar ambulansların içinde saatlerce dolaşılıyordu. Hasta, bir kere o mer
keze kadar ulaşabiliyor muydu? Haydi ulaştı diyelim, tomografi çektirdi, dönüşte acaba ame
liyata ulaşabiliyor muydu? Siz, bu yolda ne çok canlar kaybedildiğini biliyor musunuz? Biz 
bunları düşündük. 
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Şimdi bunun fiyatlarına gelince : Fevkalade enteresandır ve bir tane misalle, özellikle dik
katinize sunmak istiyorum : Tabip Odası, "Beyin ışın tomografisi 337 SOO liradan yukarı 
çekilmeyecek" diyor ve kimse de zaten çekmiyor. 400 bin, 500 bin, 600 bin liraya çekiliyor; 
ama bu merkezlerde 264 bin liraya çekiliyor. 

Affedersiniz, sizin, şimdi kimin savunuculuğunu yaptığınız çıktı mı ortaya? (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kurumla doktorların anlaşmasını da söyleyin. 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Kurumla, doktorların anlaşmasını da söyleyin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

biz, bu merkezlerle, bir yandan bu kadar hayat kurtarıyoruz, SSK'yı, yüzmilyarlarca lira da 
vurgundan ve soygundan koruyoruz; bunu yapmaya da devam edeceğiz. Daha da geliştirece
ğim, başka sağlık tesisleri de açacağım. Bu konuda karaciğer nakline kadar çalışmalarımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik bir haktır. Sosyal güvenliği sağlamak da bir devle
tin görevidir. Hiç kimse, hiçbir şekilde, çalışan bir kimsenin sosyal güvenlik hakkını engelleye
mez. Bu hususta, yasalarla denetimi sağlayıcı ve müeyyide getirici hükümlere yer verilmiş ol
masına rağmen, işverenlerce Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıt yaptırılmadğı için, her türlü 
sosyal güvenlik hakkından mahrum olarak çalıştırılan ve kamuoyunda kaçak işçi olarak isim
lendirilen vatandaşlarımızın bu durumlarına çözüm sağlamak üzere, işyerleri yoğun tarama
lardan geçirilmektedir. 

Bu yıl içinde, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 38 ilde, sigorta müfettişlerince 
yapılan denetimler sonucunda, 6 303 işyerinin sigortaya tescili yaptırılmış, 31 274 işçinin de 
sigortaya -kaçak olduğu tespit edilerek- kaydı yaptırılmış ve sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. 

Bu arada, sigortasız işçi çalıştıran işyerleriyle, sigorta kapsamı dışındaki işyerlerine, yasa 
hükümleri uygulanarak 2,2 milyar lira da para cezası verilmiştir. Yasa hükümlerini titizlikle 
uygulayan binlerce işverenimizin gösterdikleri hassasiyet, her türlü takdirin üzerindedir. An
cak, sigortasız işçi çalıştıran veya işyerlerini Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmeyerek, Kuru
mu önemli derecede gelir kaybına uğratan işverenlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek ve 
bugüne kadar olduğu gibi, denetimler, etkinliği artırılarak devam ettirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; kuruluş yasamızla Bakanlığımıza verilen görevlerden b'risi 
de -biraz önce bazı arkadaşlarım da bahsettiler- yurt dışı işçi hizmetleridir. Halen yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın sayısı -aile fertleriyle beraber- 2 600 000 civarındadır. Bu vatandaşla
rımızın hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması ve savunulması, görevlerimizin temeli
ni teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde, çalışma hayatı ve sosyal güven
likleriyle ilgili hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, 10 ülke ile işgücü, 12 ülke ile de sos
yal güvenlik sözleşmesi yapılmıştır. Mevcut işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmele
rinde, zama,n içerisinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi ve bu anlaşma ve sözleşmele
re güncellik kazandırılması için, taraf ülkelerle de ikili görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Sosyal güvenlik sözleşmeleriyle, vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerde, o ülke vatandaş
larına sağlanan sosyal güvenlik haklarından eşit olarak yararlanmaları ve kazandıkları haklar
dan ülkemize dönüşlerinde de faydalanmaya devam etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, yurt dı
şında bulunan vatandaşlarımızın, çeşitli hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıy
la, uluslararası sözleşmelere de ülkemiz taraf olmuştur. Uluslararası kuruluşlar nezdinde bu 
sözleşmelerin uygulanmasını teminen yapılan çalışmalar, yakından izlenmektedir. 
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Doğu Bloku ülkelerinde başlayan açıklık ve yeniden yapılanma politikaları soncunda, 1989 
yılı sonlarında, Doğudan Batıya büyük bir göç hadisesi yaşanmıştır. Bu gelişmelerin, başta 
Federal Almanya olmak üzere, diğer Batı Avrupa ülkelerinde bulunan vatandaşlarımızın işgü
cü piyasasına girişi ve istihdamını olumsuz yönde etkilememesi için, konu, Bakanlığımca çok 
yakından takip edilmektedir. Esasen yukarıda da belirttiğim gibi, bu ülkelerde vatandaşlarımı
zın çalışma ve ikametleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri yanında, Avrupa İkamet Sözleşme
si, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Tıbbî ve Sosyal Yardım Anlaşması, ILO sözleşmeleri ve diğer 
uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle garanti altına alınmış bulunmaktadır. 

öte yandan, gerek Doğudan gelen bu büyük işgücü göçü, gerekse işçilerimizin çalışmakta 
olduğu Batının ileri sanayi ülkelerinde son yıllarda görülen, sanayide yeniden yapılanma ve 
rasyonalizasyon süreci sonucu, niteliksiz işgücüne olan ihtiyaç azalırken, nitelikli işgücüne olan 
talep de giderek artmaktadır. 

Büyük bölümü meslekî eğitim görmemiş olan vatandaşlarımızın, bu ülkelerin işgücü pi
yasasına girişlerini teminen, kendilerine gerekli meslekî nitelikleri kazandırmak için, başta Fe
deral Almanya olmak üzere, tüm Batı Avrupa ülkelerinde meslekî eğitime yönlendirme proje
leri uygulamaktayız. Bu kapsam içinde, 1990 yılında Federal Almanya, Fransa, Hollanda, Avus
turya, İsviçre ve Danimarka'da meslekî eğitime yönlendirme projesi ile ilgili olarak, yapılan 
çalışmalar sonucunda, meslekî eğitim yapan gençlerimizin sayısında büyük artışlar görülmüş
tür. Nitekim, 1990 yılı başında vatandaşlarımız arasındaki işsiz sayısı 77 bin iken, 1990 yılı ey
lül ayında 63 bine düşmüştür. Bu da, bizi başlangıçta endişeye sevk eden, Doğudan Batıya göç 
olayının, işçilerimizi işsiz bırakma konusunda etkili olmadığını gösterir. 

Diğer taraftan, Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerde, güvence
li bir ikamet statüsüne kavuşturulması için, çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde sürdürülmekte 
ve kampanyalar yapılmaktadır. 

Federal Almanya'da ikamet eden vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren ve 1991 yılı 
başında yürürlüğe girecek olan yeni "Yabancılar Kanunu" hazırlık safhasında dikkatle izlen
miş ve görüşlerimiz, Bakanlığımca her düzeyde yapılan temas ve girişimlerle Alman makamla
rına iletilerek, isteklerimizin göz önünde bulundurulmasına gayret edilmiştir. Nitekim, ortak 
çalışma grubu toplantılarında, yeni Yabancılar Kanununun, gelecek iki yıl içerisindeki uygula
masından ortaya çıkacak güçlüklerin müştereken izlenmesi ve iyileştirme tekliflerinin hazır
lanması* da kararlaştırılmıştır. 

Irak'ın Kuveyt'i işgali ile, bu ülkede bulunan 6 bin üzerindeki işçimizin en seri şekilde ül
kemize dönmeleri, işveren Türk firmalarıyla yapılan yakın işbirliği ile temin edilmiştir. 

Suudi Arabistan da bir yıldan fazla sigortalı olarak çalışan yabancılardan, kesin dönüş 
yapanların ihtiyarlık sigortası primlerini, 1988 Ekim ayından itibaren iade etmeye başlamıştır. 
Bu konuda Bakanlığımca yürütülen çalışmalar ve yaptığım çalışmalar sonucu, bugüne kadar 
anılan ülkeden geri dönmüş 100 bin kadar hak sahibi vatandaşımızın, takriben 50 binine, prim
lerinin iadesi sağlanmıştır. Bu husustaki çalışmalarımız, geri kalanın da temini için sürdürül
mektedir. 

Ayrıca, Federal Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Libya ve Ku
zey Kıbrıs Cumhuriyetlerinden 4'ü parlamenter düzeyde olmak üzere, 30 heyetle yurt dışında
ki işçilerimizin ve aile fertlerinin sorunları hakkında temaslar ve müzakereler gerçekleştirilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışma hayatını ilgilendiren bu uluslararası sözleş
meler, başta Uluslararası Çalışma Teşkilatı olmak üzere, Avrupa Topluluğu, OECD, Avrupa 
Konseyi gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen temel esaslardır. Bunların onaylan
ması, ülkeler arasındaki uygulamalara paralellik getirmektedir. Temel insan haklan, istihdam 
ve eğitim politikaları, çalışma şartları, sosyal güvenlik ve diğer sorunlar hakkında sözleşme 
ve tavsiyeler kabul ederek, çalışma şartlarını uygun normlara bağlamak suretiyle, evrensel ve 
sürekli çalışma banşının sağlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan ILO, bilindiği gibi Birleş
miş Milletlere bağlı bir ihtisas kuruluşudur. 1932 yılından beri üyesi bulunduğumuz bu kuru
luşça kabul edilen sözleşmelerden -daha önce de ifade ettiğim gibi- 28 adedi ülkemizce onay
lanmıştır. Son yirmi yıl içerisinde bunlardan ancak 4 adedinin onaylanmış olmasına karşılık, 
biz sadece bir yıl içerisinde 4 sözleşmeyi onaylanmak üzere Yüce Meclise sunmuş bulunmaktayız. 

Bu sözleşmeler şunlardır : 59 sayılı Sözleşme. Bu sözleşme, çocukların, sanayi işyerlerinde 
çalışacaklann asgarî yaş sınırını belirleyen sözleşmedir; diğeri, Üçlü Danışma Hakkında 144 
sayılı Sözleşmedir. Bir diğeri, insan kaynaklarının geliştirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yerine Dair 142 sayılı Sözleşmedir. Diğeri de Yeraltı Madenlerinde tşe Alınmada As
garî Yaş Hakkındaki 123 sayılı Sözleşmedir. 

Tahmin ediyorum ki, bu sözleşmeler, sizler tarafından, en kısa zamanda onaylanarak yü
rürlüğe konacaktır. Bunun yanında, 1949 yılından beri üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi
nin sosyal alanda kabul etmiş olduğu sözleşmelerden en önemlisi ve tnsan Haklarını ve Temel 
Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin tamamlayıcısı olan ve ülkemizce 1961 yılında imzalan
masına rağmen, ancak 1989 yılında Hükümetimizce uygulanan Avrupa Sosyal Şartının tam 
olarak uygulanmasına yönelik çalışmalar, Bakanlığımızın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Diğer taraftan, 1981 yılında ülkemiz bakımından yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Güvenlik 
Kodunu, günümüz şartlarına uyum sağlayacak şekilde değiştiren Sosyal Güvenlik Revize Ko
du ve Eki Protokolün, Bakanlığımca yürütülen araştarma ve hazırlık çalışmaları sonucunda 
imzalanmasına karar verilmiş ve bu metinler, 6.11.1990 günü tarafımızdan imzalanmıştır. Ayrı
ca, 1967 yılında imzaya açılan, 1976 yılında yürürlüğe giren ve o zaman taraf olmadığımız, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesine taraf olmak üzere yapı
lan çalışmalar da tamamlanarak, onaylanmak üzere yine Yüce Meclise sunulmuştur. 

Görüldüğü gibi Hükümetimiz, çalışanların sosyal refahı ve güvenliğini, uluslararası en yük
sek norm ve standartlara kavuşturmak amacıyla, üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşla
rın bu konularda kabul ettiği sözleşmeleri, bugüne kadar hiçbir hükümetin yapmadığı üzere, 
kabul ederek uygulamaya koymaktadır. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama son vermeden önce ülkemizin Uluslara
rası Çalışma Teşkilatına üye olmasından doğan ye her yıl bütçemizin Yüce Mecliste görüşül
mesi sırasında ifa edilen bir mükellefiyeti yerine getirmek üzere, aşağıdaki hususları bilgilerini
ze sunacağım : 

Ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasa
sının 19 uncu maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince, Uluslararası Çalışma Konferansla
rında kabul edilen Sözleşme ve Tavsiye kararları hakkında, Bakanlığımın Yasama Organına 
bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara geçirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri kısaca 
sizlere sunmama müsadelerinizi rica ediyorum. 
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Uluslararası Çalışma Konferansının, 6-27 Haziran 1990 tarihleri arasında, Cenevre'de ya
pılan 77 nci Konferansında, Kimyasal Maddelerin Çalışma Hayatında Emniyetli Kullanılması
na Dair 170 sayılı Sözleşme ile aynı konudaki 177 sayılı Tavsiye Kararı ve Gece Çalışmasına 
Dair 171 sayılı Sözleşme ile aynı konudaki 178 sayılı Tavsiye Kararı ile buna bağlı Gece Çalış
ması (Kadınlar) Sözleşmesine (değişik) ait Protokol kabul edilmiştir. 

Bu sözleşmeler ve tavsiyelerde yer alan hususlar aşağıda açıklanmış olup, bahsekonu söz
leşmelerin ülkemiz tarafından onaylanabilirliği hakkındaki görüşümüz bu konuda başlattığı
mız çalışmalar tamamlandıktan sonra ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. 

Kimyasal Maddelerin Çalışma Hayatında Emniyetli Kullanılmasına Dair 170 Sayılı Söz
leşme : 

170 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi, esas itibariyle (27) maddeden müteşekkildir. 
Sözleşmenin birinci bölümü, kapsam ve tanımları ihtiva etmekte olup, kimyasal maddele

rin kullanıldığı faaliyet alanları ile kimyasal maddeler, tehlikeli kimyasal maddeler, çalışmada 
kimyasal maddelerin kullanımı ve ekonomik faaliyet alanları ile işçi temsilcisinin tanımları ya
pılmaktadır. 

Genel Hükümleri ihtiva eden ikinci bölüm, bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında 
işçi ve işveren teşekkülleriyle istişarede bulunulması hükmünü ve yetkili makamın, güvenlik 
ve sağlık açısından gerekli görülmesi halinde tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımını yasak
lamak veya sınırlandırmak veya bu gibi maddelerin kullanımından önce bildirilmesini ve izin 
isteme yetkisini düzenlemektedir. 

Üçüncü bölümde, Kimyasal maddelerin tipini ve yapısal sağlık ve fizikî tehlike derecesini, 
bileşimlerinden meydana gelen karışımların tehlike özelliklerini ve bu tehlikeli maddelerin ta
şınması esnasında etiketlenme ve işaretlenmelerini, kimyasal maddeleri temin edenlerin sorum
luluklarına göre sınıflandırılmalarını ve ilgili tedbirleri düzenlemektedir. 

Dördüncü bölüm, işverenlerin, kimyasal maddelerin kullanıma hazır hale getirebilmeleri 
için almaları gerekli terbirlerden, çalışma atmosferinin değerlendirilmesi ve kontrolü için 
tespit edilmiş olan maruziyet sınırlarından, tehlikeli kimyasal kalıntılarından ve işçilerin bilgi
lendirilmesi ve eğitiminden doğan sorumluluklarını ihtiva eder. 

Beşinci bölüm, işçilerin, çalışma esnasında kimyasal maddeleri emniyetle kullanmaları ve 
işverenlerin sorumluluklarını yerine getirme esnasında onlarla işbirliğinde bulunma görevleri
ni ihtiva eder. 

Altıncı ve son bölüm ise, işçilerin kimyasal maddelerin kullanımından doğacak ve güven
lik ve sağlıklarını tehlikeye düşürecek durumlarda bilgilendirilmek hakkı ile sözleşmenin onay
lanmasıyla ilgili standart hükümleri ihtiva eder. 

Kimyasal Maddelerin Çalışma Hayatında Emniyetli Kullanılmasına Dair 177 Sayılı Tavsiye 
177 sayılı Tavsiye, 170 sayılı Sözleşmenin bir bakıma ayrıntılı düzenlemesini teşkil ettiğin

den ve ana gayesi de Sözleşmenin uygulamaya konulmasında yol göstermek olduğundan bah
sekonu Sözleşmede yer alan 6 temel kısmı aynen ihtiva etmektedir. Ancak, tavsiyelerin onay
lanması sözkonusu olmadığından, onaylamaya ilişkin standart hükümleri ihtiva eden nihaî hü
kümler tavsiyede yer almamıştır. 

Gece Çalışmasına Dair 171 Sayılı Sözleşme : 
171 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi esas itibariyle 19 maddeden oluşmaktadır. 
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Sözleşmenin 1 inci maddesi tanımları ihtiva etmekte olup, gece çalışmasının ve gece işçisi
nin tanımları yapılmaktadır. 

2 nci madde, sözleşme hükümlerinin uygulanma alanı ile uygulanmasında işçi ve işveren 
teşekkülleriyle istişarede bulunulacağı hükmü ve sözleşmeyi onaylayan ülkelere uygulama hak
kında rapor sunulması yükümlülüğü hükmünü ihtiva etmektedir. 

3-11 inci maddeler ise, Gece işçilerinin sağlıklarını korumaya, onların ailevî ve sosyal so
rumluluklarını yerine getirmelerinde yardım etmeye, meslekî ilerlemeleri için fırsatlar sağla
maya ve haklarının uygun şekilde verilmesine yönelik olup, gece çalışmasının mahiyeti gereği 
olan özel terdbirlerin alınmasını düzenleyen sağlık ve sosyal güvenliğe ilişkin hükümler ihtiva 
etmektedir. 

Sözleşmenin son kısmını teşkil eden nihaî hükümler ise, sözleşmenin onaylanmasıyla ilgi
li standart hükümleri ihtiva etmektedir. 

Gece Çalışmasına Dair 178 Sayılı Tavsiye : 
178 sayılı tavsiye, 171 sayılı sözleşmenin, bir bakıma ayrıntılı tamamlayıcısı olarak kabul 

edilmiş olup, genel hükümler, çalışma saatleri ve dinlenme süreleri, sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetleri gibi hususları detaylı bir şekilde düzenlemektedir. 

Gece çalışması kadınlar sözleşmesine ait protokol : 
Gece çalışmasına ilişkin bazı öneriler 77 nci oturumda kabul edilerek, 1948 yılında kabul 

edilmiş bulunan 89 sayılı Gece Çalışması Kadınlar Sözleşmesinin değişik protokolü haline ge
tirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Protokol, esas itibariyle beş maddeden müteşekkil olup, gece çalışması kadınlar sözleş
mesi, işçilerin ve işverenlerin en çok temsil niteliğine sahip örgütleriyle görüşüldükten sonra, 
gece çalışmasının süresinin ve yasalardan muafiyetlerin yetkili makamca belirlenmesine imkân 
tanımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bilgileri sunduktan sonra, sözlerime son verir
ken, Bakanlık olarak, işçilerimizin her türlü sorunlarına büyük ilgi ve şefkatle yaklaşacağımı
zı, onların güven içerisinde çalışacakları bir ortam hazırlamak ve gelir düzeylerinin yükselme
sine yardımcı olmak için, çabalarımızı, artırarak sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. 

Bu düşüncelerle, Bakanlığımın 1991 malî yılı bütçe tasarısının Yüce Meclisin tasvibine maz-
har olması dileğimle sizleri tekrar selamlıyor ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sürenizi tam kullandınız; bir dakika da ala
cağınız kaldı. 

Muhterem arkadaşlar, gruplar adına da konuşmalar bitmiştir. Şimdi şahıslar adına yapı
lacak konuşmalara geçiyoruz. Süre 10 dakikadır, tik söz olarak, lehinde, Yozgat Milletvekili 
Sayın Ahmet Dalkıran'in isteği vardır. 

Buyurun Sayın Dalkıran. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, aziz milletimizin çok değerli tem
silcileri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesi üzerinde şahsım adına 
lehinde yapacağım konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bakanlık bütçesi üzerinde gerek iktidar ve gerekse muhalefet parti
sine mensup milletvekili arkadaşlarımız görüşlerini açıkladılar. Bakanlık görevini fiilen deruh
te eden Sayın Bakanımız da, Bakanlığın çalışmaları hakkında geniş bilgiler verdi. Ben, Bakan
lığın teknik konularına ilişkin detaylara girmek istemiyorum. Türkiyemizi yakından ilgilendi
ren, Parlamentomuzu ve temsil ettiğimiz insanları kökten sarsan olayları, bir olaylar zinciri 
olarak içinde yaşatan, direkt ve endirekt olarak ilgilendiren bu Bakanlığın, çalışanları, çalıştı
ranları, işçileri, emeklileri, dul ve yetimleriyle ilgili olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiyemizin insanları ba
kımından, en önemli görevlerini icra ettiği ve bu görevlerle iç içe olduğu, son derece de zor 
bir görevler zincirini ifa ettiği bir bakanlıktır. Seçilmiş ve seçmiş olan insanların hemen hemen 
tamamını ilgilendiren bir Bakanlıktır. Bunun içindir ki, seçilmiş olan arkadaşlarımızın bu Ba
kanlık üzerinde daha hassasiyetle durmalarını, bürokrat olan arkadaşlarımızın, bu bakanlıkta 
yaptıkları görevler icabı daha uyanık ve daha dikkatli davranmalarını baştan tavsiyede bulu
nuyorum. Sebep?.. Her şey insanoğluna dayanır. Toprak da insanoğlu için, hayat da insanoğlu 
için, varlık da insanoğlu için, yokluk da insanoğlu için. Bir ülkenin içinde yaşayan insan toplu
luğu olmazsa, o ülke kimin ülkesidir? Neye yarar? O halde, ülkeyi idare eden insanların, her 
kademesiyle direkt ilgili olduğu, seçileniyle, seçeniyle direkt ilgili olduğu bir bakanlık bütçesi 
hakkında konuşurken, hatta ister bakanlık içinde olsun, ister Meclis içinde olsun, isterse şov 
yapmak için televizyonlarda, olsun, seçim meydanlarında olsun, nerede olursa olsun son dere
ce dikkatli konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. 

Biz demokrasi aşığı bir ülkeyiz. Demokrasilerin temelinde hürriyet yatar. Hürriyetsiz de
mokrasi olmaz. Hürriyet, demokrasiyle bütünleşir; hürriyet ve demokrasiyi uygulayan insan
larla bütünleştirilirse, ancak demokrasi bütünlüğü meydana gelebilir. Bu bütünlük, iktidarıy
la, muhalefetiyle; askeriyle, siviliyle; çalışanıyla, çalıştıramyla benimsendiği müddetçe geçerli
dir. Bu unsurlardan biri, eğer bu demokrasinin inkıtaya uğramasında herhangi bir nedenle yan 
çizecek olursa, o insanın, o toplumun, o kurumun demokrat olması imkânsızdır. Bu kurum, 
ister siyasî parti, ister dernek, ister sendika olsun. 

Şimdi, hür rejimlerde hür seçimler vardır. Hür seçimlerden sonra, hür insanlar seçerek 
seçtiklerini gönderir. Bu insanlar, yaşadığı topraklar üstündeki kişilerin hürriyetini sağlamak 
için buraya gelirler. Bu insanlar, onların haklarını demokrasi içinde aramak için buraya gelir
ler. Bu insanlar, demokrasinin üzerine, hürriyetin üzerine toz kondurmamak için buraya gelir
ler. Biz onun için geldik. İktidarımızla, muhalefetimizle onun için geldik. Ben böyle görüyo
rum, böyle görmek istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demokrasi aşıklığı kolaydır, "Demokratım" demek kolaydır; 
ancak, bu iki mefhumu içine sindirmek son derece zordur. Son derece zor olan iki şeydir... 
Demokrasiye inanan insan, demokrasinin kurallarına da topyekûn inanması lazımdır. Demokrat 
olan insanın, demokrasiyi bilerek demokrat olması lazımdır. Demokrat olmayan bir insanın, 
"Demokratik nizama inanıyorum" demesi de hayalden ileri gitmeyecek bir ürün, ürün de de
ğil bir mahsul olsa gerekir kanaatindeyim. 

Şimdi bakınız, demokrasinin içinde ne var?.. Hür sendika var, hür seçimler var, hür pa
zarlıklar var, insanların hürce yaşamaları var... 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Türkiye'de yok... 
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SEYÎT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Ama, bu hürriyetleri insanlara verirken, bir
takım insanların hürriyetlerini kısıtlayabilecek şovlardan mutlaka kaçınmamız lazımdır. 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — tyi şov yapıyorsun Sayın Dalkıran. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Ben, birileri yapıyor diye söylemiyorum, ya

panlara hitap ediyorum. O zaman, lütfen, şu Türkiye'deki yayınlanan gazetelerin başlıklarını 
bir açınız da, okuyunuz. Ben şimdi arkadaşıma sataşmak istemiyorum; ama benden önce gru
bu adına konuşan çok sevdiğim arkadaşım Sayın Çiftçi, sanıyorum sataşma kabul etmeyecek
tir. "işçi, hakkını söke söke alacaktır" demiştir. 

ÖMER ÇÎTFÇİ (Ankara) — Doğrudur. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Demokrasilerde "söke söke alma" diye bir 

şey yoktur. Demokrasinin temeli, zorluğa dayanmaz; demokrasinin temeli hoşgörüye dayanır, 
demokrasinin temeli anlaşmalara dayanır... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Doğru. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — ... demokrasinin temeli demokratlığa daya

nır. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) O zaman sökerek anlaşma olmaz, karşılıklı anlaşma 
olur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Demokrasi çerçevesinde olacak. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Saygı değer arkadaşlarım, şimdi bakınız, çok 

enteresan olaylar oluyor. İşçi ücretleri, sendika pazarlıkları var gündemde. Bu, biraz başka yollara 
doğru çekilmek isteniyor gibi geliyor bize. Türk Milletinin gözünden de kaçmıyor. Şu, bu çeki
yor demiyorum. Lütfen... Hepimizi ilgilendiriyor beyler. Değerli milletvekillerini, topumuzu 
ilgilendiriyor bu olay. 

Geriye dönüp bir idareyi suçlamak için söylemiyorum asla. Ben o tarihlerde bürokrattım, 
bir idarenin ekmeğini yiyorum, suçlayamam; ama, sanıyorum ki hepimiz 1980 öncesi 1970'den 
1980'e kadar olan toplu işçi eylemlerinin içinde ezildik, sokak kavgaları içinde perişan olduk. 
İnsanlar birbirini vurmaya kalktı... Aynı anadan doğma iki kardeş, biri bir yerde görevli, biri 
bir yerde görevli, bir şeyler yapamıyorum diye birbirine düşman oldu! Birileri etti demiyorum, 
kimseyi suçlamıyorum, dikkat edin; oldu... O zamanda hak aranıyordu, "Sokaklara hak ara
mak için dökülüyoruz" deniliyordu. 

Eğer bu böyle olacaksa, olduğundan bir işaretle, biz geriden her zaman ders alan bir mil
letiz; biz tarihten ders alan milletiz. Biz bir defa yumruk yedik mi, bir daha, o yumruğu yeme-
menin, o tuzağa... 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — ... bir daha o tuzağa düşmemenin gayretleri

ni gösteren milletiz; göstermemiz gereken milletlerin çocuklarıyız. Tarihte, bir savaşta yenildi
ğimiz zaman, ikinci savaşta, neden yenildiğimizi tetkik ederek, eksiklerimizi tamamlayarak girdi 
bizim komutanlarımız, ordularımız; Osmanlı Devletinden, Osmanlılardan ta ne zamana ka
dar?... Onun için başarılı olduk. Dikkat ediniz şimdi işçi kardeşlerimizin, sendikacı arkadaşla
rımızın, dostlarımızın, sendikalardan istifade eden kardeşlerimizin içinde çalışan arkadaşların 
birçoğu da bize oy vermedi mi, Anavatan Partisine? 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Hata etmişler! 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Kim gizleyebilir bunu? Kim inkâr edebilir 

bunu? 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Şaşırdılar da verdiler! 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet, şimdi bir siyasî parti -ki, düşününüz; 

hangi siyasî parti olursa olsun- niçin kurulur? tktidar olmak için kurulur, tktidar olmak için 
kurulmayan siyasî partilere, "tabela partisi" denir, tktidar olmak için kurulan siyasî partilerin 
birinci gayesi, iktidarın yolunun vatandaş oyundan geçtiğini bilmesi değil midir? (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri) O zaman Anavatan Partisi hem iktidarda, hem iktidara devam ede
cek, Türkiye için devam etmek zorunda olacak. 

VEFA TANIR (Konya) — Haydi seçime, haydi seçime!.. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — O halde işçiden gelecek oyu hesaplamıyor 

mu, oy içinse bu? Bu mümkün mü? 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran lütfen bitiriniz. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin. 
ŞEVKt GÖĞÜSGER (Kırşehir) — tyi söylüyor. 
BAŞKAN — Efendim iyi söylüyorsa, zamanı aşmasına gerek yok ki. öbür arkadaşlar da 

iyi söylüyordu, onlarıda ikaz ettik. Çok rica ederim... 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Biraz müsaade edin, devam etsin. 
BAŞKAN — Çok rica ediyorum, nasıl, "devam" diyebiliyorsunuz? Biraz evvel arkadaş

ları ikaz ediyordunuz, "Sözünü kesin" diye!., tstirham ediyorum, -sizden olunca- biz burada 
bağımsız iş yapıyoruz. Lütfen... 

SEYYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Sayın Başkanım, affınıza sığınıyorum. Ben 
"sizden, bizden" diye konuşmuyorum, Meclise ve sevdiğim arkadaşlarımın hepsine konuşu
yorum. Sanıyorum ki, konuştuğum olaylar Anavatan'ı da, SHP'yi de, Doğru Yol Partisini de, 
Türkiye'yi de ilgilendiriyor. "İşçi sokağa" demek, particilik değildir; "tşçi sokağa" demek si
yasetçilik değildir; "tşçi meydana" demek, güç değildir, hürriyetçilik değildir. İnsanların hür
riyetini kısıtlayıcı olayları meydana getirmek için uğraş vermek, şov yapmak, ciddî devlet adamlığı 
değildir. Onun için, hangi kademede kim yapıyorsa, mesajım orayadır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, biz, Anavatan Partisi olarak işçilerimizin alın terini günü gü
nüne verme azim ve gayreti içindeyiz. Onların hakkını, söke söke almalarına gerek bırakma
dan, demokrasi içinde, hür sendika sistemi içerisinde vermeye azimli ve kararlıyız. Ancak, 
Türkiye'mizin bütçesinin ne derece elverdiği ve onlara, bize ve herkese ne vereceğimizi çok iyi 
hesaplayarak vermek mecburiyetindeyiz. 

"Hak verilmez, alınır" diye bir tabir vardır. Hakkı hak eden alır, hakkı, hakkı bilen verir; 
hakkı bilmeyen bir insanın hak vermesi mümkün değildir. Hak, devletin vereceği, insanların 
çalışarak alacağı şey olduğuna göre, biz, bu devletin, bu milletin sahipleriyiz. Var olsun Ana
vatan, yaşasın Anavatan tdaresi ve bunu en iyi şekilde çözecek tktidar. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, küçük bir şey söylememe müsaade buyurun. 
Hem haktan adaletten bahsediyoruz, ama başkalarının zaman hakkına tecavüz ediyoruz 

hep! Lütfen buna riayet edilsin. 
Aleyhte, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlar, programın bitimine kadar, çalışma süresinin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üze

rinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın Bakanın konuşmasını dinledik, yaklaşık bir saati 

aşkın konuşma yaptılar. Konuşmasının en sonunda, "Biz, her işçimizin sorunuyla ilgilenmek 
ve o sorunların çözümü için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" diyerek cümlesini bağladılar. 

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekiyorum; Sayın Bakan, bir saati aşkın o konuşması 
içerisinde, bugün Türkiye'yi sarsan bir olay; Zonguldak'ta 48 bin işçimiz grevde, emeğinin, alın 
terinin karşılığını istemek için greve gitmiş olan işçilerimizden tek bir kelime dahi etmediler. 
Acaba, Sayın Bakanı, oradaki 48 bin insanımız ilgilendirmiyor muydu? Yani, her tek işçimizin 
sorunları ilgilendiriyor da, onların çözümü için elinden gelen çabayı gösteriyor da, 48 bin in
san, ki ona bağlantılı olarak Türkiye'yi ayağa kaldıracak, yakında belki de Türkiye'de bir ge
nel grevin kapısını açacak olan bu olayı, acaba Bakan neden bu konuşmasında atladı, neden 
bu konuya hiç değinmedi? Çok ilginç, çok dikkat çekici bir olay... 

Ben, Bakanın bu konuşmasıyla, sonunda o cümleyi söyledikten sonra, Bakanın konuşma
larını tamamen ciddiyetten uzak, gerçekten, Bakanlığın, sorunları çözmekten öteye, gene di
ğer bakanlıklarda olduğu gibi, bu bütçenin de Sosyal Sigortalar Kurumunun olsun, tş ve tşçi 
Bulma Kurumunun olsun, yani, tüm bakanlık bünyesindeki kuruluşların sorunlarını çözmek
ten veya iyiye götürmekten yoksun olduğunu arz etmek istiyorum. 

Sayın Dalkıran, konuşmasında, işçilerin, hak arama özgürlüklerinde, bir yere kadar, bir 
başkasının özgürlüklerine kadar sınırlı olduğunu söyledi. Sayın Dalkıran bunu söylerken, bu 
hak arama işlevinin demokratik ölçüler içerisinde alınmasını, bunu sokağa taşımanın, yürü
menin, yürütmenin yanlış olduğunu; söke söke hak almanın yanlış olduğunu söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, işçiler en demokratik bir şekilde haklarını arıyorlar. Onlara hiçbir 
siyasî parti önderlik etmemiştir, edemezler de. tşçiler, kendi önderliklerinde, kendi liderliğinde 
o işi götürüyorlar. Ama işçilerin o hak arama özgürlükleri, Sayın Dalkıran'm anlattığı özgür
lükler gibi değil tabiî. Onların, ne Kuşadası'nda tatil yapmak, ne Bodrum'da lüks otellerin 
lobilerinde kumar oynamak, ne Ankara'nın lüks otellerinde viskisini yudumlamak gibi istek
leri de yoktur. Onlar, sadece karınlarını doyurmak için, sadece çoluk-çocuğunu geçindirebil-
mek için, sadece çoluk-çocuğunun yaşantılarını devam ettirmek için ve bir aylık çalışması kar
şısında, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan o emekçi insanımız, alın terinin karşılı
ğını istiyor; başka hiçbir talebi yoktur. 

Sizin demokrasi anlayışınıza veya sizin demokratik hakkınıza, sınırınıza dokunmayacak 
kadar, gelip sizinle Hilton'da beraber viski içelim diye bir iddiası da yok; Kuşadası'nda, Antal
ya'da falan sizinle beraber aynı plajları paylaşmak, sizinle beraber o güzellikleri yaşama diye 
bir iddiası da yok o işçilerimizin. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan konuşmasında, Bakanlığın görevlerini saydı. Aynı ifa
desini okuyorum : 

' 'Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik im
kânını sağlamak; bu imkânı yaygınlaştırmak, geliştirmek; yurt dışında çalışan işçilerimizin 
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çalışma hayatlarından doğan hak ve menfaatlarını korumak; işsizlere iş bulmak, esnaf ve sa
natkâra sosyal güvence sağlamak.." diye ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, acaba, Bakanlık, bugün bu görevlerini yerine getirebiliyor mu? Bu 
amaçla kurulmuş... Aslında 3146 sayılı Yasa ile kurulan bu Bakanlık teşkilat ve görevleri hak
kındaki maddesinde bunlar sayılı tabiî.-Ama, bu amaçla kurulmuş olan Bakanlık, bu görevle
ri yerine getirmiyor!.. 

Çalışma hayatını bozan bu Bakanlık; işçi-işveren ilişkilerini zıtlaştıran, derinleştiren bu 
Bakanlık; çalışanları ve emeklileri yokluğa, yoksulluğa, sefalete terk eden yine bu Bakanlık; 
Bağ-Kur'lulara umut vererek, ancak onları açlığa terk eden, yine bu Bakanlık; insanlara iş bul
makla görevli olan, ancak, görevini yerine getiremeyen, binlerce çalışanı ile görevini yerine ge
tiremeyen bu Bakanlık, tş ve tşçi Bulma Kurumu da yine bu Bakanlığın bünyesi içerisinde, 
ki o görevini unutmuş, bu görevini tamamen bugün milletvekillerine devretmiş durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisine mensup Sayın Dalkıran, konuşmasının sonun
da, "Sağ olsun Anavatan, sağ olsun Anavatan yönetimi" dedi. 

Peki, sizler, Anavatanlılar olarak her şeyde liberalizmi savunuyorsunuz. Liberal ekono
mik sistemde her şey serbest pazarlıktır, serbest piyasa ekonomisidir; isteyen, istediği malını 
istediği fiyata satar. Hükümetin, yürütmenin, yönetimlerin onların işine karışmaması, onların 
kaç paraya satarsa satsın, sattığı fiyat üzerinden vergisini alması, çok daha büyük fiyatlara 
satarsa "Helâl olsun. Ben senin kaça sattığını araştırmam, sadece sattığın fiyat üzerinden ver
gimi tanırım" diye bir zihniyeti var mı? Ama sanayi ürünlerine geldiği zaman, başkaları, baş
ka bir şeyler sattığı zaman, onların değerini belirlemede Anavatan Partisi, bugünkü yönetim, 
bugünkü siyasal tktidar tam liberal davranırken, işçilerin emeklerinin karşılığını almaya geldi
ği zaman hemen müdahaleci oluyor. 

Hiç benimsemediğiniz, hiç kapınıza bacanıza yaklaştırmadığınız o müdahaleci tutum, ne
dense burada birdenbire damarlarınızda o kadar büyük yükseliyor ki, hemen kafasına bini
yorsunuz, "Hayır, sen bu emeğini bu fiyata satamazsın, ben sana müdahale ederim" diyorsunuz. 

Peki, diğer konularda bu kadar liberal davranırken, işçinin emeğinin karşılığını vermeye 
geldiğiniz zaman acaba niye müdahaleci, tutucu oluyorsunuz? Bunu Sayın Dalkıran'dan öğ
renmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce değindiğim gibi, Türkiye'de tş ve tşçi Bulma Kurumu
nun binlerce elemanı var, Bu insanlar hepimizin ödediği vergilerden, paralardan maaş alıyor
lar. tş ve tşçi Bulma Kurumu, insanlarımıza iş bulmak için, işverenlere de işçi bulmak için gö
revlendirilmiş bir kuruluş; ama, bu görevlerini unutmuş! Milletvekilleri olarak hepiniz biliyor
sunuz, günde kapınıza kaç tane seçmeniniz geliyor iş bulmanız için? tş ve tşçi Bulma Kurumu, 
bu görevini neden ihmal ediyor? Devlet, bu konuda acaba takipçi olamıyor mu? Ben, Erzin
can'ın bilmem ne köyünde 20 yıl önce bir erkek çocuk olarak dünyaya gelmişim, babam götü
rüp beni nüfusa kaydettirmiş; devlet beni o kadar sıkı takip ediyor ki, 20 yaşına geldiğim za
man hemen gelip koluma yapışıyor, "Gel, sen 20 yıl önce erkek çocuk olarak dünyaya gelmiş
tin. Şimdi seni asker edeceğiz" diyor. Beni o kadar sıkı takip ediyor. Ben nereye kaçsam, nere
ye gitsem, kaçmak mümkün değil. Ben, 12 Eylül'de, o günkü karanlık, at izi ile it izinin birbi
rine karıştığı bir dönemde, sokakta giderken hasbelkader bir polis koluma girmiş, beni kara
kola götürmüş, üç gün nezarette kalmış, üç gün sonra çıkmışım; aradan 10 yıl, 16 yıl geçmiş; 
ister 12 Mart'ta, ister 12 EylüPde olduğunu varsayın, veya normal zamanlarda da çok yaşa-
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nan bir olay bu; aradan on yıl geçmiş, pasaport almaya gidiyorum; bana, "Sen yurt dışına 
çıkamazsın" deniliyor. Niye?.. "Sen, şu tarihte üç gün gözaltında, nezarette kalmışsın, fişlen
mişsin." deniliyor. En basitinden bir örnek vereyim; bu, geçen yıl yaşadığım bir olaydır. Ada
mın, 1946 yılında kaçak elektrik kullanmaktan dolayı işlediği suç, siciline işlenmiş. Kendisi 
geçen yıl muhtar seçilmiş; ancak muhtarlık mühürlerini elinden aldılar. Niye?.. "1946 yılında 
kaçak elektrik kullanmışsın" diye. Devlet, vatandaşını bu konularda bu kadar sıkı takip edi
yor. Hangi vatandaş hangi tarihte, ne yapmış, bütün bunları bu kayıtlarına geçiriyor da, acaba 
vatandaşları nerede çalışıyor, ne kadar fiyatla çalışıyor?.. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, daha elimdeki metne hiç başlamadım. 
BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim; "yeni başlıyorum" ne demek? Bir dakika son

ra on dakikanız dolmuş olacak. 
Sayın Kul, lütfen; siz, zamana dikkat eden bir arkadaşsınız. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, Sayın Dalkıran 20 dakika konuştu, mü

saade ederseniz, ben de aynı süreyi kullanmak istiyorum. 
BAŞKAN — Kim, ne konuştu?.. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkanım, affedersiniz, ben müdahale 

etmiyorum, ama arkadaşımız bir iki otelden bahsetti; "viski" falan dedi... 
BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen... Sayın Kul, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — O otellerde kimlerin kaldığını herkes biliyor. 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Konuşan bendim efendim; sizin muhatabınız 

kimdir, onu söyleyiniz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Kimi muhatap alarak bunları söylediniz; za

bıtlara geçmesi bakımından lütfen söyler misiniz? "O otellerde kalanlar" derken, kimleri kas
tettiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kul, devam edin ve bitirin lütfen. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, susturursanız konuşacağım. 
BAŞKAN — Arkadaşımızın sözlerini bitirmesine yardımcı olalım. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki, ben bir başka konuya geçeyim; bu konu sizleri çok 

rahatsız etti zaten. Bunu söylememe gerek yok; insanlarımız yaşıyor bunları; bunların kimler 
tarafından başına geldiğini de biliyorlar tabiî. Ama, her şeyden önce bu işsizlik meselesini çöz
mek zorundasınız. 

Sayın Bakan bu konuda bir işaret verdi; sevindirici bir olay, işsizlik sigortasını getirecekle
rini söyledi. 

Doğru, mutlaka yapılması gereken bir olay. Ben şöyle basit bir hesap yaptım : Biz, altı 
milyon, Hükümet, üç milyon işsiz vatandaşın olduğunu iddia ediyor; arada yarı yarıya bir fark 
var. Üç milyon işsiz olduğunu kabul edelim. Her işsiz vatandaşımıza ayda 500 bin lira maaş 
versek, aylık 1.5; yıllık 18 trilyon eder. Fazla bir rakam değil, yani fonlarda toplanan paranın 
yarısını buraya aktarsanız, işte, insanlarımıza işsizlik sigortasında ödenecek para ortaya çıktı. 
Diğer Batılı ülkeler bunu başka yöntemle, sosyal denge vergileriyle halletmişler. Bir sürü vergi 
yasalar getiriyorsunuz, üç gün önce genel kurulda görüşüldü, üzerinde de konuştuk, getirin 
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sosyal denge vergisini, el kaldıralım, çıkarın, oradan kaynak yaratın; ödeyin ama. Bunlar bi
zim insanlarımız; onların işsiz kalması, işsizlikten dolayı intihar etmesi, çoluk çocuğuna baka
maması, çoluk çocuklarının, hanımlarının kötü yollara düşmesi hepimizi üzer tabiî. Bu konu
ya bir çözüm bulmak zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, başlıklar halinde bir kaç konuya değindik

ten sonra, hemen sözlerimi bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Bakanlık, Bağ-Kur emeklilerini tamamen gözden çıkarmış veya bir 

başka şekilde yorumluyor. Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlarımızın hepsini, büyük serma
ye sahipleri, iş adamları, fabrikatör veya holding sahibi olarak kabul ediyor; "Canım, bunlar 
nasıl olsa tüccar, esnaf, sanayici; bunların Bağ-Kur'dan alacağı 100-150 bin liraya ihtiyaçları 
mı var?" diye, o şekilde değerlendirerek, bu konudaki eleştirilerimizi hep kulak arkasına atıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur'a üye kaydederken, at arabacısı, berber, ayakkabı tamirci
si falan demeden, herkesi zoraki kaydetmeyi biliyoruz, adam da "kaydolmam; ben bu primi 
ödeyemem" diyor; ama, icra yoluyla adamdan o primi alıyor, onu Bağ-Kur'a kaydediyoruz; 
fakat, emekli maaşını ödemeye geldiği zaman, her birisini bir Sakıp Sabancı veya Koç olarak 
kabul ediyorsunuz, "Canım, nasıl olsa bu paraya ihtiyacı yok; bununla ev geçinmez, ev geçin
dirmesi için verilmiyor iş olsun diye, spor olsun diye maaş veriliyor." diyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur'dan, özellikle çok sayıda insanın emekli olduğu 6 ncı ba
samaktan örnek vermek istiyorum. 6 ncı basamağın bugünkü primi 67 584 lira. Bunu bu şekil
de, bugünkü rakamlarla 15 yıl alıyoruz; ama, 6 ncı basamaktan yüzde 60 üzerinden emekli 
olan bir vatandaşımıza 126 720 lira maaş veriyoruz. Yüzde 90 üzerinden emekli olsa, onun 
alacağı para da 190 080 lira. 

Değerli arkadaşlarım, bu parayla geçinmek mümkün mü? Yüzde 90 üzerinden emekli ol
duğunu kabul edelim, 190 080 lirayla vatandaş evini geçindirecek, kira ödeyecek, çoluk çocu
ğunu okutacak, hasta olduğu zaman tedavisini yaptıracak... Emekli olan bir insanın, can bor
cundan başka bir borcu olmaması gerekirken, Bağ-Kur, bu emekli maaşını da tam ödemiyor, 
"Ben, senden prim aldığım zaman sağlık sigortası primi kesmemiştim, şimdi maaşının yüzde 
12'sini sağlık primi olarak kesiyorum" diyor ve bunu, emekli olan vatandaşın emekli maaşın
dan kesiyor. Olacak şey değil. 

BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen bitiriniz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan sağlık hizmetleri ko

nusunda, sağlık taramaları yapıldığından bahsederek, sağlık konusundaki eleştirilerin yersiz 
olduğunu ve bu konuda hiç kuşkuya düşmememiz gerektiğini söyledi. Yatak sayısının 23 bin
den 35 bine çıkaracağını söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de yaşamayan bir insan olsa, gerçek
ten, bizim SSK bünyesindeki sağlık hizmetlerinin yeterli olduğunu zannedecek, ama, hepimiz 
görüyoruz ve biliyoruz; ben haftanın 5 mesai günü sabahleyin saat 10.00-11.00'e kadar hep has
tanelerdeyim, hasta yatırmakla meşgulüm, özellikle, Sosyal Sigortalar Hastanesindeki rezilli
ği gidip, orada görmek lazım; bunu burada anlatmak mümkün değil. 

Şunu bir cümleyle ifade etmeme müsaade edin; işçilerden kesilen sağlık primlerinin, an
cak yarısı Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlık hizmetlerine harcanıyor. Geri kalanıyla, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kendisine işhanı alıyor, sosyal tesisler filan yapıyor; prim ödeyen 
insanlar bu hizmetlerden yararlanmıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Kul, haktan ve adaletten bahsediyoruz? 7 dakika fazla konuşuyoruz, 
ondan sonra, hangi hakkı müdafaa ediyorsunuz? Rica ediyorum... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım, biraz sonra saygılarımı sunup ineceğim. 
Biraz önce Ahmet Bey ^konuşurken "Çok güzel konuşuyor, bırakın..." 
BAŞKAN — Süreniz çok geçti. Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Biz kötü mü konuşuyoruz yani? Söylediğim şeyler yanlış mı? 
BAŞKAN — Sayın grup başkanvekilinden rica ediyorum. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Dünya Sağlık Teşkilatının standart

larına göre, bir hekimin günde en fazla İS hastaya bakması gerekirken, bugün Sosyal Sigorta
ların hastanelerinde bir hekim günde 100-150 hastaya bakıyor. 

Sayın Bakanla defalarca görüştüm; Erzincan'da doktor yok. "Benim doktorlarım var, gön
dereyim, hemen işe alın" diyorum, Sayın Bakan "Fazlamız var" diyor; ama, şu rapor gösteri
yor ki SSK hastanelerinde şu anda 26 819 personel eksikliğimiz var. 2 SOO uzman hekim, 818 
hekim açığımız var. Sayın Bakanım, eğer personel eksiğiniz varsa, bize söyleyin, size getirelim; 
ama, bugüne kadar almadığınız, çünkü partizanca alıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, konuşayım mı?.. 
BAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Konuş, konuş, torbada bir şey kalmadı zaten! 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sizleri fazla üzmek istemiyorum. Söy

lenecek çok şey var, bunları tabiî başka şekillerde, soru önergeleriyle, gündem dışı konuşma
larla gündeme getirmemiz mümkün; 

Yine de, Bakanlık bütçesinin, Bakanlığa, tüm Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN'— Sual sormak isteyen sayın üyeler?.. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, sataşma var. Bir cümle söyle

mek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran lütfen... Suallere geçildi efendim. Ortada sataşma da yok. 

Lütfen... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, benim seçim bölgem enteresan 

bir bölgedir. 
BAŞKAN — Olabilir efendim, herkesin seçim bölgesi enteresan. Rica ediyorum... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Arkadaş işaret ederek gösterdi ve "Viski içti" 

dedi. Şahsıma sataşma var. 
BAŞKAN — Hayır efendim, isminizden bahsedildi mi burada? isminizden bahsedilmedi. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) »Tutanaklara geçmesi bakımından söylüyorum; 

beni kastetmediğini söylesin, vazgeçeyim efendim. 
BAŞKAN — Ben şimdi buradan fazla söz söylemiyorum, lütfen... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Tutanaklara geçmesi bakımından, beni bu otel

lerde görmediğini veya gördüğünü söylesin, vazgeçeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Dalkıran, sizin söyledikleriniz tutanaklara geçti, tutanakların suretini 

gönderirsiniz. (Gürültüler) 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Efendim, "görmedim" dedim. 
BAŞKAN — Sayın Kul, salaşına yok, cevap vermeye mecbur değilsiniz. 
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Soru sormak isteyen sayın üyelerin isimlerini tespit ediyorum : Sayın Ertekin Durutürk, 
Sayın Ömer Çiftçi, Sayın Kırlı, Sayın Türkcan, Sayın Miski., 

Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, Sayın Ertekin Durutürk, geçen sene 1990 bütçesi görüşülürken beş sual sor

duğunu, Sayın Bakanın bunlara yazılı cevap vereceğini söylediğini; ancak elan cevap alamadı
ğım, bu suallere ne zaman cevap alabileceğini soruyorlar. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
cevap verildi diye hatırlıyorum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Hayır, verilmedi Sayın Bakanım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Bu, bele

diye prim borçları hakkında; değil mi efendim? 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Evet efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Hemen 

şu anda bile cevap verebilirim size. O konuda o kadar çok açıklama yaptım ki, Bütçe Komisyo
nunda tek tek, daha sonra tek tek... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Hayır efendim, cevap alamadım. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Belki şah

sınıza direkt mektup yazmamış olabilirim. Ben, o sorularınızı tekrar gözden geçireceğim ve 
size yazılı olarak en kısa zamanda cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çiftçi, buyurun. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan, vakıfın başkanı da, niye Ba

kanlık değil? Sayın İmren Aykut, ömür boyu orada kalmayı mı düşünüyor? Sorumun biri bu. 
İkincisi! SSK'de sömürü ve yolsuzluklar olduğunu kürsüden söylediler. Vakıfta, yarın söy

ledikleri gibi yolsuzluklar olursa, bunun yerine ne kurmayı düşünmektedirler? 
Üçüncüsü : SSK'nın, Ankara'nın merkezindeki oto garajını çalıştıramadığı için mi vakıf

ça çalıştırılmaktadır? 
Dördüncüsü : Vakıf tarafından, iki İstanbul, bir Ankara, bir İzmir, bir Adana'daki vakıf 

merkezlerine İS milyara alındığı bilinen araç ve gereçler için kaç firmadan teklif almışlardır, 
bu tekliflerin sahiplerini açıklayabilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, suallerin bazıları bana şahsî gibi geldi, bunlara cevap vermek mecburiyeti

niz yok; diğerlerine, isterseniz yazılı da cevap verebilirsiniz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Evet efen

dim, söylediğiniz gibi yapacağım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırlı, buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkanım, benim sorum şu : Geçen sene Plan ve 

Bütçe Komisyonunda Sayın Bakana, Balıkesir İlinde bir Bölge Çalışma Müdürlüğü kurulması 
konusunda bir soru sormuştum ve olumlu cevap almıştım; ancak, bugüne kadar bu yönde olumlu 
bir çaba göremedim. Balıkesir İline Bölge Çalışma Müdürlüğü gerçekten kurulacak mı, kuru
lacaksa, ne zaman kurulacak? 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Efendim, 
o konuda müspet cevap verdiğimiz gibi, gerekli teşebbüsleri yaptık, Devlet Planlamada başvu
rumuz bekliyor. Çünkü, gerçekten doğru; orada bir Bölge Çalışma Müdürlüğü kurulmasını 
istiyoruz, bunun gerekli olduğunu birçok arkadışımız da ifade ettiler. Eskiden de vardı, tekrar 
kurulacak efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Türkcan, buyurun. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, burada yaralı olduğumuz için Sayın Ba

kana soruyoruz; tabiî sevgimizden, saygımızdan bir şey kaybettirmiyor. 

1. öncelikle soruyorum : ödemiş SSK dispanserine, acaba ne zaman bir kadın doğum-
cu verme imkânı doğacaktır? 

2. Eczanelerimiz, hâlâ Bağ-Kur'lu hastaya ilaç vermemede direniyor. Bu eczanelerin pa
rası ne zaman ödenecek ki, Bağ-Kur'lu hasta, ölmeden ilaç alabilsin? 

3. Devlet hastanelerinde Bağ-Kur'ludan peşin para istenmektedir. Devletin devlete bor
cu olmaz. Hiç olmazsa Bakanlık, bu konuda bir tamim yayımlasın ki, acil durumda olan has
talarımıza gene "Peşin para yatıracaksınız" demesinler. Bunun mutlaka en kısa zamanda Sa
yın Bakanlıkça önlenmesini istiyoruz; ayrıca, ne zaman önleyeceklerini de öğrenmek istiyoruz. 

4. Sayın Başkan, Temmuz 1987'den beri Bağ-Kurlular 10 675 lira sosyal yardım almak
tadır. Halbuki, bunun üzerine, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 6 kez sosyal yardı
mı artırdı. Bağ-Kurlu bu memleketin insanı değil mi? Çünkü sosyal yardım, ne tahsille ne hiz
met süresiyle, ne de bulunduğu kademeyle ilgili değildir. 1 inci derecenin birinci kademesin
den, Emekli Sandığından emekli olanla, 15 inci dereceden emekli olan bir SSK'lı aynı eşit miktarı, 
yani 225 bin lira alırken, Bağ-Kur emeklisi neden hâlâ 10 675 lira sosyal yardan parası almak
tadır? Bu, hangi vicdana sığar? Devletten yardım alarak bunu artırmayı ve aynı seviyeye getir
meyi ne zaman düşünüyorlar? Artı, bu sosyal güvenlik kurumlarını bir çatı altında toplaya
rak, bu kadar büyük eşitsizlikler olmasını önlemeyi düşünüyorlar mı? Bunu ne zaman sağla
yacaklardır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Efendim, 
birinci sorunuzun cevabı; ödemiş Dispanserine nisaiyeci bulamadığımızdan dolayı, kadın do-
ğumcu gönderemedik. Kime teklif ettikse, oraya gitmediği için, orada bu kadro boş. Eğer eli
nizde bir namzet varsa, bana teklif edebilirsiniz. 

İkinci sorunuz, eczanelerin Bağ-Kurluya ilaç vermemesiyle ilgili. Gerçekten birtakım sı
kıntılar oldu; ama bu sıkıntılar aşılıyor. Gerekli görüşmeler Eczacılar Odasıyla yapıldı. Ecza
nelere olan borç bu yılbaşına kadar, yani birkaç gün sonra bitmiş olacak. Dolayısıyla, o prob
lemde bir hafifleme söz konusu olacaktır. 

Üçüncü sorunuz, devlet hastanelerinde Bağ-Kurludan para istenmesiyle ilgili. Biraz evvel 
konuşmamda da bahsettiğim bunlar, Bağ-Kurun finansman darboğazından kaynaklanan hu
suslardır. 

Sosyal yardım zammı ile ilgili dördüncü sorunuz da, yine finansman darboğazından kay
naklanmaktadır. Bağ-Kurlulann Bağ-Kura 2 trilyon lira borçları var. Bu 2 trilyon lira borcun 
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1 trilyonunu bile vermiş olsalardı, bu rakamlar, hiçbir zaman 10 675 lira seviyelerinde kalmaz
dı. Maalesef, prim ödeme eğilimleri çok düşüktür. Sizi tatmin edebileyim diye, biraz önceki 
konuşmamda çok uzun bir şekilde yer verdim; primlerini ödesinler diye çok tedbirler alındı. 
Biliyorsunuz, bizde sosyal güvenlik, primli sisteme dayanıyor; başka bir çareniz yok. Parayı 
verecekler ki, siz de emeklilere vereceksiniz ve bunu ancak o zaman artırabileceksiniz. 

Biliyorsunuz, bu üç sosyal güvenlik sistemi birbirinden farklı statülerdedir; SSK ayrı, Emekli 
Sandığı ayrı, Bağ-Kur ayrı. 

Aslında sosyal yardım, prime dayanan sosyal güvenlik sistemleri içinde olmaz. Biliyorsu
nuz, bu, birtakım sebeplerle bu sisteme girmiş; sisteme giren diğer yanlışlar gibi, bu da girmiş. 
Başka şekilde maaşları artırarak veya değişik şekillerde bu yapılmalıydı; ama olmuş. Biz, şim
di bunu taşımak zorundayız ve taşıyoruz. Biz, Bağ-Kurda primli bir sistem getirmenin hazır
lıkları içindeyiz, onu Meclise getireceğiz. Biliyorsunuz SSK'da, bir türlü o sisteme geçemedik, 
olmadı. 

Tabiî, öncelikle Bağ-Kurlunun mutlak surette primlerini ödemeleri lazım, tcra gibi yollara 
dahi başvuruluyor; fakat adamın bir tane taksisi var, onu mu icraya koyacaksınız, simitçinin 
tablasını mı koyacaksınız?.. Hakikaten durum fevkalade sıkıntılı. 

Kuruluşların bir çatı altında toplanma meselesi tamamen doğru; ben de o fikirdeyim ve 
senelerdir, sekiz seneden beri bu Mecliste her üç partinin milletvekilleri bütçe görüşmelerinde, 
"Sosyal güvenlik kuruluşları bir çatı altında toplanmalıdır" derler, ben de onu derim; ama 
bu iş bir türlü olmaz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Getirin tasarıyı Sayın Bakan, biz de destekleyelim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Yardım 
edin hepiniz, bunun böyle olması lazım, doğrusu bu. Çünkü, Emekli Sandığı nedir?.. Sosyal 
güvenlik kuruluşu, başka bir şey değil, başka hiçbir özelliği ve sıfatı yok, doğrudan doğruya 
sosyal güvenlik kuruluşu. O halde, bunların binyçatı altında toplanması, aradaki dengesizlik
leri ortadan kaldıracak belli bir ortak politika uygulanması neticesini getirir ve huzursuzluk 
yaratan bu farklılıklar da ortadan kalkar; ben de o fikirdeyim. 

Şimdi, biz esasen -kısaca konuşmamda bahsettim, fakat ayrıntılı olarak lafı uzatmayayım 
diye bilgi veremedim size- bu konuda bir çalışmanın içerisindeyiz... 

BAŞKAN —- Şimdi de uzatmayalım Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Peki 

efendim. 
Sosyal güvenlik kuruluşları arasında ortak normlar belirleyen bir çalışma başlattık. Bu 

farkları ortadan kaldırmak gerekiyordu. Tabiî, bu, çok uzun yıllar alabilir; ama başlamak mec
buriyetinde hissettik kendimizi. Bu çalışma bittikten sonra, belki tek bir "Sosyal güvenlik te
mel yasası" gibi -bilmiyorum, adını öyle söylüyorum, belki başka bir isim altında da olabilir-
bir yasayı Meclise sevk edeceğiz ve hep beraber, bu söylediğiniz dengesizlikleri zaman içinde 
ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeye gideceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Son sual soracak sayın üyemiz Sayın Miski, buyurun Sayın Miski. 
ÖNER MİSKl (Hatay) — Efendim, Sayın Bakana Plan ve Bütçe Komisyonunda bir soru 

yöneltmiştim; bu, Antakya'da Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı bir hastanenin kurulup ku
rulamayacağı konusu idi. Bu konuda hastanenin yeri de, Valilikçe Bakanlığa verilmişti. Bana 
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gelen yanıtta, oranın dispanser yapılacağı belirtilmişti. Buna göre tekrar soruyorum; hastane 
değil de dispanser yapılması mı gerçekleştirilecek, eğer dispanser yapılacaksa, biz, hastane ya
pılmasını bekliyoruz Sayın Bakan. Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Hatay'da Sosyal Sigortaya bağlı insan sayısı çok fazladır ve aynı zamanda 
böbrek hastalarının sayısı çok fazladır. Diyaliz ünitesi Sosyal Sigortalar Kurumunda pek çok 
kere alınmak konusunda planlandığı halde, bu sene bunun planlanmadığını görüyoruz. Sayın 
Bakana soruyorum : İskenderun için bir diyaliz ünitesini programlamakta mısınız, yapmayı 
düşünmekte misiniz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

Hatay için hastane sözümüz vardır; çünkü, hakikaten buna gerek vardır, yapılan incelemeleri
miz de bunu göstermiştir. Teşebbüs de ettik; fakat bir yer meselesi vardı, bunu kendileri de 
biliyorlar, orası ihtilaflı bir yer olarak çıktı; bu konu hallolur hallolmaz, istenilen şekilde bir 
hastane -ayrıca şahsen söz vermiş durumdayım- gerçekleşecek. 

Diyaliz ünitesi konusu için söz veremiyorum; çünkü bu, zor bir konu. Şundan dolayı : 
Makineleri alıp getirmek zor değil, bu tomografi işi de bu yüzden yapılamıyor, onun doktoru
nu, hemşiresini getiremiyorsunuz; mevcut sistem içinde getiremiyor sunuz... 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Vakıf olursa, hepsi bulunur. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Vakıf olun

ca yapabiliyorsunuz; evet. Belki onu da yapacağım. Gerçekten, o zaman ortaya çıkacak geliş
meler sonucu, belki İskenderun'a bir diyaliz ünitesi imkânı da doğabilir. Zorluk, elemanını 
getirememekte efendim. Bunların doktorları nadir? özel; bunlar fevkalade yüksek ücretler is
tiyorlar; bunu ücret sistemi içinde karşılayamıyorsunuz. Ki, yeni imkânlar getirdik; biz sağlık 
personelimize şu anda Türkiye'de en çok parayı veriyoruz, ek ödemelerle destekledik ve bunla
rı da yılbaşından itibaren yüzde 100 artırmış bulunuyoruz. Bütün bu iyileştirmelere rağmen, 
bazı özel branşların doktorları gelmiyor; bunların gelirleri, dışarıda çok fazla; o sıkıntıdan do
layı zorluk çekiyoruz, ama her halükârda, ihtiyaca göre bu üniteleri açmaya çalışıyoruz. 

ÖNER MlSKt (Hatay) — Elemanı ben bulacağım efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

ben vakıfla yapacağım zaten; onu söyledim, açıklıyorum her yerde, her dakika. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Ömer Çiftçi ile oraya bir vakıf açalım efendim, kendisi de öyle 

diyor. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Ömer 

öyle söyledi diye, ben vazgeçecek değilim çalışmalarımdan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu . A ç ı k l a m a . Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri 67 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Yakın ve Orta Doğu Çalışma, Eğitim Merkezi Mü
dürlüğü Hizmetleri 1 085 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 İstihdam Hizmetleri 47 790 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 139 970 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 Malî Yûı Resinhesabı 

BAŞKAN — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabının bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam tptal edilen 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 903 030 000 3 765 789 366 137 240 634 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

111 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hiz
metleri 22 510 585 000 22 300 954 003 209 630 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Yakın ve Ortadoğu Çalışma, Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü Hizmetleri 290 835 000 267 481 162 23 353 838 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Gend ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. ödeneğin çeşidi toplamı harcama ödenek 

113 İstihdam Hizmetleri 14 938 500 000 14 142 000 000 796 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 638 005 000 2 621 922 562 16 082 438 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 280 955 000 43 098 147 093 1 182 807 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1989 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir. 
Böylece, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1991 malî yılı bütçesiyle, 1989 malî yılı kesinhesabı 

kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ederim. 
Muhterem arkadaşlar, bugünkü program tamamlanmıştır. ftrınki programda yer alan kuruluşların 

bütçderi ve kesinhesaplannı görüşmek için, 19 Aralık 1990 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 2030 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde güvenlik görevlilerince gözaltına altndtğı iddia edilen iki 
doktora ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı AbdüUcadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1652) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.11.1990 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinde Dr. Sinan Olcan ve Dr. Hüseyin Güler'in Emniyet 
güvenlik görevlilerince gözaltına alınmalarının nedeni nedir? 

2. Halen Bakanlığınızın hangi biriminde olduklarını söylememenizin nedeni nedir? Bu 
insanların hayatlarının güvence altında olduğunu söyleyebilir misiniz? 

3. Mahkemeye şevkleri sırasında bu insanları doktor muayenesine gönderecek misiniz? 
4. Bu kişilere işkence yapılması durumunda, işkenceciler için soruşturma açacak mısınız? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 332371 18.12.1990 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 9 Kasım 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1652-6130/27494 sayılı yazısı. 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Van ilinde faaliyet gösteren yasadışı bölücü örgütün Van sorumlusu Yusuf Kod adlı, 
Uludere nüfusuna kayıtlı Salih Kara, 12 Ekim 1990 günü görevlilerce yakalanmış, yapılan sor
gusunda; Van ilinde çeşitli tarihlerde silahlı eylemlerde bulunduğunu, kırsal kesimdeki terö
ristlere gönderilmek üzere ilaç temin ettiğini, bu ilaçları da, Ankara ili Şereflikoçhisar SSK 
Sağlık İstasyonunda pratisyen hekim olarak görev yapan Doktor Sinan Olcan'ın gönderdiğini 
beyan etmiştir. 

2. Yasadışı bölücü örgüte ilaç temin eden Dr. Sinan Olcan'ın, 1 Kasım 1990 günü Şeref
likoçhisar'da evinde yapılan aramada; örgüte gönderilmek üzere koli halinde 45 kalem ilaç, 
kesilmiş ilaç kupürleri ile bölücü mahiyetti teyp kasetleri elde edilmiş ve ilaçların temininde 
Sinan Olcan'a yardıma olan Dr. Hüseyin Güler'de aynı gün yakalanarak Van iline götürülmüştür. 

3-4. Dr. Sinan Olcan'a emniyette kaldığı süre içinde fena muamele yapılmamıştır. Bu 
hususta Adlî Tabibliğin raporu mevcuttur. 

14 Kasım 1990 günü tahkikat evrakları ile Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilen Dr. 
Sinan Olcan mahkemece tutuklanmış, Dr. Hüseyin Güler dışardan yargılanmak üzere serbest 
bırakılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Paris zirvesine katılan Cumhurbaşkanı ve Başbakanın 
iki ayrı özel uçakla gittikleri iddiasına ve götürülen personel sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dı
şişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1695) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19-21 Kasım 1990 günleri arasında AGÎK süreci çerçevesinde yapılan Paris Zirvesi ile ilgili 

olarak aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
1. Sayın Cumhurbaşkanı ve siz Sayın Başbakan aynı gün ve saatlerde (18 Kasım 1990) 

ayrı ayrı 2 özel uçakla Fransa'ya gidip yine aynı gün ve saatlerde (21 Kasım 1990) Türkiye'ye 
dönülmesinin gerekçesi veya gerekçeleri nedir? 
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2. Her iki özel uçakla yurt dışına giden görevlilerin sayısı kaç adettir? 
3. Uçaklarda hâlâ yabana uyruklu pilot veya pilotların görev yaptıkları malumdur. 
"Beni Türk Hekimlerine teslim ediniz" diyerek Türk insanına olan güven ve inana bizle

re örnek olmak için, belirten Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ün bu 
düşünceleri ile sizin hükümet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti 'nin davramşı arasında bir uyum 
var mıdır? 

4. (AGÎK) süreci görüşmeleri esnasında yapılan toplantılarda özel tercüman kullanan 
kaç başbakan vardır? 

Ali Eser 
Samsun 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900/4564-557 17.12.1990 

Konu : Sayın A. Eser'in soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığa muhatap 28 Kasım 1990 gün ve 7/1695-6270/28061 sayılı yazıları. 
Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazıları ekin

deki yazılı soru önergesinin Sayın Başbakanımız adına tarafımdan cevaplandırılması tensip bu-
yurulmuş olup, söz konusu sorulara verilen cevaplar ilişikte Yüksek Makamlarına takdim kı
lınmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 

Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in Soru önergesi 
Soru : 1. Sayın Cumhurbaşkanı ve siz Sayın Başbakan aynı gün ve saatlerde (18 Kasım 

1990) ayn ayrı 2 özel uçakla Fransa'ya gidip yine aynı gün ve saatlerde (21 Kasım 1990) Türki
ye'ye dönülmesinin gerekçesi veya gerekçeleri nedir? 

Cevap : 1. 19-21 Kasım 1990 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Zirve Toplantısına iki ayrı özel uçak ile gidilip dönül
mesine Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakanımızın refakatlerindeki heyet üyeleri ve 
görevlilerin tamamını taşıyabilecek kapasitede tek bir özel uçağın mevcut olmaması nedeniyle 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Toplantıya katılan yabancı devlet adamlarının Paris'e varış ve ayrılışları, güvenlik neden
leriyle, Fransız makamları tarafından düzenlenen belirli bir program çerçevesinde gerçekleşti
rilmiş; bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakanımızı taşıyan iki ayrı özel uça
ğın Paris'e aynı gün (18 Kasım 1990) ve saatlerde gidip, aynı gün (21 Kasım 1990) ve saatlerde 
dönmesi gerekmiştir. 

Soru : 2. Her iki özel uçakla yurt dışına giden görevlilerin sayısı kaç adettir? 
Cevap : 2. Cumhurbaşkanımızı taşıyan özel uçakta, Sayın Cumhurbaşkanımız ve refi

kaları ile uçak mürettebatı dışında onbir, Sayın Başbakanımız taşıyan uçakta ise, Sayın Başba
kanımız ve refikaları ile ben ve uçak mürettebatı hariç, on görevli yurt dışına gitmiştir. 
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Soru: 3. Uçaklarda hâlâ yabancı uyruklu pilot veya pilotların görev yaptıkları malumdur. 
"Beni Türk Hekemlerine teslim ediniz" diyerek Türk insanına olan güven ve inancı bizle

re örnek olmak için, belirten Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk'ün bu 
düşünceleri ile sizin hükümet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyetinin davranışı arasında bir uyum 
var mıdır? 

Cevap : 3. Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa ait iki özel uçağın pilotlarının ve mü
rettebatının (kabin memurları, teknisyenler ile elektrikçiler ve elektronikçiler) tamamı Türk uy
rukludur. 

Soru : 4. (AGÎK) süreci görüşmeleri esnasında yapılan toplantılarda özel tercüman kul
lanan kaç Başbakan vardır? 

Cevap : 4. AGÎK Paris Zirvesi Toplantısına Başbakanları için özel tercüman götüren di
ğer ülkelerin listesi aşağıda sunulmuştur : 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Polon
ya ile Çek ve Slovakya Cumhuriyeti. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCI BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1990 Salı 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/752) (S. Sayısı : 488) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

X 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732, 
3/1398) (S. Sayısı : 495) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

X 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî 
Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/733, 3/1399) (S. Sayısı : 493) (Dağıtma tarihi : 6.12.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




