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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

19.12.1992 Cumartesi günü Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması ve aynı günkü prog
ramında bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe ve kesinhesabının görüşmeleri
nin 23.12.1992 Çarşamba gününün 2 nci sırasında; Kültür Bakanlığı bütçe ve kesinhesabının 
görüşmelerinin de 24.12.1992 Perşembe gününün 1 inci sırasında programa alınmasına ilişkin 
DYP ve SHP Gruplarının müşterek önerisi kabul edildi. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Millî Savunma Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
1993 malî yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

18 Aralık 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 22.05'te son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
' ' • • • • Başkanvekili 

İbrahim özdiş Cengiz Üretmen 
Adana Manisa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

; e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu 'nun, Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma Par

lamento Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/117) 

BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1991 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, komisyondan bir istifa 
önergesi vardır, okutuyorum : • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu üyeliği görevinden ayrılmak is

tiyorum. " 
Gereğini arz ederim. 

• Saygılarımla. 
Nevzat Çobanoğlu 

İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

L —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

A) ENERJİ VE TABİ! KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - , ' 
1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî yılı Bütçesi 
2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi 
ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

(1) 211, 212, 223,219 S. Sayılı Basmayazilar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve şahıslar adına söz alan 
üyelerin adlarını sırasıyla okutuyorum : 

"Gruplar : 
Refah Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Ahmet Derin, SHP Grubu adına Tunceli 

Milletvekili Sinan Yerlikaya, ANAP Grubu adına Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı; DYP Gru
bu adına Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ve İsparta Milletvekili Fikri Çobaner; CHP Gru
bu adına Kars Milletvekili Atilla Hun ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan; 

Şahısları adına: Lehinde, Konya Milletvekili Musa Erarıcı, Burdur Milletvekili Ahmet Sayın, 
Aleyhinde : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş, 
Üzerinde : Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata."" 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşma süreleri 30'ar dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 
Gruplar adına birden fazla kişi konuşacaksa, kendi aralarında bu süreyi paylaşacaklardır. 
tik sözü Refah Partisi Grubu adına Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'e veriyorum; buyu

run. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisinin gö
rüş ve temennilerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve Refah Partisi Grubu 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî ekonominin can damarı olan, bütçemize önemli katkılar sağlaması gerektiği halde, 
yıllardır uygulanan, yanlış, kısır, taklitçi ve faizci politikalar yüzünden, bugün için bütçemize 
en çok yük getiren bir kuruluşu bünyesinde toplayan bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. 

Ülke kalkınmasının motoru; itici gücü, sermaye birikim kaynağı ve ülke bağımsızlığının 
en önemli faktörü olan, stratejik mahiyet arz eden, sanayileşmenin altyapısını teşkil eden ma
denler; petrol, demir çelik, enerji ve tabiî kaynaklarda söz sahibi olan bu Bakanlık, en çok 
istihdam imkânı hazırlaması açısından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. 

Peygamberimiz, "Rızkınızı yerin derinliklerinde arayınız" buyuruyor. Ünlü Alman İkti
satçı Profesör Gruber 1906 yılında yayımlanan "Dünya İktisadî Coğrafyası" adlı eserinde şöyle 
söylüyor : "El değmemiş nice milyarlık sermaye, tabiat ananın bağrında uyumaktadır. Yeryü
zü, hepimizi kucağında taşıyan ve besleyen bir anadır. Elinden kaçıp kurtulmak için ne kadar 
çırpınsak, onun kanunları bütün çabalarımıza ve hayatımıza hükmetmektedir." 

Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi, madenler, kalkınma gücü ve kaynağı demektir. 

Dünya ekonomi tarihi iyi incelenecek olursa, işsizlik, aşırı borçlanma, enflasyon ve döviz 
darboğazı gibi engellere takılmadan, yüzde 5'lerin, hatta yüzde 7'lerin üzerinde bir hızla kal-

v kınmanın imkânsız olmadığı anlaşılır. Bunun için, kalkınmanın yükünü tabiata taşıtmak, di
ğer bir deyişle, sermaye ve emek giderlerinin bir kısmını tabiata yüklemek; yani doğal kaynak 
üstünlüğünü iyi değerlendirmek icap etmektedir. Uluslararası iş bölümü ve entegrasyonun ge
reği de budur. 

Sanayileşmeye, uzun süren bir madencilik devrinin öncelik etmesi kaçınılmaz bir zorunlu
luktur. Çağı, sanayi çağını geçmeye çalışan Avrupa'nın ufuklarında, maden kuyularının ve de
mir çelik fabrikalarının silueti görünmüştür. 19 uncu yüzyılın ortalarına kadar dünya maden
ciliğinin merkezi Avrupa idi; bu nedenle sanayileşme de Avrupa'da başlamıştır. Doğal kaynak 
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üstünlüğünü kullanamayan ülkelerin kalkınması ve teknoloji üretmesi mümkün de değildir. 
"İsviçre'nin madeni mi var, Japonya'nın hammaddesi mi var?" şeklindeki itirazların hiçbir 
bilimsel değeri yoktur. 

Bu ilmî ve tarihî gerçeklerin inkâr edilmesi ve madencilik sektörünün, özel veya yabancı 
sermayeye bırakılmasının bir risk olarak görülmesi, enerji ve hammadde güvenliğimizi dışa ba
ğımlı hale getirmiş; bu da, bugün nasıl çözüleceğini bilemediğimiz büyük sorunlar ortaya çı
karmıştır. 

Son altı yedi yılın sektörler itibariyle madencilik ve enerji dalında sabit sermaye yatırım
ları incelendiğinde, bu sektörün ihmal edildiği açıkça görülecektir. 

Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı raporlarda, sabit sermaye yatırımları, carî fiyat
larla yükseliyor görünse de, incelendiğinde, 1988 fiyatları baz alındığında, toplam yatırımlar 
içindeki oran, enerjiye sarf edilen yatırım miktarı yüzde 7,2, madencilik sektörüne ise 1,7 civa
rındadır. 1989'da 2,9 olan yatırım, 1992'de 1,9, 1993'te ise 1,7'ye düşürülmüştür. 

Aslında kalkınma hızımız nedeniyle her yıl iki kat enerji üretmek mecburiyetinde oluşu
muz bir gerçek iken, enerji dalında yapılan sabit yatırımlar, 1988'de yüzde 13.5 iken, 1992'de 
yüzde 8,6'ya ve 1993'de de yüzde 7,2'ye düşürülmüştür. ' .. . . 

Enerji Bakanlığı ve Millî Enerji Komitesi mastır planlarına göre, enerji talebimizin yerli 
üretimle karşılanması, 1995 yılı için yüzde 51, 2000 yılı için yüzde 47, 2005 yılı için yüzde 40 
ve 2010 yılı için yüzde 39'dur. 

Görüldüğü gibi, Türkiye'nin enerji bakımından dışa bağımlılığının gittikçe daha fazla art
ması planlanmıştır âdeta! 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Refah Partisi Grubuna ayrılan bu sürede, Bakanlığa 
bağlı kuruluşların bugünkü durumlarını, aksayan yönlerini tespitle, partimin genel görüşü olan 
millî görüş ve âdil ekonomik düzen açısından alınması gereken acil ve fakat pansuman tedavi 
niteliğindeki tedbirleri iletmek istiyorum. 

1954 yılında 6326 sayılı Yasayla kurulan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, devletimizin ve 
tabiî ki, hükümetlerin petrol politikasıyla uyum içinde çalışmaktadır. 

Araştırma Laboratuvarı 1992'ye yetiştirilememiş, inşallah 1993'te tamamlanacaktır. 
Arşiv ihtiyacını karşılayacak idarî bir binaya kavuşturulması uygun olacakmış diye tavsi

ye ediliyor, tespit edilmiş; fakat, çözümü bekleniyor. 
Yeraltı doğal kaynaklarını, arayıp bularak, ülke hizmetine sunmak, bu işlemler için gerek

li teknik kadroyu yetiştirmek amacıyla kurulan MTA Genel Müdürlüğü, çağın çok çok geri
sinde kalmış ve son on yılda, aşağıda bahsedeceğim iki önemli hata nedeniyle, madencilik sek
törünün ve ülke ekonomisinin kendisinden beklediği görevleri yapamaz hale getirilmiştir. 

Birinci hata : Vatandaşlarca ücretsiz maden aramaları yapılması ve bu sektörün bu yolla 
teşvik edilmesi yasal olarak mümkündür ve 1980'li yıllara kadar bu, başarıyla uygulanmıştır. 
Ücretsiz aramalar sonucu maden bulunmazsa, zarar devlette kalmakta, maden bulunursa, iş
letme sırasında maden sahibinden alınan devlet hakkıyla, arama masrafları ödenmektedir. 

Bunu sağlamak için, tarafların, eskiden Bakanlar Kuruluna, şimdi Enerji Bakanı yetkisi
ne bırakılmış bir tip mukaveleyi imzalamaları gerekir. Batılı ülkelerin çoğundaki uygulama da 
böyledir; ancak serbest pazar ekonomisi gerekçesiyle, Bakanlık bu uygulamayı kaldırmış, böy-
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lece MTA, sayıları onbinleri bulan özel madencilere hizmet veremez duruma düşmüş ve işsiz 
kalmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanunu, gerektiğinde, özel maden sahalarında, MTA'nın izinsiz ve mu
kavelesiz de her türlü aramayı yapabileceğini belirttiği halde, bu yetki kullanılmamaktadır. 

ikinci hata : Maden aramaları, yaz aylarında, genellikle 90 gün süreyle ve geçici görev 
olarak sürdürülmektedir. Halbuki, ülkemizin enerji ve hammadde güvenliği çok büyük oran
da dışa bağımlı hale gelmiştir. Yaz kış, 12 ay süreyle arazide çalışılması gerekir. MTA'nın ve 
Maden Dairesinin, bu amaçla yurt çapında teşkilatlanmaları ve madence zengin vilayetlerde 
il müdürlükleri kurmaları gerekir. Bu tedbir, özellikle Doğu Anadolu'nun kalkınması için son 
derece önemlidir. Bu yapılamadığı için, yüzlerce teknik eleman, merkez birimlerinde boş otur
maktadır. 

MTA reorganizasyon projesi, bu kuruluşta 1 800 adet teknik personel bulunmasına rağ
men, günümüz değeriyle 2 milyar liraya, TÜSTAŞ firmasına ihale edilmiş. Rapor, yine MTA 
uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmış; fakat hemen rafa kaldırılmıştır. Zaten, Kamu kuruluş
larınca özel şirketlere milyarlar ödenerek hazırlattırılan bu gibi raporların, uygulanmak için 

'- •.•t 

olmadığı, herkesçe de bilinmektedir artık. 
Liberal ekonomi anlayışı, kaynakları kıt olan ülkemizin kendi gücüyle kalkınamayacağı 

esasına dayanır; bizim, ancak dışarıdan kaynak transferi yoluyla, yabancı sermayeyle, AET'ye 
entegrasyon ve yap-işlet-devret gibi modellerle kalkınacağımızı kabul eder. 

Bu modelde madencilik demek, yabancı sermayeye bırakılması gereken bir risk demektir. 
MTA ve benzeri kamu kuruluşlarının işsiz ve atıl bırakılması, bu görüşlerin tabiî bir sonu

cudur ve bütün kötülük ve yolsuzlukların filizlendiği ortamın da hazırlayıcısıdır. 
Bakanlığa bağlı TKÎ ve ETlBANK gibi tüm kuruluşlardaki sondaj ve arama faaliyetleri 

MTA'da toplanmak suretiyle, ayrı ayrı gereksiz makine parkları oluşması önlenerek, kıt olan 
kaynaklardan en verimli şekilde yararlanılmalı, en son ve en yeni teknolojilere sahip olmaya 
çalışılmalıdır. 

MTA'ya bağlı bir kömür enstitüsü kurulmalıdır ve MTA'ca tespit edilen maden ve mineral 
kaynaklarımızın, bir an önce, devlet eliyle veya özel sektör teşvik edilmek suretiyle desteklene
rek ekonomiye katkısı sağlanmalıdır. 

Madencilik, sınaî ve ticarî faaliyet olmaktan ziyade, devletin öncülük yapması gereken bir 
altyapı hizmetidir. Bu hizmetin, gereği gibi yerine getirilemeyişi nedeniyle dış ticaret açığımız 
hızlı bir şekilde artmakta, iç ve dış borçlar çoğalmakta, enerji ve hammaddede, dışa bağımlı 
teknoloji ithalini beraberinde getirmekte ve sanayide yanlış yer seçimine yol açılmaktadır. 

1934'te kurulmuş olan Elektrik İşleri Etüt İdaresine gelince. Bu Genel Müdürlüğün, Tür
kiye'nin elektrik enerji üretiminde gerçekten çok büyük katkıları olmuştur. 1950'lerde DSİ'-
nin kurulmasıyla, görevinin bir bölümünü bu kuruluşa vermiştir, bazı görevleri de birlikte yü
rütmektedirler. 

Çeşitli yörelerdeki baraj etütlerini, DSİ ve Elektrik İşleri Etüt İdaresinin, birbirinden ba
ğımsız olarak yaptıkları, hatta eldeki verileri, ülkemizdeki meşhur koordinasyon bozukluğu 
nedeniyle, birbirlerine iletemeden çalışmalar yaptıkları söylenmektedir. 
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Bu iki kuruluşun ellerindeki makine ve ekipmanlar bir araya getirilip, Elektrik tşleri Etüt 
İdaresi, DSİ bünyesine alınarak, şu anda yönelmekte olduğu yeni ve yenilenebilir enerji kay
nakları kuruluşu şeklinde teşkilatlanabilir. Böyle olunca da, Elektrik tşleri Etüt İdaresinin elin
deki sondaj cihazları boşuna yatmamış olacak, sondaj yapacak, köyler susuzluktan kurtula
caktır. Reisicumhur ve Başbakanı bünyesinden çıkaran bu kuruluş, bugünkü haliyle ihtiyarla
mış ve içi boşalmıştır âdeta. 

Birleştirme yapılamadığı takdirde, bu kurum jeotermik ve nükleer enerji konusunda, gü
neş, rüzgâr ve biyomas enerji konularında gerekli etüt, proje ve yatırım imkânlarını araştırıp, 
üniversitelerimizle işbirliği içinde halkı ve özel sektörü bilinçlendirmeli ve bu konularda mastır 
plan ve proje hizmetleri vermelidir. , .. -

• • • ' . • " / ' ' - • 

TEK'in durumu içler acısı; saatte 1,5 milyardan daha fazla faiz yükü taşıyor, bu yük de 
halka ödettiriliyor; yakmadığı elektriğin parası halktan alınıyor, yakamadığı elektriği de top
rağa veriliyor. 

Dağıtım şebeke ve tesisleri yetersiz. Böyle gider ve yatarsak, 1996'dan sonra dışarıdan elektrik 
satın alacağız. 

Elektrik enerji politikamıza bakıyorsunuz; belirsiz. Doğalgazla mı santral kuralım, nük
leer santral mı yapalım; toryumla mı çalışsın, yoksa uranyuma mı dönüştürülsün?.. 

Net ve uzun vadeli, yirmi, yirmibeş yıllık bir planlama, hükümet değil, devlet politikamız 
bile yok. 

Elektrik tüketiminde dünyanın gerisindeyiz. Nükleer santrallerin kurulma süreleri 10 ila 
14 yıl; hidrolik santrallar için bu süre 6 ila 8 yıl; termik santrallar için 4-5 yıl. En hızlı kurulan 
santral, doğalgaz santralı; ancak onda da dışa bağımlıyız. 

Hamitabat doğalgaz yatakları... Çorlu'da, bir fabrikada patlayan gaz, metan gazı oldu
ğu, doğalgaz olduğu, Düzce, Akçakoca, Nusaybin'de dağolgaz yatakları bulunduğu halde, ni
çin çalışma yapılmamaktadır? 

BOTAŞ'ta, doğalgaz konusunda yeniden yapılanma gerekir. 
İşte, 1996'da olması beklenen sıkıntıyı, ancak termik ve doğalgaza bağlı santrallarla çöze

biliriz. Hele 2010 yıllarından sonra çok büyük boyutlara ulaşabilecek.tüketimi karşılamada, 
yine, termik, önemini koruyacaktır; yeni teknolojilerle -evet, yeni teknolojiler diyorum; çünkü 
Amerika Birleşik Devletlerinde 1995'te CCT, yani temiz kömür teknolojisi geliştirilerek, 2000'li 
yıllarda uygun hale gelecektir ki, dünya enerji tüketim payı, termik santral ağırlıklı olacaktır 
-8 milyar ton kömür rezervine sahip ülkemizde de termik santrallerin ağırlıklı olması kaçınıl
mazdır. 

Hidrolik santrallar yönünden ilk etapta üzerinde durulması gereken, Çoruh Nehri üzerin
deki baraj imkânlarından yararlanmak olmalıdır. Çamur gibi akan Çoruh Nehri üzerinde 5 
adet proje Elektrik Etüt İdaresince yaptırılmıştır; böylece, korkunç boyuttaki erozyona da en
gel olunacaktır. 

Batı ülkelerindeki enerji üretim dağılımı incelendiğinde, termik santral ağırlıklı olduğu 
görülmektedir. Ülkemizde de bu kıstas üzerinden, kriter üzerinden hareket edilmesinde, kendi 
kaynaklarımızın kullanılması yönünden memleket menfaati vardır. 

Japonya, toplam enerjisinin yüzde 65'ini termal, yüzde 28'ini nükleer, yüzde 7'sini hidro
lik olarak elde ediyor. Fransa'da nükleer enerji oranı yüzde 60'lar mesabesinde. . 
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Kuruluşta maliyeti yüksek olmasına rağmen, 2000'Ii yıllarda, gelişen teknolojiyle yaygın 
olarak kullanılmaya başlanacak olmasının sebebi, şu anda kullanılan fosil yakıtların, yıllar
dan beri biriken karbonmonoksit emisyonuna sahip olması ve küresel ısınmaya yol açmasıdır. 
Bu açıdan, ileriye dönük güvenilir nükleer enerji teknolojilerini yakından takip etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Jeotermal yataklarımızın, ısı potansiyeli, MTA'nın belirlemiş olduğu değerlere göre, 31 500 
megavat olup, 5 milyon evin jeotermal enerjiyle ısıtılması demektir ki, yeni gelişen teknoloji
lerle, 61 kilometreye kadar taşınıp, jeotermal ısıtma yapılan ülkeler mevcuttur. 

Ayrıca, DSM programlarının; yani enerjinin talep yönlü idaresi, başka bir deyişle, ne za
man, nerede ne kadar enerji talebi olacağı esasına dayanan bu programların üzerinde durula
rak, yüzde 8 - 10 arasında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. 

Ayrıca, enerji nakil hatlarının yenilenmesi, yüzde 20'Iik bir enerji tasarrufu demektir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; en çok zarar eden kuruluşlardan biri olan bu ku
ruluşumuz, 600 işçi çıkarıp, tekrar bunların yerine imtihansız, kalifiye olup olmadığı bilinme
yen aynı sayıda işçi alımını gerçekleştirmiştir. 

TEK Yönetim Kuruluna TEK müteahhitlerinin getirilmesi, Atatürk Barajındaki trafo mer
kezlerine seri kapasitörler ihalesi meselesindeki dedikodular, yerli trafo üreticileri yerine Fran
sız firmasının tercih edilmesi, Genel Müdürünün istifası, genel müdürlük binası, misafirhane
si, Gölbaşı tesisleri, TEK'in özel şirketlere verdiği dağıtım alacaklarının takipsizliği, bu kuru
luşun niçin zarar ettiğinin sebeplerinden birkaçıdır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 80 milyar ton bilinen rezerve sahip linyit yatakla
rımızın işleticisi durumundaki TKİ, yine bu iktidar döneminde de gümrüksüz, fonsuz, dampingli 
fiyatlarla ithal edilen, kükürtdioksit oranı bizim kömürlerimizden daha fazla, karbonmonok
sit zehirlenmelerine sebep olan kömürler, kanserojen etkisi olduğu halde, Amerika'da dahi ya
kılması yasaklanmış petrokökların tasallutu altında kalmıştır. 

ANAP döneminde ithaline başlanan kömür için Meclis araştırması önergesi veren o gün 
ANAP yönetimine, "vatandaş soyuluyor, millet soyuluyor, dövizlerimiz belli boğazlara gidi
yor. Durup bakacak mıyız? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimler yiyor? Devlet, millete ne 
zaman sahip çıkacak?" diye bağıran DYP ve SHP, iktidarda olmasına rağmen, aynı soygun, 
aynı vurgun devam ediyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyor... Bu millete kim sahip çıka
cak? 

İnşallah, biz geleceğiz, Refah Partisi olarak biz sahip çıkacağız. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Geç kalmayın! 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — İnşallah... 
AHMET DERİN (Devamla) — TKİ Genel Müdürlüğü, kendi kömürlerimize sahip çık

malıdır. 
İthal kömürle çalışan tesislere son verilerek, işçi fazlalığı olan TKİ'de üretimini artıracak 

ve maliyetleri düşürecek bir sistem tatbik edilmelidir. 
Düşük kalorili Elbistan linyitlerinin, ilave termik santral kurularak değerlendirilmesi, bi-

riketleme tesisinin acilen kurularak, doğu insanının hâlâ tezek yakmaktan kurtarılması gerekir. 
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özel ocaklar bir bir kapanıyor... özel sektörden yana olan,bu Hükümet, bu ithal kömür
den dolayı, beş on aileyi ya da holdingleri zengin edeceğim diye, özel sektörü bile kendisi öl
dürüyor. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı birkaç kuru
luşa da değinmeden geçemeyeceğim. 

Petrol dışındaki madenlerin sahibi olan Etibank'ın büyük paralar kazanması gerekirken, 
yine iktidarların yanlış politikaları sonucunda ve "ucuzsa dışarıdan al" politikalarıyla, devlet
ten değil, kendinden değil, yabancı sermayeden medet bekliyor. 

GAP bölgesinden üç kat verim alacağımız ifade ediliyor. Orada bir tek gübre fabrikası 
yok... Mazıdağı fosfat yatakları vardır. Düşük fonla fosfat ithal edildiğini görüyoruz... Kimler 
zengin ediliyorsa?!.. 

O bölgeye demiryolu yapılmadığı için fosfatı satamıyoruz. Bitlis, Bingöl, Adıyaman'daki 
fosforlu demir yataklarından, demir ve fosfat üretilmesi ve üretilen fosfatın, bölgede kurula
cak, GAP'ta kurulacak olan gübre fabrikasında değerlendirilerek, GAP bölgesinde tüketilme
si konusunda yirmi yıldan beri hiçbir sonuç alınamayan projeler terk edilmiştir. Aynı tip cev
herlere sahip tran ise, Japonlarla işbirliği yaparak, 600 milyon dolarlık yatırımla, yılda 5.5 milyon 
ton demir ve 140 bin ton fosfat üretimini öngören projesini tamamlamak üzeredir. 

Madencilikte maliyetlerin yarısı nakliye giderleridir. Şırnak asfaltitleri ve Mazıdağı fos
fatları gibi maden yataklarına demiryolu yapılması önemli bir konudur. 

Brezilya'da geçen yıl, 5.9 milyar dolara tamamlanan ve 35 milyon ton demir cevheri üreti
mi öngören mega proje için demiryolu yapımına 3.2 milyar dolar ayrılmıştır. 

Dünya bor rezervinin yüzde 70'ine sahip olan ülkemiz, entegre tesisler kuramadığı için, 
büyük bir bölümünü, işlemeden satmak mecburiyetinde kalıyor. 

Turhal'daki dünyanın sayılı antimuan madeni kapanmıştır. Devlet, bu kuruma sahip çık
malıdır. 

Demiriyle, bakırıyla, kromuyla, tronasıyla, sodasıyla, boraksıyla, uranyumuyla, petrol ve 
doğalgazıyla zengin olan bu ülke, niye fakirdir?!. Enflasyon, işsizlik ve fakirlik; ancak, üre
timle yenilebilir. Bunu hâlâ hükümetler anlayamamıştır veyahut da işlerine gelmemektedir... 

Bankacılık konusuna da değinmeden edemeyeceğim. Ziraat Bankası misali, Etibank'ın da, 
batık kredilerini tahsile, Hacı Ali Demirel ile başladığını basından okuduk. 

Yarab, ne günlere kaldık! Bu Hükümete giren bakanların kendileri veya akrabaları hep 
durumlarını düzeltti; fakat, memleketimiz gittikçe fakirleşiyor!.. Bu Hükümete, "batık kredi
leri kurtarma hükümeti, bütçesine de, "borç ödeme bütçesi" demek, galiba en doğrusudur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; TTK'da, üretim, artacağı yerde, gittikçe düşü
yor. Bakir sahalara kayılmalıdır. Bu ocaklar kapatılırsa, Somon balığı, Zonguldak'ı hiçbir za
man kurtarmadığı gibi, demir-çelik sektörümüz de, tamamen dışa bağımlı hale gelecektir. 

Zonguldak lawarlarının modernizasyonu ve flitasyon tesislerinin devreye girmesiyle, 1992 
yılı taş kömür üretiminin 5 milyon 350 bin ton olması öngörülmüştür; halbuki 1993 yılı prog
ramı, 3 milyon 350 bin ton üretim öngörmüştür. 

Amasra - B Projesi, 4 bin işçiyle 1 milyon 300 bin ton; Göbü - Kazköy projesi, 3 bin işçiyle 
1 milyon ton; Bağlık - tnağzı projesiyle 500 bin ton kömür üretimini öngörmekle beraber, he
nüz hiçbir faaliyet gösterilmemiştir. 
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Projelerde öngörülen işçi başına üretim, Zonguldak'ın mevcut işletmelerinde de sağlanır
sa, bu Kurumun, bu havzanın zarar etmesi mümkün değildir. 

Demir-çelik tesislerinin durumuna geliyorum. Elimde 12 kasım tarihini taşıyan yöresel bir 
gazete var; gazetede diyor ki : "Kontinü kütük makinesi bu yıl ihaleye çıkarılıyor" 

Hele şükür, kontinü kütük makinesi bu ay ihaleye çıkarılıyormuş!.. İnşallah çıkmıştır. 
17.3.1992'de yine bu kürsüden uyarmıştım; İskenderun yüksek fırın mekanizasyonu mo

dernizasyonu gecikmemelidir; gecikirse çok şey, kaybederiz. Bu yapılırsa, yüzde 35-50 kapasi
te artışı sağlayacaktır ki, bu Karabük değerini ilave etmek demektir. 

Hizmet toplumu olmak için, önce üreteceksin, sanayileşeceksin. "Ağır sanayiden 
çekileceğiz" diyen devlet, nasıl sanayileşecek, yüksek teknoloji nasıl kurulacak? Dünyada bir 
örneği gösterilemez. Dışarıdan düdükle sanayi toplumu olunmaz; alfabe bilmeden roman 
okunmaz. 

Yüzeysel tedbirlerle bu iş düzelmez. Demir çelikteki yatırımlar devam etmelidir. Alaton'a, 
Fransıza satmak, bizi kurtarmaz. 

Sosyal ve sanayi planları yirmi, yirmibeş yıllık yapılır. Dünya, yüzde 30 hurda, yüzde 70 
ham kütük kullanıyor. Niye biz demir rezervlerimizi çalıştırmıyoruz? Niye çelik konstrüksiyon 
tesislerimiz Erzincan'ı kurmadı da, birkaç müteahhit zengin edildi? 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemizdeki hidrolik potansiyelin değerlendiril
mesiyle, mevcut hidrolik santrallarm korozyon ve kavitasyondan dolayı yenilenmesi için çok 
büyük ehemmiyet arz eden hidrolik türbin ve jenaratörleri, kesici ve ayırıcı trafo merkezlerini 
imal edeni norm kadrosu 1 100 civarında olmasına rağmen, sadece 450 personelle çalışan TEM-
SAN, Diyarbakır'daki fabrikasıyla işçi istihdamına müsaittir. Ancak, devlet yardım elini daha 
fazla uzatmalıdır. Bu sektörün özel sektör için cazip olmadığı, tüm dünya ülkelerinde kamu 
yatırımlarıyla karşılanmakta olduğu da malumdur. 

TEMSAN, yurt dışı tekliflerinde özel teşviklerle korunmalı ki, daha düşük fiyatlar vere
bilsin, dünya pazarına da girebilsin. 

Kesici ve ayırıcılarda yüzde 99 yerli üretim yapabilen bu kuruluş, 5 metre çapında Gezen
de Hidrolik Santralinin vanalarını da imal etmektedir. 

Kapsam dışı mühendis ve teknisyenlerin bu tesiste tutulabilmesi için, maaşlarının yeterli 
düzeye getirilmesi ve bu suretle yetişmiş uzman kadroların devamının sağlanması şarttır. 

Bakanlığa bağlı GERKONSAN, Türkiye ve yakın komşu ülkelerin en büyük çelik kons
trüksiyon fabrikasıdır; bu fabrika için, Türkî cumhuriyetlerde iş imkânları araştırılmalıdır. 

Çinko, kurşun işletmeleri hâlâ onbeş yirmi yıllık makine parkıyla devam etmemelidir. 
Karadeniz Bakır İşletmeleri, finansman sıkıntısından kurtarılmalıdır. 
DİTAŞ, petrol taşımacılığından ya elini çekmeli ya da devlet tarafından desteklenmelidir. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; konuyu toparlarsam... 

BAŞKAN — Süreniz doluyor. 
AHMET DERİN (Devamla) — Keseceğim efendim. 
Benden sonra, şahsı adına konuşacak olan, arkadaşım Mustafa Baş, petrol ve doğalgaz 

rezervlerine değinecektir; bu nedenle vakit israfı yapmak istemediğim için, bu konuya değin
meyeceğim. 
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Konuyu şöyle toplamak istiyorum : 
Birincisi: Uzun vadeli millî bir enerji ve madencilik politikası şarttır. Amerika bile, yirmi, 

yirmibeş yıllık enerji politikasını bugünden tespit etmiş ve kömür yataklarına, linyit yatakları
na ağırlık vermiştir. 

İkincisi : Faize dayalı ekonomik sistemden vazgeçilmelidir. Yatırım ve üretim artışı sağ
lanmadıkça, faiz daha büyük yük getirecektir, faizin olduğu yerde yatırım yapılamayacaktır. 
Bugün, Madencilik Fonu bile, yüksek faizden dolayı, madenciler tarafından cazip görülme
mektedir. Ülkemiz; ne çekiyorsa, bugünkü aşırı faizci sistemden çekmektedir. 1991'de işletme
cilik yönüyle 9 trilyon kâr eden kamu iktisadî teşekkülleri, faizci sistemden dolayı, holdingle
rin bankalarına ödediği 27 trilyon liralık faizden dolayı 18 trilyon lira zarar etmek mecburiye
tinde kalmışlardır. 

Bu sistem değişmelidir, bu düzen değişmelidir. Değişmediği müddetçe, ne enflasyona çare 
bulunacaktır ne işsizliğe çare bulunacaktır ne yatırım yapılabilecektir ne de ülke fakirlikten 
kurtulabilecektir. -

Üçüncü tavsiyemiz : KİT'leri, iktidar arpalığı olmaktan çıkarmalıyız. Genel müdür ve üst 
düzey yöneticilerinin ehil kişilerden seçilmesi şarttır. Politikacıları, politikayı; siyasetleri, siya
setçileri KİT'lerin sırtından indirmeliyiz. Bu KİT'lerin kurtuluşu başka türlü mümkün değildir. 

Dördüncü tavsiyemiz : İşgücü kayıpları önlenmeli; grevler, lokavtlar engellenmeli; bunun 
için de, eşel mobil sistemine geçilmelidir. .. ' 

Hukuken engellemek mümkün değildir, işçi haklarıdır, serbest bırakılmalıdır; fakat, eşel 
mobil sistemiyle, bu tür faaliyetlerinin, iş kayıplarının önüne geçilmelidir. Yine, 4,5 süren grev
lerden sonra, Hükümetler, işçinin istediği ücreti ödemiş; fakat, tesisler zarar eder hale getirilmiştir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Refah Partisine yakışmıyor bu sözleriniz! 
BAŞKAN — Sayın Derin, bugün, biraz sonra başka talepte de bulunacaksınız; onun için, 

lütfen sürenize uyun. 

AHMET DERİN (Devamla) — Kaç dakikam var efendim? 
BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. 
AHMET DERİN (Devamla) — Bana, "süreniz var" dediğiniz için devam ediyordum. 
BAŞKAN — "Süreniz doluyor" dedim ben. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, konuşma, tamamen grup adına yapılıyor; 

diğer arkadaşımız şahsı adına söz almıştır. 

BAŞKAN — Anlamadım?., 
AHMET DERİN (Devamla) — Efendim, ben, konuşmayı grup adına yapıyorum. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Arkadaşımız konuşmaya saat 10.10'da başlamışlardır, da

ha 3 dakikası vardır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
AHMET DERİN (Devamla) — Efendim, "vaktiniz var" dediğiniz için ben devam edi

yordum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, "süreniz doluyor" dedim. Konuşmaya 10.07'de başladınız. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, süreyi ben de takip ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Kazan, lütfen oturun. Süreyi benim kadar takip etmiyorsunuzdur. 
AHMET DERÎN (Devamla) — Bugün, Petkim ve Aliağa'da işçiler çatışıyor, yarın TTK 

ve TKÎ'deki işçiler de çatışmaya başlayacaktır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ama bu kadar toleransınız olmalı Sayın Başkan, sizden an
layış bekliyoruz. 

BAŞKAN — Laf atmayın. 
AHMET DERÎN (Devamla) — Maden işçisi, en yüksek ücreti alması gerekirken, bugün, 

en düşük ücreti almaktadır, iki, üç aydır toplu sözleşmeleri imzalanamamıştır ve bir an önce 
bu işçilerimizin sıkıntısı giderilmelidir. 

Kıt kaynaklarımızı, üretimi artırıcı sektör ve yatırımlara aktarmalıyız. Kredileri, iş yapan
lara, projelere vermeliyiz. Eğer, hayalî altın arayanlara verirseniz, batar. Etibank, eski dönem
de, madenciye kredi vereceğine, özel okulculara, Hacı Ali Demirel'e, çikolatacıya, dericiye, ge
miciye vermiş; bağlı kuruluşlar, madenci kuruluşlar yatırım yapacak kredi bulamamıştır. 

Altıncı tavsiyemiz : Devlet bakanlıklarından birisi de, "Maden Bakanlığı' ' haline dönüş
türülerek, MTA Maden Dairesi Madencilik Fonu bu bakanlığa bağlanmalı, bünyesinde "Kö
mür Enstitüsü" kurularak, yakma teknolojilerini geliştirmelidir. 

Üniversitelerin konuyla ilgili bölümlerinden oluşan istişarî kurullar oluşturulmalı ve üre
time katkıları sağlanmalıdır. 

Maden potansiyelimiz tam olarak tespit edilip, kamu ve özel sektör eliyle işletilmelidir. 
İtalyanlar, sadece mermerden, bizim maden ihracatımızın üç katı ihracat gerçekleştirmektedir. 
Biz de hâlâ "çağ atladık" diye uyutuluyoruz, hâlâ çamur atlıyoruz. Bazı yörelerimiz hâlâ taş, 
tunç devrini yaşıyor. 

En mühimi, maden, yol ve makineyle olur; üretim, fabrikayla olur. Bunun için, ağır sana
yie ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. 

En önemli hususlardan bir diğeri de, inançlı kadrolardır. Çünkü, her şey insan içindir ve 
inşanla olur. Bu düzen ve bu sistem, dünya düzenleri, insanı ihmal ettiği için iflas etmektedir. 
Bu saydıklarım, gayri millî, taklitçi, faizci düzenin tedbirleri değil, adil düzenin tavsiyeleridir. 
Gelin, dönelim adil düzene. Siz tatbik edin, sizleri alkışlayalım. Bu ülke hepimizin, kurtuluş, 
adil düzende ve millî görüştedir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu bütçenin ülkemize, Enerji Bakanlığına ve personeline hayır
lı olması dileğiyle, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Derin. 
•* Sayın milletvekilleri konuşurken, kürsüde de saatlerini kullanırlarsa iyi olur. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Tunceli Milletvekili Sayın Sinan Yerlikaya, bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VAHDET SÎNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, "de
ğerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, gerek Grubum adı
na, gerek şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın vazgeçilmez girdilerinden biri de enerjidir/Enerji, 
sanayileşmenin, gelişmenin ve kalkınmanın temelidir. Dolayısıyla, ülkenin enerji üretimiyle doğ
rudan ilgili olan doğal zenginliklerini arayıp, bulup, ülke ekonomisine sunan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının, bir yatırım bakanlığı olduğu ve önemli bir bakanlık olduğu da ortaya 
çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1963 yılında enerji ihtiyacımızın yüzde 80'i yerli kaynaklardan karşı
lanırken, 1990 yılında bu oran yüzde 54'e inmiştir. 

Bu sonuç, geçmiş idarelerin sağlıklı ve iyi politikalar uygulamadığından meydana gelmiş
tir. Bu nedenle, dışa bağımlı olma şanssızlığından kurtulamamış bulunuyoruz ve hâlâ da ener
ji politikamızı dışa bağımlı olarak sürdürmekteyiz. ' 

Ülkemizin kalkınmasında büyük önemi olan ve hızla ekononıik ve sosyal büyümenin ül
kemizde gerçekleştirilmesi için, enerji durumumuzu, bu büyümeyi destekleyici biçimde ve yurt 
içi üretimi artırıcı şekilde yatırım faaliyetlerine girerek, ülke hizmetine sunmak mecburiyetin
deyiz. Başka bir anlatımla, enerji sektörünü, ülkede darboğaz meydana getiren bir sektör du
rumundan, ekonomiyi sürükleyici ve hızlı kalkınmayı sağlayıcı bir sektör durumuna getirmek 
için, sektördeki mevcut problemlerin çözülmesi ve yapısal değişikliklerin bir an evvel hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. ( 

Yapılacak ilk iş, ülkenin enerji kaynakları envanterinin çıkarılarak* enerji ana planı şek
linde bir planın hazırlanmasıdır. Bu konuda sağlıklı sonuçların alınabilmesi için bir veri ban
kasının kurulması, ayrı bir gerçektir. 

Çevre faktörünün de göz önünde tutulması hasebiyle, hazırlanan enerji ana planının, ön
görülen sonuçlara ulaşması için, enerji alanında faaliyet gösteren bütün kuruluşların, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı çatısı altında toplanması gerekmektedir. 

Ayrıca, enerji konusunda gelişen teknolojileri takip etmek ve ülkemize uyarlamak için, 
gerekli geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak üzere, Bakanlığa bağlı bir "Enerji 
Enstitüsü" kurulması gerekmektedir. 

2000'Ii yıllara az bir süre kala, Türkiye'nin önünde, önemli bir ithal enerji faturası dur
maktadır. 

Sanayinin artan talebi, geçmişte olduğu gibi, ucuz enerjiyle karşılanamaz. Ülkemizde enerji 
üretimi ve tüketiminin birincil kaynakları açısından durumumuz gözden geçirildiğinde, ulusal 
enerji politikasının nasıl olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Projesi, teknoloji
si, ağır ve duyarlı makineleri, mühendislik uygulamaları ve finansmanıyla dışa bağımlı politi
kanın, ulusal enerji politikasına dönüşmesinin, Hükümetimizin çalışmaları içinde mutlaka yer 
alması gerekmektedir. 

Bir ülkede kişi başına enerji tüketimi, o ülkenin millî gelir seviyesi, iktisadî kalkınması 
ve insanlarının hayat standartlarıyla yakından ilgilidir. Birçok ülkede ekonomik gelişmelerin 
sağlanması yönünde verilen mücadeleler, sanayileşmenin hızlanmasını ve dolayısıyla kişi başı
na tüketilen enerjinin yükselmesini, yani artmasını temin etmek içindir. Çünkü, günümüzde 
elektriksiz hiçbir şeyin düşünülemeyeceği açıktır. Bu nedenle amaç, güvenli ve kaliteli elektri
ği, hem ekonomik hem de sürekli olarak tüketime sunmaktır. 

Elektrikte kalitenin sağlanması, frekans ve gerilimin sabit tutulmasına bağlıdır. Özellikle, 
bu gerilimde büyük düşüşler olduğunda, kaliteli bir enerjiden söz edilemez. Bugün Türkiye'nin 
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birçok kesiminde yüzde 20, yüzde 30'lara varan gerilim düşümlerine rastlamaktayız. Bu gibi 
yerlerde tüketicilere, 170-180 volt gerilimli elektrikler sunulmaktadır. Bu gerilimdeki bir elek
trik de kalitesiz demektir. Kalitesiz elektrik nedeniyle, elektrikli aygıtlar ya çalışmamakta ya 
düşük verimle çalışmakta ya da ömürleri az olmaktadır. Bu nedenle, kaliteli elektriğin sunumu 
için, üretim, iletim, dağıtım tesislerinin ve alçak gerilim şebekelerinin, bir an önce iyileştiril
mesi zorunludur. 

Belli bir program çerçevesinde, topluma, yeterli ve kaliteli elektriğin sunulması için, elek
triğin, üretim, iletim, dağıtım ve satışının bir bütün olarak düşünülmesi ve yatırımların bu an
layışla yapılması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılında dünyada üretilen enerji, 80 milyar 100 milyon ton pet
role eşdeğer olmuştur. Bu enerjinin yüzde 38'i petrol, yüzde 20'si doğalgaz, yüzde 30'u kö
mür, yüzde 6,6'sı hidroelektrik ve yüzde 5,4'ü nükleer enerjiyle karşılanmaktadır. Bu göster
geler, son yıllarda, petrolün aleyhine, doğalgaz ve nükleer enerji lehine bir değişme göster
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, yüzyılımıza damgasını vuran, insanlığın gelişiminin en önemli un
surlarından biri de petroldür. Petrol, tüm alternatif enerji hammaddesi arama ve uygulama 
çabalarına karşı, son yüzyılda, ekonomik, politik ve teknolojik yönden, toplumsal ve uluslara
rası ilişkileri etkileyen bir olgu haline gelmiştir. Bugün, dünya enerji tüketiminin yüzde 40'ı, 
ülkemiz enerji tüketiminin ise yaklaşık yüzde 44'ü petrolle karşılanmaktadır. 

Ülkemiz, etrafındaki Ortadoğu ülkeleri kadar zengin petrol yataklarına sahip değildir; fa
kat, ülkemizde petrolün olduğu bilinen bölgelerde de, yeterli jeolojik, jeofizik arama ve yatı
rım çalışmaları yapılmamıştır. 

Tükettiği enerjinin yarıdan fazlasını ithalat yoluyla karşılayan ülkemizde, enerji ithalatı
nın dörtte üçünü hampetrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. 1990 yılında, petrol ithalatı 
için yaklaşık 4,4 milyar dolar ödenmiştir, 1991 yılı sonunda ise 3,4 milyar dolar ödendiği belir
tilmektedir. 

Petrol ithalatının, toplam ithalatımız içindeki payı, 1990 yılında yüzde 22, 1991 yılında 
yüzde 16'dır. Görülüyor ki, petrolün enerji tüketimi içindeki payında giderek bir azalma mey
dana gelmektedir. 

1990 yılında, toplam enerji tüketiminin yüzde 50'si petrolden sağlanırken, kömür ve do
ğalgaz kullanımının artması sonucu, bu pay, 1991 yılında yüzde 40'a düşmüştür. 

Petrolün yoğun olarak kullanıldığı ulaştırma sektörü, toplam petrolün yüzde 36'sını tü
ketmektedir. Sanayi sektöründe yüzde 22, ısınma ve diğer kullanımda yüzde 29, elektrik sant
rallerinde yüzde 5, tarımda ise yüzde 8 oranında petrol tüketilmektedir. 

Bu sektörlerin petrol tüketimleri, kömür, doğalgaz gibi alternatif kaynaklarla ikame edi
lirken, uluştırma sektörü petrol talebinin, bugünkü teknolojiyle, ekonomik olarak başka kay
naklarla ikamesi mümkün değildir. 

Ülkemiz, petrol ihtiyacının geri kalan bölümünü 16 ayrı ülkeden ithal etmektedir. Ayrıca 
ülkemiz, halen Rusya'dan yapılmakta olan doğalgaz ithalatına ilave olarak, petrolün tüketim
deki ağırlığını hafifletmek için, Cezayir'den de soğutulmuş gaz ithalatı yapmayı amaçlamaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, rahatlıkla söyleyebiliriz ki, geçmiş Hükümetler, ne yazık ki, sağlıklı 
bir petrol politikası oluşturamamışlardır. Ülkemizde bugüne kadar açılan kuyu sayısı 2 400 
civarındadır; bunun da, yalnız 800 kadarı arama amaçlıdır. Ülkemizde yılda ortalama 60 kuyu 
açılırken, bu sayı Amerika'da 80 bin, Romanya'da 600, italya'da 150, Fransa'da ise 130'dur. 

Yine, geçmiş iktidarlar, petrol aramaya yönelik yatırım miktarlarını da çok düşük tutmuş
lardır. 1981 yılında, ulusal kuruluşlara ayrılan pay 114 milyon dolar iken; bu pay, 1985 yılında 
60 milyon dolara, düşmüş, 1991 yılında ise 97 milyon dolar olmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ayrılan yatırım sermayesinin çok büyük bir kısmı, 
jeolojik ve jeofizik üretimlere harcanmaktadır. Şunu da hemen belirteyim ki, deniz alanların
daki petrol arama çalışmaları daha çok, küçük ve sınırlı kalmaktadır. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 1983 yılında, ANAP Hükümeti zamanında çıkarı
lan Petrol Yasası, ulusal şirket olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı açısından hiçbir ayrı
calık getirmemiştir; getirmediği gibi de özel ve yabancı petrol arayıcıları için sayısız teşvik mad
delerini içermiştir. 

Bu teşvik ve bu imkânlara karşı, yabancı şirketler, 1983 yılından bu yana* arama yatırım
larına yönelmemişlerdir. 

Görülüyor ki, petrol, daha uzun yıllar, enerji ve sanayi maddesi olarak ülkemizde yaşam
sal etkisini sürdürecektir. Bu nedenle, petrol politikamızın temeli olan yerli üretimin maksimi
ze edilmesi, Hükümetten en büyük temennimizdir. 

Yakın geçmişe kadar, sadece sağlık amacıyla kullanılan jeotermaİ enerjiden, günümüzde 
ya doğrudan ısıtmada ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek yararlanıldığı bir gerçektir. 

Bugün, jeotermaİ enerjiyi yaygın olarak kullanan ülkelerin başında Amerika Birleşik Dev
letleri, Filipinler, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, İzlanda ve Meksika gelmektedir. 

Jeotermaİ enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcak
lığı sürekli 20 santigrat dereceden fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına 
oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen, sıcak su ve buhar olarak 
tanımlanabilir. 

Jeotermaİ enerjinin tüketimi, başta elektrik üretimi olmak üzere, ısıtmacılık, akışkanların 
kimyasal üretimi, kurutmacılık, ağartma, bitki ve balık kültüründe kullanılmaktadır. Önümüz
deki yıllarda yeni enerji kaynağı olarak jeotermaİ enerjinin önemi gün geçtikçe büyümektedir. 
Maliyeti de çok düşük bir değerdedir. , 

Alp - Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunan genç tektonik etkinlikler sonucu geli
şen grabenlerin, yaygın volkanizmanın doğal buhar ve gaz çıkışların, hidro termal alterasyon 
ve sıcaklıkları yer yer 100 santigrat dereceye ulaşan altıyüzün üzerindeki sıcak su kaynağının 
varlığı, Türkiye'nin önemli bir jeotermaİ enerji potansiyeli taşıdığını göstermektedir. 

Bugün Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 42'si ısıtmacılıkta kullanılmaktadır. Türkiye'
de bulunan jeotermaİ ana enerji kaynaklarının yüzde 90'ı ısıtmacılığa uygun niteliktedir. Bu 
nedenle, jeotermaİ enerji potansiyelimizin önemli bir bölümünün devreye girmesi için, Hükü
metimizin, gerekli önemli adımları atmasını beklemekteyiz. Bu nedenle, jeotermaİ enerjinin * 
gelişimini hızlandıracak olan jeotermaİ enerjiyle ilgili yasal düzenleme ve işbölümünün bir an 
önce yürürlüğe girmesini beklemekteyiz. Bu nedenle, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür
lüğüne gerekli desteğin verilmesi de ayrı bir gerçektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk onbeş yılı bir ya
na bırakacak olursak, tutarlı ve istikrarlı bir madencilik politikasının olduğu söylenemez. Oy
saki, yaşamın koşullarından ve ekonominin konularından önemli birisi, üretimdir; üretimin 
unsurlarındanbiri de doğal kaynaklardır. Doğal kaynakların arasında madenlerin önemli bir 
yeri vardır. Madenler, üretimin, hem hammadde hem de enerji kaynağı olarak girdisini oluş
turmaktadır. 

Türkiye, jeolojik yapısı itibariyle zengin maden yataklarına sahip bulunmaktadır. Cum
huriyet döneminde madencilik alanında ele alınan ilk konu, teknik eleman sorunu olmuştur. 
1924 yılında Zonguldak'ta Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi açılmıştır. 

Kamu kesimi madenciliğinin örgütlenmesi için, ilk girişim 1925 yılında Türk, Sanayi ve 
Maadih Bankasının, 1933 yılında ise Petrol Arama ve tşletme idaresi ile Altın Arama ve İşlet
me idaresinin kurulmasıyla olmuştur. 

Ancak, sonuç alıcı girişimler, 1935 yılında, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün ve Etibank'm 
kurulmasıyla gerçekleşmiştir; bunlara, 1954 yılında kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı ve 1957 yılında kurulan Türkiye Kömür işletmeleri de katılmıştır. 

Elliyedi yıl önce, maden aramak üzere kurulmuş ve benzeri dünyada az görülen bir kuru
luşun; yani Maden Tetkik Arama Enstitüsünün, bunca yıldan sonra nasıl organize edilmesi 
gerektiğinin hâlâ tartışılır olması ve doğru dürüst bir maden yasasının olmayışı, madenciliğe 
nasıl baktığımızı ortaya koymaktadır. 

işte, bu nedenledir ki, Türkiye, büyük oranda, hâlâ elli yıl öncesine kadar bulunmuş ma
denlerini işletmekte olup, özellikle son yirmi yılda, kayda değer bir rezerv bulunmamıştır. 

Türkiye, hâlâ 1/25 000 ölçekli jeolojik paftalarını bitirememiştir, maden aramanın altya
pısını oluşturamamıştır. 

Bugünkü durumdan kurtulmak, Hükümetimizin üstünde durması gereken bir husustur. 
Türkiye, kaynak sıkıntısı çeken her gelişmekte olan ülke gibi, her şeyden önce, kendi kaynakla
rından sonuna kadar yararlanmayı hedef almalıdır. 

Madenlerin sistemli aranmasına yönelik programlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. Maden 
Dairesi, hem madencilik politikasını belirleyeceklere ışık tutabilmen*. ve hem de madencilere 
danışmanlık yapabilmelidir. 

Maden Dairesi, ekonomik, teknik ve malî konularda uzman kadrolarla donatılmalı, taşra 
örgütüne sahip güçlü bir örgüt olmalı ve bu örgüt, dış müdahalelerden etkilenmeyecek bir ya
pıya kavuşturulmalıdır. Benzer alanlarda etkinlik gösteren ve giderek aynı işleri yapan kuru
luşlarla, Elektrik işleri Etüt idaresi, MTA, TPAO, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleriyle ko
ordinasyonu sağlanmalıdır. Bu kuruluşların bulgularından, birbirlerinin yararlanmalarının yollan 
aranıp bulunmalıdır. 

Madenlere, yapacağı işle ilgili bir eğitimden geçmemiş hiç kimsenin girmemesi sağlanma
lıdır. Bu amaçla, devlet, işçi, operatör, çavuş, tekniker eğitimine ağırlık vererek, madenlerde 
verimin artmasını, ileri teknolojinin kullanılmasını, dolayısıyla maliyetlerin azaltılmasını ko-
laylaştırmalıdır. 

Kamu kuruluşlarının madencilikte yatırımları engellenmemelidir. Bunların, özellikle ras
yonel olarak çalışmaları için olanak sağlanmalıdır. Madenlerin kırsal kesimde, genellikle yerleşim 
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alanlarından uzak yerlerde olması nedeniyle, madencilerin en önemli yatırım girdileri arasında 
görünen, yol, elektrik, su gibi altyapı niteliğindeki harcamalara, devlet bir biçimde katılmalı, 
bu konularda maden işletmecilerine kolaylık ve öncelik tanınmalıdır. 

Madenciliğin temel mevzuatı 3213 sayılı Maden Yasasının, işlemediği, bugün herkesin üze
rinde birleştiği bir konudur. Hiç zaman yitirilmeden yeni bir yasa hazırlanmalıdır. Bu hazırlık
larda işi iyi bilen hukukçularla, Maden Mühendisleri Odasının da yer alması istenmelidir ve 
bu gerekmektedir. 

Madenlerden yararlanmak için, öncelikle, onların aranıp bulunması gerekmektedir. Türki
ye'de kapsamlı ve sistemli bir maden arama seferberliği başlatılmalıdır. 

Devlet, madencilikte gerekli işgünün eğitimini üstlenmelidir. Bu nedenle, özet olarak söy
lemek gerekirse; Maden Tetkik Arama Enstitüsünün desteklenmesi ve Türkiye'nin gelişiminde 
saygın yerini almasını beklemek, en doğal beklentilerimiz arasında bulunmaktadır.. 

Madencilik mevzuatını yürütecek ve madenleri denetleyecek örgüt, Başbakanlığa bağlı, 
ekonomik, teknik ve malî konularda uzman kadrolarla donatılmış, taşrada örgütlenmiş ve dış 
müdahalelerden etkilenmeyecek bir yapıda olmalıdır; bu konuyu yukarıda da belirtmiştim. 

Sayın milletvekilleri, enerji sektöründe çevrenin yer almadığı herhangi bir konunun olma
dığı bir gerçektir. Enerji ve çevre dediğimiz zaman, artık çevre konusu, enerji sektörünün geli
şimini engelleyen bir faktör olarak görülmemelidir. Enerji sektörüne, çevre düzenlemelerini, 
çevre tedbirleri alınarak bakılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, enerjiyi yeterli üretmek, enerji
nin sürekliliğine dikkat etmek, kesikliğe meydan vermemek, ekonomik üretmek ve enerjiyi te
miz üretmek önemlidir. Böylece, enerji kaynaklarının üretim ve tüketiminde, ekonomi ve çevre 
kriterleri altında çevreye olan zararı en aza indirilecek biçimde, kaynakların optimum planla
masını sağlayacak, yeni ve dinamik, uygulanabilir bir mastır planı yapılmalıdır, 

Çevre yollarındaki ve şehir içindeki aydınlatmalara büyük önem verilmelidir. 
tlçe bazındaki işletmelere, en az bir elektrik mühendisi verilmesi sağlanmalıdır. 
Kışı ağır ve şiddetli geçen yörelerdeki birimlerde, kar üzerinde yürüyen paletli araçlar bu

lundurulmalıdır. 
Kentlerdeki trafolar, antenlerle, yeraltında gizlenemeyen elektrik kablolarının, görsel çev

re kirliliğinin yanında, ölümle sonuçlanan tehlikelere yol açtığı da bilinmektedir. Binalardan 
binalara uzanan elektrik kablolarının modasının artık geçtiği, çağın getirdiği modern koşulla
ra uyulmasının zamanı geldiği de ayrı bir gerçektir. 

Kömür üretimiyle ilgili teknolojik gereklilik giderilmelidir. 
Yeterli personel yetiştirilmeli, üretimde çalışan, gerek personelin ve gerekse işçilerin iş gü

venliği, çalışma koşulları ve ücretleri çağdaş anlamda düzeltilmelidir. 
Bu duygularla 1993 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, vatan

daşlarımıza, Bakanlığımıza hayırlı ve başarılı sonuçlar getirmesini diliyor, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyelerini tekrar saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yerlikaya. 
Anavatan Partisi Grubu adına, daha önce Sayın Muzaffer Arıcı'nın konuşacağını ifade 

etmiştik; ancak rahatsızlığı dolayısıyla gelemediği için, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Fahrettin Kurt konuşacaktır. 

Buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bugün, Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren, dünyada kalkınmışlığın se
viyesini belirleyen enerjiyle ilgili bütçeyi konuşmak için toplanmış bulunuyoruz. 

Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, daha önceki bütçelerde de Türkiye'nin enerji kaynakları
nın, doğal kaynaklarının zengin olmadığı, genellikle enerji yönünden dışa bağımlı olduğu, ener
jinin birincil hammaddesi olan petrol yönünden fakir bir ülke olduğu, sık sık tekrarlanmıştır. 
Dolayısıyla, Türkiye'nin, kendi doğal şartlarını dikkate alarak, çok dikkatli bir şekilde enerji 
projeksiyonları oluşturması kaçınılmazdır; hatta Türkiyemizin geleceği bakımından son dere
ce hayatî önemi haizdir. 

Türkiye, bugün kömür kaynakları bakımından da, dünyada yeni keşfedilen kömür kay
naklarıyla kıyaslandığı zaman, son derece kalitesiz, kalorisi düşük, kükürt oranı yüksek kay
naklara sahip bir ülkedir. 

Hidrolik kaynaklarımıza baktığımız zaman, şu anda değerlendirdiklerimizin dışında, tü
münü değerlendirebilsek, ancak 60-70 milyar kilovat/saat daha enerji elde edebileceğimizi var
sayarsak ki, bu da 400'ün üzerinde projeyi kapsamaktadır. Yani, bunların fizikî olarak gerçek
leşmesi bir anda mümkün olmadığı gibi, finansman bakımından da bunları kısa zamanda rea-
lize etmemiz mümkün değildir. O bakımdan, Türkiye'nin mutlak surette, enerji politikalarını 
geliştirirken, kendi kaynaklarını dikkate almasının yanında, komşularla bağlantılarını, sağla
ması, enerji ithal etmesi; yani şebekelerini birbirine bağlaması, bunun yanında da mutlaka va
kit kaybetmeden nükleer enerjiye geçme mecburiyeti vardır. Enerji Bakanlığında bu konuda 
birtakım girişimler olmuş; ama maalesef, hiç birisi neticelendirilememiştir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Genel Başkanınız bu konuda başka şeyler söylüyor 
Sayın Kurt! 

FAHRETTİN KURT (Devamla) — Biz kendi bildiğimizi söylüyoruz Sayın Gürkan. 
Nükleer enerji konusunda fazla tedirgin olmanın manası yok; bugün komşularımız bur

numuzun dibine nükleer santrallar kurmuşsa -Çernobil gibi- ve bütün komşular bundan etki
leniyorsa, bizim de enerji sıkıntımız varsa, bu konuda korkmamak ve bütün teknik önlemleri 
alarak, bizim de gelecekteki enerji ihtiyacımızı bu kaynaklardan sağlama yoluna gitmemiz, bana 
göre kaçınılmazdır. Bugün Belçika, ürettiği elektriğin yüzde 66'sını nükleer santrallardan, Fransa 
yüzde 50'den fazlasını, Almanya yüzde 44'ünü nükleer santrallardan elde etmektedir. Türki
ye'nin bu konuda geç kaldığını ve bu santrallerin kurulması için gerekli tedbirleri almasının, 
ülkeler arasında gerekli diyalogların sağlanmasının kaçınılmaz ve hatta hayatî önemi haiz ol
duğuna inanıyorum; ama buradaki zorluk şudur : Dünya nükleer tekelini elinde bulunduran 
yedi ülkenin, bu teknolojiyi başka ülkelere vermekte son derece cimri davrandıklarının, hatta 
bu teknolojiyi transfer ederken, bireyci gibi, kâr marjlarını ülkelerine transfer etmek istedikle
rinin bilincinde olmamız lazım. 

Türkiye'nin, enerji kaynaklarından doğal kaynaklarını özetledikten sonra, bugün geldiği 
durum, maalesef hepimizin çok övündüğü -bizim iktidarımız döneminde de üretim kapasite
mizi üçe katlamamıza, her köye elektrik verme teşebbüsünde bulunup, bunun neticesini almış 
olmamıza rağmen- gibi, iyi bir düzeyde değildir. Hâlâ tükettiğimiz enerjinin, fert başına 1 100 
kilovat/yıl mertebesinde olduğu dikkate alınırsa, bu rakamın, maalesef, dünya ortalamasının 
yarısından az ve yarışmakta olduğumuz Avrupa ülkelerinin de 1/6 boyutunda olduğunu görüyo-
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ruz. dolayısıyla, Türkiye'nin bu konuda son derece dikkatli ve büyük çapta yatırımlar yapması 
gerekliliğinin şartları ortaya çıkmış oluyor. 

Bütçeye baktığımız zaman, enerji yatırımları konusunda bütçede her hangi bir şey olma
dığını görüyoruz. Yalnız Çankırı Ortada'da bir yap-îşlet-devret santralı var ki, onun da, Türki
ye'nin geleceğinde tuttuğu yer son derece küçüktür. Bizim her yıl en azından 1 500 - 2 000 
megavatlık bir santrala başlamamız lazım, özellikle 1996 yılından sonrasını garanti altına ala
bilmek bakımından, geleceğimiz yönünden bunları planlamamız gerekmektedir. 

Türkiye'nin şu anda kömür yatakları bakımından, yapabileceği tek santral yeri olarak, 
kala kala Afşin Elbistan kalmıştır. Dolayısıyla Afşin Elbistan'da yeni birtakım düzenlemeler 
yapılarak, oradaki B ve C santrallarının süratle devreye girmesi için gerekli tedbirleri almak 
mecburiyetimiz vardır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve enerji deyince, çevreyi en fazla tahrip eden, en faz
la şanssızlık taşıyan ve bu konuda büyük eleştiriler alan sayın bakanların ve bakanlık persone
linin, çevre meselelerinde de son derece hassas olmak mecburiyeti vardır. 

Çağımızda çevrenin son derece ehemmiyet kazandığını ve hatta hayatın çoğu yerde öldü
ğünü de düşünürsek, Türkiye'nin de, hem madenlerin çıkarılması bakımından, hem santralle
rin çalışırken çevreye yaydıkları gazların tutulması bakımından, bakanlarımızın ve bakanlık 
personilinin dikkatli olmaları ve gereken tedbirleri almaları kaçınılmazdır. Ama unutmayın ki, 
bunlar son derece pahalı tesislerdir; yani Türkiye'nin bir yandan çevreye büyük ehemmiyet ver
mesinin yanında, bir yandan da, sanayileşmesini ve sanayinin de kanı olan enerjiyi ihmal et
memesi gerekmektedir. 

Sayın Bakanın, Gökova'da kurulan santralin bir ara kapatılacağını beyan etmesi -her hal
de Bakanlığa yeni geldiğinden- bana göre, Türkiye'nin şartları Ve gerçekleri içerisinde, talihsiz 
bir beyan olmuştur; sonra o beyanından vazgeçtiğini ve santralin gerekil tedbirler alınarak ça
lışmasına devam edeceğini beyan etmesi de sevindirici olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, enerji üretiminin yanında, bu enerji vatandaşlarımızın hizmetine su
nulurken, bunun kesintisiz, sürekli ve kaliteli bir şekilde dağıtılması esastır. 

Türkiye'de iletim şebekeleri bakımından büyük çapta sıkıntı ve darboğaz yoktur; ama, 
dağıtım şebekeleri fevkalade yetersizdir; hatta Ankara gibi büyük şehirlerde, kırk yıllık şebeke
lerle elektrik verilmeye çalışılmaktadır. Ufacık bir rüzgâr ye yağmurdan -çoğu zaman sizlerin 
de şahit olduğunuz gibi- elektrikler kesilmekte, vatandaşlarımız ya televizyon başında ya da 
günlük ihtiyaçlarını karşılarken, bu kesintilerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Dağıtım şebekelerinin düzeltilmesi için de çok büyük çapta finansman kaynaklarına ihti
yaç vardır. Tabiî, TEK'in şu andaki finansman yapısı da, bu yatırımları gerçekleştirecek dü
zeyde değildir. Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye'de elektriğin dağıtılması, üretilmesi gibi son 
derece önemli bir görev üstlenmiş olmasına rağmen, kaynaklarının bir kısmının Kamu Ortak
lığına transfer edilmesi -ki, bu toplam kaynakların yüzde 27'sine yakın bir meblağ tutmaktadır-
bir de 1980 öncesi yatırımlardan gelen dış borç faiz yükü ve kur farkı gibi nedenle bu kurumu, 
bu önemli görevlerini yerine getirmekte aciz duruma sokmuştur. Onun için, yapılacak önemli 
işlerden bir tanesi de -ki, bu Kamu Ortaklığına gelirlerin aktarılması, bizim dönemimizde 
başlatılmıştır- bir kaynak bir yerden bir başka yere transfer edilirken, bu kadar önemli bir gö
rev üstlenen kuruluşun da, kaynaklarının sağlam gelirlere dayatılması son derece önemlidir. 
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Bütün dünya ülkeleri, özellikle Batı Avrupa ülkeleri ve İskandinav ülkeleri şebekelerinin 
birbirlerine bağlanmasını halletmişler ve dolayısıyla, elektrik alışverişini kendi aralarında, kul
lanım saatlerine göre ayarlayıp, son derece ucuz maliyetlerle birbirlerine alıp satmaktadırlar. 

Türkiye'nin de, komşularıyla (güney, doğu ve batı komşularıyla) bu şebekelerini sağlam 
bir şekilde birbirine bağlama mecburiyeti vardır. Bunun iki tane faydası vardır : Bir tanesi, 
zaman farklılığından dolayı elektriğin yoğun ve pik olduğu saatlerde birbirlerine elektrik sata
rak elektriğin maliyetini ucuzlatmak; ikincisi, yedek kapasite dediğimiz yüzde 15 soğuk, yüzde 
15 sıcak kapasiteli elektrik santrallarından en azından yarısı kadar tasarruf edilmesi bakımın
dan fevkalade önemlidir. 

Mesela, Balkan ülkelerinde 80 bin megavatlık kurulu güç vardır. Eğer şebekelerimizi bir
birimize bağlayıp elektrik alışverişini yapabilsek, bu 80 bin megavatın yüzde 15 yedek soğuk, 
yüzde 15 sıcak yedeğini düşündüğünüz zaman, 24 bin megavat eder; yarısını tasarruf ettiğiniz 
zaman ise 12 bin megavat eder. Bugünkü şartlarda bir megavatlık bir santralin kuruluşunun, 
2 000 - 2 500 dolan bulduğunu düşünürseniz, 12 bin megavatın yaklaşık maliyeti 20 milyar 
doların üzerindedir. 

O balamdan, ülkelerin, hiç tereddüt etmeden, şebekelerini birbirlerine bağlaması ve bu 
maliyet unsurlarından da ülkelerin kendi millî ekonomilerinin tasarruf etmesi bakımından, bu 
ikili ilişkileri ve bağlantıları devam ettirmesi şarttır. 

Türkiye'nin bir yandan İtalya'ya, bir yandan da Azerbaycan'a, Türkî cumhuriyetlerine, 
hatta tran'a, güneyden de bizim zamanımızda başlayan Mısır'a kadar şebekelerini bağlamak 
mecburiyeti vardır. 

Şebekelerin birbirine bağlanmasının faydasını ve ehemmiyetini arz ederken, bu arada bü
tün Türk Milletini ve kamuoyunu yakından ilgilendiren ve üzen, Ermenistan'a elektrik veril
mesinin son derece sakıncalı olduğunu, hem Türk kamuoyunda hem de Azerbaycan kamuo
yunda büyük yankılar yarattığını da burada bir defa daha vurgulamak istiyorum. Çünkü, Er
menistan'ın elektriğini Sovyetler Birliği zamanında tamamen Azerbaycan karşılamakta idi; şe
bekeleri de tamamen birbirlerine bağlantılıydı. Aralarında ihtilaf çıkınca, Ermenistan üzerin
den Nahcivan'a nakledilen elektriği Ermeniler kesmiş, dolayısıyla Azerbaycan da Ermenistan'a 
yerdiği elektriği kesmiştir. 

Bizim zamanımızda Seydişehir ve İzmir'den alınan 15'er megavatlık 6 tane dizel santralın 
Nahcivan'da montesine başlanılmış -öğrendiğimize göre şimdi montajları bitmiş- bir de Nah
civan'a 30 megavatlık bir hat çekilmişti. Şimdi de 154 megavatlık hatlar çekilmektedir. Bu hat 
çekilmiş, yalnızca Nahcivan tarafı kalmıştır. 

Hal böyle iken, Ermenistan yıllar yılı Azerbaycan'dan elektrik almışken, bizim, Azerbay-
\ can'ın bu direnmesini kırıp, Ermenistan'a elektrik vermemezin manasını ve mantığını anla

mak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, demin de bir nebze belirttiğim gibi, Türkiye'de enerji politikalarının 
en fazla yoğunlaştığı Türkiye Elektrik Kurumunu, bir defa daha gözlerinizin önüne sermek 
istiyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumunun, bu kadar büyük görev üstlenmiş olmasına rağmen, finans
man yönünden son derece sıkıntıda Ve iki baskı arasında -pres altında- olduğunu söyledim. 
Bunlardan bir tanesi, 1980'den önce alınmış olan dış borçların ve onlarla yapılmış olan yatırım-
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İarın geri ödemesidir. Bu, 3,6 milyar dolar boyutundadır. Yani, bir orta boy Avrupa ülkesinin 
dış borcu kadar, Türkiye Elektrik Kurumunun borcu vardır. Tabiî, bunun bir kur farkı ve faiz 
ödemeleri, Türkiye Elektrik Kurumunun üzerine büyük bir yük getirmektedir. 

İkincisi de, daha önce belirttiğim gibi, TEK'in önemli gelirlerinden, yani, hidrolik baraj 
gelirlerinden büyük bir kısmının Kamu Ortaklığına aktarılması dolayısıyla, Türkiye Elektrik • 
Kurumunun, önemli bir gelirinden mahrum olmasıdır. 

Bunun yanında, Türkiye Elektrik Kurumu, özellikle 1982 yılında yapılan mevzuat deği
şikliğiyle belediyelerin yaptıkları elektrik işlemlerinin Türkiye Elektrik Kurumuna devrinden 
dolayı, Kurum bir defa, son derece sağlıksız şebekelerle karşı karşıya kalmış, büyük çapta yatı
rım gerektiren bu şebekelerin ıslahının yapılması, modernizasyonu yanında, o devirle beraber 
29 bin kişi, Türkiye Elektrik Kurumu personeli olmuştur. Tabiî, hiçbir belediye başkanı, çok 
beğendiği elemanlarını Türkiye Elektrik Kurumuna vermemiştir. O devirlerden gelen 29 bin 
kişi, eski grupla beraber birbirine akuple olamamış, kaynaşamamış ve bir kabuklaşma olmuş
tur. Bu yetmiyormuş gibi, köy devirlerinden de 4 800 kişi Türkiye Elektrik Kurumuna intikal 
etmiş, dolayısıyla üçüncü bir kabuk teşekkül etmiştir. 

Bu yapı, Türkiye Elektrik Kurumunun dinamizmini, şevkini, heyecanını kırdı, demiyo
rum; ama çalışmaları ağırlaştırmış ve hantallaştırmıştır. 

Bu yapının süratle düzeltilmesi ve yetkilerin, taşra teşkilatlarına verilerek, oralarda karar
ların alınması yönünden, Türkiye Elektrik Kurumunun örgütlenmesi gerekmektedir ki, bizim 
zamanımızda, bu, başlatılmıştır. Bu husus, yetkinin taşradaki müessese müdürlerine verilme
si, belirli ölçülere kadar atımın, satımın ve ihalelerin yapılması ve karar mekanizmalarının ora
larda oluşturulması bakımından fevkalade önemli bir durum arz etmektedir. 

Enerji meselesini böylece kısaca özetledikten sonra, kömür işletmelerinin durumuna kı
saca değinmek istiyorum : 1987 yılı sonunda Türkiye Kömür İşletmelerinin 157 milyar lira borçlu 
olduğunu ve bu borcun da önemli bir kısmının özel bankalardan yüzde 118'lere varan faizlerle 
alınmış olduğunu biliyoruz. 

Arkasından, alınan tedbirlerle, birtakım ocakların kapatılması, işçilerin emekli olanları
nın bir kısmının yerine yenilerinin alınmaması, bir kısmının özelleştirilmesi dolayısıyla, geldi
ğimiz 1990 yılı sonunda TKİ'nin 630 milyar lira nakit parasının bankalarda olduğunu ve bu
gün de durumunun çok daha iyi boyutlarda olmasa bile, 400 milyara yakın nakit parasının 
bulunduğunu biliyoruz. 

TKİ, bizim bugün özelleştireceğimiz cihetle üzerinde durduğumuz birtakım KİT'lerin, basit 
birtakım tedbirlerle kendilerini toparladığının en önemli örneklerinden bir tanesidir; fakat, alınan 
önlemler yeterli değildir. 

Türkiye kömürlerinin, özellikle linyitlerimizin kükürt oranının yüksek olduğunu, bunla
rın içerisinde yalnız Kütahya!da ve Soma'daki kömürlerimizin halkın günlük ihtiyaçları için 
ısınmada, evlerde rahatlıkla kullanılacağını düşünürsek, buralarda da yıkama ve eleme tesisle
rinin, yani büyük kapasiteli lavvarların kurulması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

Kükürtünün düşürülmesi yanında, içindeki taşın, toprağın temizlenerek, vatandaşlarımı
za daha temiz ve daha kaliteli kömürün dağıtımı bakımından Türkiye Kömür İşletmelerinin 
tedbir alması ve yatırımlarını bu yöne kaydırması fevkalade önemlidir. 
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Türkiye'nin petrol konusunu zaman zaman bu kürsüden birçok arkadaşımız dile getirdi
ler. Şu anda Türkiye'deki genel kanaat, yeraltında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar 
petrolün olmadığı doğrultusundadır; ama, bu kanaate varmak için, gerekli sondajların, gerek
li etütlerin yapıldığını söylememiz mümkün değildir. Bizim cumhuriyetin başlangıcından, bu
güne kadar, 1 800 civarında sondaj yaptığımızı, yalnız Amerika'da 1 yılda 20 bin sondaj yapıl
dığını düşünürsek, bu elde ettiğimiz verilerle, "Türkiye'nin topraklarının altında kesinlikle petrol 
vardır veya yoktur" diye bir kanaate varmak mümkün değildir. Son zamanlarda yapılan araş
tırmalar ve uzaydan yapılan algılamalardan dolayı, Doğu Karadeniz'in altında önemli bir pet
rol kütlesinin bulunduğu ve yabancı şirketlerin buralardaki çalışmalarını, faaliyetlerini yürüt
tüğünü, sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. 

Ayrıca, "madencilik" deyince, bunun içinde, petrolün yanında diğer madenler de vardır. 
Maden Dairesinin ve MTA'nın, üzerinde ağırlıkla çalıştığı bu konulara da kısaca değinmek is
tiyorum. 

Bildiğiniz gibi, madencilik, dünyanın en zor işidir, riski fazladır; ama, o riskleri aşıldığı 
zaman da, kazançları oldukça fazladır..Türkiye'nin madencilik yönünden en önemli madeni, 
bildiğiniz gibi, krom madenidir. Son iki, üç yılda dünya piyasalarında krom satışlarının düş
mesinden dolayı krom madencileri de büyük çapta sıkıntı içerisindeydiler. 

İkinci ağırlıklı madencilik sektörü de kömürdür. Yani, Iinyitlerdeki özel işletmelerdir. İs
tanbul'da çoğumuzun bildiği, turba kömürlerinin çıkartılması, halka satılması ki, Türkiye için 
bu, yıllık 10 milyon ton boyutundadır. Türkiye, 55 - 60 milyon ton linyit kömürü üretir nokta
lara gelmiştir. 

Linyit işletmeciliğinin yanında bir de Zonguldak'ta Taşkömürü İşletmemiz vardır. Maale
sef, hepimizin de çok iyi bildiği gibi, Zonguldak'taki madencilik işletmesi, son derece ilkel me
totlarla, işçilerimiz, yeraltında 30-40 kilometreye varan galerilerde çalışma zorunda bırakılmış 
tesislerimizden bir tanesidir. Oranın modernize edilmesi için de büyük çapta yatırıma ihtiyaç 
olduğu muhakkaktır. 36 bin kişiye yakın işçi istihdam edilen bu madenlerin süratle daha kü-
çü\boyutlara, yani, ekonomik işletme boyutlarına indirilerek, buradan ayrılacak olan işçileri
mizin de sosyal problemlerini kesinlikle çözüme bağlayabilecek birtakım yasal düzenlemelerle 
bu meselenin de çözülmesinin şart olduğuna inanıyorum. 

Maden Dairesinin durumuna gelince; Maden Dairesi, madencilik sektörünün meseleleri
ni hukukî açıdan denetleyen, yönlendiren ve bu konuda Madencilik Fonu aracılığıyla da ma
dencileri destekleyen bir yapıya sahiptir. Madencilik Fonu, doğrudan doğruya Madencilik Da
iresine bağlı değil, bakanlığın nezdindedir. özellikle Türkiye'de ekonomik değeri olan, altın, 
kömür ve krom gibi madenlerin işletilmesi, ki, son zamanlarda dünya piyasasında ihracat im
kânı bulan mermerciliğin de bu fondan desteklenmesinin şart olduğunu ve araştırmaların da 
MTA ve Maden Dairesi tarafından bu ekonomik değeri olan madenler noktasına çekilmesinde 
büyük fayda vardır. 

Enerji Bakanlığınca önemli miktarda birikmiş bürokrat kadrolar vardır ve bunların dene
yimleri, bilgi birikimleri, ahlakî değerleri de son derece yüksektir. Sayın Bakana, bu mevcut 
kadrolarla bu söylediğimiz doğrultularda tedbirler alarak, Türkiye'nin enerji ve madencilik sek
törünün problemlerini halletmesi ve bunları daha iyi noktalara getirmesi için gayret sdrf etmesini 
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ve bu bütçenin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kurt. 
Söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'de. 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) < 

DYP GRUBU ADINA BAHATTİN ŞEKER (Bilecik) — Sayın Başkan, değerli milletve-
killer; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüş 
ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum'adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizin, enerji, maden gibi en önemli tabiî kay
naklarının araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve israfa meydan vermeyecek şekilde tü
ketilmesini, sağlayacak hedef ve politikaların tespit ve uygulanması görev ve sorumluluğunu 
üstlenmiştir. 

Gelişmişlik seviyeleri ne olursa olsun, günümüz dünyasında bütün ülkelerin ekonomileri
ni ve insanların doğrudan günlük yaşamlarını etkisine almış iki ana unsurun, enerji ve gıda 
olduğu bir gerçektir. Enerji ve gıda sıkıntısı, özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler 
insanlarını kıskacına almaktadır. 

Ülkemizde, bu unsurların sıkıntısını çektirmemek ve zengin sayılmayacak enerji kaynak
larımızı süratle geliştirip, üretimi artırarak, enerjiyi, kalkınmamızın sürükleyicisi durumuna 
getirmek üzere çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığın faaliyetleri, ham petrol fiyatlarının ülke ekonomisine olan olumsuz etkisini azal
tacak şekilde, mevcut yerli kaynaklarımızı ekonomik olarak değerlendirerek ve yeni kaynakla
rın aranmasına ağırlık vererek, inşa halindeki tesislerin bir an evvel bitirilmesini hedef alacak 
şekilde programlanmıştır. 

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütün mensupları, görev ve sorumluluklarının id
raki içerisinde bu hedefe ve böylece memleketimizin kalkınmış ülkeler arasında layık olduğu 
yere gelmesine katkıda bulunmanın şerefine ulaşmak şevk ve arzusuyla çalışmalarını sürdür
mektedir. 

Ülkemizde 1950 yılından itibaren, taşkömürü, linyit, petrol, hidrolik ve ticarî olmayan enerji 
üretimlerine ilave olarak, 1966 yılından itibaren asfaltit, 1976 yılında doğalgaz, 1984 yılında 
jeotermal, 1986 yılında güneş enerjisi üretilmeye başlanmıştır. 

Üretim seviyeleri yurt içi talebini karşılamayan ham petrol 1961 yılından, petrol ürünü 1955 
yılından, taşkömürü 1973 yılından, elektrik enerjisi 1975 yılından, doğalgaz ise, 1987 yılından 
itibaren ithal edilmektedir. 

Ülke kaynaklarının yetersiz kaldığı, geliştirilmesinin ekonomik olmadığı durumlarda ise, 
ithalatta kaynak ve az çeşitlendirilmesine gidilerek, bu kaynakların en güvenilir şekilde temini 
için Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Hükümetimizce benimsenen piyasa ekonomisi modeline göre, enerji ve maden sektörleri
nin, kalkınmada beklenen hızlandırıcı yapıyı oluşturabilmesi için, bu sektörlerdeki devlet ağır
lığı özel sektöre kaydırılmaya çalışılmaktadır. Bu yöndeki çalışmalar çok zaman almakta olup, 
büyük incelemeler gerektirmekte olduğunuda, hep beraber biliyoruz. 
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Madencilik ve enerji sektörlerinin faaliyetleri çevre sorunları açısından önem arz eder. Gerek 
enerji üretimi ve tüketimi aşamalarında, gerekse madencilik faaliyetleri sırasında oluşabilecek 
tüm çevresel sorunların asgariye indirilmesi için gereken tüm çalışmalar, ekonomisi dikkate alın
madan, yerine getirilmektedir. 

Çevresel sorunların azaltılmasının en ucuz yolu olarak değerlendirilen enerji kullanımın
da tasarruf ve verimlilik çalışmalarında gereken hassasiyet ve özen, Hükümetimizce gösteril
mektedir. 

Ayrıca, bugün bütün dünyada rüzgârdan, denizden, güneşten ve jeotermal gibi yeni kay
naklardan elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bunlar bakımından da ülkemiz fevkalade müsa
ittir. Dolayısıyla, bu konulara ağırlık verilmesi, bu konuda bilimsel araştırmalara da yoğunluk 
Verilmesi gerektiği inancındayım. 

Elektrik enerjisi talebinde nüfus artışına dayalı olarak doğal büyümenin yanında, gelişme 
ve sanayide beklenen gelişmelere dayalı olarak gereksinim duyulan yeni tesisler süratle işletme
ye alınmaktadır. 

Ayrıca, talepteki bu artışı karşılamak için hızla yeni projelerin yapımına da başlanmakta
dır. Hükümetimiz bu konuda gereken çaba ve gayreti göstermektedir. 

Bu arada köy elektrifikasyon çalışmalarının yüzde 99.9'u gerçekleştirilmiştir. 1992 yılında 
1 578 köy bağlantısının elektrik tesisin yapılmasıyla, elektrikli köy bağlantısı, 43 912'ye yük
selmiştir. 

Köy elektrik çalışmalarının yanında özellikle de belirtmek istediğim bir husus da tarımsal 
alanlardaki, tarımsal sulama, elektrik çalışmalarıdır. 

Hükümetimiz, dolayısıyla Bakanlık, son bir yıl içinde takdire şayan bir çalışmayı gerçek
leştirmiş bulunmaktadır. Yapılan bu tarımsal sulama ve elektrifikasyonla, köylümüze, çiftçi
mize büyük bir malî imkân yaratılmış bulunmaktadır. Bu şekilde sulamada, köylümüzün, çift
çimizin harcamaları 1/10 seviyesine düşürülmüştür. Yani, mazot kullanarak yapılan sulamada, 
yarım litre mazottan elde edilen enerji, bir kitowat/saate eşittir. Yarım litre mazotun fiyatının, 
1/10'uyla da, aynı iş elektrikle yapılmaktadır, tşte köylüye, çiftçiye yardım ve köylünün, çiftçi
nin yanında olmak budur. Ayrıca, dövizle elde ettiğimiz petrolün bağımlılığından kurtularak, 
ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmaktadır. 

Elektrikle ilgili diğer konulardan biri, benim seçim çalışmalarında da gördüğüm gibi, Ak-
taş'Ia ilgili olaydır. Diğer Hükümet tarafından izni verilen bu konu, devam ettirilmelidir. Bu 
konuya çok girmeyeceğim, yalnız Âktaş çok kötü bir örnektir. Bu firma, üstüne aldığı görevi 
yapmıyor. Bence Aktaş'ın sözleşmesi incelenmeli, eksik, dağınık, hukukî, teknik konular eni
ne boyuna görüşülmeli, bir kısım maddeler değiştirilmeli, birtakım maddeler daha eklenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, diğer bir konu da doğalgazdır. Alternatif bir enerji kaynağı... Ül
kemiz çevresinde çok büyük rezervler bulunmakta/bu sebeple de, geleceği düşünerek, BOTAŞ'ta 
doğalgaz konusunda yeniden yapılanmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtmek istiyorum. 

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün iki projesinden de burada bahsetmek istiyorum. Bunlar bi
ri, 21 Ağustos 1992 tarihinde onaylanarak, 16 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren Türkme
nistan Doğalgaz Projesidir. Bu fevkalade güzel bir projedir. İkincisi, Türkiye üzerinden Avru-
paya açılacak olan Kazakistan petrolüyle ilgili projedir. Hiçbir siyasî parti ayırımı yapmadan, 
bence desteklenmesi gereken iki önemli proje. Bu konulardaki çalışmalarından dolayı BOTAŞ 
çalışanlarını ve Enerji Bakanımı kutluyorum. 
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Değerli milletvekilleri, dünyada, madencilik sektöründe hak ettiğimiz noktaya gelineme-
miştir, Plansız, programsız, günübirlik pansuman tedbirlerle çalışma yapan madenciliğimiz, 
atılım yapamamıştır. Bizim dönemimizde, vakit geçirmeden, yurdumuzdaki bütün madenleri 
kucaklayacak, hedefleri ve özellikleri ortaya koyacak millî maden politikasını oluşturmak zo
rundayız. , 

Ülkemizde yeteri kadar araştırma yapılamadığından, yeraltı zenginliklerimizin ne kadar 
olduğunu, ne kadar kullanılabilir kapasitede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu sebeple ki, 
Bakanlığımız, mevcut kanununu bir değişikliğe tabi tutmak üzere yeni bir taslak hazırlamalı
dır. Daha çok, araştırmaya önem vermek, Maden Dairesini, genel müdürlük haline getirmek, 
orada mevcut sorunlara çare bulmak için güçlü bir hukuk servisi kurmak, hedefimiz olmalıdır. 

Taş Ocakları Nizamnamesi yeniden değiştirilmelidir. Aynı zamanda, Türkiye'nin jeolojik 
haritasını yeniden tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Mevcutlar doğru olabilir; ama, araştırma 
öyle bir şey ki, her gün devam etmesi lazım olan bir konu. 

Maden Yasasını, herkesin üzerinde ittifak edeceği, memleket hayrına olacak bir şekilde 
değiştirmek lazımdır. • . . - : ' 

Madencilik yatırımlarının finansmanı için, ucuzjnaliyetli, kıt olmayan kaynaklar sağlan
malıdır. Bunun için, bugünkü biçimiyle, yalnızca sektör içinden beslenen, bu nedenle de ma
denciyi teşvik etmekten çok, caydırıcı bir işlevi olan Madencilik Fonu yeniden yapılandırılma
lıdır. Türkiye'de benzeri çok görüldüğü biçimiyle, fon, sektör dışından, süreklilik taşıyan kay
naklarla beslenmelidir. Akla gelen ilk kaynaklar, Madencilik Fonu Yasasında öngörüldüğü gi
bi, madensel hammaddenin ithalatında fona yapılacak kesintilerdir. 

Madenciliği finanse edecek bir ihtisas bankası kurulmalıdır. 
pikemiz çok büyük mermer yataklarına sahiptir. Bu, tüm dünya ülkeleri tarafından da 

bilinmektedir. Binlerce atölye çok ilkel usullerle çalışmaktadır. Bu yüzden, mermerciliğimiz teşvik 
edilmeli, yeni teknoloji esas kılınmalı, ham mermer ihracı yerine mamul mermer ihracına yeni 
teşvikler getirilmelidir. Bunlarla birlikte benim kendi yörem olan Bilecik, Uşak ve Afyon yöre
lerine il çapında sektör bazında mermercilik ve diğer madenlerle ilgili ileri teşvikler verilmelidir. 

Madencilik sektöründe ihracat çok önemlidir, ihraç ettiğimiz madenlerden elde edilen ge
lir bakımından ilk sırayı bor tuzları almaktadır. Daha sonra, krom, manyezit, ponza, barit, 
mermer, solostik, antimon, diaspor ve perlit gelmektedir. Ancak, ülkemizin sahip olduğu ma
den potansiyeline göre, ihracatımız çok düşüktür. 

Sayın milletvekilleri, enerji ve maden sektörü, kalkınmamızın itici sektörüdür. Bu itici gücü 
değerlendiremeyen ülkeler, fakir ve geri kalmış ülkeler zincirinden çıkamaz. Zenginliğin ve kal
kınmanın temel noktası, bu sektöre gereken ehemmiyetin gösterilmesiyle bulunabilir. Yeni ve 
çağdaş teknolojilerle kendisini çağa adapte edebilmiş enerji ve maden sektörüne sahip ülkeler, 
kalkınmış, mutluluk ve refahı yakalamış ülkelerdir. Daha ciddî, daha planlı bir üretim ardın
dan, iyi bir iç ve dış pazar temini... tşte bunlar, kalkınmanın anahtarıdır. 

İhracatımızı süratle geliştirmeli, ithalatla ihracat arasındaki açığı, minimize edebilmeli
yiz. Çok ciddî ve çok fizibl ihracat anlayışıyla hareket etmeli, yeni pazarlar ve yeni yataklar 
bulmalı, aramaları hızlandırmalıyız. 

Ekonomik üretim "artırılmalıdır. • ' . • 
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İhracatımızda gerekli kolaylıkların sağlanmasına ve teşviklerin geliştirilmesine devam edil
melidir. 

Yurdumuzda aranmadık, bulunmadık ve değerlendirilmedik hiçbir doğal kaynağımız kal
mamalıdır. Bütün kaynaklar, memleketimizin kalkınması ve milletimizin refahı yolunda sefer
ber edilmelidir. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda, hepimizin bildiği gibi, halkımızı gerçekten 
ezen, gayri adil bir vergi niteliği almış olan enflasyonla mücadelede, şüphesiz, en sağlıklı yön
tem, üretimi artırmaktır. Mutlak surette üretimi ön plana çıkarmayı amaçlamalıyız; çünkü, 
üretimle birlikte, bugün en az enflasyon kadar önemli bir sorun haline gelmiş olan işsizliğe 
çare bulabiliriz. 

Son olarak, petrol aramalarına daha çok önem verilmesini ve ülkemizde bugün ihtiyaç 
duyduğumuz petrolün daha büyük ölçüde kendi kaynaklarımızdan karşılayabileceğimizi belir
terek, bu konuda çalışmaların yoğunlaştırılmasını temenni ediyorum. 

Türkiye, bu pazarları, Avrupa'nın, Amerika'nın ve dünyanın sayılı ulusal petrol şirketleri
ne bırakmadan, onların bize karşı olan sempatilerini, güvenlerini asla istismar etmeden ve on
ları umutsuzluğa düşürmeden gayet samimi bir şekilde onlara yaklaşmalı ve güzel bir işbirliği 
içerisinde onların ekonomik kaynaklarını karşılıklı menfaatlara dayalı bir şekilde değerlendir
me imkânına sahip olmalıdır ve buna sahiptir. Dolayısıyla bu konuya fevkalade önem verilme
sini arz ediyorum. 

Sayın Bakanım, en önemli konulardan birisi de benzine katılan kimyasal maddelerdir. Ben 
de akaryakıt bayii olarak, şu an Türkiye'de hiçbir bakanlığın ilgilenmediği bir konuya burada 
değinmek istiyorum. Kimyasal maddeler, bir yıldan beri, Türkiye'nin bütün ana hatlarında ben
zine karıştırılmaktadır. Hekzan, heptan, vvhite-sprit, tolülen ve benzen gibi solvent türü katkı 
maddelerinin benzine karıştırıldığını, bu karışık benzinin de otomobilleri büyük hasara uğrat
tığı biliniyor. 

Plastik boya ve gıda sanayiinde kullanılan solventlerin ithalatı, sanayi girdisi olduğu için, 
akaryakıttan çok daha ucuz. örneğin, bir litre benzinin fiyatı 5 324 lirayken, hekzanın güm
rüklü ve KDV'Ii fiyatı 2 450 liradır. 

Bu konuda gazetelerde ve televizyonda, sizin Bakanlığınızı ve diğer bakanlıkları ilgilendi
ren suçlamalar görülüyor. Bazı aracılar ya da bayiler solventi benzinle yan yarıya karıştırarak, 
tüketiciye satmaya başladılar. 

Bir yıl önce Türkiye'nin toplam solvent ithalatı 5 bin tonken, bu rakam yılda 25 bin tona 
yükseldi; halbuki solventin sanayi girdisi olarak kullanıldığı alanlarda bu artışı haklı göstere
cek hiçbir büyüme gerçekleşmedi. Bu nedenle, 20 bin tonluk fazla solvent ithilatının tümüyle 
benzin yolsuzluğunda kullanıldığı tahmin ediliyor. Bir litre karışık benzin satışından, 1 500 
liraya yakın haksız kazanç elde ediliyor. Ancak, benzine ucuz kimyasal madde karıştırarak tril
yonluk haksız kazanç sağlayan ve dürüst bayileri de lekeleyenleri cezalandıracak, caydıracak, 
korkutacak bir mekanizma, bizim Hükümetimiz tarafından da hâlâ ele alınmış değildir. Bu 
konuda sizin, Bakanlığınız ve diğer bakanlıklarla birlikte çalışmalar yapıp, bu konuya eğilme
nizi rica ediyorum. 

Bizim gibi bayiler ve vatandaş, ciddi bir devlet görmek istiyor ve karışık benzin satan ba
yilerin yakalanarak teşhir edilmesini ve hapse atılmasını istiyoruz. Bu konu üzerine gitmeli ve 
kamuoyuna gereken bilgi verilmelidir. 

— 345 — 



T.B.M.M. B : 46 18.12.1992 0 : 1 

Bu duygu ve düşüncelerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder, DYP Grubunun bütçeye olumlu rey vereceğini Yüce Heyetinize be
lirtir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. ' 
DYP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere sözü, İsparta Milletvekili Fikri Çoba-

ner'e veriyorum. 
Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER (İsparta) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle şahsım ve gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, az evvel konuşan Refah Partisi sayın sözcüsünün ithamına 
karşı, hem İsparta Milletvekili olmam hem de Grubumun hissiyatını dile getirmem bakımın
dan bir zorunluluk hissederek, kısa bir açıklama yapmayı uygun gördüm. 

Refah Partisinin sayın sözcüsü, Başbakanımızın kardeşi Sayın Hacı Ali Demirel'in, Eti-
bank'tan aldığı krediyi, bir kayırma veya suiistimal intibaı verecek tarzda değerlendirmek istedi. 

Bu, haksızlıktır; çünkü, Hacı Ali Demirel, bu krediyi, herhangi bir müteşebbis gibi, 1985 
veya 1986'da, Sayın Başbakanın henüz yasaklı bulunduğu dönemde, kanunî şartları içerisinde 
almış ve bununla, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük özel okul kompleksini yapmıştır. Yapı
lan tesisler iftihar edilecek tesislerdir. İşlem, normal bir bankacılık işlemidir. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Yasaklıyken parti kurduruyor da, kredi aldıramaz mı? 
MUSTAFA FİKRİ ÇOBANER (Devamla) — Bugünkü Hükümetle, Sayın Başbakanla bir 

ilgisi ve irtibatı yoktur. Bu borç, bugünkü Hükümet döneminde ödenmekte ve tasfiye edil
mektedir. 

Adil düzenci arkadaşlarımızı, insaflı ve adaletli olmaya; insanların şeref ve itibarları ko
nusunda titiz ve sorumlu konuşmaya davat ediyorum. Aksi, kendileri için hem vebal hem mah
cubiyet olur düşüncesindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, enerji ve tabiî kaynaklar, kalkınmanın, sana
yileşmenin, bunun ötesinde, toplum refahının önemli faktörlerindendir. Bu itibarla, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın önemi ortadadır. Denilebilir ki, bu hizmet alanı, kalkınma ham
lemizin de bir lokomotifidir. 

Hükümetimiz, 1992 yılında başlattığı, yatırım, üretim ve dış ticaret faaliyetlerini sürdüre
bilmek için, istikrarlı bir makro ekonomik ortamın oluşturulması yönündeki çalışmalarına de
vamla, ekonomimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek mal ve hizmet üretme potan
siyelini geliştirme yönünde; arzı güçlendirici, üretim faktörlerinin verimliliğini artırıcı politi
kalara ağırlık vermiştir. Temel tercih bellidir : Sanayileşme ve üretimin artırılması. Burada enerji 
problemi ortaya çıkıyor. .. 

Bugün 66 milyar kilovat/saat olan ülkemiz elektrik enerjisi talebinin, 1995 yılında 85 mil
yar kilovat/saat, 2000 yılında 125 milyar kilovat/saat, 2010 yılında da 264 milyar kilovat/saat 
düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. 
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Bununla birlikte 1992 yılında 1 100 kilovat/saat olan kişibaşına elektrik tüketiminin, 2000 
yılında 1 800 kilovat/saate, 2010 yılında 3 200 kilovat/saate ulaşması tahmin edilmektedir. An
cak, aynı dönem içinde, bugün 2 100 kilovat/saat olan dünya ortalamasının da 3 200 kilovat/saate 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 

1992 ymnda dünya ortalamasının yansı kadar elektrik tüketiyoruz. Kişi başına elektrik 
tüketimi, tabiî ki, tek başına bir gelişmişlik ve refah göstergesi değildir. Gelişmiş ülkeler ara
sında dahi, bu değerde üç, dört kat farklılıklar görülmektedir, önemli olan, en az enerji kulla
narak, en fazla üretimi ve katma değeri yaratacak bir sanayii ve ekonomik yapıyı kurmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yıllar itibariyle enerji sektörüne ayrılan kamu yatırım 
tahsislerine baktığımız zaman, rcel olarak azaldığını görüyoruz. 1985 yılında yüzde 29 civarın
da olan enerji sektörünün,, kamu yatırımları içerisindeki payı, sürekli bir düşme eğilimine gir
miştir. 1992 yılı fiyatlarıyla, 1985 yılında 25 trilyonluk yatırım yapılmışken, bu değer 1987'de 
22 trilyona, 1990'da 16 trilyona, '1991'de 13 trilyona düşmüştür. Yani, 1995 ve sonrasına hitap 
edecek santrallara zamanında başlanılmamıştır. Devlet olarak öyle angaje edilmiş ki, kaynak
lar bağlanmış ki, başlatılması gereken projeler, başlatılamamıştır. 

Hükümetimiz işbaşına geldikten sonra, bu durum tespit edilmiş, acilen TEK programına 
Afşin-Elbistan 5-6 ve Çayırhan 3-4 santrallan dahil edilmiştir. Yine bu yıl Devlet Su işleri prog
ramına Karkamış projesi dahil edilmiştir. Yine, Sayın Başbakanın talimatlarıyla,.bu projelerle, 
yıllardır Devlet Su İşleri programında ödeneksiz bekleyen ve henüz başlatılmayan Kayraktepe, 
Boyabat, Yedigöze ve Harşit projeleri ihale kapsamına alınmıştır; 1993 yılında da inşallah iha
le edilecektir. Aynı zamanda, sektörde özel şirketler eliyle yürütülmesi planlanan projelerin 
görüşmeleri de hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, Çankırı Orta Termik Santralinin temeli atıl
mıştır. Birecik Ürfa Projesinin de 1993 yılı içerisinde başlatılması için görüşmeler sürdürül
mektedir. Böylece, 1990'h yılların ikinci yarısında ortaya çıkması muhtemel enerji açıklarının 
önüne geçilmeye bu vahim durum -bu resim Hükümetimiz tarafından tespitle- düzeltilmeye 
çalışılmaktadır. 

Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerini yürüten kamu iktisadî teşekkülü
müz TEK, bir problemler yumağı ile sıkıntılar içerisindedir. 1986 yılına kadar kâr ederek gelen 
bu kuruluş, seçim yılı olan 1987'den itibaren, olabildiğine istihdam ve yanlış yönetimle zarara 
geçiyor, bu zarar katlanarak artıyor ve 1992 yılında 9 trilyon olması beklenen zararın, kararlı 
ve azimli çalışmalarla 5 trilyona çekilebileceği bekleniyor. 

Bu Kurum nasıl bu hale getirildi; anlamak mümkün değil! Geçtiğimiz şu bir yılda hem 
tahsilatın hızlandırılması, hem Kurum içerisinde reorganizasyon çalışmalarının yapılıp Kuru-. 
mun rahatlatılması ve ekonomiye yük olmaması amaçlanmıştır. İnşallah kısa zamanda bu amaca 
ulaşırız. 

Sayın Bakanlığımızın ve Türkiye Elektrik Kurumunun, köylüye ve sanayiciye yaptığı hiz
metler de takdire şayandır. Tarımsal sulama elektrifikasyonundaki yatırıma, bir önceki yıla göre 
8 kat artırılarak, 1992 yılında 100 milyar ayrılmıştır. Bir yıl önce 12.5 milyarla bu işler götürül
meye çalışılırken, 1992 yılında 100 milyar ödenek ayrılmıştır. Ayrıca sanayicimizin ve halkımı
zın yıllardan beri süren şikâyeti, elektrik depozito farkı konusunda, tarife cetvelinin ilgili mad
deleri değiştirilerek, büyük bir rahatlık sağlanmıştır. 
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Maden sektöründeki KİT'lerin durumu da içler acısıdır. Hemen Etibank'tan kısaca bah
sedelim. Etibank, kömür ve demir dışındaki madencilik, metalürji ve kimya sektörlerinde ya
tırım, üretim ve her türlü bankacılık faaliyetlerini sürdüren bir kamu iktisadî teşebbüsümüz-
dür. En önemli ürünleri, bor ve türevleri, krom, ferrokrom ve alüminyumdur. 1990 yılına ka
dar kâr eden Etibank, 1987'den beri görülen ilgisizlik nedeniyle, özellikle 1991 yılında (seçim 
yılında) yanlış kararlarla, faizler ve bunun yanında, tabiî, ufak tefek kalemlerin sonucu 1 tril
yon 84 milyar zarar etmiş, 1992'de 2.8 trilyon zarar etmesi beklenir; önlem alınmazsa, 1993 
yılında da 3.3 trilyon zarar edeceği tahmin edilmektedir. 

Yine Etibankımızda, 1992 yılında, sıvı alüminyum üretim kapasitesini yılda 60 bin ton
dan, 100 bin tona çıkaracak, Seydişehir Alüminyum Tesisleri Modernizasyon ve Kapasite Artı
rımı Projesiyle ilgili görüşmelere başlanmıştır. 

Maden sahalarında rezerv potansiyelin artırılması için, maden arama faaliyetlerine de de
vam edilecektir. Seydişehir Alüminyum Tesisleri, ekonomimize rantabl bir şekilde tekrar ka
zandırılmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bir zamanlar "Seydişehir Alüminyum Tesislerini 
kapatırım" diyenlerin de kulakları çınlasın diyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Demir-çelik sektöründe son yıllarda dünya çelik üretiminde düşme görülürken, ülkemiz
de artış gözlenmiştir. Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce satış faaliyetlerin
de geçen yıla göre yüzde 40 civarında artış kaydedilmiştir. Demir-Çelik İşletmeleri de, yine di
ğer KİT'ler gibi, 1988 yılını 98 milyar kârla kapatırken, aşırı istihdam ve işçilik giderlerindeki 
fazlalık nedeniyle 1991 yılında 3 trilyon 39 milyar zarara duçar olmuştur. 

İşçilik giderleri, çok enterasandır, 1988'de 114 milyar lira iken, 1989'da 360 milyar lira, 
1990'da 913 milyar lira, 1991'de 2 trilyon 51 milyara ulaşmıştır. 

1991 yılı sonunda Bakanlığımıza, Demir-Çelik İşletmeleri, 3 trilyon zarar, 2 trilyon işçilik 
borcu, 2 trilyon ticarî banka borcu, 1 trilyon 189 milyar da faiz borcu olmak üzere böyle bir 
tablo ile devredilmiştir. Bir yıldır ne yapılmış? Kurumun malî yapısını düzeltici bazı önlemler 
alınmış, Hazine Müsteşarlığı 2 trilyon liraya yakın borcu üstlenmiş, 2,5 trilyon liralık özel tah
vil çıkarılmış borçlu olunan kurumlara verilmiş, 3 binden fazla işçi, memur, yasal hakları öde
nerek emekliye sevk edilmiştir. Ayrıca, Kurumun verimliliğini ve kapasitesini artıracak 800 bin 
ton/yıl kapasiteli kontinü döküm tesisi kurulma çalışmalarına da başlanmıştır. Sadece bu te
sis, ton başına 90 dolar civarında bir tasarruf sağlayacaktır. 

Bütün bu iyileştirmelerin, bu azimli çalışmaların sonucunda, yaklaşık 12 trilyon liraya ula
şabilecek bir borç, ancak 6,5 trilyona indirilebilmiş; dönem zararı da yüzde 50 aşağılara çekil
miştir. 

, Kısaca bir nebze de petrol sektöründen bahsedeceğim. Hükümetimizin görüş ve politika
ları içerisinde, Petrol Yasası, petrol aramalarını ve üretimini teşvik ve disipline etmek, yine gü
nün şartlarına uygun şekilde revize edilme çalışmalarını son aşamaya getirmiştir. Ülkemizdeki 
petrol ve doğalgaz imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalar yapan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı, bu yıl 3 yeni saha keşfetmiştir; Ozan - Sungurlu, Karadut ve Batı 
Migo; kendilerini, tebrik ediyoruz. 

özellikle son yıllarda millî petrol şirketimiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
azimli çalışmaları sonucu yapılan önemli keşifler, doğru ve yeterli arama ve yatırım politika
sıyla bu düzeyden çok daha ileri götürülebileceğinin açık göstergesidir. Bu kuruluşumuz daha 
fazla kaynakla desteklenmelidir. 
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Bunun yanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yurt dışı çalışmaları içerisinde de, 
Mısır'da 3 sahada jeolojik, jeofizik ve sondajlı aramalar yapmaktadır; bu da bizim için önem
li bir gelişmedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu yurt dışı aramalarını TPIC dediği
miz (Turkish Petroleum International Cooperation) şirketiyle yapmaktadır. Bunu Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının yapısal değişikliğiyle kendi millî, ulusal şirketimize yaptırmanın 
faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Hepsinden önemlisi, özellikle bu yıl Türkî cumhuriyetlerle olan ilişkiler, Sayın Başbaka
nımızın özel ilgisi ve ihtimamı neticesinde, oralardaki yurttaşlarımızla manevî kardeşlik bağla
rının yanında, ekonomik bağların da geliştiğini görüyoruz, önce, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile petrol sektöründe karşılıklı teknik işbirliği yapılması 
için protokoller imzalanmıştır, özellikle Azarbaycan ve Kazakistan cumhuriyetleriyle teknik 
temaslar ve çalışmalar neticesinde, zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Kazakistan'da pet
rol arama, sondaj ve üretimiyle pazarlanması konularında yapılan anlaşma, aralık ayı başında 
Kazakistan Cumhuriyetiyle Türkiye Petrolleri arasında imzalanmıştır. 

Yine Sayın Başbakanımızın Türkî cumhuriyetleri ziyaretleri sırasında, Türkmenistan do-
ğalgazının Avrupa'ya nakli ve Kazakistan ham petrolünün Akdeniz'e ulaştırılması konusunda 
mutabakat sağlanmıştır. Hükümetimiz ile Türkmenistan arasında dogalgaz nakli için anlaşma 
imzalanmış, BOTAŞ tarafından üç alternatif güzergâhı için yatırım maliyetleri hesaplanmış, 
hükümetler düzeyinde çalışmalar devam etmektedir. 

Yine Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye ham petrol boru hattı için, ortak çalışma grupları 
da çalışmalarına devam etmektedirler. Bu iki nakil hattı ülkemiz açısından mega projelerdir 
ve ülkemize ileride büyük faydalar sağlayacaklardır. 

Son olarak şunu da söylemek istiyorum : Madencilik alanında da önemli çalışmalar ya
pılmaktadır. Bilhassa 3213 sayılı Maden Kanunu yeniden ele alınıp, arama, üretim ve pazarla
ma çalışmalarının hızlandırılarak ekonomimize beklenen katkının sağlanması, faaliyetlerin dü
zenli ve disiplinli şekilde yürümesi doğrultusundaki hazırlıklar da son aşamaya gelmiştir. 1985 
yılında aceleyle, çok kısa bir sürede çıkarılan 3213 sayılı Kanunla MTA'nın önü tıkanmıştır. 
Bu da, muhakkak surette günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir; çünkü, kendisinden bek
lenen hizmetleri tam anlamıyla yapamaz hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; amacımız o ki, 1993 yılında hem yatırım hem üretim 
bakımından ve hem de ekonomik bakımdan önemli bir yol alacağız. 

Bu hususta, değerli çalışmalarından dolayı Sayın Bakana ve değerli bürokratlarımıza te
şekkür ediyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin, ülkemize ve milletimize ha
yırlar, uğurlar getirmesini temenni ediyorum; hepinize saygılarımı arz ediyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çobaner'e teşekkür ederiz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun'a 

söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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CHP GRUBU ADINA ATİLLA HUN (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli mil
letvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Cumhuri
yet Halk Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Konuşmama başlarken, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Yüce Meclise 
saygılarımı sunuyorum. 

Uzun yıllar madencilik sektörünün sorunlarının çözümünde tek yol ve yöntem, iyi bir maden 
yasasını hazırlamak .olarak algılanmıştır. Oysa yasalar, toplumların anlayışlarının alt ve üst ya
pılarının büyük ölçüde birer yansımalarıdır, önemli olan, toplumların değer yargılarında, alt 
ve üst yapılarında bulunan yanlışların, eksikliklerin giderilmesi ve buna uygun yasal düzenle
melerin yapılmasıdır. 

Bu alanda yapılan ilk yanlışın, sektörün ihmal edilmesi olduğunu söylüyoruz. Madencilik 
sektörü, yaratacağı yüksek katma değerle ekonomimize önemli bir güç kazandırabilecek po
tansiyele sahiptir ve yine, ekonomimizin önemli bir istihdam alanıdır. Bu sektörün doğrudan 
ülke kaynaklarına dayalı olması ise, büyük bir stratejik avantaj oluşturmaktadır. Tüm bu ger
çeklere karşın, madencilik sektörünün gayri safi millî hâsıla içinde payının yüzde 1,5 - 2 düze
yinde olması düşündürücüdür. 

thmal edilmiş, önemi küçümsenmiş madencilik sektörünün içinde bulunduğu diğer önemli 
bir sorun da, bilim dışı anlayışların rahatlıkla uygulama olanağı bulabilmesidir. Bugün, artık 
çağımız bilgi çağı olarak tanımlanıyor. Madencilik sektörü çeşitli meslek disiplinlerinin, istih
dam açısından çekişme alanı olmamalı, sektörün gereksinmesi olan bilgi ve elemanı gerektiği 
yerde kullanabilmeli, bu iş için tek ölçü bilimsellik olmalıdır. 

Sektörün bir sorunu da, yatırım için yoğun sermaye gerektiriyor olmasıdır; yatırımların 
uzun vadeli olması ve yüksek oranda risk taşımasıdır. 

Bu sorunlar, ancak, devletin katkı ve desteğiyle aşılabilecek nitelikte sorunlardır. Oysa, 
son yıllarda yapılan ekonomik tercihler böyle bir desteği olanaksız kılmış, sektörün içinde bu
lunduğu sorunlar daha da ağırlaşmıştır. 

Maden aramacılığı ise, daha çok ihmal edilmiştir. Risk faktörünün en yüksek olduğu, devlet 
desteğine en çok gereksinim duyulan maden aramacılığı, ne yazık ki, uzun yıllardır göz ardı 
edilmiştir. Bu amaçla kurulmuş MTA Genel Müdürlüğü, sınırlı bütçe olanaklarıyla yatırım ya
pamaz duruma getirilerek, sektörün gereksinmesi olan temel altyapı hizmetlerini üretemez bir 
biçimde çalışmaya zorlanmıştır. Üstelik, bu altyapı çalışmalarında kamu yararı ve etkinliği ye
rine, kârlılık ilkesinin getirilmeye çalışılmasıyla, Kurumun yapısı, bir karmaşaya dönüştürül
mek istenmiştir. 

öte yandan, devlet adına denetim yapan Maden Dairesi ise bir başka sorundur. Bugün, 
örgütlenme yetersizliği, içinde bulunduğu bürokratik yapısı ve teknik yetersizliğiyle, sektöre 
nitelikli hizmet sunması olanaksızdır. 

Sayılan tüm sorunların incelenmesi, çözüm yollarının ortaya konulmasıyla temel bir ulu
sal madencilik politikasının belirlenmesi mümkün olabilir. Ancak, böyle bir politika doğrultu
sunda yapılacak yasal düzenlemeler uygulama olanağı bulabilir. 

Madencilik sektörü, hammadde girdisi temin etmesi bakımından ülke sanayiinin temel ta
şıdır. Yeraltı kaynaklarının ülkemizin doğal zenginliğini oluşturduğu gerçeğinden hareket ede- -
rek, yapılacak madencilik çalışmalarının yaratacağı katma değerin ülke ekonomisine getireceği 
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yararlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede, madencilik sektöründeki sorunların doğru 
ve gerçekçi bir biçimde saptanması ile sağlıklı ve kalıcı çözümler bulunması, Maden Yasasına 
yaklaşımın ana ekseni olmalıdır. 

Madenlerin tükenebilir doğal kaynaklar oldukları ve madencilik çalışmalarının ülke ve kamu 
yararları doğrultusunda yapılması gerektiği de göz ardı edilmemelidir. Gözden kaçırılmaması 
gereken bir diğer önemli nokta da, ülkemizdeki maden yataklarının genelde küçük boyutta 
ve dolayısıyla maden işletmelerinin de küçük ölçekli olduğudur. 

Madencilik çalışmalarının yoğun sermaye gerektirmesi, uzun vadeli yatırımlar olması ve 
çok yüksek oranlarda risk taşıması nedenleriyle, devletin destekleyici, cesaretlendirici ve özen
dirici önlemlerle soruna yaklaşması öngörülmelidir. 

Sektörün yapısal özelliklerinden ileri gelen bazı gelenekselleşmiş hatalı davranışları önle
mek için, cezalandırmak yerine, madenciye yol göstermek ve onu yönlendirmek üzere, devlet, 
teknik ve ekonomik yardımda bulunmalıdır. Çağdaş, bilimsel ve teknik çalışmaları teşvik ama
cıyla, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, arama dönemindeki harcamalara vergi muafiye
ti getirilerek, risk faktörü, kısmen de olsa, devlet tarafından garanti edilmelidir. Bu çerçevede 
olmak üzere, teşvik tedbirlerinde madencilik sektörüne öncelikli ve ayrıcalıklı bir yer verilme
lidir. Ayrıca, yasada yer alan Madencilik Kredi Fonu yeniden gözden geçirilerek, gerçekçi ve 
sağlıklı bir biçimde çalışması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3213 sayılı Yasada, maden haklarınm hızlı bir biçimde 
yürütülmesi, madencilik faaliyetlerinin izlenip denetlenmesi ve madencilik sektörünün daha 
üretken ve verimli yönlendirilmesi amacıyla Maden Dairesine büyük görev ve sorumluluklar 
verilmiştir; ancak, bugüne kadar ilgili daire, gerekli ve yeterli kadro ve örgüt yapısına kavuştu
rulmadığı için, Maden Yasası, hakkıyla uygulanamamıştır. Maden Dairesinin, yasada belirti
len görevlerini yerine getirebilecek, yasayı gerekçesine uygun bir biçimde uygulamasını sağla
yabilecek bir örgüt yapısına kavuşturulmasına öncelik verilmelidir. Bu kurum, katma bütçeli 
Maden İşleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmeli, taşra teşkilatları kurulmalı ve bünyesinde 
kadrolu uzmanlık grupları yer almalıdır. Ruhsat başvurulan, sahanın bulunduğu ilden yapıl
malı ve dosyalar burada tutulmalıdır. Ancak, bu yeni Kurum, maden ruhsatlarına ilişkin iş
lemlerle uğraşmamalı; maden sektörüyle ilgili envanterleri hazırlamak, uluslararası madenci
lik faaliyetlerini ve metal piyasalarını izlemek, maden işletmelerindeki teknolojik sorunları çöz
mek ve kullanılan tekniklerin iyileştirilmesinde madencilere yardımcı olmak gibi görevleri üst
lenmelidir; bu konularda hazırladığı rapor ve kitaplar da kamuya açık olmalıdır. 

Maden arama dönemindeki risk faktörünün devlet tarafından kısmen yüklenilmesini sağ
lamak üzere, MTA Genel Müdürlüğü, yer bilimlerinin çeşitli konularında kamu yararı olan 
temel hizmetleri üretecek biçimde yetkilendirilmelidir. Ayrıca, aramacılığa ilişkin bazı sıkıntı
ları aşmak için tip sözleşmeli arama uygulamasına yeniden geçilmesi, küçük madenciler için 
olumlu olacaktır. MTA'nın bu çalışmalar sonunda üreteceği haritalar, raporlar ve kitaplar, tip 
sözleşmeli sahalar hariç olmak üzere, hiçbir kısıtlama olmaksızın kamuya açık olmalıdır. 

Madencilik sektöründe yaşanılan idarî, teknik ve ekonomik sorunları tartışmak ve çözüm 
önerileri getirmek üzere bir "Maden Danışma Konseyi" kurulmalıdır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının başkanı ve koordinatörü olacağı bu konseye, ko
nuyla yakından ilgili üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odaları ve birlik
lerinin, sendikaların ve derneklerin temsilcileri üye olarak katılmalıdırlar 
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Böylece, madencilik sektörünün halen gündeminde bulunan maden şûrasına resmî bir ni
telik kazandırılacak ve konsey tarafından alınacak kararlar kolaylıkla uygulama olanağı bula
bilecektir. 

3213 sayılı Maden Yasasından kaynaklanan sorunlara kısaca bakacak olursak : Ruhsat 
başvurularının 1/25 000 ölçekli harita üzerindeki koordinat sistemlerine göre yapılması gerek
tiği 16 ncı maddede belirtilmektedir. Oysa, bu haritalar üzerindeki gizlilik halen kaldırılmamıştır. 

Maden Yasasının uygulanmasında en büyük sorun, ruhsatların spekülatif amaçlarla, be
lirli ellerde toplanmasından kaynaklanmaktadır. Ruhsatların, sadece, bürokratik işlemler dü
zeyinde kalması ve her bir dönemin gerektirdiği madencilik çalışmalarının hakkıyla yerine ge
tirilmemesi, ruhsatların tıkanmasına yol açmaktadır. Bu aksaklığı gidermek amacıyla, yasada 
yer alan beyan yerine, tebligat usulü tercih edilerek, faaliyetlerin ve projelerin yerinde ve zama
nında denetlenmesi sağlanmalıdır. 

Bugünkü uygulamada, maden ruhsat sahalarında bir sınırlama yoktur. Böylece ruhsat sü
resince yeterli arama yapılamayacak kadar büyük alanlar kapalı tutulmaktadır. Arama ruhsat
larının maden için en çok 2 bin hektarlık bir alanda sınırlanması, kapatılan sahaların daha 
sağlıklı ve gerçekçi biçimde değerlendirilebilmesi olanağını getirecektir. 

y Madencilik çalışmaları sırasında çevrenin korunması ve işletmeden etkilenen çevrenin ye
niden düzenlenmesi için gerekli önlemlerin yasada yer alması, doğal zenginliklerin ve tabiat 
varlıklarının korunması açısından gereklidir. Madencilik sonucu, bozulan arazilerde yapılacak 
iyileştirme çalışmaları, hem ekolojik hem de ekonomik değerlerin olabildiği ölçüde geri dön-
dürülmesini hedeflemelidir ve cevher üretim süreciyle aynı zamanda planlanmalı ve uygulan
malıdır. 

Gerek ön işletme ve gerekse işletme projeleri küçük boyutlu yataklara uygulanmayacak 
kadar ayrıntılıdır. Ülkemizdeki maden yataklarının ve dolayısıyla madenciliğimizin küçük çaplı 
olduğu göz önüne alınarak, bu projeler daha gerçekçi biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu düşünce ve umutlarla, bütçenin, Hükümetimize, 
milletimize, ülkemize mutluluk getirmesini diliyor, hepiniz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) t 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci sözü Mustafa Doğan'a veriyorum. 
Gaziantep Milletvekili Sayın, Mustafa Doğan, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi ,üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Gru
bum adına Yüce Meclise saygılar sunar, bütçenin halkımıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Geçen yıl aynı Bakanlığın 1992 malî yılı bütçesi üzerinde konuşanlardan biri yine bendim 
ye özetle : Anadolu'nun her tarafında bol miktarda linyit rezervimizin olduğunu ve bölge böl
ge, yer ve miktarlarını belirtmiştim. ' • 

Hidrolik enerji potansiyelimizin toplam 121 milyar kilovat/saat civarında olduğunu ve bu
nun yüzde 20'sinin, yani 22,7 milyar kilovat/saatinin değerlendirilmekte olduğunu ve 1995 yı
lma kadar inşası devam eden santrallerin bitirilmesi halinde bu oranın yüzde 32'ye çıkarılaca
ğını belirtmiştim. . ' 
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1991 yılı için toplam elektrik enerjisi üretimimizin 60,2 milyar kilovat/saat olduğunu ve 
devreye girecek yeni santrallerle birlikte bu miktarın, 1992'de 65,5 milyar kilovat/saat, 1996'da 
ise 86,2 milyar kilovat/saat olacağını, aynı yıl, yani 1996 yılı için bir darboğazla karşılaşmaya-
bileceğimizi belirtmiştim. 

Çevre sorunları göz önüne alınarak, yani termik santrallerin baca gazı, kükürt arıtma te
sisleriyle teçhizini zorunlu kılan hava kalitesinin korunması hakkındaki yönetmeliğin icapları
na uymak kaydıyla, mevcut termik santralların iyileştirilerek, 10 500 megavat değerindeki em
re amade gücün daha üst seviyelere çıkartılabileceğini açıklamıştım. 

Gerek Enerji Bakanlığında ve gerekse ilgili diğer kuruluşlarca kalkınma planlarımızdaki 
hedef ve ilkeler doğrultusunda uzun dönem alternatifli üretim planlan yapılarak, talebi zama
nında yeterli, ekonomik ve güvenilir bir şekilde karşılayacak elektrik enerjisi üretim tesisleri
nin şimdiden saptanmak suretiyle yatırım programlarına alınması çalışmaları özenle sürdürül
melidir demiştim. 

Enerji sektöründe yapım ve işletmecilik, fazlasıyla bir bilgi ve uzun bir tecrübe dönemini 
zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu sektörde çalışan personelin büyük çoğunluğu, her an hayatî 
tehlikeyle karşı karşıyadır; tek bir hata bile personelin hayatına mal olmaktadır. 

Bu nedenle, elektrik sektöründe, işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini zorunlu kılan yasa ve yö
netmelikler hazırlanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. Kadro tıkanıklığı yaratan ve kalifiye eleman 
istihdamını engelleyen, işsize iş bulma zihniyeti, bu sektörde uygulanmamalı, daha açıkçası, 
bu sektör, siyasî amaçlı yatırım sahası olarak değerlendirilmemelidir demiştim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar ki konuşmam, söze başlarken de belirt
tiğim gibi, geçen yıl, yine bu kürsüden ve yine aynı Bakanlık bütçesi üzerinde yaptığım konuş
madan çok kısa bir özet idi. Bu özeti niye sunduğumu, konuşmamın sonunda açıklayacağım. 
Şimdi, izninizle, bu yıl için hazırladığım yeni ek görüşlerimi dile getireceğim. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, enerji kullanımı bugün bütün dünyada, uygarlığın, kal
kınmışlığın ve refahın bir ölçüsü haline gelmiştir. Bu sebepledir ki, yurdumuzda mevcut her 
türlü enerjinin, güvenilir, yeterli, kaliteli, devamlı ve ekonomik olarak üretilmesi ve hizmete 
sunulması şarttır. 

1970'li yıllardaki birinci ve ikinci petrol krizleriyle, henüz etkisinde olduğumuz Körfez krizi, 
komşu ülkelerdeki politik istikrarsızlıklar ve etnik çatışmaların doğurduğu belirsizlikler, ülke
mizin enerji politikasının tespitinde bizleri daha dikkatli olma durumunda bırakmaktadır. 

Ancak, üzüntüyle belirtmek isterim ki, ne ANAP hükümetleri ve ne de bu Koalisyon Hü
kümeti, çok yakın bir tarihte, Türkiye'nin yaşadığı enerji krizlerini de dikkate alarak, orta ve 
uzun vadeli, öncelikleri ve kaynakları belli, uygulamada devamlılığı olan, ne bir enerji politi
kası tespit etmiş ve ne de bir plana bağlamakta bir istek ve kararlılık göstermişlerdir. 

Bu sebepledir ki, geç de olsa, yatırım plan ve programlarına alındığı halde, ne Elbistan 
santrali, ne Kangal ve ne de Çayırhan linyit santrallarının ilave ünitelerinin çoktan yapılması 
gereken ihaleleri yapılamamış; bu santrallar geri plana itilerek, bunların yerine ithal edilen do-
ğalgaz santralları, program dişi, tepeden inme ve politik bir kararla kurdurulmuşlardır. 

Sadece Elbistan'da, A-B-C-D-E isimleriyle anılan ve her biri 340 megavatlık, 4'er ünite
den oluşan 20 ünitenin kurulması planlanmışken, bugüne kadar sadece, A grubundaki 4 ünite 
yapılmış ve diğerlerinin yapımı hep ertelenmiştir. 
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1984'lerden sonra, Sayın özal'ın Başbakanlığı döneminde, yap-işlet-devret modeli ortaya 
atılmış; kendisinin törenlerle imzaladığı, ilan ettiği, bu modele ait santrallardan bugüne kadar 
birkaç küçük su santrali dışında hiçbiri bu modelle yapılıp, işletmeye alınamamıştır. 

Bu modeldeki santralların şimdiye kadar bir tanesinin bile yapılamamasının nedenlerin
den birisi, bu projeler için temin edilecek kredilerin Hazinece garanti edilmesinin istenmesi; 
diğeri ise, enerji fiyatı ve satışıyla ilgilidir. Bir türlü gerçekleşmeyen bu santral projeleri, yuka
rıda değindiğim linyit santrallarının yapımını da engellemiştir. 

Program ve plana giren linyite dayalı santrallarimizin bir an önce ihale edilmeleri şarttır. 
Aslında, yap-işlet-devret modeliyle, linyit santrallarının yapımına öncelik ve ağırlık veril

melidir. Bu memlekette işsizler ordusu gezerken, yılda 150-200 milyon dolar karşılığı ithal kö
mürle çalışacak santral kurmak, fantazinin, düşünce ve bilmezliğin ötesinde, yap-işlet-devret 
modelinin hayata geçirilmesi çabasından başka bir şey değildir. ? 

Türkiye bugün, kullandığı genel enerjinin yüzde 55'ini ve elektrik enerjisinin de yüzde 
33'ünü, ithal edilen enerji maddeleriyle karşılamaktadır. Bu sebepledir ki, kriz durumlarında 
ortaya çıkacak sıkıntıları dikkate alarak, hem linyit hem hidrolik gibi yerli konvansiyonel ener
ji kaynaklarını hem de jeotermal güneş ve rüzgâr enerjileri gibi, yenilenebilir enerji kaynakla
rını harekete geçirmek ve de enerji üretimindeki tercihleri çeşitlendirmek suretiyle, ileride çıka
bilecek kriz ve darboğazlar aşılabilir. 

Nükleer enerji politikamıza gelince : Bu politikamız, hiç bilinmemektedir, hep ağızlarda 
dolaşmaktadır. 

Şimdiye kadar tutarlı bir enerji politikası uygulanmadığı için, ülkemizin enerji ihtiyacının 
karşılanmasrve güvence altına alınması bakımından bunlara gerek olup olmadığını, eğer var
sa, hangi noktada ve hangi tarihte bu santralların üretime geçeceğini kimse bilmemektedir. İş
letilmesi, bakımı ve onarımı yüksek bir bilgi ve disiplin isteyen bu santrallar, ayrıca teknolojik 
bağımlılık ve devamlı nükleer yakıt bağımltlığıyla, devamlı tehlike ve risk oluşturmaktadır; ku
ruluş maliyetleri de çok yüksek olduğundan, bu santrallar, Türkiye'de kurulmadan önce, her 
yönüyle iyi ve ciddî bir etüde tabi tutulmalı ve bütün ilgili kuruluşların görüşlerinin alınması 
şart olmalıdır. Ancak biz, CHP olarak, bu konuya kapalı değiliz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özelleştirme, artık herkesin ağzında dolaşan bir moda 
deyim oldu. Sosyal ve ekonomik fonksiyonlarına bakılmadan, bütün KİT'lerin özelleştirilme
si isteniyor. Türkiye'de, bir taraftan, batan iflas eden özel sektör kuruluşları, devletin bankala
rı, finans kuruluşları tarafından kurtarılarak KİT durumuna sokulurken, diğer taraftan, özel
likle kârda olan KİT'ler özelleştiriliyor veya özelleştirilmeye çalışılıyor. 

Koalisyon protokolünde, hangi KİT'lerin özelleştirme dışında kalacağı yazılmıştır; bunlar 
arasında TEK de vardır. Buna rağmen, hiçbir ciddî hazırlık yapılmadan ve hiçbir kadro oluş
turulmadan, bazı sayın bakanlar, kendilerine bağlı veya ilgili kuruluşları özelleştireceklerinden 
söz ediyorlar; bunlar arasında Sayın Enerji Bakanı da vardır. 

Bir iş yapılırken, önce stratejisi ve politikası tespit edilir, kadrolar kurulur ve hedef belir
lenir. Bunların, görebildiğimiz kadarıyla, hiçbiri yok; ama TEK'in özelleştirilmesinden de sık 
sık bahsediliyor. Bu durum, âdeta TEK'in elini kolunu bağlamış, bir yerde, hem yap-işlet-devret 
düşüncesi, hem özelleştirme söylentileri, TEK'i, karar alamaz, iş yapamaz duruma sokmuştur. 
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TEK, 1970'Ierde Fransızların EDF Şirketi model alınarak, 1312 sayılı Yasayla kurulmuş
tur. Yine, İtalya'da ENEL, Yunanistan'da PPC bu modele göre kurulmuşlardır. Bu gibi kuru
luşlarda, kamu yararı, amme hizmeti, sosyal ve ekonomik amaç, kârdan önce gelmektedir. Fran
sa'da, İtalya'da, Yunanistan'da, yani kapitalist sistemle idare edilen bu ülkelerde, enerji ku
rumlan hâlâ tamamıyla devletin elindedir ve özelleştirmek yönünden de hiçbir çabaları yok
tur. Bu kuruluşlar, son derece ekonomik ve verimli çalışmaktadırlar. Bizde ise, göreve gelen 
Enerji Bakanları, hiçbir esasa ve politikaya bağlı olmayan bir anlayışla özelleştirmeden bah
setmektedirler. Tek sığındıkları, 3096 sayılı Yasadır. Bu alanda en büyük handikap olan bu ya
saya göre, özelleştirme, Bakanlığın, kendi sübjektif görüşleri doğrultusunda kişileri veya şir
ketleri görevlendirmesiyle yapılmaktadır. 4- . 

İngiltere, devlet elinde olan enerji tesislerini on ayrı bölge halinde özelleştirdi. Ancak, bu 
bölgelerde kurulan şirketler, büyük sermaye ve organizasyonla işe girdiler; fakat enerjiyi daha 
pahalı sattıkları için de kamuoyu ve basın tarafından şiddetle eleştirildiler. Bununla beraber, 
bu şirketler kendi bölgelerindeki enerji yatırımlarını yapacak ve işletecek yönetim, planlama, 
koordinasyon, işletme ve finans gücüne sahipler. 

Bizde ise, biraz önce adım zikrettiğim yasa çerçevesinde ve sübjektif görüşlerle, AKTAŞ 
ve AKSU örneğinde olduğu gibi, yatırım ve yenileme yapmayan, işletme ve koordinasyon gücü 
ve tecrübesi olmayan ve yüzlerce milyarlık finans kaynağı gerekli iken, bundan mahrum olan 
şirketlere, sözümona pazarlıkla verilerek özelleştirme yapılmaktadır. 

Birçok iddialar var; ama herhalde, belki bulaşır diye üzerine giden de yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yılkı konuşmamda -geçen yıl olduğu gibi- fazla teknik 
terimlere, veri ve donelere girmedim; geçen yıl olduğu gibi iyimser konuşamadım; çünkü, artık 
bu sektörde, özellikle de TEK'de, bizim açımızdan iyi ve kaliteli yönetim özlemi ve arayışı, 
üretim-tüketim plan ve hesaplarının önüne geçmiştir. Daha açıkçası, bu sektör ve TEK, bu yö
netim anlayış ve izanıyla daha da kötüye gidecektir ve gitmektedir. Müneccim değilim; ama 
görünen köy kılavuz istemez... 

Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yönetim anlayışımıza göre, amir iş yapmaz, yaptı
rır ve amirin öyle bir vasfı vardır ki, bü vasıf, iştigal ettiği konuda, onun nam ve hesabına kim
senin yerine getiremeyeceği vasıftır, çözülemeyen konularda başvurulan son mercidir. Planla
ma, organizasyon, yönetim, denetim ve işinde, branşında ehil olmalıdır, uzman olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, TEK yönetiminde Sayın Bakanımız ne yapmış ona bir baka
lım. Sayın Bakan, göreve gelir gelmez, yaptığı reorganizasyonla durumu daha da kötüleştiren 
Sayın Sedat Yıldız'ı Genel Müdür yapmış! 

Bu zat kimya mühendisidir ve bugüne kadar enerji sektörüyle hiç ilgisi olmamış. 
Bilirsiniz, Iran-Irak savaşı nedeniyle çimento ihracatımız artmıştı; Sayın Sedat Yıldız da, 

İp dönemde, Çimento Sanayii Genel Müdürü olduğu için, bu ihracat artışı onun başarısına bağ
lanmış. 

Sayın Genel Müdür, buradan Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketine (TÜGSAŞ) Genel 
Müdür olarak geçiyor... Orada görev yaparken, Sayın.özal'ın isteklerine karşı çıktığı için kah
raman oluyor (!) ve buradan da özel işe atılıyor. Daha sonra DYP Çankaya Belediye Başkan 
adayı oluyor ve kaybediyor; DYP il başkanı oluyor. Eh, hem eski bir genel müdür olacak, hem 
de DYP'li olacak; daha iyisi can sağlığı!.. Sayın Bakana göre, onun da kendisi gibi, enerji sek
töründen anlayıp anlamaması önemli değil, nasılsa TEK özelleştirilecek!.. 
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Sayın Genel Müdür göreve başlarken, Sayın Bakanla birlikte, genel müdür yardımcıları
nın ve yönetim kurulu üyelerinin tümünü değiştiriyorlar ve yerlerine, -içlerinden biri hariç- ye
nileri atanıyor; -ki, o da herhalde tesadüftür- Bu üyelerin hiçbirinin bu sektörle uzaktan ya
kından ilgisi olmadığı gibi, enerjinin ve elektriğin de "e" sini bile bilmezler. Zaten, çoğu yetki
lerinin büyük bir kısmını Sayın Genel Müdüre devretmişler ve Kuruma ara sıra uğramaktadırlar. 

Bunlar ve diğer atamalar incelendiğinde ya siyasî yakınlık ya da özel sektörde birlikte ça
lışırlarken tanışmalarından dolayı göreve getirildikleri görülecektir. Örneğin, Sayın Genel Mü
dürün yaptığı ilk atama, on yıl önce emekli olmuş bir bayandır. Bu bayan, Personel Dairesi 
Başkanlığına getirilmiştir. Bu kişinin, işinin ne derece ehli olduğu da şüpheli. 

Gene, TEK Ankara Dağıtım Müessese Müdürlüğüne, TÜGSAŞ'tan, -yani, Sayın Genel Mü
dürün eski çalıştığı yerden tanıdığı ve bu sektörle hiç ilgisi olmayan, makine mühendisi Servet 
Üst diye biri atanmış. Bu şahsın yardımcılığına da 1970'Ii yıllarda TEK'te, şebeke tesiste çalı
şırken müfettiş raporuyla Kurumdan ayrılmak zorunda bırakılan Metin Aslan diye biri atan
mış ve benzeri birçok atama... Bunların hepsi de dışaradan gelmişler. 

TEK'te, bu yerlere atanacak ve Kurum içinde yetişmiş hiç mi adam kalmadı? 
Yönettiği kurumun personelini bu kadar hor gören ve böyle gördüğü için de bilgisiz gören 

bir bakan ve sanki, kurumda çalışanların tümü başka bir ülkenin vatandaşıymış gibi davranan 
bir genel müdür ve kadrosu şimdiye kadar görülmemiştir. 

Amacınız, eğer, TEK'i kötü yönettirip, zarar ettirip, hatta, Hükümet olarak, Kamu Or
taklığı Fonunun, Toplu Konut Fonunun ve TRT'nin ve benzeri fonların paylarını daha da artı
rıp, yani daha da zarar ettirip, "TEK bir kambur oldu, hadi özelleştirelim" demekse, sizi al
kışlıyorum; çünkü, bu işi çok iyi beceriyorsunuz! 

Yüce Meclise saygılar sunarım. .(CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ederiz Sayın'Doğan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, sözü, şahsı adına, lehte, Konya Milletvekili Sayın Musa Erarıcı'ya veriyorum. 
Buyurun. 

MUSA ERARICI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimi arz edeceğim. , 

Bu kısa sürede, ancak, kendi bölgem olan Konya'nın birkaç meselesine değineceğim. Bun
lardan bir tanesi Seydişehir'deki Alüminyum Tesisleriyle ilgilidir. 

Türkiye'nin yıllık alüminyum tüketimi 120 bin ton/yıldır. Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri, bunun 60 bin ton/yılı karşılayacak kapasitededir. Geriye kalan 60 bin tonunu da ithal et
mekteyiz. tthal bedeli de yaklaşık 100 milyon dolar civarındadır. Eğer bu tesislerin ıslahı cihe
tine gidilirse, üretimin 100 bin ton/yıla çıkması mümkündür. Bir Alman firmasınca yaptırılan 
etüt sonucu, bu tesislerin ıslahının maliyeti 185 milyon dolar çıkmıştır. Yani, Türkiye'nin alü
minyum ithaline ayırdığı iki yıllık döviz miktarıdır. Yatırımın geri ödeme süresi de dört yıldır. 
Bu da, yapılacak yatırımın rantabl olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu ıslah çalışmaları So
nucu 2 500 - 3 000 kişiye de iş imkânı doğacaktır. Dolayısıyla, 1980 yılında usulsüz olarak çı
karılmış olan işçilerimize de iş imkânı sağlanmış olacaktır. 

İkincisi de hava kirliliğiyle ilgilidir*. Ne yazık ki Konya, hava kirliliğinin fazla olduğu bir 
şehrimizdir. Hava kirliliği kış sezonu içinde, ocak ayında en yüksek düzeyine ulaşmaktadır. Son 
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beş yılın ocak ayı ortalamaları incelendiğinde kükürt dioksit yönünden kirlilik, 1988'de 229 
mikrogram/metreküp iken 1989'da 286 mikrogram/metreküpe, 1990 da 470 mikrogram/met-
reküpe ve 1991'de ise, en yüksek düzeyine ulaşarak, 530 mikrogram/metreküpe çıkmıştır. Bu 
rakam, kış ayları sınır değerlerinin iki katından fazladjr. Bunun tek çözümünün, doğalgazın 
getirilmesinde, sanayide ve ısınmada doğalgazın kullanılmasında olduğu bir gerçektir. Doğal
gazın ilimize getirilmesi konusunda Sayın Bakanımın yardımlarını istirham ediyorum. 

Üçüncüsü de TEK ile ilgilidir. Şehir nüfusu 700 bine ulaşan ve üç merkez ilçesi olan Kon
ya ilimizde arazi yapısının düz olması nedeniyle gelişme çok süratli olmaktadır. Sanayideki 
hızlı gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve bunun gereği olan imarlı yapılaşmadan dolayı yapısal de
ğişikliğe uğrayan mahallerde mevcut tesis ile taleplerin karşılanması mümkün değildir. Bunun 
için, yeni ve modern elektrik tesislerinin kurulması zorunludur, tmara yeni açılan geniş cadde
lerde, yüksek katlı blok apartmanlardan oluşan bölgelerde yeraltı kablo şebekesiyle enerji ta
leplerinin karşılanması, modern tekniğin vazgeçilmez zaruretidir. Yaz mevsiminin kurak ve sı
cak olduğu kara iklim kuşağında yer alan ilimizin, yurdumuzun tahıl ambarı niteliğinde plma-
sı hasebiyle tarım sektöründe sulamanın yapılacağı en önemli bir bölgedir.. Mazota göre yedi 
kat daha ucuz olan elektrik enerjisiyle sulamanın yapılması, ürün artıracağı gibi, köylüyü de 
kalkındıracaktır. Bu nedenle, ilimizdeki tarımsal sulama taleplerinin karşılanması ve yaygın
laştırılmasını istiyorum. 

Yukarıda bahsedilen ve yapılmasında zaruret olan, gerek şehir şebekesi ve gerekse tarım
sal,sulama tesislerine ilişkin olarak yeterli enerji kaynağının olması da önem arz etmektedir. 
Konya şehir şebekesi, halen, 154/31,5 kilovoltluk 3 adet indirici trafo merkezinden beslenmek
tedir. Gelişen sanayi kesiminde toplu yükler çekilmekte ve mevcut olan 3 adet trafo merkezi 
yetersiz duruma gelmektedir. 

Bu nedenle, 380/154 kilovoltluk yeni bir trafo merkezi planlanmış, arsası kamulaştırılmış
tır. Konya'nın enerji darboğazını çözecek olan bu trafo merkeziyle, bu merkezi besleyecek olan 
Seydişehir-Konya indirici trafo merkeziyle', enerji nakil hattının 1993 yılında yapılmasını, Sa
yın Bakanımızdan istirham ediyorum. 

Sözlerimi tamamlarken, bütçenin hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erarıcı. 
Sayın Bakana öğleden sonraki oturumda söz vereceğim. 
Saat 14.00'te toplanmak birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.25 

o 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

— —• 0 — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 46 ncı Birleşiminin İkinci Oturuunu 
açıyorum. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211,212, 223, 219) (Devam) 

A) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Devam) 
- '• ı 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhcsabı 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yıl Bütçesi 
2. —• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhcsabı 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. ;' 
Komisyon ve Hükümet yerindedir. 

Aleyhte, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, buyurun efendim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) •— Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesi hakkında, şahsî görüşlerimi arz etmek üzere, söz'almış bulunuyorum. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, dünya tarihinde, kaynakların bölüşülmesi hep büyük çekişmelere, ihtilafla
ra, harplere sebep olmuştur. , 

Ülkemiz, tabiî kaynaklar itibariyle dünyanın en zengin ülkelerinin başında gelmektedir. 
Uzmanlar, 2 trilyon 100 milyar dolarlık bir maden rezervimizin olduğunu söylemektedirler. 
Bu, bilinen rezervdir. Belki, bilinemeyen, henüz tespit edilemeyen, henüz kendisine ulaşılama
yan, bunun kat kat daha fazlası bir zenginliğe sahibiz. 

Henüz el değmemiş, keşfedilmemiş maden kaynaklarımız olduğu gibi, işletilen, iyi işleti-
lemeyen kaynaklarımız da mevcuttur. 2000 yılına kadar, bu kaynaklardan 12 milyar dolarlık 
bir üretim yapılabileceği tahmin edilmektedir. Yine, 1992 yılında, mevcut kaynaklarımızdan, 
yalnız 300 milyon dolarlık bir ihracat yapılabilmiş; bu da, toplam ihracatımız içerisinde, yüzde 
2,5 gibi çok cüzi, küçük bir orana tekabül etmektedir. • 

1991 yılında, petrol üretimimiz, kısmî bir artış göstermiş, 1992 yılında bu üretim gerile
miş, 1993 yılında da, bu üretimin, yine 1991 yılı üretiminden geride olacağı düşünülmekte, 
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beklenmektedir. Buna sebep olarak da, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki konuşmasında da ifade ettiği gibi, mevcut kuyularımızın yaşlanmış olması 
gösterilmektedir. -

Türkiye, 1992 yılında, 23 milyon ton petrol ihtiyacının 19,2 trilyonunu ithalatla karşıla
mış, 3 milyar dolar gibi büyük bir meblağ petrol ithalatı için ödenmiştir. 

Yerli üretim, tüketimin ancak yüzde 20'sini karşılayabilmektedir. Gerek ihtisas, gerek fi
nansman eksikliği sebebiyle 1954 yılında 6326 sayılı Kanun değiştirilerek, Türkiye'de özel sek
töre ve yabancı şirketlere petrolle ilgili çalışma imkânı getirilmiştir, liberal bir anlayış getirilmiştir. 

Maksat, ülkemizde petrol üretimini artırarak ithalatı aşağı çekmek ve hatta bu noktada 
ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmaktır. 

1973 yılında ise, yeniden bir düzenlemeyle, bu konu, devletin de müdahil olduğu karma 
bir sistem haline getirilmiştir. ' 

Şimdi, bütün bunlardan sonra, Türkiye'de petrolle ilgili bazı endişelerimizi sıralayacak olur
sak : 

Birincisi, 1954 yılından bugüne kadar ülkemizde petrol çalışması yapan İ38 şirketten, 121 
tanesi yabancı; 17 tanesi ancak, yerli firmadır. Halen 33 firma bu konuda çalışma yapmakta
dır. Bunların da 30 tanesi yabancı; 3 tanesi ancak, yerli firmadır. 

İkincisi, bu şirketlerden Shell şirketi 70, Mobil 45 yabancı personel çalıştırırken, TPAO 
82 yabancı personel çalıştırmıştır. ; 

Sayın Bakan, yine Komisyonda, bu personelin çoğunun TPAO'nun müeahhit firmaların
da çalıştığını ifade etmesine rağmen, yine de bunlar bu bünyede şu anda çalışmaktadır. Bu 
da, bizim kendi firmamızın da yabancı personelin kontrolünde veya güdümünde veya yönlen
dirmesinde olduğunu göstermektedir. 

Bir başka konu : Shell, kendisine eleman yetiştirmek için 16 kişiye, Mobil 8 kişiye burs 
verirken, TPAO, maalesef hiçbir gencimize burs vermemektedir ve bir kadro yetiştirme hareke
ti içerisinde değildir. 

Değerli arkadaşlar, halen 46 sahada petrol çıkaran TPAO, bugüne kadar 230 milyon ton 
üretim yapmış iken, bunun yarısı kadar sahada, 24 sahada petrol üreten Shell, 234 milyon ton 
üretim yapmış; 3 - 5 sahada petroj üreten Mobil ise 70 milyon varil gibi önemli bir rakama 
ulaşmıştır. 

Bu da, herhalde TPAO'nun, teknik üretim kapasitesi açısından yabancı şirketlere nazaran 
ne kadar geride olduğunu gösteren önemli bir ölçüdür. 

Şu anda Türkiye, yine büyük bir petrol ithalatçısı ülke olmasına rağmen, fuel-oil ve jet 
yakıtı ihracatı yapan ülke durumundadır. 

Acaba bu iki petrol çeşidini üreten firmalar, yerli firmalar mıdır, yoksa yabancı firmalar 
mıdır? Bu da önemli konulardan bir tanesidir. 

Türkiye, 18 milyar metreküp gibi, zengin bir doğalgaz kaynağına sahip olmasına rağmen, 
bilindiği gibi, Sovyetler Birliğiyle doğalgaz anlaşması yapılmıştır. 

Dünya dengeleri sık sık değişmektedir; bugün dost olan iki ülke, yarın ihtilafa düşebil-
mektedirler. 
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Dolayısıyla milyarlarca lira harcanarak Rusya'dan getirilen doğalgaz yerine, kendi kaynakları
mıza bu yatırımları yaparak, kendi kaynaklarımızdan bu imkânları sağlasaydık, herhalde daha ger
çekçi bir şey olurdu. Kaldı ki, yarın iki devlet arasında istenmeyecek hadiselerde hem bir sosyal 
çöküntüye sebep olabilir hem de bütün sanayimiz durabilir hem de belki bu doğalgazı kullanabil
mek için, Sovyetler Birliğinin bize bunu bir koz olarak kullanması durumu ortaya çıkabilir. 

Bu noktada, Enerji Bakanlığımızın, Türkiye'de, petrol ve doğalgaz üretimi noktasında kay
naklara yönelmesini ve Türkiye'nin mevcut potansiyelini, Türkiye'nin istifadesine sunması ça
lışmalarını yetersiz görmekteyiz. 

İkinci değinecğim bir konu da, İstanbul - Kemerburgaz - Çiftealân Köyündeki bir uygula
madır. Bu uygulamadan Sayın Bakanın kendilerinin de haberi vardır. Çiftealân Köyü, 700 yıl
lık tarihî bir köydür. Bu köyün çevresinde kömür çıkaran Kutman Limitet Şirketi, şu anda kö
yün kurulu bulunduğu 100 dönümlük araziyi ve evleri istimlak ettirmek üzere Bakanlığa mü
racaat etmiş ve Bakanlık da bu istimlaki uygun görerek,köyü tamamıyla kaldırmak üzere bir 
karar çıkarmıştır. 

Sayın Enerji Bakanı, 4 Şubat 1992 tarihinde, İstanbul'dan Edirne'ye giderken, Yeşilköy 
Havaalanına gelen köy halkı ve parti yetkilileri, mağduriyetlerini anlatmışlar; Sayın Bakan da, 
"Bu köyün bütün evlerinin yapıldığını, camiinin yapıldığını, okulunun yapıldığını ve köyün 
taşınmaya hazır olduğunu şirket sahibinin kendisine ifade ettiğini ve konunun tekrar soruştu
rulmasını istediğini" ifade etmiştir. 

Bunun üzerine, Doğru Yol Partisi İstanbul İl Teşkilatında İkinci Başkan Fahri Kuran, İl 
Muhasibi Kemal Funda, Yönetim Kurulu Üyesi Aydan İnal, Eyüp İlçe Başkanı ve köy sakinle
ri bir araya gelerek, şirket yetkilisini çağırmışlar ve şirket yetkilisi de, "Ben, Bakana böyle bir 
şey söylemedim. Bu Bakanın sürçü lisanıdır" ifadesinde bulunmuştur. 

Şimdi burada, birinci olarak, 700 yıllık bir köy yerinden kaldırılıyor ve bu konuda Sayın 
Bakan yanlış bilgilendiriliyor. 

Tabiî, devlet de, "Burada bir kömür madeni var, bunu Türkiye'nin istifadesine sunmamız 
lazım" diyebilir, öyleyse, bu köy halkının da mağdur edilmemesi lazımdır. 

22 Haziran 1992 günü, yine Çiftealân Köyünün eteğindeki Millî Emİaka ait 103 m2'Iik 
bir yer m2'si 200 bin lira tahminî bedelle açık artırmaya çıkarılmış ve 25 milyon liraya (yani 
m2,si 250 bin liradan) Hasan Güçlüer ismindeki bir vatandaşa, 3 üncü pafta 127 parseldeki 
bu arsa satılmıştır. Hazine bu yeri 200 bin lira tahminî bedelle satışa çıkarıyor ve 250 bin liraya 
satılıyor m2'si. 

Daha sonra Kutman Limitet Şirketi adına kamulaştırma yapılırken, bir takdir komisyonu 
kuruluyor; bu takdir komisyonu da, köyün daha güzel yerlerine, 40 - 50 bin lira değer koyuyor. 

Takdir komisyonunda görevli Eyüp Malmüdürü, tapu sahiplerinin bütün dosyalarına, "Bu 
büyük bir haksızlıktır" şeklinde şerh düşmüştür. 

Devlet kendi arsasını satarken tahminî bedelle açık artırmaya çıkarıyor, Emlak Bankası 
binalarını satarken açık, artırmaya çıkarıyor; fakat vatandaşın arsasına istimlak sırası gelince, 
bir komisyon kuruluyor, bu komisyon bir takdir belirli yor ve aynı köyde Hazineye ait bir arsa
nın m2'si 250 bin liraya satılıyor, bu Hazine arsasının hemen bitişiğindeki ve devletin istimlak 
ettiği vatandaşa ait bir yerin m2'si ise 40 - 50 bin liraya istimlak ediliyor! 
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Sayın Bakan, sizin bir arsanız olsa ve devlet size bu şekilde davransa, sizin devlete güveni
niz kalır mı? Yani bu insanlar, haklarını korumak için doğudakiler gibi ellerine silah mı alsın
lar? Devlet - millet kaynaşmasını nasıl sağlayacağız? 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — tsyan eder, isyan. ' 
İSMAİL HAKKI AMASYALI (Kocaeli) — "Ellerine silah alsınlar" demek olmaz, ayıp! 
ERKUT ŞENBAŞ (İzmir) — Sen sapla samanı karıştırıyorsun! 
AHMET DERİN (Kütahya) — İsterse yanlış olsun... -
BAŞKAN — Sayın Baş, zamanınız doldu. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Toparlıyorum. 
Yani "Doğudaki insan silahı almış" derken, birtakım teröristler de "bizim bazı haklarımız 

var, bu hakları alacağız" diyor ve eline silah alıyor... Doğru mu? Yani, bir terörist grup demiyor 
mu ki, "benim şu şu haklarım var, bunları almak için devletle savaşıyorum, elime silah aldım." 

Vatandaşım mülkiyet hakkı yok mu? Yani bu devlet bizim; bir yanlış varsa, hep birlikte 
bunu düzeltmemiz lazım. Bizim devletimiz kendi arsasını satarken ihaleyle 250 bin liraya met
resini satıyor da, vatandaşın arsasını istimlak ederken neden 50 bin lira veriyor? 

700 yıllık köydeki vatandaşın arsasında kömür çıkıyor... Eğer kömür çıktıysa, bu, baba
sından kalan bir mirastır; önce kendisinin istifade etmesi lazım. Mülkiyet hakkı vardır; böyle 
bir uygulama olmaması lazım. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Madenlerde mülkiyet hakkı olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Baş, toparlayın efendim. 
MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Madenlerde mülkiyet hakkı olmaz ama, devletin de vatan

daşı mağdur etmemesi lazım. 
Devlet, kendi yerini nasıl sattıysa, vatandaşın yerini de öyle satsın. Devletle milletin arası

nı açmayalım; devlet millet kaynaşmasını sağlayalım. 
Bu konuda Sayın Bakanın bilgisi vardır ve temenni ediyorum ki, Sayın Bakan bu yanlışlı

ğı düzeltecektir. 
Bu köylüler şu anda bizi dinliyorlar, bu konu için geldiler ve sizden bir cevap bekliyorlar. 

Sayın Bakanım, ne olur, bu insanların mağduriyetini giderelim; bunu istirham ediyorum. 
Bakanlık bütçesinin, Bakanlığımıza, bütün ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, he

pinize saygı ve selamlarını sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Söz sırası, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'da; buyurun Sayın Ba

kan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (İzmir) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; öncelikle Sayın Başkanım, bu sabah oturuma 5-6 dakika geç gel
dim; başta zatı âliniz olmak üzere, bütün değerli milletvekillerinden özür diliyorum; ama ülke
mizin hayırına bir iş vardı. Bu sabah üç adet, toplamı 2 100 megavat gücünde çevirim santralı
nın, bir yabancı grupla, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde önanlaşmasını imzalamak duru
mundaydım, o bakımdan biraz geç kaldım. Tekrar özür diliyorum; ama bu vesileyle sizlere bu 
hayırlı haberi de vermeyi uygun gördüm. 
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Çünkü, Hükümetimiz, daha bol, daha kaliteli, daha temiz ve daha ucuz enerji üretebil
mek için, ilk günden beri kollarını sıvamış, çalışmaktadır; bu yönde çok ciddî adımlar atılmıştır. 

Somut olarak, yalnız Çankırı Orta'daki termik santralin temelini atmakla kalmadık, bir 
özel şirkete ait de olsa, Çukurova'da Berke Barajının da temelini attık. Çünkü 1996'dan sonra 
yapılan projeksiyonlara göre ve inşallah sanayileşme sürecimizi giderek hızlandırarak, yatırım
ları artırarak, enerji ihtiyacımızın çoğalacağını göz önünde tutarak, bu girişimleri devam ettir
mek mecburiyetindeyiz; bunu hepimiz biliyoruz. 

Çok bol enerjimiz var zannedildiği halde, maalesef, kurulu gücün, ancak ancak, yüzde 
50'sini, 55'ini kullanabilir durumdayız; yani, kurulu gücün emre amade kısmı, sadece yüzde 
55 civarındadır. Bu da Atatürk - HES Barajında, şu anda devreye girmiş olan üçüncü üniteyle 
beraber, yaklaşık 18 500 megavat gücündedir. Tekrar ediyorum : Bunun yüzde 50 - 55'i kadar 
emre amade gücümüz var. 

Neden bu hale gelinmiştir? Çünkü, maalesef, 1960'Iı ve 1970'li yıllarda yapılan santralla-
rın, 1980'li yıllarda ilaveleri yapılamadığı için, yeni yatırımlar yapılamadığı için ve 60'lı 70'li 
yıllarda yapılanların da bakımı yeteri kadar yapılamadığı için, büyük bir kaybımız vardır. 

Bu kayıp sadece santrallerde değildir, santrallerin verimli çalışmasında değildir; daha çok, 
iletim ve dağıtım şebekelerindeki kayıplardır. O da, -üzülerek.ifade ediyorum- büyük bir ihmal 
sonucu bu noktaya gelmiştir. 

Burada çok değerli konumacıların önerilerini dinlerken, dikkatimizi çeken bir husus, hep 
aynı konularda şikâyetlerin olmasıdır. 

Yeteri kadar güç olmaması, var olan yerlerde yeteri kadar kaliteli güç olmaması, devamlı 
olarak voltaj düşüklüğünden şikâyetler, her gün karşılaştığımız ve üzerinde çalıştığımız sorun
lardır. 

Gerçekten, Türkiyemizde işsizliğin önlenebilmesi için, her sene piyasaya gelen işgücü yıl
da 800 - 900 bin civarındadır, bunlara yeni işgücü sağlayabilmek, gençliğimizin istikbaline umutla 
bakabilmesini temin edebilmek için bir tek yolumuz vardır, o da yatırımdır, sanayileşmektir; 
başka türlü kalkınma sürecimizi tamamlamamız düşünülemez. 

Gayet tabiî ki, yatırım ve sanayileşme için de biraz evvel bahsettiğim gibi, daha bol enerji 
lazımdır. İşte bizim, hepimizin görevi budur. 

Tabiî, dünya koşulları içerisinde her türlü tedbiri alarak, gerek çevre bakımından, gerek 
uluslararası ilişkiler bakımından, mümkün olduğu kadar kendi özkaynaklarımızı devreye so
karak bu ihtiyacımızı karşılamaya çalışıyoruz; ama aynı zamanda alternatif enerji kaynakla
rından üretebildiklerimizi üretmek, üretemediklerimizi satın almak mecburiyetindeyiz. 

Burada bugün şahsen beni çok memnun eden bir husus, nükleer enerji konusunun Yüce 
Meclis önünde tekrar gündeme gelmiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu nükleer enerji konusunda bütün dünadaki hassasi
yet, bizde de vardır ve doğrudur da. Çünkü, müessif bir olay, bir Çernobil olayı; bütün dünya
da nükleer enerji santralları yapımını, hemen hemen durdurmuştur; ama şimdi tekrar büyük 
bir süratle, nükleer enerji üretimine dönüş vardır. Çünkü, ilk yatırımı pahalı olmakla birlikte, 
netçe itibariyle, ürettiği enerjiyi en ucuz temin edebileceğimiz, çevreyi zarara sokmadan enerji 
üretebileceğimiz bir teknoloji mevcuttur. Mesele, Çernobil'deki santralin çok geri kalmış, eski 
Sovyetler Birliğinin teknolojisiyle çalışıyor olması idi. 
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Bugün zannetmeyiniz ki, tamamiyle durmuştur nükleer santraller yapımı... Fransa'da de
vam etmektedir... Çernobil olayından daha önce başladığı için, Kanada*da iki tanesinin inşası
na tekrar devam edilmektedir ve bitirilecektir. Uzakdoğu'da bir dev olan Çin, ihtiyacı olan ener
jiyi büyük bir hızla nükleer santrallardan karşılamak üzere yeniden faaliyete geçmiştir ve ya
bancılara yaptırmaktadır. 

Japonya, bildiğiniz gibi, tamamı bir fay hattı üzerinde olan ve devamlı olarak zelzeleye 
muhatap olan bir ülke olmasına rağmen, devamlı olarak nükleer santral yapımına devam edil
mektedir. 

Bugün geliştirilmiş olan teknolojiyle, artık, tehlike hemen hemen bertaraf edilmiştir. Nükleer 
enerji santrallarının atıklarının muhafazası, bugün için 50 - 60 yıl arasında mümkündür. Hiç
bir tehlikeye maruz kalmaması ve daha iyileştirilmesi için de çalışılmaktadır. Demek ki, bizim 
de, netice itibariyle, 2000'Ii yıllarda mutlak surette nükleer enerjiye dönmemiz lazım. 

Konunun bugün burada açılmış olmasından memnuniyetimi belirtirken, bu konuda Yüce 
Meclisin bir ittifak içerisinde olması zaruretinden bahsetmek istiyorum. Çünkü, kamuoyumu
zu ikna etmeden, kamuoyumuza bu gerçekleri anlatmadan, hiçbir şey yapmamız mümkün de
ğildir. Dünyanın birçok ülkelerinde de bu böyledir. 

Nükleer enerjiye gelinceye kadar, elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Hayır. 
Hidroelektrik gücümüzün kullanılabilen kısmını süratle devreye sokabilmek için, yeni pro

jeler geliştiriyoruz. Bir taraftan yeni projeler geliştirirken, bir taraftan da, problemler yumağı 
haline gelmiş» 1980'li yıllarda, mesela 1985 yılında ele alınmış olup, hâlâ neticelendirilmemiş 
projelerin de meselelerini çözmek suretiyle devreye sokmaya çalışıyoruz. 

Bu, bir taraftan ihtiyacımızı giderirken, bir taraftan da, ülkemizin ve devletimizin itibarı
nın iadesi anlamına gelmektedir. Çünkü, takdir edersiniz ki, 1985 yılından bu yana, bir netice
ye bağlanmamış; ama, özellikle yabancı konsorsiyumlar nezdinde âdeta bir itibar zedelemesi 
haline gelmiş olan bu projeleri, artık bir neticeye vardırmamız şarttır ve önümüzdeki günlerde, 
Allah'ın izniyle, bunları da çözmüş olacağız. 

Şunu söylemek istiyorum : Enerji konusunda eğer birbiri ardına projeler üretmezseniz, 
işte bizim göreve geldiğimiz zamanki durumla karşılaşırsanız, yani elinizde yeni hiçbir proje 
yoktur. 

Bir projenin hazırlanması, onun yapılabilirlik raporunun hazırlanması, etütlerinin yapıl
ması, takdir edersiniz ki, bir hayli uzun sürmektedir; ama biz, geçtiğimiz bir sene içerisinde, 
tekrar ediyorum, bir taraftan eski ve problemli olan projeleri ele alırken, diğer taraftan yeni 
projeler ürettik. Bunları, artık bundan sonra kuvveden fiile çıkarıyoruz, yani tatbike sokuyo
ruz, yani her gün yeni temel atma peşindeyiz. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Sayın Bakan, para yok, para... 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSlN FARALYALI (Devamla) — Efen
dim, müsaade ederseniz oraya da geleceğim. 

Hedefimiz, bugün fert başına 1 000 kilovat/saat olan enerji tüketimini, 2000 yılında 2 000 
kilovat/saate, 2010 yılında 4 000 kilovat/saate çıkarmaktır. Bunun için gerçekten büyük yatı
rımlar gerekmektedir. ' 
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"Bunun kaynağını -sayın milletvekilimin söylediği gibi- nereden bulacaksınız?" sualine 
gelince : Biz, yap-işlet-devret modelini, altyapısını tamamlayarak, artık tatbike koyduk, yürür
lüğe koyduk. Bizden evvel 165 müracaat masaların üzerinde bekliyordu; çünkü, yap-işlet-devret 
modeli güzel telaffuz edilmiş, güzel düşünülmüş; ama maalesef orada kalmış; büyük bir koor
dinasyon eksikliği içerisinde ele alındığı için bir türlü neticeye vardırılamamış. 

Biz, yap-işlet-devret modelini, aynı zamanda, çok sözü edilen özelleştirmenin de bir yön
temi olarak kabul ediyoruz; herhalde sizler de bu konuda benimle aynı fikirdesiniz. 
' Burada bazı konuşmacılarımız, haklı olarak buna değindiler ve aynı bu ifadeleri kullandı
lar ve doğrudur. Çünkü, özelleştirme, mutlaka Kamu İktisadî Teşekküllerini veyahut kamu
nun sahibi olduğu işletmeleri satma yöntemiyle, yani satış yöntemiyle özelleştirmek değildir. 
İşletme bazında olabilir... İşte biraz evvel örneğini verdiği şekilde, özel sektörün üretim yap
masına imkân vermek suretiyle, onun ürettiği enerjiyi satıh almak suretiyle, üretimi özelleştir
miş olursunuz. ' 

Biz, bu inançlar, daha çok projenin bu model içerisinde yapılabileceğine inanıyoruz. Bil
hassa linyit yataklarımız -ki, burada çok güzel ifade edildi- linyit rezervlerimiz bu iş için çok 
müsaittir. 

' Hükümetimizin yabancılara vermiş olduğu güven sayesinde birçok yabancı firma, âdeta 
kapımızda sıra beklemektedir. Kendilerine bizim göstereceğimiz yerlerde santral kurma imkâ
nı aramaktadırlar. Biz de ülke yararına olmak kaydıyla, hedefimize ulaşabilmek için, daha ye
ni santralların devreye girmesi için çatışıyoruz. Tabiî, bunu söylerken, termik santralların artık 
öcü olmaktan çıktığını, bugünkü teknolojiyle, gerek filtrasyon yoluyla, gerek desülfürizasyon 
yoluyla, artık çevreye insana, yaşayanlara, ekolojiye hiçbir zarar vermeden bu santrallerin ça
lışmasının imkân dahilinde olduğunu biliyoruz ve bunu gösterdik. 

Çayırhan'da devreye giren desüfürizasyon tesisi, ülkemizde kendi teknolojisiyle çalışan ilk 
örnektir. Avrupa'daki standart olan yüzde 95 ila 97 arasındaki filtrasyon, burada yüzde 99'dur; 
fevkalade başarılı çalışmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Elektrik Kurumunda bu konudaki tek
nik arkadaşlarımız, teknisyenlerimiz, uzmanlarımız bir tecrübe sahibi olmuşlar; artık, kendi
mize büyük bir güvenle, yenilerinin ihalesini yapmaktayız. 

Kurulmuş olan ve şu anda kısmen deneme üretiminde olan, bazıları da senelerdir üretim
de olan termik santrallarımıza da bu sistemi mutlak surette yapmak mecburiyetindeyiz. Bu, 
bizim, insanımıza verdiğimiz değerin bir nişanıdır. 

Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri, enerji konusu konuşulurken, Türkiye Elektrik Ku
rumunun içinde bulunduğu zor durumdan bahsedildi. 

Bu zor durumu aşmakâçin birtakım tedbirlerimiz vardır, Bu tedbirlerimiz içerisinde, bir 
reorganizasyon çalışması vardır; yeni bir muhasebe sisteminin yerleştirilmesi vardır; tahsilatın 
hızlandırılması için çalışmalar vardır. Şüphesiz ki, en önemlisi, yalnız santralların rehabilitas
yonu değil, aynı zamanda, iletim şebekelerinin, bir taraftan büyütülürken, bir taraftan kalite
sinin düzeltilmesi ve neticede, dağıtım şebekelerinin kısmen özelleştirilmesi için çalışmalara devam 
etmek, kısmen de, özellikle doğu ve güneydoğudaki yörelerimizde, hele şu içinde bulunduğu
muz kış aylarındaki zorlukları çok iyi bildiğimiz için, oralarda da mutlak surette iyileştirmeler 
yapmak için çalışmaktayız ve bunun için, kıt kaynaklar olmakla beraber, tercihleri doğru yap
tığımız zaman, o kaynaklan daha iyi, daha verimli kullanabildiğimizi de görüyoruz. 
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Hemen şunu söyleyeyim; Türkiye Elektrik Kurumu hep örnek olarak alınır; çünkü, çok 
büyük bir kuruluştur. 

Türkiye Elektrik Kurumunun diğer kamu iktisadî teşekküllerinden çok fazla bir farkı yoktur. 
Bütün kamu iktisadî teşekkülerinde olan problemler, Türkiye Elektrik Kurumunda da aynen 
ve fazlasıyla vardır. Çünkü, en büyüğü odur; 68-69 bin çalışanı vardın 

Şimdi, "Nedir bu problemler?" denirse, sırasıyla : Aşırı istihdam, finansman darboğazı 
ve çok pahalı bir borç alınmış olması; üçüncüsü de, teknolojik darboğaz. Teknolojideki dar
boğazı, hemen hemen bütün işletmelerde görmek mümkündür. 

Oradan, tabiî kaynaklarımıza geçmek istiyorum. 
Etibank'ın birtakım tesislerinden burada bahsedildi, ben hepsini tek tek sayacak değilim; 

ama, sizlere örnek olarak vereceğim hususları genelleştirebilirsiniz. 

Etibankın işletmeleri, maalesef, teknoloji olarak çok geri kalmıştır. Seydişehir Alümin
yum Tesisi, kurulduğunda 60 bin ton kapasiteyle kurulmuş, hâlâ 60 bin ton kapasiteyle devam 
etmektedir. Fevkalade pahalı bir enerjiyle çalışmaktadır. Şimdi, yeni anlayışımız içerisinde bu
nu 200 bin tona çıkarmak için gayretlerimiz vardır ve bu gayretlerimizin sonunda, öyle zanne
diyorum ki, çok kısa bir süre içerisinde netice alacağız ve 200 bin tona çıkaracağız. 

Bol bir rezervimiz vardır, ihtiyaç artmaktadır. Bunu, bir taraftan kapasite artırımı olarak 
düşünürken, bir taraftan da, şüphesiz, maliyetin düşürülmesi olarak hesaplamaktayız. Çün
kü, üreteceğimiz her ürünün satılabilir bir ürün olması, rekabet gücü olan bir ürün olmasına 
özen göstermek mecburiyetindeyiz. 

Diğer taraftan, bundan iki, üç ay kadar önce, Rize Çayeli'nde temelini Sayın Başbakanı
mızın atmış olduğu bakır konsantre tesisini de bir örnek olarak vermek istiyorum. Gerçekten, 
ülkemiz, kendi modeli içerisinde dünyanın en ileri teknolojisiyle çalışacak bir yeni tesis kazanıyor. 

Zaten, bütün bu yaptıklarımız ve yapacaklarımızın hepsi ülkemiz içindir. Bu projelerin 
bir kısmı daha evvel hazırlanmış olabilir; ama, önemli olan, bir proje için, o ülkedeki inanç 
ve o proje için belli bir zaman dilimi içerisinde yapılabilecek olan ve yapılan yatırımlardır. Ya
ni, sadece projenin düşünülmüş olması, kâğıt üzerinde kalmış olması önemli değildir; bunun 
tatbikata konması çok önemlidir. Biz giderek, bu projeleri, hayata geçiriyoruz ve hayata geçir
meye devam edeceğiz. 

Madenler konusuna gelince : Haklı olarak, 3213 sayılı Kanunun, artık, günün ihtiyaçları
na cevap veremez olduğundan değerli milletvekilleri şikâyette bulundular. 

. Çok haklılar. Zaten, onun için, biz de dokuz, on aydır yeni bir tasarı üzerinde çalıştık; 
bütün ilgili tarafların görüşlerini almak suretiyle taslak ortaya koyduk ve bu taslak üzerinde 
dün nihaî çalışmalar başladı. ' 

öyle zannediyorum ki, çok yakın bir zamanda, bütün ilgililerin asgarî müşterekleri üze
rinde anlaştıktan sonra, Bakanlar Kuruluna ve oradan da Yüce Meclise tasarıyı sevk etmiş 
olacağız. 

Hedefimiz, bu işleri yaparken, ilgililerin de görüşlerini almak ve uygulanabilir bir yeni 
yasa tasarısıyla, huzurunuza gelmektir. Çünkü, hukukî sorunlar bir tarafa, madenlerin daha 
verimli çalıştırılabilmesi için Türk vatandaşlarımıza yeteri kadar imkân tanırken, hiçbir kimse-
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nin, diğer bir kimsenin de hakkını gaspetmemesine özen göstermek mecburiyetindeyiz. Bu, 
hem ülke ekonomisi hem de fertlerin kendi hukukları bakımından çok önemlidir. 

Tabiî, bu alternatif kaynaklardan bahsederken, gittiğimiz her yerde, ülkemizin gezdiğimiz 
her köşesinde, artık, vatandaşlarımız doğalgaz istiyorlar; çok da haklılar. 

Yalnız, maalesef, bizim doğalgaz kaynağımız burada ifade edildiği kadar bol değil, hatta, 
yok denecek kadar az. Hiçbir ümit verici araştırma da o konuda yok; yahut da araştırmalar 
neticesinde bir ümidimiz yok. 

Onun için, doğalgazı, bugünkü mevcut anlaşmaya göre Rusya Federasyonundan alıyoruz, 
onu almaya da devam edeceğiz; ama, BOTAŞ bünyesinde, Marmara Ereglisi'nde kurulmakta 
olan sıvılaştırılmış gaz terminalinde de senede 5 milyar metreküp doğalgaz işleyebilecek bir 
yeni kapasite ortaya koyuyoruz. 

Bu da başlamış bir proje idi; fakat, büyük problemleri olan bir proje idi. Problemlerinden 
arındırdık, önümüzdeki yıl inşallah devreye koyacağız. Tabiî, onu devreye koymak yeterli ol
muyor. Çünkü, sıvılaştırılış doğalgazı nereden alacaksınız? Onun anlaşmalarının yapılmış ol
ması lazım. O da bizim Hükümetimiz zamanında.varılmış olan ciddî birtakım anlaşmalarla 
temin edilmiştir. 

Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden geçirilmesi için ciddî çalışmalar vardır; ama, 
beraberinde birtakım uluslararası problemler olduğu için, henüz ona bel bağlayarak pek fazla 
proje üretemiyoruz. Eğer, içinde bulunduğumuz bölgede Türkiyemizin liderliğinde kurulmuş 
olan Karadeniz Ekonomik işbirliği Organizasyonu içerisinde ve çerçevesinde bu projeleri reali-
ze edebilirsek, gerçekleştirebılirsek, işte o zaman, hakikaten bütün taleplere cevap verebilecek 
kadar doğalgaz imkânına kavuşmuş olacağız. r̂ 

Doğalgaz sadece sanayide değil, sadece enerjide değil; konutlarımızın ısıtılmasında, dola
yısıyla, şehirlerimizin hava kirliliğinin önlenmesinde de çok önemli bir girdi olacaktir. 

Bu arada enerji konusunda şikâyetler vardır, elektrik tarifeleri konusunda vardır, enerji 
konusunda vardır. 

Bunları, mümkün olduğu kadar, düzeltmeye gayret ediyoruz; yeni bir tarife çalışması yap
maktayız; ama, hemen şunu ifade edeyim : Hepinizin çok yakinen bildiği en büyük şikâyet, 
bugün, ne olursa olsun, zor şartlar altında çalışmakta olan sanayicilerimizin üzerindeki bir 
yükü kaldırmak bize düşmüştür. Bunu, bir görev kabul ettik ve yapıyoruz. 

Yapmak istediğimiz ve yapmaya karar verdiğimiz, Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Ku
rulunun aldığı kararı da bu vesileyle açıklamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, sanayicilerden aldığımız teminat, depozito, nakit olarak alınmaktaydı. 1993 
sene başından itibaren, bu teminatları, teminat mektubu olarak alacağız. Böylece, çok pahalı 
maliyeti olan para yerine, çok çok daha düşük maliyeti olan bir banka teminat mektubuyla, 
Türkiye Elektrik Kurumu yetinecektir. Doğrusu da budur. 

Haksızlığı gidermek için de, bundan evvel alınmış olan nakit teminatları, bir plan çerçe
vesinde ve zaman içerisinde iade edip yerine teminat mektubu alacağız. 

Depozitolar kaldırıldığından beri, değerli milletvekillerinden, zaman zaman ve devam et
mekte olan şikâyetler almaktayım. Bu konuda kısa bir açıklama yapmak istiyorum : 

1.1.1992'den itibaren aylık zamlarla birlikte daha önceden alınmakta olan depozitolar kal
dırılmıştır; ama, eskiden gelen borçlar varsa, onu da, eşitlik prensibi içinde almaya devam et
tik. Onun dışında hiçbir depozito alınmamıştır, şayet güç ilavesi yapılmadıysa. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin özkaynaklarına dayalı enerji politikasını 
giderek büyütmek; ama, her şeyden önce bu işi süratlendirmek mecburiyetindeyiz. Sözlerime 
başlarken de ifade ettiğim gibi, bir taraftan, daha bol, daha kaliteli, daha temiz ve daha ucuz 
enerji üretirken; diğer taraftan, yeraltı madenlerimizin de yeraltında kalmalarının bir faydası 
olmadığınına göre, süratle Türk ekonomisine kazandırılması için elimizden gelen bütün gay
retleri harcıyoruz. 1982'den beri bilinen, üzerinde çalışılan; ama, neticesi alınmamış trona ma
deninin, nihayet işletmeye verilmesi suretiyle ekonomiye kazandırılmasına Hükümetimiz karar 
vermiştir ve çok kısa bir süre içerisinde bu tesisin temeli atılacak ve faaliyete geçecektir. 

Bir santralın yapımının, normal olarak 3,5 - 5 sene, hatta bazı durumlarda, hidroelektrik 
santrallarında olduğu gibi, 5-6 sene sürdüğünü düşünürseniz, bizim, bugünden, daha süratli 
neler yapabileceğimizi düşünmek mecburiyetinde olduğumuz ortaya çıkar. 

Şunu yapıyoruz : Bu emre amade olan gücü artırıyoruz; yani, mevcut kapasitelerden daha 
fazla oranda istifade edebilmek için, santralların rehabilitasyonuyla uğraşıyoruz. Diğer taraftan, 
18 - 20 ay gibi, eskiye oranla çok daha süratle devreye girebilecek çevirim santrallarına önem 
veriyoruz. Ama, orada, takdir edersiniz ki, doğalgaza bağımlı olacağı için, bir sınırımız var. İn
şallah, daha bol doğalgaz imkânına kavuştuğumuzda, bu santrallerin adedini de artıracağız. 

Bütün gayemiz, milletimizin ve fertlerimizin refahını artırmaktır. Bu nedenle, büyüme hı
zının devam edebilmesi için, kalkınmada öncelikli ve lokomotif sektör olarak sanayi seçilmiş
ken, üretimi artırmak için enerjiye olan ihtiyacımız ortadayken, bu aslî görevimizi -ne kadar 
mesuliyet altında olduğumuzun bilinci içerisinde- gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Yani, kal
kınma sürecimizi tamamlayabilmemiz için, daha bol enerji üretebilmek için, yeni projeler ya
pabilmek için, yeni kaynak arayışı içinde olduğumuz bir gerçektir. Bulduğumuz kaynakları en 
verimli kullanmak zaruretinde olduğumuz da bir gerçektir. Bu nedenle, ihracatımızın artması 
ve devamlılığı bakımından, her sahada ve her sektörde daha bol üretim şart olduğuna göre, 
burada da hedefimiz, tekrar ediyorum, daha bol üretimdir. 

' Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gaye için hep birlikte çalışmaktayız; sizlerden güç 
almaktayız. • 

1993 senesinde, Bakanlığımın, bağlı kuruluşlarıyla birlikte, bu ülke ekonomisine daha fazla. 
katkıda bulunacağını sizlere bu kürsüden büyük bir zevkle ve iftiharla tekrar ifade etmek isti
yorum ve hepinize, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Hüsamettin Korkutata?.. Yok. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit ediyorum : 
Sayın Soylu, Sayın Akyol, Sayın Şemsek, Sayın Sevigen, Sayın Toktaş, Sayın Kurt, Sayın 

Eler, Sayın Yılmaz, Sayın Derin. Soru sormak isteyenlerin tespiti bitmiştir. 
Yeniden hatırlatıyorum : Sorular, kısa, öz olacak ve Bakanın şahsiyetine yönelik olmaya

cak; Sayın Bakanın cevabı da kısa ve öz olacak. -
Buyurun Sayın Soylu. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) —- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan cevaplandırmasını istediğim iki sorum var. Sayın Ba

kan, konuşmasında, iktidara geldiklerinde, masaların üzerinde üretilmeye hazır hiçbir proje 
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bırakılmadığından söz ettiler. Şöyle diyorum : Açılışını yaptığınız Atatürk Barajının enerji üretim 
projeleri yok muydu? 

Yeraltında ise, bu arada 1 160 işçi alınmasına rağmen, 2 000 işçi açığı var. Bu 2 000 işçiyi 
ne zaman alacaksınız? Almayı düşünüyor musunuz? 

Sizlerin Bakanlığı döneminde tatbikata koymak üzere olduğunuz hangi projeleriniz var? 
Bunları da duyamadık. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra, gelecek hükümete ve bakanlara bıraka
cağınız projelerin içerisinde, acaba elektrik kesintisi projeleri (!) de var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Akyol. 
HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, benim sorularım Zonguldak TTK ile ilgili. 
Zonguldaklı ve Bartınlı işçiler TTK'da çalışmakta ve emekli olan işçilerin şu anda 140 milyar 

TL. kıdem tazminatı ve gecikme zammı alacağı var. Yine bu işçilerin 168 milyar lira da zorun
lu tasarruftan anapara ve gecikme zammı alacağı var. 

İşçilçr, bu alacakları için dava açıyorlar. Böylece bu alacakların içine mahkeme masrafı, 
icra ve vekâlet ücretleri de giriyor. Bunların toplamı şu anda 308 milyar lira tutuyor; yani, kı
dem tazminatı ve zorunlu tasarruf alacağı. Bu paraları ne zaman ödeyeceksiniz? Lüzumsuz 
davaların açılmasını nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz? 

Bir de, 14 ay sonra TTK'nın zarar etmez -belki kâr da etmez ama- duruma geleceği iki 
husus var.'Şu anda Zonguldak TKK'da yerüstünde 6 300 işçi fazlası var. Bunların işten çıkarıl
ması için 600 milyara ihtiyaç var. Bu işçiler de, kıdem tazminatını alıp, işten çıkmaya razı. Bu 
parayı bulup, bu işçileri işten çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

TTK, Tahkim Yasasıyla, 1 trilyonluk finansman giderinden kurtarıldığı takdirde, -iddia 
ediyorum- zarardan kurtulabilir. Bu Tahkim Yasası ne zaman yürürlüğe girecektir? 

Zonguldak Genel Maden işçileri Sendikası grev kararı almış, henüz uygulamaya koyma
mıştır. 

Bu grevin çözümü hususunda ne gibi çalışmalarınız vardır? 
3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu üretim bölgesinde, biliyorsunuz büyük bir grizu faciası 

yaşandı; çok sayıda işçi öldü ve çok sayıda işçi de sakat kaldı. Gerekli emniyet tedbirleri alın
madığından bu olayın olduğu sabittir. 

Bu olaydan sonra Zonguldak'ta ve diğer üretim bölgelerinde ne gibi tedbirler alınmıştır? 
BAŞKAN — Sayın Şemsek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan öğ

renmek istediğim hususlar şunlardır : Bilindiği gibi, Azerbaycan ve Ermenistan halen savaş 
durumunda olan iki ülkedir. Azerbaycan bizim soydaşımız olan bir ülkedir. Kamuoyunda, Azer
baycan'la savaş halinde bulunan Ermenistan'a Hükümetçe elektrik satışı yapılacağı konusu üze
rinde tartışmalar ve endişeler mevcuttur. Sayın Bakan acaba burada açık ve net olarak ifade 
edebilirler mi; Ermenistan'a elektrik satışı yapılacak mı, yapılmayacak mı? 

Teşekkür ederim. 
• • T • - ' i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sevigen. 
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MEHMET SEVİGEN (istanbul) — Sayın Başkanım aracılığınızla Sayın Bakana güncel 
bir soru sormak istiyorum : 

Biliyorsunuz, son günlerde çok güncel bir konu olan benzin yolsuzluğuyla ilgili, bütün 
gazetelerde birtakım yazılar çıktı. Bizim, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız çok ciddî araş
tırmalarımız var. Petrol yan ürünleri diye, fonları çok düşük olan maddeler getirilip, benzine 
katılarak, senede yaklaşık 5 trilyon gibi büyük bir para, bazı şahısların cebine giriyor. Bu ko
nuda, uzun zamandan berirbu araştırmayı yapacak olan çeşitli kuruluşlar ve hiç kimse bu ola
yın üzerine gidemiyor. Bunların çoğu İzmit bögesinde, bu bölgeye yayılmış durumda. 

Sayın Bakanımıza sormak istiyorum; kendi konusuna girer mi bilemiyorum, çünkü, Enerji 
Bakanı başka türlü söylüyor, Sanayi Bakanı başka türlü söylüyor; eğer kendi konusuna giri
yorsa, Sayın Bakanımız olayın üzerine ne zaman gidecek? Yıllardır araçlarımızda kullandığı
mız benzinlerin, sanayilerin kurulmasına, yılda 200 bin aracın piyasaya çıkmasına rağmen, Tür
kiye'de petrole dayalı tüketimimiz artmıyor, azalıyor. . 

Bu konulan göz önüne alacak ve bunların üzerine gidecek mi? Bu konuda Sayın Baka
nın, gerçek ve ciddî olarak tahlillerini öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Topaktaş. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, şu hususları Sayın Bakan

dan sormak istiyorum : Afşin - Elbistan Termik Santralında 2 nci ünite, arıza nedeniyle şu 
anda durmuştur. Bu Üniteyi yapan firmadan herhangi bir tazminat istenmiş midir? 

Aynı zamanda, Afşin - Elbistan Termik Santralının 5 ve 6 ncı üniteleri ne zaman ihale 
edilecektir? 

Üçüncü sorum : Bölgede çevre kirliliğine sebep olan bu santralin bacalanyla ilgili tedbir
ler ne zaman alınacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kurt. 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkanım, Sayın Bakan, konuşmalarında, bana 

göre talihsiz bir beyanda bulundular. Zanediyorum sorulara cevap verirken bunu düzeltme im
kânı olacaktır. "Bizden önce hiçbir şey yapılmadı" dediler. 

1983'te iktidara geldiğimizde Türkiye'de günde 6 saatlik elektrik kesintilerinin olduğunu 
herkes biliyor. Elektrik üretimi, 6 335 megavattan 17 bin megavata kimin zamanında çıktı? 

Ambarlı, Hamitabat, 86 baraj temeli, Tunçbilek, Atatürk, Sivas - Kangal, Çatalağzı, So
ma ve Kemerköy santrallan kimin zamanında yapıldı? 

Afşin - Elbistan gibi önemli bir proje stoku bırakılmasının yanında, diğer santralların tev
sii ve Çoruh Havzasıyla ilgili 4 projenin hazırlanmış olmasına rağmen, "bize proje stoku bı
rakmadılar, bizden önce hiçbir şey yapmadılar" demelerini yadırgadığımı ve bu sözü düzelt
melerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — "Düzeltecek mi?" diye soruyorsunuz... 
FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Düzeltecek mi? 
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Ayrıca, yap-işlet-devret modeliyle, Çankırı Orta projesi kimin zamanında bütün safhala-
rıyla tamamlanmıştır? Bunu açıklamalarını rica ediyorum. -

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Evet. , 
Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruları 

sormak istiyorum : 
Sayın Bakanım, geçen sene bütçe konuşmasında, "Edirne'den geçen doğalgaz boru hat

tından Edirne'ye doğalgaz vereceğiz" demişlerdi ve bunu yapacaklarına dair de söz vermişler
di. Bu sene Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konuyu yine hatırlattım. 

Şimdi, partili partisiz bütün Edirneliler, doğalgazın Edirne'ye ne zaman bağlanacağını öğ
renmek istiyor; ben de onlar adına Sayın Bakanımdan soruyorum : Doğalgaz Edirne'ye ne za
man verilecek? Bu bir. 

İkinci sorum : Yunanistan'daki ve Bulgaristan'daki barajlar dolayısıyla ve sanayi artıkları 
nedeniyle Meriç Nehrinin kullanılamayacağını belirtmiş ve şunu teklif etmiştim : Biz, Bulga
ristan'a elektrik veriyoruz ve bununla övünüyoruz. Bu ülkelere kışın elektrik verelim; onlar 
da barajlarından su salmasınlar; santrallarını kışın değil de, yazın çalıştırsınlar; böylece, biz 
de Meriç Nehrinden sulamada faydalanabilelim. 

Böyle bir önlem için Bulgaristan ve Yunanistan'la bu şekilde bir görüşmeye girecekler mi? 
Üçüncü sorum : Ermenistan'a verileceği söylenen elektriğin, Azerbaycan'ın baskısıyla ve

rilmediği iddia ediliyor; bu doğru mudur? 
Dördüncü sorum : Olağanüstü Hal Bölgesindeki bazı illerde elektrik ücretlerinin yüzde 

80'inin tahsil edilemediği iddia ediliyor; bunu basında da okuyoruz vs üzülüyoruz. . 
Olağanüstü Hal Bölge Valisinin geniş yetkileri olmasına rağmen, bu paraların tahsil edile

memesinde, acaba, o bölgedeki TEK personelinin ihmali mi vardır, bundan dolayı mı toplana
mıyor bu paralar? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sorum olacak : Ça

ğımızda, sağlıklı bir çevrede yaşama isteği, insanın en doğal hakkı haline gelmiştir. Bu hak, 
günümüzde insan haklarından sayılmaktadır. Bu anlamda, Aliağa Termik Santrali ile, Gökova 
Termik Santralının yapımının doğayı tahrip ettiği, çevreyi kirlettiği, kamuoyunda bilinmekte
dir. Buna rağmen, bu santralların yapımına devam etmenizin, ülkeye getireceği yararla, verece
ği zarar nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. . ; , . . ' 
Buyurun Sayın Derin. 
AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Bakan yazılı olarak da cevap verebilir... 
ALİ ESER (Samsun) — Grup adına da konuştun; o zaman sorsaydın!.. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim... 
AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, siz mi yönetiyorsunuz, yoksa... 
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BAŞKAN — Ben yönetiyorum; görüyorsunuz; ama, zaman zaman arkadaşlar birbirleri
ne laf atıyorlar, onu da engelliyoruz. 

AHMET DERİN (Kütahya) — ... Tunçbilek bölgesinde 350 milyon ton rezerv oldu
ğu bilinen bir gerçektir. Termik santral düşünülüyor mu? 

Kütahya'yı ziyaretinizde 5 ve 6 ncı ünitelerin yapılacağı sözü verilmişti; ne zaman progra
ma alınacaktır? 

2. Tunçbilek bölgesinde arazileri istimlak edilen Beke ve Ömerler Köylerinin tamamla
namamış olan istimlak ve taşınma problemleri ne zaman çözümlenecektir? 

3. TEK tarafından işyeri açılırken alınan katılım paylan, nasıl, sanayiciye, depozitosu
nun teminat mektubuyla karşılanması sağlanmışsa, aynı şekilde, küçük esnafa da, katılım pay
larını, ileride ödeyecekleri makbuzlardan karşılanmak üzere taksitlendirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

4. Kömür ithali konusunda şahsî düşünceniz nedir? 
5. Her işbaşına gelen Enreji Bakanı, doğalgaz yataklarımızın olmadığını ya da çok zayıf 

olduğunu ileri sürüyor. Şimdiye kadar kaç bölgede doğalgaz sondajı yapılmıştır? 
BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan; yazılı da sözlü de cevap verebilirsiniz. (SHP ve DYP sıralarından 
"yazılı cevap verin" sesleri) 

Karışmayın efendim... 
ENER Jt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI ERSİN FARALYALI (tzmiir) — Sayın Baş

kanım, hassasiyeti anladığım için, müsaade ederseniz yalnız Ermenistan ile ilgili soruya cevap 
verriıek istiyorum; diğer sayın milletvekillerinin suallerine yazılı cevap vereceğim. 

Ermenistan'a, zaten şu anda enerji verilmemektedir. Orada bizim din kardeşlerimize, soy
daşlarımıza karşı bir ateşkes mevcut iken -kendilerini de gerektiği şekilde ikaz, ederek- bir satış 
akdi yapılmıştır; ama, yapılan bu satış aktinde inisiyatif tamamen bizdedir. Çok kısa olarak 
ifade ettiğimiz gibi, şalter elimizdedir. Dolayısıyla, orada durum düzelmeden, böyle bir satışın 
yapılacağını kimse düşünmesin. Şu anda sadece kâğıt üzerinde yazılı olarak kalmış bir akittir. 
Oradaki durumun düzelmesini bekliyoruz; sonradan durum tekrar tezekkür edilecektir. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Savaşı sürdürmeye yarayacak bir elektirik enerjisinin verilmeyeceğini Sayın Bakandan da 

duyduk, Büyük Millet Meclisinin ortak düşüncesi de budur. Savaş bitsin, komşuluk ilişkileri 
içerisinde, bütün komşularımızın durumunu gözden geçiririz. (Alkışlar) 

V Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Enerji ve Thbiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 29 008 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının tşletilmesii 1 678 747 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 283 158 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 9 450 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 000 363 000 000 

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

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Enerji ve Thbiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : • • . ' • 
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Prog. 

101 

111 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetliri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . r. 
Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılmayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
Toplamı 

9 822 675 000 

611 983 400 000 

1 023 710 000 

31 123 569 700 

653 953 354 700 

Toplam Harcama 

8 989 480 6 

532 488 530 7 

1 004 159 8 

17 829 588 3 

560 311 759 4 

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

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilm 
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a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri , - 8 697 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 " Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 7 168 000 000 

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

900 , Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 830 301000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 5 635 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM' 851801000 000 

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

B Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 25000 000 

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

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 851 776 000 000 

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

TOPLAM 851 801 000 000 

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

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN —T Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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• Prog. 

101 

111 

900 

999 
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Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Faaliyetleri ve Akarya
kıt Politikası 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

!6 10 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
Toplamı 

3 022 660 000 

3 030 160 000 

271695 000 

4 272780 000 

. 12 .1992 

Toplam Harcama 

3 003 188 100 

2 183 847 500 . 

180 572 400 

0 : 2 

iptal Edilen 
ödenek 

19 471 900 

846 312 500 

91 122 600 

4 272 780 000 

TOPLAM 10 597 295 000 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 

5 367 608 000 5 229 687 000 

Gelir 
Türü 

• 2 

3 

Açıklama 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. l 

Tahmin Lira Tahsilat Lira 

TOPLAM 

3000 000 

10 864 000 000 

10 867 000 000 

17 878 400 

5 385 000 000 

5 402 878 400 

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

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'1991'malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüyle birlikte, 1993 
malî yılı bütçesiyle 1991 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; ülkemize ve Bakanlığımıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

B) ÇEVRE BAKANLIĞI 
1. — Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çevre Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Çevre Bakanlığının 1993 yılı bütçesiyle 
1991 yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ye Hükümet yerlerini aldılar. 
Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve şahısları adına söz alan üyelerin adlarını sıra

sıyla okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Gürol Soylu ve İstanbul 
Milletvekili Melike Tugay Haşefe; Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antal
ya Milletvekili Faik Altun, Refah Partisi Grubu adına Elazığ Milletvekili Cemil Tunç ve Konya 
Milletvekili Mustafa Ünaldı; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Kırşehir Milletvekili 
Hilmi Yükselen. 

Şahısları adına, lehinde, Elazığ Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde, Van Milletve
kili Fethullah Erbaş; üzerinde, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün. 

tİlk sözü, Anavatan Paprtisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Gürol Soylu'ya veriyorum. 
Buyurun Sayın Soylu. (ANAP sıralarından alkışlar) • 
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri: Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada toplumları ilgilendiren çok az olay vardır ki, sebebinde, 
sonucunda ve çözümünde, dil, din, mezhep, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bütün in
sanlık hemfikir olsun. İşte, bu istisna olaylardan en önemlisi çevre sorunlarıdır. 

İsnaslık âlemi, kendi geleceğini büyük ölçüde tehlikeye sokan, içinde yaşadığı dünyayı kendisi 
için yaşanmaz hale getiren ve adına "çevre sorunları" dediğimiz bu büyük olayla mücadele 
etme konusunda hemfikir olmuştur. 

Bugün, bütün dünyada, ülkemiz de dahil, çevre sorunlarıyla mücadele etmenin müşterek 
yollan aranmaktadır, uluslararası paneller, açıkoturumlar düzenlenmektedir, uluslararası yar
dım ve işbirliği anlaşmaları imzalanmaktadır. Bütün bu girişimlere rağmen, insanlık âlemi, çı
kar ve kazanç sağlayarak, refah içerisinde yaşamak için çevreyi tahrip etmekten de geri kalma
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde çevre, bütün dünyada, ekonomik kalkınmanın, sana
yileşmenin baskısı altındadır. Bu durum, genel olarak, dünyanın belli bir nüfus büyüklüğüne 
ve kalkınmışlık seviyesine ulaşıncaya kadar büyük bir sorun yaratmamıştır. Ancak, son yıllar
da büyük hız kazanan sanayileşme süreci, teknolojik ilerleme, dünya nüfusundaki artış, doğal 
kaynaklar üzerindeki önemli baskılar, çevre sorunları yaratmıştır. 

Bu durum, bazı bölgelerde o derece etkili olmuştur ki, insanın, bırakınız ekonomik refa
hını, hava, su gibi temel ihtiyacı olan doğal ihtiyaçlarını dahi tehlikeye sokmuştur. 

Çevre sorunları, dünyada ortak bir geleceği hepimizin paylaştığını daha iyi göstermiş, bu 
ortak geleceğe hep birlikte sahip çıkılması gereğini teyit etmiştir. Bu yaklaşım, ülkelerin eko
nomik büyümelerini gerçekleştirirken, çevreyi korumak suretiyle, sürekli ve dengeli kalkınma
larına temel teşkil etmiştir. 

Nitekim, ülkemiz, dünyadaki bu gelişmeleri yakından izlemiş, kendine düşen sorumlulu
ğu üstlenmiştir, özellikle 1980 sonrası gelişmeler, çevre adına, gerçekten onur ve kıvanç vericidir. 
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Bilindiği üzere, 1982 Anayasanın 43, 56, 63 ve 169 uncu maddeleri, çevre korumasıyla ilgili 
olarak çeşitli hükümler içermektedir, tik defa Anayasamızda yer alan bu hükümler, herkese, 
sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkı vermekte ve çağdaş bir yaşam sergilemektedir. 

Bu çerçevede yine, ülkemizde dağınık olan mevzuat toparlanarak, ilk defa Anavatan İkti
darı zamanında, 1983 yılında, 2872 sayılı Çevre Kanunu çıkarılmıştır. Sahillerimizde hızla geli
şen yapılaşma nedeniyle, ekolojik açıdan hassas olan yörelerimizde, özel çevre koruma bölge
leri ilan edilmiştir. 

Hava kirliliğinin önlenmesi için ülkemize doğalgaz getirilerek, bir zamanlar kuşların bile 
yaşamını yitirdiği Başkentimiz, ülkemizin en temiz kenti konumuna getirilmiştir. Aynı olaylar
la karşı karşıya bulunan istanbul'daki doğalgaz çalışmalarının hızlandırılmasını Hükümetten 
bekliyoruz. 

Kentlerde ve köylerde, kanalizasyon, arıtma ve temiz içme suyu meselesine çok büyük önem 
verilmiştir. Bunlardan daha önemlisi, iktidarımız döneminde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, çevre so
runları çok sık gündeme gelmektedir. Çevre sorunları, ekonomik kalkınmalarla birlikte başla
maktadır. 

Çevreyi en çok rahatsız eden sanayileşme, enerji temini ve sağlıksız kentleşmedir. 
Ülkemizde enerji devlet tarafından üretilmektedir. Bu nedenle, enerji politikalarının be

lirlenmesinde, enerji ve çevre faktörünün ele alınması gerekmektedir. Ülkemizde bugüne ka
dar tamamlanmış beş yıllık kalkınma planları dönemlerinde, enerjinin, sürekli, güvenilir ve 
ucuz bir biçimde sağlanması, prensip olarak kabul edilmiştir. 

Enerji üretimi, iletimi ve tüketiminde çevreye gelecek olumsuz etkilerin önlenmesine yö
nelik tedbirler ve öneriler, ilk üç plan döneminde somut olarak yer almamıştır. Son iki planda 
ise, sektör içerisindeki çevre politikaları biraz daha somut olarak ele alınmıştır. Ancak, içinde 
bulunduğumuz 6 ncı Dönem için hazırlanmış bulunulan kalkınma planlarında, enerji sektö
rüne ilişkin, çevreyi koruma ve çevreyi korumaya yönelik önerilerin oldukça kapsamlı bir bi
çimde belirlenmiş olduğu görülmektedir. 

Geçmiş plan dönemlerinde enerjinin devamlılığı, ucuzluğunun sağlanması ve enerji tale
binin yurt içi kaynaklarından kullanılması ilkelerinin benimsenmiş olması nedeniyle, özellikle 
elektrik enerjisinin üretiminde düşük kaliteli linyit kullanılması yoluna gidilmiştir. 

Bilindiği gibi, ülkemizdeki linyitlerin ısı değeri düşük, kül ve kükürt içerikleri yüksektir. 
Bu nedenle, kurulan tesislerin çevresindeki doğa etkilenmiş bulunmaktadır. Anavatan iktidar
ları döneminde çevreyi etkileyen bu katı yakıtlardan kurtulmak için, Hamitabat ve Ambarlı 
Enerji Santralları doğalgazla çalışır hale dönüştürülmüştür. 

Günümüzde tartışmalara neden olan Gökova Termik Santralı, iktidarlarımız döneminden 
önce projelendirilmiş olup 1980 üretim safhasında çevreye zarar vermeyecek sistemler düşünü
lerek, montaj çalışmalarına devam edilmiştir. Bu santralın başka bir yere nakledilmesi, elbette 
Hükümetin görev ve sorumluluğundadır. 

Anavatan Partisi olarak, yapımı devam eden Gökova ve yapyımına başlanacak olan Alia
ğa Termik Santrallarının başka bir bölgeye taşınmalarına hiçbir itirazımızın bulunmadığını de
falarca belirttik. Ancak, Hükümeti teşkil eden her iki parti olarak, seçim meydanlarında attı
ğınız nutuklar ve oy kaygısıyla yaptığınız vaatleriniz nedeniyle tam bir çelişki içerisine düşmüş 
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bulunuyorsunuz. Bu santralların yapımına devam edecekseniz, zamanında söylediğiniz yalan 
vaatlerden dolayı yöre halkından özür dilemelisiniz. 

Değerli Bakanım, tabiî, bu sözü parti sözcüleri vermişti; sizinle pek bağdaşacak yönü yoktur. 
Parti liderlerinin, parti genel idare kurullarının, o yöre milletvekillerinin verdiği sözlerdir; ken
dilerinin bu yanlışlığı düzeltmelerini, Anavatan Partisi olarak, istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, dünyanın en hızlı kentleşen ülkelerinden biri
dir. Kentleşme hızı, geçtiğimiz yirmi yıl içinde yılda ortalama yüzde 7 olmuştur. 

Bu hızlı kentleşme, sanayimizi büyük şehirlerin içerisine ve civarlarına taşıyarak, doğal 
çevrenin bozulmasına neden olmuştur. 

Ülkemiz, sahip olduğu çok zengin çevre değerlerini korumak ve aynı zamanda, karşı kar
şıya bulunduğu çevre sorunlarını gidermek için, çevre konularına gerçekten Önem vermek zo
rundadır. Bunun için, Çevre Bakanlığı, il ve ilçeler bazında çok çabuk teşkilatlarını kurmalıdır. 

Çevre Bakanlığının, 1993 yılında kendisine ayrılan 423 milyar liralık bütçeyle hiçbir hiz
met yapması mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, çevrenin en çok kirlendiği büyük şehir
lerin yerel yönetimleriyle işbirliği yapılarak, çevreyi koruma ve geliştirme hizmetleri artırılmalıdır. 

Rio Kentinde yapılan Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararlar ve yapılan 
anlaşmalar, yürürlüğe konmalıdır. 

Modern çağın eşiğinde bulunduğumuz 2000'li yıllarda temiz çevre istiyorsak, toplumla 
entegre olmamaz, çevre kültürünü ve eğitimini geliştirmemiz, nüfus planlaması yapmamız, köy
den kente göçü önlememiz gerekir. 

Büyük şehirlerdeki sanayi tesisleri denetlenerek, katı ve sıvı atıklarının tesfiye edilmesi sağ
lanmalıdır. Sanayi yerleşim alanlarını kontrol etmeliyiz. Büyük kentlerdeki yerleşim alanları 
içerisinde kalan ve etrafa zehir saçan çöplükleri kaldırmamız gerekir. Bilhassa, İstanbul'daki, 
toplumun büyük bir kesimini rahatsız eden, Halkalı ve Tuzla çöplüklerinin -Sayın Bakanımın 
da geçmiş dönemlerde vermiş olduğu söz üzerine- derhal kaldırılması gerekmektedir. Bu çöp
lerin kaldırılmasını, o çöplerin başka bir yere taşınıp bu sefer oranın çöplük haline getirilmesi 
için söylemiyorum; yerel yönetimleri mutlaka denetleyerek, onlara çöp fabrikaları kurdurul
duktan sonra kaldırılmalarını talep ediyorum. Aksi takdirde, İstanbul'un çevresindeki yerle
şim alanları, nüfusun vermiş olduğu çöp fazlasıyla, ileride Halkalı'nın, Tuzla'nın durumuna 
düşecektir. " _. • 

Kent ve sanayi atıkları için, kimyasal ve biyolojik arıtma yapmalıyız veya sanayi kuruluş
larını, arıtma yapmaya mecbur etmeliyiz. 

Akarsu ve göl havzalarını iyi korumalıyız. Bilhassa İstanbul için arz ediyorum : Sayın Ba
kanım mı kapattırdı, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız mı kapattırdı, bilemiyorum; ama, 
Büyük Çekmece Gölü'nün kenarında yapılan ve Cumhurbaşkanı tarafından açılan sivil hava
alanının kapatılması yerine, kanımca, İstanbul'a su temin eden Büyük Çekmece Gölü etrafın
daki fabrikaların, hatta çimento fabrikasının kapatılması gerekirdi. Bu tür çifte standartlı uy
gulamalardan vazgeçmemiz gerekir kanısındayım. 

İstanbul'un öbür yakasındaki Ömerli Barajının çevresini gezip görmeniz, bu baraja su ta
şıyan derelerin sularının içilip içilmeyeceğini, hatta kullanılıp kullanılmayacaını dahi incele
meniz gerekir Sayın Bakanım. 
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Sayın Bakanımdan, bu iki içme suyu gölünün, mutlaka ve mutlaka, kullanılıp kullanıl
mayacağı hususunda denetleme yaptırmasını talep ediyorum. 

Hepsinden önemlisi, yerel yönetimlerin, Çevre Bakanlığı tarafından denetlenmesi için ge
rekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, siz, Çevre Bakanı olarak, hatta Hükümet olarak istediğiniz tedbiri 
alın, istediğiniz yasayı çıkarın; ama, yasal düzenlemeler yapıp da -yerel yönetimlerin özerkliği 
nedeniyle Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler içerisinde birer birim oluşturamazsa, çevreyi koru
manız mümkün olamaz, hele hele büyük şehirleri korumanız hiç mümkün olamaz Ben, Sayın 
Bakanımın genelgelerini, belediyede okudum. Bu konuda kendisine, huzurunuzda teşekkür et
mek istiyorum. Bu genelgeler fevkalade iyi niyetle hazırlanmış; ancak, bu genelgelerin, beledi
ye başkanından daire müdürlerine, hatta mıntıka mühendislerine kadar, "görüldü" diyerek 
rafa kaldırıldığımda gördüm. Bunun için de üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Bu tedbirleri, 
bu genelgelerle almanız mümkün değil. Ancak ve ancak, o birimler içerisinde, Çevre Bakanlı
ğının etkin birimleri oluşturulursa -kanımca- denetim sağlanır, büyük şehirlerin meydana ge
tirmiş olduğu sakıncalı sanayi yerleşim alanları da iptal edilir. 

Çevreyi kirleten mutlaka bedelini ödemelidir. Çevreyi tahrip eden, yok eden mutlaka ce
zalandırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, çevre kirliliği, üç tarafı denizlerle çevrili ve çok uzun bir sahil kesi
mine sahip ülkemiz için de ciddî bir tehlike oluşturmaktadır. 

Denizlerdeki faaliyetlerin yaratmış olduğu kirlenmenin yanı sıra, sanayileşmiş ülkelerin 
büyük miktardaki sanayi atıklarının da gemilerden uluslararası sulara atılması, büyük çapta 
kirlenmenin meydana gelmesine yol açmaktadır. 

Halen, denizlerimizde, hükümranlığımızın ve varlığımızın sağlanması için, 18 kanun ve 
32 adet yönetmeliğin sürekli takibini yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, kirlilikle mücadelede 
temel denetleyici ve uygulayıcı kuruluştur. 

Çevre Kanunumuzun öngördüğü uygulamaların denizlerimizde gereği gibi yapılabilmesi 
için, deniz kirliliğinin mevcudiyetinin ve mahiyetinin tespiti zorunludur, öncelikle, çok geniş 
bindeniz sorumluluk sahasında ve her türlü şartlarda deniz kirliliğinin tespit edilebilmesi için, 
ihbarın alınmasından sonra, mümkün olan süratle olay yerine intikal edilmesi gerekmektedir. 
Aksi halde, hem kirlenme dağılmakta hem kirleten gemi olay yerinden uzaklaşmış olmaktadır. 
Bu nedenle, kirliliğin, hava vasıtalarıyla yapılacak düzenli devriye uçuşlarıyla keşfi ve hava va
sıtaları içinde bulunan cihazlarla tespit edilmesi gerekmektedir 

Bu amaçla, yabancı ülkeler sahil güvenlik teşkilatlarında olduğu gibi, Sahil Güvenlik ko
mutanlığının da bu imkânlara sahip kılınması, görev etkinliği açısından zorunlu mütalaa edil-

;mektedir. 
Aynı zamanda, Sahil Güvenlik komutanlığının bünyesinde bulunan sahil güvenlik botla

rının küçük oluşu, onların, kötü hava şartlarında görev yapabilmelerine imkân tanımamaktadır. 
Deniz kirliliğine karşı koruyucu önlemlerin alınabilmesi için, kirlenmenin mahiyetinin 

tespiti gerekmektedir. Bunun için, video, fotoğraf makinası, kirliliği gündüz ve gece tespit ve 
analiz edebilecek mekanik ve elektronik kaynaklı cihazların Sahil Güvenlik Komutanlığına ka
zandırılması gerekmektedir. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığının, denizlerimizi kirleten unsurlarla yaptığı mücadeleler ne
ticesinde kesilen para cezalan Çevre Fonuna intikal etmekte olup, Sahil Güvenlik Komutanlı
ğının bu fondan hiçbir şekilde yararlanma payı bulunmamaktadır. 

Hava ve Deniz vasıtalarının yanı sıra, kirliliğin gece ve gündüz tespiti ve analizi için gerek
li cihazların temin edilebilmesi amacıyla Çevre Fonundan, Sahil Güvenlik Komutanlığına önemli 
bir pay tahsisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin güçlendirilmesi gerekli görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız çevre, bütün insanların ortak malı ve ortak geleceğidir. 
Çevre sorunlarıyla bütün insanlık ortak mücâdele etmek durumundadır. Çevre konusunda ül
ke insanımız son derece duyarlı olmasına rağmen, Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz bu 
duyarlılığı göstermemektedir. Hükümetimizden ve yerel yönetimlerimizden, bilhassa turistik 
bölgelerdeki yerel yönetimlerimizden, bu konuda büyük ilgi bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Çevre Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve tüm insanlık alemine 
hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygılar sunarım (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soylu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı olarak Sayın Melike Tugay Haşefe. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, değer

li milletvekilleri: Çevre Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak Grubum adına görüşmelerimizi arz 
etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Çevrenin korunmasını ve gelişmesini, sadece bugünkü kuşaklar için değil, gelecek kuşak
lar için de temel hedeflerden birisi olarak görmekteyiz. Çevre koruması, önce insanlığın ortak 
delerlerinin korunmasıdır; doğal dengenin genç kuşaklara miras bırakılmasıdır. Çevre konu
su, bütün insanlığa mal olmuştur, bütün dünyada yaşayanların meselesi haline gelmiştir. Çevre 
konusu, bir ölüm kalım meselesidir. Çevre partizanlığı, siyasî dar görüşlülüğü kaldırmaz. Hat
ta, çevre konusunda ülke sınırları önemini kaybetmeye başlamış, bu konu evrensel bir boyut 
kazanmıştır. 

Hepimiz, bütün insanlık, tek bir yerkürede yaşıyoruz. İktidar partilerinden beklenen, bu 
konuda çok saydam olmaları, en geniş katılımı sağlayarak çevre ve kalkınma politikalarımızı 
oluşturmalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak bizler, geçmişte konuya böyle 
yaklaştık. Çevreyi, bütün kişi ve kuruluşların ortak meselesi olarak düşündük. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bütün partilerin temsilcilerinin katıldığı Çevre Komisyonunu oluşturduk. 
tik kez, Türkiye'de, Çevre Bakanlığını kurduk ve geliştirdik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Bizim iktidar dönemimizde her yapılan, tartışmalar açıyordu, kamuoyu baskısını oluşturu
yordu... Şimdi durmadan, çok seslilikten, konuşan Türkiye'den bahsediliyor; ama, kimse de ko
nuşsun istenmiyor. Bu çelişkiye dikkatinizi çekmek isterim. Bu nasıl çok seslilik, bu nasıl demokrasi?.. 

Çevre konusunu da demokrasiden ayrı düşenemeyiz. Çevre konusunda sağlıklı politikalar 
geliştirebilmemiz için; çevrenin bir kaynaklar bütünü olduğu bugüne kadar, bu kaynakları, ge
lişmiş ülkelerin, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin aleyhine büyük ölçüde tükettikleri 
ve halen de tüketmeye devam ettikleri gerçeğini göz ardı edemeyiz. Gelişmiş ülkeler bu geliş
mişliklerini, zengin ülkeler bu zenginliklerini, gelişmemiş, fakir ülkelere borçludurlar. 
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Değerli milletvekilleri, dünyanın zengin kaynaklarını bugüne kadar acımasızca tüketen ve 
tüketmeye devam edenler, bunun bedelini de ödemelidirler. Bütün dünya ölçeğinde, kaynakla
rın daha dengeli, daha adil kullanılması ve bozulan doğal kaynakların restorasyonu için, o kay
nakları aşırı kullanan ve bozanlar daha çok fedakârlıkta bulunmak, bu konuda yapılacak har
camalara daha çok kaynak ayırmak zorundadırlar. Aksi halde -dünya giderek küçülmektedir-
dünyanın dengesinin bozulmasından en çok etkilenecek olanlar, gelişmiş ülkeler olacaktır; on
ların kaybedecekleri çok şeyleri vardır. 

Sağlıklı çevre pol iti kalan, dünyayı takip eden, dünyayla ekonomik ve siyasî açıdan enteg
re olan anlayışlarla mümkün olabilir. Bugün, çevre dahil, birçok'temel meseleyi bu şekilde tar
tışıyorsak, bunda, ANAP iktidarlarının, dünyaya açılma, dünyayla entegre olma vq bunun alt
yapılarını oluşturma politika ve uygulamalarının büyük payı vardır: bunu, kimse inkâr edemez. 

Tekrar etmekten gurur duyuyorum; ülkemizde, çevre sorunlan, ilk defa Anavatan İktidarı 
döneminde tartışılabilmiş, Bakanlık da bizim dönemimizde kurulmuştur. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hiçbir ülke, tek başına, kendi ülkesi için sağlıklı çevre 
politikaları oluşturamaz; sorunları, mutlaka evrensel boyutlarıyla görmek zorundadır. Zaten, 
bu nedenle, konu, Birleşmiş Milletlerin gündemine girmiştir; ancak, dünyada, diğer alanlarda 
olduğu gibi bu konuda da, dengesizlikler, eşitsizlikler yaşanmaktadır. 

Ülkemizde, genellikle hızlı nüfus artışıyla birlikte görülen sağlıksız şehirleşme ve hızlı eko
nomik gelişmenin meydana getirdiği sanayileşme süreci, istenmeyen, ancak giderek artan bir 
şekilde çevre sorunlarını birlikte getirmektedir. Koalisyon Hükümetinin bu konuya gereken il
giyi göstermesini bekliyor ve umuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorunların, her geçen gün daha da büyümesi, bu ko
nudaki önlemlerde millî ölçüde işbirliği gerektirmektedir. İktidarın, bugüne kadar, mutabakat 
sağlama konusunda yeterli adımı atmadığını üzülerek görüyoruz. 

Biz, anamuhalefet partisi olarak, bütçe vesilesiyle açıkça ifade edelim ki, çevreyle ilgili 
uygulamaları partiler üstü bir anlayışla değerlendiriyoruz. Bu konuda, her türlü konsensüse 
açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar ediyorum, Hükümetçe istenecek her türlü katkıyı 
sağlamaya hazırız. Artık, çevre sorunlarının, bu anlayış ve tutumla ele alınması zamanı gel
miştir. Hükümetimizden, bu konuya büyük özen göstermesini bekliyoruz. 

Çevre Bakanlığının 1993 yılı bütçesinin bütün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını, di
leriz. Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zamanı da çok iyi değerlendiren Sayın Hasefe'nin bu üslubu, dileriz, diğer 
milletvekillerimize de örnek olsun. (Alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk; buyurun efen
dim. (Alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, Sayın Millet
vekilleri, Bakanlığın değerli temsilcileri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Çevre Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, günlük problemlerini aşmış, demokrasi, insan hakları, 
demokratikleşme, enflasyon, işsizlik, anarşi ve terör gibi sorunları kalmamış ülkelerin günde
mini teşkil eden en önemli sorunların başında, çevre sorunları gelmektedir. 
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tleri ülkeler dediğimiz bu ülkeler ülke kaynaklarının önemli bir bölümünü, çevre sorunla
rıyla mücadeleye ve çevreyi kirletmemek için alınacak tedbirlere ayırmaya başlamışlardır. Hat
ta, bu ülkelere, imkânları ölçüsünde, kalkınmakta olan ülkelerin yanı sıra, geri kalmış ülkeler 
de katılmaktadır, tşte, bu çaba ve gayretlerin sonunda, milletler arasında uluslararası konfe
ranslar düzenlenmekte ve bütün insanlığın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarına yine bütün 
ulusların işbirliğiyle çare ve çözümler aranmaktadır. 

Bu konferansların en önemlilerinden biri, geçtiğimiz yıl içerisinde Rio'da düzenlenmiş ve 
burada bir dizi kararlar alınmıştır. Bütün ülkelere, imkânları ölçüsünde sorumluluklar ve gö
revler getiren bu konferans, insanlığın çevre sorunlarına verdiği önemin en büyük göstergesi 
olmuştur. , 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, son yıllarda, çevre konusunda önemli adımlar atılmıştır. 
Daha on yıl öncesinde, çevre sorunları için ayrılan kaynaklara adeta israf olan kaynaklar gö
züyle bakılırken; bugün, gelişen çevre bilinci sayesinde, ülkemizde, çevre sorunlarıyla görevli 
birim, Çevre Genel Müdürlüğünden Çevre Müsteşarlığına ve nihayet Çevre Bakanlığına dö
nüştürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, 18 inci ve 19 uncu Dönemlerde, ülkemizdeki çevre so
runlarının sebep ve sonuçlarını araştırmak ve gerekli çözüm yollarını bulmak için bir araştır
ma Komisyonu kurmuş; ayrıca, 19 uncu Dönem içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
bir Çevre İhtisas Komisyonu oluşturulmuştun Bu, Yüce Meclisimizin, konuya verdiği önemin 
önemli bir göstergesidir. ' 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki çevre sorunlarının sebepleri, sonuçları ve çözüm yolla
rı, birçok defa ve çeşitli vesilelerle bu kürsüden konuşulmuş ve görülmüştür ki, küçük farklar
la, hemen hemen herkes bu konuda hemfikirdir. Bu, sorunların çözümünde önemli bir faktör
dür. Ne var ki, bir konunun çözümünde en önemli faktörlerin başında, konuya ayırabildiğimiz 
maddî kaynakların yeterli olması gelmektedir. 

1992 bütçesinde, 66 milyar Türk Lirası olarak konulan ödenek, yaklaşık on kat artırıla
rak, 424 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Bütün bunlara rağmen, Çevre Bakanlığına ayrılan 
bu ödeneğin yeterli olduğunu savunmak mümkün değildir. Ayrıca, geçen senelerde Bakanlığın 
uhdesinde bulunan Çevre Kirliliğini önleme Fonu kaynaklarının bütçeye dahil edilmesi de, Çevre 
Bakanlığı faaliyetlerinin önemli ölçüde kısıtlanmasına vesile olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen çevre sorunlarının çözümü 
için, önümüzdeki yıllarda, bütçeden, Çevre Bakanlığına ayrılan payı artırmak, Meclisimizin 
hedefi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hızla artan dünya nüfusunun ve bu artan nüfusa yetecek üretim faa
liyetlerinin, gelişen teknoloji ve sanayileşmenin -insanın refahını sağlaması yanı sarı -doğal den
geyi ve ekolojik yapıyı bozmak yanında, toprağı, havayı ve su kaynaklarımızı kirletici etkileri
ni artık inkâr etmemiz mümkün değildir. 

20 inci yüzyılın başlarında bütün dünyada başlayan sanayileşme hareketleri, sanayileşme
nin doğaya ve insan sağlığına olan faktörleri düşünülmeden geliştiğinden, son çeyrek asır içe
risinde, bilhassa sanayileşmiş ülkelerde insan yaşamı giderek zorlaşmaktadır. 

. Sayın milletvekilleri, 1950'li yıllardan, yani ülkemizin kalkınma ve sanayileşme çabaları
nın başladığı yıllardan beri, aynı süreci ülkemiz de yaşamaktadır. Ülkemiz, yaklaşık otuzbeş 
yıldır, doğu ve güneydoğusundan batıya -bilhassa büyük şehirlere- bir iç göçü yaşamaktadır. 
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Bu göç sayesinde, bilhassa sanayileşmiş büyük şehirlerimizde, şehirlerin etrafında, sağlıksız, 
plansız, çarpık kentleşme ve yapılaşma başlamıştır. 

Zamanında ve yeterince götürülemeyen altyapı hizmetleri ve bunları yapmakla yükümlü 
mahallî idarelerin kaynaklarının sınırlı ve yetersiz olması, çevre sorunlarının başlıca sebeple
rinden birini oluşturmaktadır. Günümüzde adına "gecekondulaşma" dediğimiz bu olay, maa
lesef, ülkemizde, önü alınamayan toplumsal bir yara niteliğindedir. 

Bunun neticesinde, insanlarımız, yol, elektrik, su, kanalizasyon, yeşil alan, park vesair 
gibi altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu, çevre ve insan sağlığının adeta düşünülmediği bu 
bölgelerde yaşamaktadır. Bunu önlemenin yolu, ülkedeki iç göçü ve göçe sebep olan nedenleri 
ortadan kaldırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, nüfusu hızla artan ülkelerin başında gelmektedir, Yılda yüzde 
2,5 artan ülke nüfusuna yetecek üretimi ve iş imkânlarını sağlamak, devletimizin görevidir. Bunun 
yolu ise sanayileşmeden ve kalkınmadan geçmektedir. 

Şu anda ülkemizde mevcut asgarî 5 milyon işsizin varlığını da düşünürsek, ülkemiz için 
sanayileşmenin ve kalkınmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Dolayısıyla, ülkemiz, sanayileş
me ve kalkınma çabalarına devam etmek zorundadır; ancak, devletimiz, bundan önceki dö
nemlerde olduğu gibi, gerek resmî gerekse özel sektörün yapacağı yatırımlarda, artık, tesisle
rin kârlılığına sebep olan faktörlerin yanında, tesisin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini 
de düşünmek ve tesislere ona göre yapı izni vermek zorundadır. 

2872 sayılı Çevre Kanununda çıkarılması bir mecburiyet olan ve aradan geçen on yılı aş
kın zamandır bir türlü çıkarılamayan (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 
çıkarılması, bu hususta atılacak adımların en önemlilerjnden biri olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde, süratle, bir kirlilik envanterinin çıkarılması zaru
reti vardır. Bu envanter çıkarılırsa, görülecektir ki, en büyük kirletici devlettir. Şu anda devleti
mizin mülkiyetinde bulunan sanayi tesislerinin büyük bir çoğunluğunda arıtma ve filtrasyon 
tesisleri yoktur. Yapıldıkları dönemin şartları içerisinde kurulan bu tesislere, zamanla, tesisin 
çevreye olan zararlı etkilerini önleyecek arıtma ve filtrasyon tesislerinin yapılması, devletimizin 
inandırıcılığı yönünden bir mecburiyettir. Aksi halde, kendi tesislerinin çevreye olan zararlı et
kileri devam ederken, devletin, özel sektöre, "tesislerin çevreye olan zararlı etkilerini azaltacak 
arıtma ve filtrasyon tesislerini kurun" demeye hakkı vardır; ancak, inandırıcı olması mümkün 
değilidir. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusunda hayalcilikten de kurtulmak zorundayız. Sıfır kirli
liğin mümkün olmadığı, herkesin bildiği açık bir gerçektir. Hedef, en az kirlilikle kalkınmayı 
ve sanayimizi geliştirmektir. Var olan hiçbir şeyin yok olması düşünülemeyeceğine göre, gay
retlerimiz, mevcut kirliliğin ancak azaltılmasına ve zararlı halden çıkarılmasına dönük olabilir. 

Bilindiği gibi, tzmit Körfezi ve civarı, ülkemizde, her türlü kirliliğe maruz bir bölgemiz-
dir. Bu bölgemizde, sanayiin fevkalade gelişmiş olması ve sanayi atıklarının uzun süreler hiçbir 
muameleye tabi tutulmadan Körfeze verilmesi, bugün, Körfezdeki canlı hayatı adeta durma 
noktasına getirmiştir. Körfezdeki mevcut kirliliğin yüzde 75'i, Körfez civarındaki mevcut sar 
nayi tesisleri tarafından meydana getirilmektedir. Kirliliğin yüzde 20'si evsel atıklardan, yüzde 
5'i ise gemilerin Körfezde bıraktığı atıklardan ve sintine sularından meydana gelmektedir. 
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Sanayi tesislerinin meydana getirdiği ldrİiliğin yüzde 60'ı ise münhasıran devlete ait SE
KA tesislerinin yaptığı kirliliktir. Bu gün bu kuruluşun yaptığı arıtma tesisleri sayesinde Körfe
zin kirliliği azalmakta; ancak, tesisin çıkardığı günlük 110 ton çamurun depolanması, bölgede 
geniş çevre kirliliklerine sebep olmaktadır. Demek ki, yapılan tesis, günde 110 ton çamurun 
Körfeze karışmasını önlüyor; ancak bu çamur yok edilemediğinden, henüz farkına varmadığı
mız yeni bir çevre kirliliği sorununu da karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bir de, arıtma tesisle
rinden çıkan (KEK) veya çamurun ekonomiye kazandırılması sorunu vardır. Aksi-halde, dün 
Körfez kirliliğinden şikâyet eden insanlar, bir müddet sonra, toprağın ve yeraltı su kaynakları
nın kirlenmesinden, hatta giderek bu atıkların, yağmur sularıyla yeniden Körfeze taşınmasın
dan şikâyet eder hale geleceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, tzmit Körfezinde olduğu gibi, ülkemizin birçok bölgesi, sanayi kirli
liğinin tehdidi altındadır. Bu bölgeler ve tesisler Bakanlığımızca bilinmekle birlikte, bir kirlilik 
envanterinin çıkarılmamış olması, bu husustaki çalışmaların sonuca ulaşmasını önlemektedir. 

Sanayi tesislerinin çevreye verdikleri zararın yanı sıra, bu tesislerin verimli tarım toprakla
rının üzerine yapılmış olması ve kullandıkları hammaddelerin, toprak sanayiinde olduğu gibi 
verimli topraklardan karşılanması, başka bir çevre kirliliği ve ekonomik kayıp olarak karşımı
za çıkmaktadır. Bilhassa, Adana-Mersin arasındaki sanayi tesisleri, belki de dünyanın en ve
rimli topraklarının üzerine kurulmuştur. Başta Turgutlu, Salihli, Afyon ve Çorum olmak üze
re birçok ilimizdeki kiremit ve tuğla fabrikaları, verimli tarım topraklarını hammade olarak 
kullanmaktadırlar. Bu durumda ülkemizin uğradığı ekonomik kayıplar, tesislerin çevreye olan 
zararlı etkilerinden daha büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu konunun incelen
mesi ve çözüme kavuşturulması, ülkemiz geleceği açısından son derece zarurîdir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, ülkemizin, sanayileşme ve kalkınmaya olan 
ihtiyacı açık bir gerçektir. Sanayileşme ve kalkınmanın en önemli ihtiyacı ise, enerji sorunudur. 

Ülkemiz, şimdilik enerji sorununu bir ölçüde halletmiş olsa bile, yeni enerji üretim tesis
lerini önümüzdeki yıllarda devreye sokmazsa, yeni bir enerji darboğazının içine düşeceği kaçı
nılmazdır. Hükümetimizin bu hususta gösterdiği gayretlere teşekkür ediyoruz. Hükümetimiz
ce, göreve başladığı bir yıl içerisinde, Berke Barajı ve Çankırı Elektrik Üretim Tesislerinin te
melinin atılmasını, takdirle karşılıyoruz. 

Gökova Termik Santralı, yer seçimi, kömür ocaklarına olan uzaklığı ve tesisin ihtiyacı olan 
su sorununa rağmen yüzde 90'ın üzerinde tamamlamış bulunmaktadır. Çevre Araştırma Ko
misyonu olarak bölgeye yaptığımız inceleme sonunda görülmüştür ki, tesis, istenildiği takdir
de bitme noktasına gelmiştir. 

Ülkemizin kıt olan maddî kaynakları, tesise bugüne kadar yapılan masraflar ve ülkemizin 
enerjiye olan ihtiyacı göz önüne alınarak, çevre adına yapılacak hayalcilikten kurtulunarak, 
Hükümetimizin, bu tesisin üretime açılıp açılmaması konusunu yeniden gözden geçireceğine 
ve en doğru kararı vereceğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, erozyon, çevre kirliliğinin en önemli sebeplerinden biridir. Her sene, 
yerleşmiş tabiriyle Kıbrıs büyüklüğündeki tarım topraklarımız, nehirler vasıtasıyla göllere ve 
denizlere taşınmaktadır. 

Ormanların tahribatı ise, çevre kirliliğinin başka bir boyutunu teşkil etmektedir. Ülkemi
zin süsü ve başlıca ekonomik kaynaklarından biri olan ormanlarımız, giderek, yeni tarım alanları 
açmak, turizm tesisleri yapmak ve yangın gibi nedenlerle sürekli tahrip edilmektedir. ' 
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Bugün, ülke nüfusunun önemli bir bölümü (yaklaşık 8 milyon insan) ya orman içinde ya
şamakta veyahut geçimini ormandan sağlamaktadır. Ülke nüfusumuzun büyük bir kısmını il
gilendiren orman varlığımızın geleceği ve ormanla ilgili faaliyetlerimiz yönünden ülkemizde 
bir.Orman Bakanlığının kurulmuş olması, geç kalınmış olmakla beraber takdirle karşıladığı
mız bir olaydır. 

Ayrıca, son bir yıl içerisinde, Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu ağaç dikme sefer
berliği nedeniyle Sayın Orman Bakanımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz artık, modern ve sulu ziraatin her türlüsünün yapıldığı bir 
tarım ülkesi halindedir. Ülkemizde, sulanabilecek toprakların önemli bir bölümü sulanmış ve 
sulu tarıma geçilmiştir. GAP Projesi içinde, başta Harran Ovası olmak üzere, bölgedeki diğer 
ovaların sulanmaya başlamasıyla birlikte, sulanabilir topraklarımızda büyük bir artış meyda
na gelecektir. Bu durumun ülkemiz ekonomisine yaptığı etkiyi inkâr etmek mümkün değildir. 

Ne var ki, bilinçsizce, gübre ve tarım ilaçlarının aşırı kullanımı, topraklarımızın tarımsal 
verimini giderek düşürdüğü gibi, bölgedeki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızın kirlenmesine 
ve kullanılmayacak hale dönüşmesine sebep olmakta; bazı bölgelerimizdeki tarım rekoltesi düş
mekte ve topraklarımız çoraklaşmakta ve çölleşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gerek sanayi ve evsel atıkların, gerekse tarımsal atıkların hiçbir işle
me tabi tutulmadan nehirlere, göllere ve denizlere bırakılması, bazı göl ve denizîerimizdeki canlı 
hayatı adeta durma noktasına getirmiştir. Bugün, tzmit Körfezinin yaşadığı kirliliği, bütün Mar
mara Denizi yaşamaktadır. Karadeniz ise, kıyısı bulunan ülkelerin sorumsuzca davranmaları 
yüzünden, adeta bir ölü deniz haline gelmiştir. Karadeniz'de yaşayan balık türleri azalmış ve 
deniz tabanı adeta bir çamur deryasına dönüşmüştür. Bu nedenle, Karadeniz'in korunması için, 
Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkelerden Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan 
ve Rusya Federasyonu, Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesini imzalamışlar
dır. Bu sözleşme, taraf ülkelerin parlamentolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek
tir. Sözleşmeye taraf ülkelerden biri olan Türkiye de, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleş
me onaylandığı takdirde, söz konusu işbirliğinde sekreterya görevini yürütecektir. 

Sayın milletvekilleri, bazı göllerimizin durumları da denizlerimizden farklı değildir. Göl
lerimizi ve denizlerimizi, tabiî çöp bidonları ve ucuza mal edilen deşarj alanları gibi gören zih
niyet değişmedikçe, göllerimiz ve denizlerimizin, özlemini duyduğumuz güzelliklere kavuşma
sını sağlamak mümkün değildir. 

1990-1991 Çevre Müsteşarlığı bütçesinde, tzmir Aliağa'da kurulu bulunan gemi söküm tez
gâhlarının çevreye ve denize verdiği zararların yanı sıra, buradaki çalışma şartlarının insan sağ
lığını tehdit eden boyutlarda olduğunu ve tezgâhların ayrıca bir antik liman üzerinde kurul
muş olmasının sakıncalarını belirtmiştim. Çok yakın bir geçmişte, bölgede meydana gelen bir 
yangında konu, bütün kamuoyunun önüne çıkmıştır. Tezgâhların, bu doğa harikası yerden kal
dırılmasını veya buradaki çalışmaların mutlaka çevreye ve denize zarar vermeyecek hale getiril
mesini, özellikle, bir defa daha yetkililere hatırlatıyorum. 

Ayrıca, bölgede halen kurulu bulunan demir-çelik ve izabe tesislerinin, hiçbir önlem al
madan ve adeta doğa ile savaşırcasına çalışmasını da, yetkililerin dikkatlerine sunuyorum. 

Hükümetimiz, Aliağa'da yapılması düşünülen termik santralın yapımını, tesisin, çevreyi ko
ruyucu her türlü tedbir olduğu ve finansmanı da hazır olduğu halde, büyük bir özveri göstererek 
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durdurmuştur. Ancak, bu bölgede halen kurulu bulunan -başta demir-çelik ve PETKlM ol
mak üzere- sanayi tesislerinin yapmış olduğu kirlilik, yapımı düşünülen termik santralın çevre
ye vereceği zarardan kat kat fazladır. Bu nedenle, Hükümetimizin, bölge insanının sağlığını 
düşünerek yaptığı bu fedakârlığı, bölgedeki sanayi tesislerinden de beklemek, bu bölgede ya
şayan insanların hakkı, yetkililerin ise görevidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, insanın varolduğundan bu yana, çeşitli tarihlerde, çeşitli me
deniyetlere yataklık etmiş, adeta bir açık hava müzesidir; Geçmiş her medeniyetin izlerini Ana
dolu'da bulmak mümkündür. Bu değerleri bugüne kadar gerektiği gibi koruduğumuzu söyle
mek mümkün değildir. Bu tarihî değerlerimizi, Cenabı Allah'ın ülkemize bir lütfü olan doğal 
güzelliklerimizle birleştirince, ülkemizin önemli bir zenginliği daha ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, turizm, bilindiği gibi, tarihî ve kültürel değerlerimizin ve doğanın 
pazarlanmasıdır. Bu değerlerimizi gerektiği gibi koruyabildiğimiz takdirde, bugün 4 milyar dolar 
seviyesinde bulunan turizm gelirimizi, daha üst noktalara çıkarmak mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, çevrenin temizlenmesi için yapılan masrafların, çevreyi kirlet
memek için yapılan masraflardan kat kat fazla olduğu, artık hepimizin bildiği acı bir gerçek
tir. Bu nedenle, esas hedef, çevreyi kirletmemektir. Bunun için yapılacak masraflara -yukarıda 
söylediğim gibi- israf olan kaynaklar gözüyle bakmak, yanlıştır. 

Toplumun her seviyesine verilecek olan çevre bilinci duyarlılığı ise, çevreye ayrılan kay
nakların azalmasına sebep olacaktır. Bugün için hepimize ve bütün kurumlara düşen görevler 
vardır. Başta her seviyedeki okullarımız olmak üzere, kışla ve Camiden, çevre bilincinin insan
larımıza yerleşmesini temin etmek için, faydalanmak mümkündür. 

Ayrıca, başta televizyon olmak üzere, çeşitli basın ve yayın organlarındaki, çevre ile ilgili 
programlarla halkımız, çevreye karşı duyarlı hale getirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığının kurulmuş olması, çevre olaylarının sahiplik ka
zanmasına sebep olmuştur. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Başta Çevre Bakanlığının Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere, 
2872 sayılı Çevre Kanunu, günün şartları ve ülkemizde gelişen çevre bilinci göz önüne alınarak 
yeni baştan düzenlenmeli ve Çevre Kanununda öngörülen yönetmelikler, yine ülkemiz şartları 
ve bölgelerin mahallî özellikleri göz önüne alınarak, yeniden düzenlenmelidir, 

Su Kirliliği Yönetmeliğinde bulunan ve uygulanması mümkün olmadığı için insanımızı 
kaçak yapılaşmaya veya adeta mülkiyetinden vazgeçmeye zorlayan hükümler, yeni baştan göz
den geçirilmelidir. 
f Sayın milletvekilleri, çevre konusunda mahallî idarelere de büyük görev ve sorumluluklar 

. verilmelidir. Yapılacak düzenlemelerde, bu hususlar, mahallî idarelerin de görüşü alınarak tan
zim edilmeli ve yetki ve sorumluluklarını yerine getirecek malî destek, bu idarelere sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Çevre Bakanlığı, tanzim edici ve denetleyici özelliklerinin yanı sıra, 
her türde çevre kirliliğini önleyeci ve çevreyi koruyucu örnek büyük projelere yönelmelidir. Bu 
projelerin basında, çöp yakma ve çöp imha etme tesisleri gelmelidir. Bugün, başta Ankara ve 
İstanbul olmak üzere, birçok büyük ilimizin çöpü toplanmakta ve sadece depolanmaktadır. 
Bazı şehirlerimizdeki çöp imha tesisleri ise, gayri sıhhidir. Bakanlığımızın, en modern teknolo
jiyle yapacağı veya destek vereceği bir tesis dizaynı, belediyelerimizi ve insanlarımızı harekete 
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geçirecektir. Arıtma tesislerine, örnek teşkil edecek kanalizasyon projelerine, özellikle, tabiî gü
zelliğe sahip ve tarihî değerleri bulunan belediyelerimizin park ve çevre düzenlemesi projeleri
ne destek verilmelidir. 

Ne var ki, bütün bunları, Çevre Bakanlığımız, bütçeden kendisine ayrılan 424 milyar Türk 
Lirasıyla yapmak zorundadır. Bu kaynağın yetersizliği ise, hepimizin bildiği ve yukarıda açıkça 
söylediğim bir gerçekti: ancak, bu bütçenin, bir derlenip toparlanma bütçesi olduğu da başka 
bir gerçektir. -

önümüzdeki senelerde Çevre Bakanlığına ayrılacak kaynakların, Hükümetimizin çevreye 
verdiği önemle paralel olarak artacağına inanıyor ve Çevre Bakanlığı bütçesinin, vatanımıza, 
milletimize, Meclisimize, Bakanlığımıza, Bakanlığımızın değerli mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını Cenabı Allah'tan diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi adına, Eskişehir Milletvekili Sayın Fevzi Yalçın; buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MUAMMER FEVZİ YALÇIN (Eskişehir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri: Çevre Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi münasebetiyle, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin yakından bildiği gibi, günümüzde, dünya kamuoyunun gündeminde önemli bir 
yer tutan çevre sorunlarının birçoğu, sınır tanımayan, aynı anda birçok ülkeyi etkileyen özel
liklere sahiptir, öte yandan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, çeşitli uluslararası kuruluş
lar tarafından sürdürülen çalışmaların da ortaya koyduğu gibi* günümüzde, çevre ve kalkınma 
kavramları, birbirleriyle çelişen değil, birbirlerini tamamlayan kavramlar olarak ele alınmak
tadır. Bugünün ihtiyaç ve beklentilerini, gelecek kuşakların ihtiyaç.ve beklentilerinden taviz 
vermeksizin karşılamanın yollarını arayan sürekli ve dengeli kalkınma anlayışı, günümüzde artık 
birçok ülke tarafından kabul görmektedir. 

Nitekim, bilindiği gibi, Haziran 1992 *de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan Bir
leşmiş Milletler Kalkınma ve Çevre Konferansında, dünya ölçeğinde ve dengeli kalkınmanın 
temeline yönelik önemli kararlar alınmıştır. 

Ülkemizde de, sanayileşerek kalkınan diğer ülkelere benzer şekilde, lokal ölçekli de olsa, 
kirlenmeleri ve ülkemize, gelişmiş ülkelerin transfer ettiği sınırlar ötesi sorunların mevcudiyeti
ni görmekteyiz; ancak, bu noktada vurgulanması gereken bir husus, Türkiye'nin, gelişmiş ül
kelerde görülen ve geçmişten taşınaıi sorunların birçoğuna sahip olmadığı gerçeğidir. 

öte yandan, Asya, Avrupa Ve Afrika kıtaları arasında, Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine 
bağlayan doğal bir köprü konumunda olan Türkiye, sahip olduğu değişik coğrafî özellikleri 

sye ekolojik yapısı, doğal kaynaklarının çeşitliliği ve zenginliğiyle çok önemli avantajlara sahip
tir. Nitekim, Hükümetimiz de, ülkemizin sahip olduğu bu avantajların bilincinde olarak, çev
renin korunması ve geliştirilmesi ile kalkınmanın bir bütünlük içinde ele alınması gerektiğine 
inanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, son yıllarda, hızlı ve dinamik bir değişim 
içindedir. Bu değişimde, Türkiye'de geçmiş yıllardaki ihtiyaçlara cevap vermek üzere oluştu
rulmuş mevzuat ve kurumlar, tarımsal ve endüstriyel gelişmenin modern çağa uydurulmasın
da, kentsel gelişmenin kontrol altına alınmasında ve bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmin 
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kendi kaynaklarının tahribini önlemede yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlikler, çevre gibi, tüm sek
törleri etkileyen ve ciddî bir entegrasyonun gerekli olduğu bir alanda da kendisini göstermiştir. 
Bu durum, çevre yönetiminin temel hedef ve araçları olan politika ve prensiplerin belirlenme
si, mevzuat standartları ve normların hazırlanması, uygun bir kurum yapısının geliştirilmesi, 
bilimsel ve teknik çalışmaların yürütülmesi, gerekli malî kaynakların yaratılması ihtiyacını or
taya çıkarmıştır. Bu amaçla, ülkemizde, doğal kaynak yönetimi, hava kalitesi yönetimi, atık 
yönetimi, enerji, kimyasallar, sanayi ve çevre ilişkisi gibi temel alanlarda çalışmalar yapılmış, 
bütün bu çalışmalarda uluslararası deneyimlere de yer verilmiştir. Ancak, bu hususların arzu
lanan hedeflere ulaşması için, çoğu yapısal özellik gösteren engellerin tek tek ortadan kaldırıl
ması gerekmektedir. Bu ise, takdir edeceğiniz gibi, bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir sis
tem dahilinde gerçekleştirilebilir. 

örneğin, konuya mevzuat açısından baktığımızda, cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar 
uzanan yasa ve yönetmeliklerin, günün değişen şartlarına ve özellikle uluslararası gelişmelere 
ve taahhütlerimize uygun hale getirilmesi gerekmektedir. J3u amaçla, çevre mevzuatının, Çevre 
Bakanlığınca, geniş kapasamlı bir çalışma içinde ele alınmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Bir başka önemli husus ise, çevre korumacılığının temeli olan eğitimdir. Bu nedenle, Çev
re Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle bu yıl başlanan -ilköğretim müfredat 
programında- "çevre dersi" uygulamasını, çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çeşitli politika hedeflerinin çevresel açıdan gerçek
leştirilmesini sağlamak için, devletin her kademesinde tedbirler alınması, mutlaka gereklidir. 
Bu amaçla, önemli ekonomik kararların alınması için üst düzey bir karar organı olan Yüksek 
Planlama Kurulunda Çevre Bakanının da yer almasını zarurî görmekteyiz. 

Hükümetin, çevre konusunda alacağı çeşitli kararların ve ilgili yasaların uygulanması gö
revini üstlenen Çevre Bakanlığı, kendisine son derece önemli sorumlulukların düştüğünün bi
lincindedir. Çevre Bakanlığı, daha çok, politika yapıcı, mevzuatı geliştirmeden sorumlu ve ko-
ordine edici bir bakanlıktır. Bu yönüyle, uygulanlada, ilgili bakanlıkların merkez ve taşra ör
gütleri ile yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmaları esastır. Bu amaçla, Çevre Bakanlığı, 
çevre sorunlarının önemli olduğu 30 ilde teçhizatlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, bazı 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Çevre Bakanlığının bölgesel düzeyde de teşkilatlanmasının ge-̂  
rekli olduğunu düşünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Sözleşmesine 1981 yılında, diğer iki protokole ise daha sonraki yıllarda taraf olmuş, bugüne 
kadar da, Barselona Sözleşmesindeki taraf ülkelerce, sözleşmenin yürütülmesi amacıyla kabul 
edilen "Akdeniz Eylem Planı" çerçevesindeki çalışmalara da aktif olarak katılmıştır. 

Akdeniz Eylem Planı, diğer bütün taraf ülkeler için olduğu gibi, Türkiye için de özel bir 
önemle izlenmekte ve uygulanmaktadır. Türkiye'nin, Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde, ev sa
hipliğini üstlenerek, Ekim 1993 yılında, Barselona Sözleşmesine Taraf Ülkeler 8 inci Hükü-
metlerarası Olağan Toplantısının Antalya'da yapılması, ülkemiz için onur verici olacaktır. Bu 
toplantının, aynı zamanda, ülkemizin, Akdeniz'in korunması konusundaki çabaları yönlendi
rici bir rol oynaması için çok uygun bir fırsat olacağına inanıyoruz. 

Türkiye, Akdeniz kıyılarının doğal kaynak potansiyelinin yanı sıra, ekonomik kaynak po
tansiyelinin de göz ardı edilemeyeceğinin bilincinde olarak, bu kıyılarda, rasyonel kaynak yö
netimine yönelik bir dizi ulusal ve uluslararası çalışmayı da sürdürmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kıyısında yer aldığımız ve hepimiz için hayatî bir önemi 
olan Karadeniz'in korunması amacıyla, son dört yıldır, kıyı ülkelerle ortaklaşa sürdürülen ça
baları, takdirle karşılıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Türkiye, Karadeniz'e ve Akdeniz'e 
kıyısı olan tek ülkedir. Türkiye, Akdeniz'den tamamen farklı ekolojik, fizikî ve kimyasal bir 
yapıya sahip olan Karadeniz'in korunması için, kıyıdaş ülkeler tarafından sürdürülen çalışma
larda aktif rol oynamaktadır. Karadeniz'deki doğal ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyen 
ve etkileyebilecek faaliyetleri kontrol altına almak ve mevcut çevre sorunlarına ilave yeni so
runların çıkmasını önlemek için Nisan 1992 tarihinde 6 ülke tarafından imzalanan sözleşme 
ve eklerinin, en kısa zamanda Yüce Meclis tarafından "ratify" edilerek (onaylanarak) yürür
lüğe girmesini diliyoruz. 

Bu sözleşme uyarınca yürütülecek koruma faaliyetlerinin başarısı için, Karadeniz'e kıyısı 
bulunmamakla birlikte, gemileri bu denizi kullanan ülkeler ile Karadeniz'in kirlenmesi açısın
dan özel bir önemi olan Tuna'nın kıyısındaki ülkelerin de çaba göstermeleri gerektiğine ina
nıyoruz. 

öte yandan, Karadeniz kıyısı açısından, bir an önce bölgesel düzeyde tedbir alınması ge
reken diğer bir sorun olan tehlikeli atık trafiğiyle ilgili hukukî düzenlemeleri de gerçekleştir
mek zorunda olduğumuzu belirtmek isterim. Bu amaçla, sözleşmenin dördüncü eki olarak ha
zırlanacak protokolle ilgili çalışmaların da en kısa zamanda tamamlanacağını ümit ediyorum. 

Karadeniz'in korunmasına ilişkin bu sözleşme ve eki protokollerle belirtilen hedeflere ula
şabilmek amacıyla sürdürülen faaliyetlerin, bir Eylem Planı çerçevesinde yürütülmesi için, Bir
leşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Dünya Bankası ta
rafından, kıyı ülkelerin girişimleri ve katılımlarıyla "Karadeniz Eylem Planı" hazırlanması ça
lışmalarını, memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. 

Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve ekleriyle ilgili koordinasyon ve 
sekreterya hizmetlerini yapacak koordinasyon birimi İstanbul'da kurulacaktır. Türkiye, bu mer
kezin İstanbul'da kurulabilmesini teminen, kuruluş masraflarıyla ilk üç yıllık işletme giderle
rinin yüzde 40'Iık kısmını, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan karşılamayı taahhüt etmiştir. 
Böyle bir merkezin İstanbul'da kurulmasını çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelişen ekonominin ve artan refahın getirdiği kolay
lıklar, çoğu kez kimyasal maddelerin kullanımını gerektirmektedir. Bizim tespitlerimize göre, 
ticarî dolaşımda bugün yaklaşık 100 binden fazla kimyasal madde bulunmakta ve bu, dünya 
ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu kapsamaktadır. Tehlikeli kimyasal madde ve ürünlerinin it
hali, üretimi, ambalaj ve etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve kullanılmasıyla ilgili esas
lar, Çevre Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle belirlenmiştir ve bunun, 1993 yılı başında 
yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 

Diğer yandan, gelişmiş ülkelerdeki tehlikeli atıkların bertarafları oldukça pahalıya mal ol
duğundan; bu ülkelerin, atıklarını, kamuoylarının zorlamaları nedeniyle, gelişmekte olan ül
kelere satmayı tercih ettikleri bilinmektedir. Bu tür atıklar, zaman zaman da ülkemize illegal 
olarak taşınmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. 

Bu nedenle, ülkemizde de imzalanan Barselona Sözleşmesini, tehlikeli atık taşımacılığın
daki hukuk dışı, yanlış ve ihmalkâr uygulamalara karşı, caydırıcı ve önleyici önemli bir geliş
me olarak görüyoruz. Gerekli çalışmaları tamamlanan sözleşmenin, Yüce Meclisimizce bir an 
önce onaylanmasını beklemekteyiz. Bu vesileyle, Çevre Bakanlığının, atık ithalinin önlenme
sinde gösterdiği çabayı takdirle karşıladığımızı belirtiyor ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çevre Bakanlığınca yapılan diğer önemli bir çalışma 
da, bulaşıcı hastane atıklarının uygun bertarafları için gerekli teknik ve idarî esasları belirle
yen mevzuatın hazırlanmasıdır. 

Çok önemli diğer bir çalışma ise, evsel katı atıkların etkili ve verimli bir şekilde toplanma
sı, taşınması ve değerlendirilmesinin sağlanması için hazırlanan Katı Atıkların Kontrol Yönet
meliğinin yayımlanması ve Ocak 1992'de uygulamanın başlatılmasıdır. Böylece, plastik, metal 
ve cam esaslı ambalaj maddelerinin bertarafı için, depozito ve kota uygulamasıyla, ilk kez, eko
nomik araçların, çevre kirliliğini önleme amacıyla kullanıldığı görülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; artık günümüzde çevre sorunları ekonomik düşünce 
sistemi içinde yer almakta ve bu sorunların çözümü için yeterli kaynak ayrılması, ekonomik 
gelişme ve kalkınma konularıyla birlikte düşünülmektedir. Nitekim, günümüz dünyasında, mev
cut sorunlarını giderebilmenin maliyetinin yaklaşık 25 trilyon dolar mertebesinde olduğu he
saplanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizde, çevre yatırımlarına gayri safi millî hâsıla
dan ayrılan payın, oldukça küçük olduğunu görüyoruz. Üstelik bu pay, ekonomik sektörlerde 
çevre koruması için yapılan yatırım ve harcamaların tümünü kapsamaktadır. Bugün görüştü
ğümüz Çevre Bakanlığının bütçesi ise, çevre için ayrılan kaynaklar içinde küçük bir paya sahiptir. 

Bu yönüyle, hem ulusal çevre politikasında tutarlılık ve koordinasyon sağlamak ve hem 
de etkin ve hızlı kaynak tahsislerini yapabilmek için, çevre finansmanı konusuna daha geniş 
bir açıdan bakmak ve bunu yeterli düzeyde gerçekleştirmek zorundayız. Arzumuz, çevre boyu
tunu dikkate alan, rekabet gücünü olumsuz yönden etkilemeyen bir sanayi çevre politikası ve 
güçlü bir finansman kaynağı oluşturarak, sürdürülebilir bir sanayileşme sağlamaktır. 

Çevre kirliliğini önleme konusunda hizmet veren, çaba gösteren herkese huzurunuzda te-. 
şekkür ediyor; bütçenin, Yüce Türk Milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce 
Heyete saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN'—Teşekkür ederiz Sayın Yalçın. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun; buyurun. 

(CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çevre Bakanlığı bütçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu,adına görüşlerimizi Yüce Meclise 
arz etmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Çevre Bakanlığı yeni bir bakanlıktır. 1978 yılında, Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti döneminde, ilk kez, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı kurulmuştu. 1984'te 
bu örgüt, genel müdürlüğe dönüştü, 21.1.1991 tarihinde ise Çevre Bakanlığı resmen kurulmuş 
oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çevre Bakanlığının kurulmasını olumlu buluyor, hatta 
geç kalınmış bir.uygulama olarak değerlendiriyoruz. Ancak, diğer siyasî partilerden, özellikle 
bugünkü Hükümetten farklı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, çevre sorunlarını çok önemli 
bulmakta, her geçen saati, ülkemiz ve insanlığın geleceği açısından yitirilmiş zaman olarak de
ğerlendirmektedir. Bu nedenle, Çevre Bakanlığını, politikacıları tatmin etmek ve parti içi den
geleri sağlamak için kabinedeki koltuk sayısını fazlalaştıran bir fırsat olarak algılayan; dünya
daki gelişmeleri değerlendirerek, "bizde de var" diyebilmek ve çevre modasına uymak biçi
minde değerlendiren anlaşıya şiddetle karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümetten, 
çevre sorunlarına ciddiyetle yaklaşmasını, hızla çözümler üretmesini ve çifte standart anlayışı
nı terk etmesini istiyor ve bekliyoruz. 
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Son yıllarda bilimde ve teknolojide meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, insanlığa 
sağladığı büyük hizmetlerin yanında, önlem alınmazsa, telafisi imkânsız çevre sorunları yarat
ma istidadındadır. Dünyada, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışı, vaktiyle iflas 
ettiği söylenen Malthus'un eski teorisini doğrular hale gelmekte; bir yandan gezegenimizin sı
nırlı olanakları tükenirken, bir yanda da bu olanakların elden çıkması sonucu, bunlar doğru
dan çevre kirlenmesine yol açmaktadır. Ozon tabakasının delinmesi, mevsimlerin değişmesi, 
kutuplardaki buzların erimesi, deniz suyunun çoğalması, bazı kıyı kentlerinin haritadan silin
mesine yol açacak; buna karşın, içinde Anadolu'nun da bulunduğu birtakım kara parçaları 
çölleşecek ve yaşama alanı olmaktan çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu söylediklerim bir kurgu film senaryosu değildir; bir kehanet hiç 
değildir; bilim adamlarının, yakın gelecekte insanlığın karşılaşacağı felaketi gösteren duyuru
larıdır. 

Kalkınma ve sanayileşme, insan mutluluğu için gereklidir; ancak, hızlı kalkınma çabalan 
yıllarca çevre faktörünü bir yana bırakmış; günümüzde, insanlığın geleceğini tıkayan, dünya
daki kaynakları acımasızca tüketen bir hırsa ve uygulamaya dönüşmüştü..Geç de olsa tehlikeyi 
fark eden insanlık alemi, önlemler düşünmeye başlamış, yepyeni çevre anlayışları doğmuş ve 
bunlar hızla dünyaya egemen olmaya başlamıştır. 

örneğin, günümüzde, mutlak kalkinmacı görüş, yerini sürdürülebilir kalkınma anlayışı
na bırakmıştır. 2000'Ii yıllar yaklaşırken, çevre bilinci yükselen insanlık, uluslararası örgütlen
meler yoluyla bir araya gelerek, önce tehlikenin büyüklüğünü, dehşetini saptamış ve daha son
ra bu tehlikeye karşı, alınacak önlemleri ve çözümleri tartışmıştır. 

Bu toplantılarda ortaya çıkan uluslararası sözleşme metinleri, insanlık tarihinin en önem
li belgelerini oluşturmuştur. 1972 yılında ilk kez İsveç Stockholm'de Dünya Çevre Zirvesi top
lanmış, Stockholm Bildirgesi, dünyanın, o güne kadarki en büyük ve en geniş çevre metni ola
rak tarihteki yerini almıştır. Stockholm'de, tkinci Dünya Çevre Zirvesinin 20 yıl sonra Brezil
ya'nın Rio kentinde toplanması kararlaştırılmış, Rio toplantısından iki yıl önce, Avrupa ülke
leri, ayrı ayrı örgütlenme ile, Rio'ya götürecekleri çevre sorunlarını ve önlemlerini saptamak 
amacıyla Norveç'in Bergen kentinde toplanmışlar, Bergen Kongresinde, İçlerinde Türkiye'nin 
de bulunduğu Avrupa ülkelerinin hükümet temsilcileri ve bu ülkelerin sivil toplum ve çevre 
örgütleri bir araya gelmişlerdir. İçinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında, Rio'da, bütün dünya 
ülkelerinin kralları, cumhurbaşkanları ve başbakanları bir araya gelmiş; Rio Deklarasyonu, Gün
dem 21, Orman Prensipleri, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri 
olmak üzere 5 belge kabul ve ilan edilmiştir. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler örgütü konuya ciddî şekilde el atmış, yeni bir örgütlenmeyle, 
Birleşmiş Milletler Çevre Programını (UNEP) oluşturmuştur. 

Bunun dışında, Cebelitarık ve Çanakkale Boğazları arasında kalan tüm Akdeniz sahille
rindeki ülkelerin katıldığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1980 yılında onayladığı Akdeni-
zin kirlenmesini önleyen Barselona Sözleşmesi ve sözleşmeye bağlı olarak daha sonraki yıllar
da düzenlenen protokollar, ülkemizi de yakından ilgilendiren uluslararası çevre metinleri ola
rak ortaya çıkmışlardır. 

Önemli bir insanlık belgesi olarak tarihe geçen ve Türkiye'nin de çift imzayla katıldığı Pa
ris Şartı, dört önemli ilkeyi vurgulamıştır : İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, 
piyasa ekonomisi ve çevre sorumluluğu... Böylece, çevre sorunları karşısında ülkelerin ve tüm 
insanların duyduğu sorumluluk, dünyadaki birincil sorunların içine girmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gelişmeler, dünyada ve ülkemizde genel bir çevre 
hukukunu oluşturdu; uluslararası belgelere imza koyan ülkelerin iç hukuklarını da etkiledi. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından sonuna değin değişmesini istediğimiz ve bir darbe 
ürünü olarak nitelediğimiz 1982 Anayasasında, korunması gereken tek unsur olarak 56 ncı mad
deyi görüyoruz : "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi ge
liştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların öde
vidir." 

2872 sayılı Çevre Yasasının 1 inci maddesinde "Çevre, tüm vatandaşların ortak varlığı" 
olarak nitelendirilmiş; 2 nci maddesinin (a) bendinde, "Çevre Korunması" terimi, "ekolojik 
dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin 
iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütünü" biçiminde tanımlanmıştır. 

ö te yandan, aynı yasanın 3 üncü maddesinin (a) bendi; "Çevre korunması ve çevre kirlili
ğinin önlenmesinin gerçek ve tüzelkişilerle vatandaşların görevi" olduğunu hükme bağlamış, 
30 uncu maddesinde ise, "Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haber
dar olan gerçek ve tüzelkişilerin, idarî makamlara başvurarak, bu faaliyetleri durdurulmasını 
isteyebilecekleri kuralına yer verilmiştir. 

Artık, çevre hakkı, insan hakları kapsamındadır ve onunla bütünleşmiştir. Evrensel ölçü
lerdeki hak ve özgürlüklerine kavuşan insanlar, bundan sonra, nasıl bir çevrede yaşayacakları
na da karar verme hak ve özgürlüklerine sahip olacaklardır. 

Daha sonra değineceğimiz Aliağa Termik Santralına karşı uzun ve çetin bir hukuk savaşı 
verildi. Dava sırasında, çevre duyarlılığı konusunda devletin ve bürokrasinin oldukça geride 
kaldığını gördük. Çevre Yasasının emredici hükmüne karşın, bu tür yatırımların "olmazsa 
olmaz" öğesi olan (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin on yıldır çıkarılma
dığına tanık olduk. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1982 yılında yürürlüğe giren Çevre Yasası, ÇED 
Yönetmeliğinin altı ay içerisinde çıkarılmasını öngörüyordu. ANAP iktidarları, 6 Kasım 1983'ten 
20 Ekim 1991 tarihine kadar, sekiz yıllık iktidarları döneminde, yönetmeliği çıkarmayarak, ba
ğışlanmaz bir hukuk suçu işlediler. Bir yılını dolduran DYP ve SHP tktidan, bu konuda ANAP'-
la suç ortaklığını sürdürüyorlar. 

Şimdi soruyorum : Programda olmadığı halde Koalisyon partileri ilk iş olarak vergi 
kaçakçılarına af çıkardılar, özaPın veto ettiği CMUK'u İlk şekliyle çıkarmamak için bin dere
den su getirdiler... ÇED Yönetmeliğini çıkarmamak için hiçbir mazeretiniz yoktu; çünkü yö
netmelikler Meclisten geçmiyordu... Bu, büyük ve bağışlanmaz çevre suçu, bugünkü Koalis
yon İktidarının ülkedeki çevre sorunlarını ne kadar hafife aldığını gösteren, en somut ve en 
çarpıcı örnektir. 

Bu üzüntümüze karşın, Türkiye'de yargının, dünyadaki gelişmeleri algılaması ve insanlı
ğa mal olan çevre bilincine hukuksal yorum getirmesi, ülkemiz hesabına önemli bir kazanç 
ve kıvanç kaynağıdır. . _ 

Danıştay, Aliağa'ya ilişkin son kararıyla, çevreyle ilgili uluslararası ölçülerde bir anlayış 
ve duyarlılığa sahip olduğunu kanıtlamıştır. Türkiye'de oluşan çevre hukukuna büyük bir kat
kı sağlayacak yol gösterici işlevini yerine getirmiştir. 
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Nasıl, dünyada ve ülkemizde yeni bir çevre hukuku oluşuyorsa, çevre ahlakı da yeni bir 
değer yargısı olarak toplumdaki yerini almakta; kamuoyundaki çevre bilinci, bu toplum vicda
nına yerleşen çevre duyarlılığı sonucunda ortaya çıkan çevre ahlakı, doğal olarak, başka değer 
yargılarını da etkilemekte ve onları değişime uğratmaktadır. Bunların başında ekonomi geli
yor. Artık, bir yatırımda, salt, kişi başına düşecek çelik veya elektrik tüketiminin ne kadar ar
tacağı, ulusal gelirin çoğalmasına ne kadar katkı sağlayacağı düşünülmüyor; Çelik veya elek
trik üretecek sanayi kuruluşlarının, denize, toprağa, bitki örtüsüne, hayvanlara ve insan sağlı
ğına yapacağı etkileri ve sağlayacağı yararı saptayan ekonomik ölçümler de yapılıyor; Üretim 
sonucu topluma sağlanacak yararla doğaya, tarıma, turizme, tarihsel birikime verilen zarar, 
kısaca getirdikleri ve götürdükleri, projenin uygulama şansım belirliyor. Bu nedenle, "ekolo
jik denge ulusal çıkarların önünde mi?" sorusu, hem yanlış hem de geçersizdir. Artık, gerçek 
somut bir şekilde ortaya çıkmıştır ki, ekolojik denge, ulusal çıkarın ta kendisidir. 

Çevresine kurulan kamu ve özel sektör fabrikaları ve tersaneleriyle, ekolojik dengeyi bo
zulan ve elimizden çıkan Marmara Denizinin bugünkü acıklı durumu kadar, hangi olay ulusal 
çıkarlarımıza zarar verebilir? Çevresindeki fabrikalardan hangisinin üretim artışı, zararı veya 
kârı, eski Marmara'yı geri getirebilir? 

Çevre sorunlarının ortaya çıkardığı yeni sosyal, hukuksal, etik ve ekonomik değer yargıla
rının, elbette siyasal sonuçları olacaktır. Artık, dünyada ve Türkiye'de, siyasal partiler, çevre 
sorunlarına eğilmek ve çözüm üretmek zorundadırlar. Toplum, bu çevre ilgisinin yasak sav
mak olup olmadığını belirleyecek ve değerlendirecek bir niteliğe ulaşmıştır. Artık, iktidarlar, 
bir siyasî yatırım öncesi, yöre halkının, sivil örgütlerin, meslek odalarının, yerel yönetimlerin 
düşüncelerini sormak zorundalar. Muhalefet partileri de susarak işi geçiştirme şansına sahip 
değiller; görüş belirtmek, çözüm üretmek zorundalar. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu anlayışla çevre sorunlarına eğilmekte ve halkla kaynaşarak 
toplumdaki çevre bilincine sahip çıkmaktadır. Dünyayı, atalarımızdan kalan bir miras olarak 
değil, torunlarımıza bırakacağımız bir emanet olarak algılayan çevresel anlayışı CHP de be
nimsemekte ve çevre sorunlarına bu düşünceyle yaklaşmaktadır. Bu anlayış içinde olan CHP, 
ANAP ve DYP-SHP hükümetlerinin, çevre sorunlarına, samimî olmayan, çifte standart uygu
lamalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. 

Bunların başında Aliağa Termik Santralı gelmektedir. tzmir-Aliağa-Gencelli'de yap-işlet-
devret modeline göre, 2x500 megavat gücünde, ithal kömüre dayalı olarak yapılan ve finans
manı, tasarımı, yapımı ve işletmesi bir Japon şirketler birliğine bırakılan bu santral için, 
18.10.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıktı. Bu kararname, yöre halkından, meslek 
odalarından, yöredeki 19 belediyeden büyük bir tepki gördü. Yasaya göre, projeden önce yap
tırılması gereken ÇED raporu hazırlanmamıştı. İthal kömüre dayalı santralın ekonomik ömrü 
25 yıldır; bunun 20 yılı Japonlar tarafından çalıştırılacak, sön 5 yılı için bize bırakılacaktı. 
Bu süre içinde, santralın kurulduğu Bakırçay Havzasında yetişen ve hepsi de ihraç ürünü ola
rak değer taşıyan tütün, pamuk, zeytin, çekirdeksiz üzüm ve çeltik üretimi yok olacak, hay
vancılık zarar görecek ve yöredeki ormanlar yok olacaktı. Santral, denizden soğutma suyu alacak; 
sıcak su, diğer artıklarla birlikle denize bırakılacak ve deniz ısısı 1 derece yükselecekti. Böyle
ce, yörede dışa yönelik çalışan balıkçılık sektörü ortadan kalkacaktır. 
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Bu ve diğer gerekçelerle birlikte, o günkü İzmir Milletvekili Kemal Anadol, 9.11.1989 gü
nü Danıştaya, Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptali istemiyle dava açtı. Danıştay, üst üste 
üç kez, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6.5.1990 günü, her siyasî eğilimden, genciyle, yaşlı-
sıylâ binlerce Ege'li, santrala karşı, elele tutuşarak, insan zincirini oluşturdular., 

Davayı kaybedeceğini anlayan ANAP Hükümeti, ilk kararnameyi iptal etti; ancak, kanu
na karşı hile amacıyla, Serbest Bölge Kurma Yönetmeliği için ikinci bir kararname çıkardı. 
Buna karşı, ANAP Hükümetinin Enerji Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru önergesi ve
rildi. 5 Haziran 1990 günü Mecliste bu önerge üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, DYP Gru
bu, Bakanın düşürülmesi yönünde oy kullandı. 

Kemal Anadol, serbest bölge kurulmasına yönelik ikinci kararnamenin kanuna karşı hile 
amacıyla çıkarıldığı savıyla, 30 Mayıs 1990 tarihinde Danıştaya ikinci davayı açtı. Danıştay 10 
uncu Dairesi, bu dava üzerine, hükümetin yürütmeyi durdurması için, çeşitli tarihlerde, altı 
kez karar verdi. 

Cumhurbaşkanı Turgut özal, 24 Ağustos 1990 tarihinde yaptığı konuşmada, ','Bu santralı 
durdurmak, memlekete ihanet etmektir" dedi. 20 Ekim 1991 seçimlerinden önce, 13 Eylül 1991 
günü İzmir'e gelen Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel, "İktidara gel
diklerinde, Aliağa Termik Santral kararını iptal edeceklerini" söyledi. 

28 Nisan 1992 günü, Danıştay 10 uncu Dairesi, Aliağa ile ilgili kararnameyi iptal etti. 
15 Haziran 1992 günü Rio'daki Dünya Çevre Zirvesine katılan Başbakan Sayın Demirel, 

gazetecilere, "Aliağa'ya termik santral kurmaktan vazgeçtiklerini" söyledi. Bu söze karşın, davalı 
Başbakanlık, Danıştay 10 uncu Dairesinin kararını temyiz etti ve kararın yürütülmesinin dur
durulmasını istedi. Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, bu isteği, 6 Kasım 1992 günü 
reddetti. 

30 Kasım 1992 günü, Başbakan Sayın Demirel, Uzakdoğu gezisinin ilk durağı Singapur'
da, Aliağa Santralını Danıştayın durdurmasını, "Japonya ile ilişkiler açısından dezavantaj" 
olarak niteledi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aliağa, bugünkü iktidarın çevre konu
sundaki tutarsızlığını ve çifte standart uygulamasını en çarpıcı biçimde sergileyen çok somut 
bir örnektir. Rio'da doğru söyleyen, Singapur'da şaşıran Sayın Başbakan Demirel'i, muhale
fetteyken, kendi seçim bölgesine yapılacak termik santrala şiddetle karşı çıkan İzmir Milletve
kili Sayın Erdal İnönü, çaresizlik içinde susarak onaylamakta ve olayı, her zamanki tebessü-
müyle izlemektedir! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu İktidarın çevre konusundaki iki yüzlü davranışını 
ve çevre sorunlarındaki duyarsızlığını sergileyen ildnci çarpıcı örnek, Gökova Termik Santralıdır. 

1983 yılında, Başbakan Turgut Özal, Batılıların "Dünyanın en büyük ve en güzel doğal 
akvaryum" olarak nitelendirdiği Gökova Körfezinde, Milas-ören belediye sınırları içinde ter
mik santral yapımına karar verdi. O günkü Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in dışında herkes sant
rala karşı çıktı. Toplumda gelişen çevre bilincine karşın, ANAP İktidarı ve Başbakan özal, 
santral yapımını sürdürdü. 

Yıllar sonra, özal Cumhurbaşkanı, Demirel Başbakan oldu. Demirel İktidara gelir gel
mez, Gökova'daki termik santral yapımıriı "cinayet" olarak niteledi ve "santralın başka yere 
taşınacağını" söyledi. Bugünkü Çevre Bakanı Sayın Akyürek de bu doğrultuda demeçler ver-
dL Ama, DYP-SHP Hükümeti, santral yapımını yavaşça sürdürüyor; İktidar ortaklığını, suç 
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ortaklığına dönüştürüyordu, "sonunda takke düştü, kel göründü" başlığını taşıyan 26 Kasım 
1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde, "Enerji Bakanı Faralyalı, Gökova'da yapımı durdurulan termik 
santralın bir başka yere taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Koalisyon Hükümetinin ilk 
günlerinde Başbakan Demirel tarafından, çevreyi kirleteceği gerekçesiyle yapımının durduru
lacağı açıklanan Gökova Termik Santralının başka bir yere taşınmasının, yapılan incelemeler 
sonunda ekonomik olmayacağını belirten Faralyalı, bu santralın arıtma ve filtre tesisleri için 
önümüzdeki günlerde ihale açılacağını söyledi" haberi yer alıyordu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anlaşılıyor ki, Sayın Demirel, Sayın özal'ın yılmaz 
takipçisidir; Sayın İnönü de Sayın Demirel'i sadakatle izlemektedir. 

Sayın Enerji Bakanının yukarıda okuduğum ve tekzip edilmeyen demeci, Gökova santra
lının çalıştırılacağını göstermektedir. Çevre Bakanı Sayın Akyürek'ten, kendisini tekzip eden 
Enerji Bakanı Sayın Faralyalı'nm bu demeci karşısında, bir devlet adamına yakışır ciddiyetle 
açıklama yapmasını bekliyor ve çevre sorunlarına duyarlı Cumhuriyet Halk Partisinin bir mil
letvekili olarak soruyorum : Gökova Termik Santralını başka yere taşıyacak mısınız veya yapı
mını durduracak mısınız; yoksa, özaPı taklide devam mı edeceksiniz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP İktidarı döneminde, Bursa-Orhaneli İlçesine 
termik santral yapımına başlandı. Termik santralın bacasından çıkan gazlar ve asitler, havada
ki yağmur bulutlarıyla birleşerek, Bursa'nın su gereksinimini karşılayan Doğancılar Barajına 
sülfürilcasit olarak düşecekti. Termal turizmin ve kış turizminin merkezi olan Uludağ, Orhane
li Termik Santralının menzili içine giriyordu. DYP, seçimlerden önce, bu tehlikeleri önlemek 
için santrala temiz baca kuracağını vaat etti. DYP ve SHP İktidar ortaklığı, sekiz aydır, Orha
neli Termik Santralını, temiz bacayı kurmadan, güya deneme üretimi adı altında işleterek çev
re suçu işliyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Soma'daki termik santralın bacasından çıkan asit 
ve gazlar, Bergama Ovasındaki pamuk üretimini azalttı; Kırkağaç'taki kavun üreticisi zarar 
görüyor... Soma'daki tüm siyasal partiler tüm meslek odaları ve 28 bin somalı imza vererek, 
11 maddelik istemde bulundular, santrala temiz baca ünitesinin ilavesini istediler. Enerji Baka
nı ve resmî makamlar, bu olaya olumlu yanıt verdiler. 

Şimdi, Sayın Bakandan, çevre sorunlarına duyarlı Cumhuriyet Halk Partisi adına soruyo
rum : Soma Termik Santralına temiz bacayı ne zaman kuracaksınız? Açık-ve net yanıt istiyorum. 

İzmir, İzmit Körfezleriyle Haliç, şimdiye kadarki iktidarların buralardaki sorunları ciddi
ye almamaları, kamu ve özel sektörün de buralara, hiçbir bilimsel araştırma yapılmadan geli
şigüzel yatırım yapmaları ve yapıları sıralamaları nedeniyle, doğal varlık niteliklerini yitirmiş
ler ve giderek ölü alan haline gelmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her iki körfezin 
ve Halic'in kurtarılması için özel yasa hazırlanmasını ve bütçeden ödenek konulmasını talep 
ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin ve dünyanın en değerli doğal varlıkla
rından birisi de Sapanca Gölüdür. Sapanca Gölü, hem içme hem de kullanma suyu olarak, 
başta Adapazarı olmak üzere 10 belediyenin su gereksinimini karşılamaktadır. Gölün çevresin
deki resmî ve özel kuruluşların yasa dışı yapılaşması, hızla sürmektedir. Gölün güneyindeki 
otoyoldan geçen araçların egzozlarından çıkan kurşun, ayrı bir kanal yapılmadığı için yağmur 
sularıyla göle kavuşmakta ve göl, kurşun zehirlenmesine açık bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk 
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Partisi olarak, Sapanca Gölünün, bir an önce, doğal varlık olarak, özel bir kararname veya, 
yasayla koruma altına alınmasını istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sürekli çevre suçu işleyen ve ANAP'ın çevre politi
kasını izleyen Hükümetin verdiği sözleri yerine getirmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 
adına soruyorum : okullara koyacağınızı söylediğiniz zorunlu çevre derslerindenniye vazgeçti
niz? Çevre sorunlarına duyarlı olmayan, çifte standart uygulayan iktidarın, okullarda öğrenci
lere çevre konusunda söyleyeceği bir şeyi yok mu? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de tarım ilaçları tüketimi, ilaç tekelleri tara
fından sürekli pompalanmakta ve DYP ve SHP İktidarı, çiftçiye doğru yolu göstermemekte; 
bu ilaçlar, özel kanallar olmadığı için doğrudan denize kavuşmakta, canlı dokuyu yok etmek
tedir. Zararlı böceklerle mücadeleyi öngören biyolojik mücadele bir yana bırakılmakta, ilaç 
tekellerinin kârı uğruna doğa yok edilmekte, milyonlarca dolar yurt dışına gitmektedir. CHP 
olarak, ulusal gelire, tarıma ve çevreye büyük zarar veren bu uygulamaya bilimsel ve akılcı yön
temlerle son verilmesini istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP iktidarı, turizmi teşvik amacıyla yerli yatlar
dan çeşitli biçimlerde ücret alırken, yabancı yatların ülkeye girişini ücretsiz ve serbest bırak
mıştır. Bu şekilde, Ayvalık, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Göcek, Kalkan, Kaş, Finike, Ça-
vuşköy, Kemer, Antalya, Alanya, Gazipaşa ve diğer limanlara, turizm mevsiminde, yoğun bi
çimde yabancı yat gelmektedir. Ancak, gemiler için mevcut olmasına karşın, doğal ve örgütlü 
limanlarda yatlar için sintine boşaltma merkezleri yoktur. Bazı limanlarda itfaiye yardımıyla 
uygulanan vidanjör gibi ilkel yöntemlerde gereksinimi karşılamamaktadır. Bu nedenle, turizm 
mevsiminde her gün 2 bin yat, 3 bin ton sintineyi denize bırakmaktadır. Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak Hükümetten, gerekli önlemleri almasını ve Akdeniz'in en temiz bölgesi olan Güney 
Anadolu kıyı kasabalarını kurtarmasını istiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak,' Çevre Bakanlığının emrinde kıyı polisi örgütünün kurul
masını, bunun çağdaş, bilimsel ve teknik donanımlarla güçlendirilmesini istiyoruz. Böylece, 
denizlerimize, yerli-yabancı gemi ve yatlar tarafından sintine boşaltılmayacak, denizlerimizin 
kirlenmesi önlenecek; ayrıca, deniz altından çıkarılacak tarihsel ve kültürel varlıklarımızın yurt 
dışına kaçırılması engellenmiş olacaktır. • 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altun. 
Refah Partisi Grubu adına, Elazığ Milletvekili Cemil Tunç. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çevre Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamı iki ayrı bölümde ele almak istiyorum : Birinci bölümde, çevre konusuna nasıl 
baktığımı anlatmaya; ikinci bölümde ise, somut öneriler vermeye gayret edeceğim. 

Kavramların ve kurumların eskidiği, yeniden yapılanma, değişim ve açıklık rüzgârlarının 
estiği bir zamanda yaşıyoruz. Bugün üzerinde konuştuğumuz konu, dünyanın yeni icaplarıyla 
ilgilidir; bugün tartıştığımız bu sorun, otuz yıl öncesinin dünyasında yoktu. 
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ikinci Dünya Savaşından sonra baş döndürücü bir hızla sıçrayan teknoloji, kalkınma po
litikaları ve kalkınma yarışı, dünyayı, içinden çıkılması zor bir felakete sürükledi. Son 50 yılda 
tüketilen doğal kaynaklar, insanlık tarihi boyunca tüketilenden daha fazla. Yine bu dönemde, 
dünyanın bilinen birçok önemli hammadde kaynaklarının üçte ikisini tükettik, önümüzde bir 
elli yıllık daha zaman yok. Bu dönemde, havayı, suyu, toprağı kirlettik. 

Eğer, Çinliler ve Hintliler, bir gün, Batı'nın bugünkü teknolojisine sahip olur, aynı şekil
de de hammadde kaynaklarını tüketmeye devam edecek olurlarsa, dünyanın buna bir yıl bile 
dayanabileceğini sanmıyorum. Eğer, Çinliler, Almanlar kadar otomobil üretecek olurlarsa, dün
yanın petrole dayalı enerji kaynaklan bir yıl bile dayanmaz ve bu arabaların egzozlarından çı
kan zehirli gaz bulutları, hayatı, aynı yıl içinde, yaşanmaz hale getirir. Batı'nın bilimi ve tek
nolojisi tekrarlanamaz. Bu, insanî ve ahlakî bir süreç de değildir. Muasır medeniyet adına or
taya konan sonuç korku vericidir. , > 

Var olan üretim-tüketim ilişkilerinin dengelenmesi için, hala, baş döndürücü bir yarış sür
dürülmektedir. Uluslararası pazardaki kıran kırana rekabet ve bunun ardından gelen reklam 
kampanyalarıyla, tüketim sürekli olarak kışkırtılmakta ve israf, doğal kaynakların hoyratça 
tüketilmesine neden olmaktadır. Bu gidişin sonu, toplumsal bir intihar ve felakettir. Tüketime 
şartlandırılan insanların, kendilerini, üretici olmaktan çok, tüketici olarak tanımlamaları da, 
bu yanlış/sürecin sonucunda ortaya çıkmış bir kavramdır. 

Çevre sorunu, bireysel, ulusal, bölgesel ve evrensel boyutları olan bir konudur ve çevre, 
ancak evrensel bir sorumluluk bilinci ve dayanışmayla korunabilir, Ne var ki, gelişmiş ülkele
rin, geri kalmış ülkeleri teknolojik bir çöplük gibi kullanmaları, bir yandan zehirli gaz ve ar
tıklarım bu ülkelere yakın, açık denizlere boşaltırken, öte yandan bu tür yatırımlarını, kalkın
ma teşvik politikaları adına, bu ülkelere kurmaları üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Hat-
taî nükleer, kimyasal ya da toksit silah ya da artıkların, demode sistemlerin geri kalmış ülke
lerde stoklanması, aynı gayretin eseridir ve Türkiye, bu anlamda talihsiz bir konumdadır. Bu 
anlamda Türkiye'nin kalkınma politikası, kalkınma öncelikleri, üretim ilişkileri, tüketim alış
kanlıkları, yeniden düzenlenmelidir. 

Çevre felaketi, gelecekte, savaşlardan daha da tehlikeli bir nitelik kazanacaktır. Daha şim
diden, genç aileler, sağlıksız çevre koşullarında, doğacak çocuklarına, genetik bir riski miras 
bırakmaktadırlar. Biyolojik kirlenme, genetik kirlenme sınırlarına dayanmıştır. Yanlış kimya
sal tedavi yöntemleri, antibiyotikler. Yanlış gıda politikaları ve tüketim alışkanlıkları sonucu, 
bir yandan çevre koşulları giderek kötüleşirken, öte yandan insan, doğrudan kendini, adeta 
zehirlemektedir. Giderek artan alerjik hastalıklar, hormonal dengenin bozulması sonucu orta
ya çıkan anormal durumlar ve bunun psikolojik açıdan neden olduğu sorunlar, Türkiye'de ciddî 
bir boyuta ulaşmıştır. Üst solunum yollarında ya da akciğerde meydana gelen komplikasyonlar 
ya da giderek artan kanser riski, büyük ölçüde hava kirliliği, su ve sağlıksız besin kaynakların
dan meydana gelmektedir. , 

Denizlerimizde kirlenme korkunç boyuttadır. Üç tarafı denizlerle çevrili, içinde büyük öl
çüde akarsuları, gölleri, barajları olan bir ülkede, maalesef balık ithal ediyoruz. Marmara'da, 
on yıl öncesine göre, canlı flora yüzde 70 oranında erimiştir; kirlenmenin önüne geçmek için, 
henüz, yeterli tedbirler de alınmış değildir. 
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Sayın milletvekilleri; bütün bu kirlenmelerin temelinde, zihinsel kirlenme, manevî kirlen
me yatmaktadır. Biz, sadece kirlenen çevreden etkilenmiyor, maalesef, kendi kıyametimizi de 
hazırlayan bir yöntemle, bütün canlılara hayatı cehennem edecek bir tavır sergiliyoruz. 

Yeşil alanların bilinçsiz bir şekilde katledilmesinde, ne yazık ki, Türkiye, dünya sıralama
sında ikinci sırada yer almaktadır. Bu, utanç verici bir durumdur. 

ö te yandan, sanayi sitelerinin, rüşvet ya da adam kayırma sonucu, tarım alanları ya da 
su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmaları ya da zehirli atıkların akarsulara ya da toprağa 
akıtılması sonucu ortaya çıkan içme suyu kirlenmesi vahim boyutlardadır. Bir yandan, yanlış 
konumlandırılan bu tesislerde, insanlara yeterli eğitim verilmediği için, kimyasal atıklar sorum
suzca yerlere dökülmektedir; yine, rüzgârın, sanayi tesislerindeki zehirli dumanları şehrin dışı
na değil, üstüne sürüklemesi de ayrı bir sorun olmaktadır. 

Tarımda ilaç olarak kullanılan hormonların ortaya çıkardığı genetik sorunlar yanında, top
rağa atılan kimyasal gübrelerin, toprakta meydana getirdiği yıpranma da son derece önemlidir. 
Yanlış gübre ve hormon kullanma politikası ya da gıda sektöründe kullanılan.kimi kimyasal 
değerlerin insan biyokimyasında yol açtığı sorumlar, sayılamayacak kadar çoktur. Verimi ar
tırmak için kullanılan östrojen hormonunun ya da karaciğerde östrojen salgısına yol açan kim
yasal nitelikli etken maddelerin denetimsiz olarak kullanılması sonucu, cinsel kimlikte ortaya 
çıkan anormalliklerin nelere sebep olabileceği üzerinde ciddî olarak düşünmemiz gerekir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri: canlıların nesillerinin devamını korumakla v 

sorumluyuz; bu, bir yerde, insanlığın nesillerinin devamı için zarurîdir. Çevrecilik, yeşil takıl
mak ya da bir hobi meselesi değildir. Bu konu, ciddî bir insanlık sorunudur: barış ve özgürlük 
kadar önemlidir. Allah'ın bir emaneti olan tabiatla girişilecek savaşta, kazanmak mümkün de
ğildir. tnsan, kendi içinde; insan insanla ve insan, tabiatla barış içinde olmadan, Allah'la barı-
şamaz. Açlık, kıtlık ve hastalıkların kölesi olan insan, gerçek anlamda özgür olamaz, özgür
lük ve barış, aynı zamanda sağlıklı bir çevreyle mümkündür. 

"Batı, Batı" dediğimiz ülkeler, ikiyüz yıllık karanlık bir geçmişten geliyorlar. Fransız devrimi 
1789'da gerçekleşti; ikiyüz yılda ne oldu? Sömürge döneminde, bütün Kızılderilileri yok etti
ler; dünyanın beşte biri kadar bir alanda yaşayan beşte biri kadar bir nüfusu yok ettiler; bir 
insan türünün nesli tükenmesin diye -kelaynaklar gibi- geri kalan Kızılderilileri birkaç köyde 
koruma altına aldılar. Bütün bir Afrika halkı, Karaderili insanlar köleleştirildi, bütün bir Sarı 
ırk'ın servetleri, mabetlerindeki değerli her şey ellerinden alındı. Kızılderili insanın kanı, Kara
derili insanın gözyaşı, Sarı Irk'ın çalınan alın teri üzerine bir medeniyet kurdular. Bizim yıkılı
şımız üçyüz yıldır devam ediyor. Onlar, bir insan ömrü için belki uzun, ama bir uygarlık için 
an kadar kısa zaman diliminde insanlığa üç siyasal sistem armağan ettiler : iki dünya savaşı, 
Nagasaki ve Hiroşima'da patlayan atom bombaları; kirlenen hava, kirlenen, su, kirlenen top
rak ve bitip tükenmek bilmeyen kavgalar, kan, gözyaşı, çalınan servetler; işte faşizm, işte ko
münizmin sonu ve işte vahşi kapitalizmin manzarası. Bütün bu cinayetlerin sahibi olan Batılı
lar, hâlâ bize, insan haklarından, demokrasiden, özgürlükten ve çevre korumacılıktan söz edi
yorlar. 

Çevre hareketlerinin öncü rolünü üstlenen Batı, bu vesileyle, hem vicdanını tamir ediyor, 
hem günah çıkartıyor, hem de geri kalmış ülkelere çevre koruyucu teknolojiler pazarlayarak 
zenginliğini sürdürmenin yollarını arıyor. Bir yandan da, ellerindeki demode, çevreyi kirleten 
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sanayi tesislerini geri kalmış ülkelere pazarlamaya çalışıyorlar. Fransızlar, Türkiye'deki çimen
to fabrikalarını satın alarak, kirini, tozunu bize bıraktıkları çimentoları, daha ucuza ve daha 
temiz bir biçimde götürüyorlar kendi ülkelerine. 

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için, önce şu zihinsel kirlenmeden kurtulmak gerek. Asıl 
kirlenme, ahlakî kirlenmeden başlamaktadır. İnsanın insana, insanın kendine saygısı yoksa, 
neye, kime saygısı olacaktır? 

Çevre bilincinin uyanması için, çok yönlü ve kapsamlı projelere ihtiyaç vardır. Hüküme
tin ya da siyasî partilerin çevre konusuna yaklaşımı, daha çok, hobi biçiminde ya da Batı'daki 
çalışmaları tercüme ederek onları taklitten öteye geçememektedir. 

Çevre korumanın, tek başına bürokratik tedbirlerle gerçekleştirilemeyeceği, bilinen bir ger
çektir. önce, devletin kendisi, çevreyi kirletmekten vazgeçmelidir. KİT'lerin mutlaka, ama mut
laka, çevre kirlenmesini önlemek üzere mastır bir plan uygulaması kaçınılmazdır. 

Aynı şekilde, askerî tesisler, NATO tesislerindeki nükleer stoklar ve kimyasal nitelikteki 
riskli maddelerin de bu anlamda gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Yine aynı şekilde, ulaşım politikaları gözden geçirilmeli; doğalgaz, enerji tasarrufu konu
larına dikkat edilmelidir. 

Çevre hareketiyle ilgili olarak, bir yandan israfın önlenmesi, doğal kaynakların tüketimi
nin azaltılması, sonra da atıkların geri kazantlmasına ilişkin program ve politikalar hazırlan
malıdır.. 

Doğal yaşam tarzı teşvik edilmelidir. Doğal yaşam ve tabiî gıdaların tanıtımında ve yay
gınlaştırılmasında, teşvik, vergi muafiyeti ve çeşitli kolaylıklar sağlanmalıdır. 

Çevre bilincinin geliştirilmesi için, millî eğitim politikasında yeni düzenlemelere gidilebi
lir. Bu konuda Bakanlık, halk eğitim merkezleriyle işbirliği yapabilir; esnaf ve halkın eğitimi 
için programlar hazırlanabilir, özendirici yanşmalar düzenlenebilir, senaryo yarışmaları ve fo- v 

toğraf sergileri hazırlanabilir, afiş çalışmaları yapılabilir. 

Üç tarafı denizle çevrili, dört mevsimin birlikte yaşandığı, 3 bine yakın bitkisel drogun 
bulunduğu, yerin altı madenle dolu şu ülkede sefilleri oynuyoruz. Canlı flora hızla yok oluyor, 
toprak ayağımızın altından kayıyor. Bana kalırsa, Türkiye'de acil olarak bitkisel drogların ve 
canlı floranın ciddî bir envanterine ihtiyaç var. 

Okullara çevre dersi konulmalı, çevre kolları kurulmalı; bu anlamda, uzman teknisyenler 
yetiştirilmesini sağlayacak çevre meslek okulu açılmalıdır. 

Okullar, gönüllü kuruluşlar, askerî birlikler ve esnafla işbirliği yapılarak, yeşillendirme 
konusunda ciddî bir atılım yapılabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, tslamda beş temel emniyet vardır. Bunlar, inanç 
ve fikir, can, mal, namus ve nesil emniyetidir. Canlıların neslini devam ettirmeleri için gereken 
tedbirler, bizim için, inanç sorunudur. Allah'ın halifeleri olarak, yaratılmışlığın hukukundan 
sorumluyuz. Biz öyle inanıyoruz ki, bu dünyada herkes, yaptıklarından ve yapmaları gerekir
ken yapmadıklarından, söylediklerinden ve söylemeleri gerekirken söylemediklerinden, bir gün 
mutlaka hesaba çekilecektir. Gökle yer arasında ne varsa, bize emanettir. Bu emanete sahip 
çıkmak zorundayız. Bu, bizim için imanî bir konudur. îman, 70 şubedir; 70 incisi ise, yerinde 
durmayan taşı yerine koymaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, ben bir doğu milletvekiliyim. Buralardaki kirlenme, batıdaki kadar 
değil; ama, şimdiden tedbir alınmazsa, bunun sonu felaket olacaktır. Batıdaki sanayileşme ka
dar sanayileşme doğuda yok; ama, sahip olduğu teknolojiyle kirlenme kıyaslandığında, oran
sal olarak daha büyük bir kirlenme söz konusudur. Yollar çamur, pis; kanalizasyon yok; in
sanlar, toz toprak içinde yaşıyorlar; insanlar, can derdinde. Ne medrese ne okul, artık görevini 
yapamıyor. Sağlıksız ve yetersiz beslenme, yanlış beslenme alışkanlıklarıyla, bu insanlar da eko
lojik felaketten nasibini alıyor. İklimdeki değişiklik, doğuda, tabiî afetlere dönüşüyor. Elazığ 
Çimento Fabrikasının tozunu, her gün, 200 bin insan teneffüs ediyor. 

Kuşkusuz, bütün bunları anlayıp gereğini yapmak için, anlayan bir kafa, hisseden bir yü
rek, ahlaklı bir kişilik gerekli. Cahil, fakir, aç, ahlaksız kalabalıklarla, bir yere varmak müm
kün değil. Bastırılan ücretler ve kışkırtılan tüketim mantığıyla, kolaycı, ucuzcu yaklaşımlarla, 
bu işin üstesinden gelemeyiz. Cinselliğin sokaklara taştığı, kumarın geçim kaynağı, bir umut 
kapısı haline geldiği, insanların 300-500 kelimeyle konuştukları bir toplumda, çevre gibi konu
ları anlatmak, pek kolay olmasa gerektir. 

Maalesef, Çevre Bakanlığı, bugüne kadar ciddî bir çalışma yapamamıştır; aslında, yap
masına da izin verilmez. Milletin canına okuyan ve devlet kasasını soyanlara bir şey yapılabili
yor mu ki, sermaye çevrelerine rağmen bu iş de yapılabilsin. Ben, bu bütçeyle bu işin yapılabi
leceğini sanmıyorum. Bu bütçe, memur maaşları ve demirbaş alımlarıyla ilgili bir bütçedir. 

Etüt ve porje giderlerine 17 milyar 500 milyon lira, çevre hizmetleri için laboratuvar ku
rulmasına 5 milyar lira, yakacak alımları için de 3,5 milyar lira ayrılmış. Laboratuvar için ayrı
lan parayla bir yıllık ısınma parası neredeyse aynı. Büro malzeme ve makineleri için ayrılan 
para 7 milyar lira. En büyük pay, transfer harcamalarına ayrılmış; 274 milyar 726 milyon lira. 
özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına ise, 37 milyar 500 milyon lira transfer ediliyor. 

Bu bütçe kalemleriyle nelerin yapılabileceğini önümüzdeki yıl göreceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Tunç, konuşma süresini paylaşıyorsunuz, değil mi? 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; topraktaki canlı 

flora, yanlış gübreleme ve ilaç uygulamaları yüzünden hızla yok oluyor. Bataklıklar açık; kır
langıçlar da yok artık, yarasalar da. Oysa uçan haşereleri, gündüzleri kırlangıçlar toplardı, ge
celeri ise yarasalar. Artık, onlar bizi terk etti. Bu, anlayanlar için, onların gelmesini önlemeye 
başladığımız bir anın fotoğrafıdır. Onlar, bizi kendi çöplüğümüzde yalnız bıraktılar. Giden, 
sadece kelaynaklar değil, leylekler değil, yaşama sevincidir 

O müthiş GAP Projesini yaparken, "Gurabhane-i laklakanMı kuran ataların çocukları, 
göç eden kuşların ne yapacaklarını acaba hiç düşündüler mi? Uluslararası kuruluşlar, gönüllü 
kuruluşlar, akademik kuruluşlar, meslek örgütleri, basın ve hemen herkesin, bu konuda ortak 
bir duyarlılık ve danışmayla bu engeli aşması gerekir; yoksa, delinen gökyüzünden üzerimize 
napalm bombası gibi yağan güneşin öldürücü okları, yeryüzünde bir cennet ümidiyle kurdu
ğumuz kalkınma hayallerini cehenneme dünüştürebilir. 

Çevre konusunda, master bir plan hazırlanmalı; gelecekteki muhtemel sorunlara, karşı, 
uluslararası kamuoyu bilincinin doğmasına neden olacak bir inisiyatif program hazırlanmalıdır. 
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Türkiye, bir yandan Batı ile olan ilişkileri, öte yandan İslam dünyasının bir parçası olması, 
yine aynı şekilde Asya ile Avrupa'nın geçiş noktasında bulunması nedeniyle, bu alanda bir ulus
lararası inisiyatife öncülük edebilir. Birtakım programların ucuz figüranlığını, dibek dövenin "hık" 
deyiciliğini üstlenmek yerine, kendisi, bu alanda, uluslararası kültüre ve eylem projelerine dair 
özgün tekliflerde bulunabilir. Bu anlamda, Akdeniz Ülkeleri, tslam ülkeleri, Karadeniz ülkeleri 
ve Türkî cumhuriyetler arasında, kendi komşularıyla, bölgesel nitelikteki; NATO ve AT ülkeleri 
nezdinde de uluslararası nitelikteki çevre inisiyatifi hareketinin merkezi olabiliriz. 

Kuşkusuz, bütün bunlan, bu zihniyetle, bu dar bütçeyle, bu sığ kültürle yapmak, bu siya
sal perspektifle başarmak mümkün değildir. 

Burada, bütçeyi müzakere ediyor gibiyiz; ama, gerçekte bütçenin ağırlık konusu, iç ve dış 
borç ödemeleri ve millî savunma harcamalarıyla sınırlıdır. Yoksa, tek başına hayalî ihracatla 
ilgili araştırma komisyonundaki dosyalarda görülen ve devlet bütçesinden çalınan paralarla, 
millî eğitim ve sağlık sorunları gibi birçok kapsamlı pprojelerle dolu br kanlık bütçelerinin duy
dukları nakit ihtiyacı karşılanabilirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre sorunu, en az, kalkınma sorunu kadar önemli
dir. Çevre sorunu görmezlikten gelinemez; hafife alınacak bir konu da değildir. Gelecek nesil
lerin, bu topraklarda özgür, barış içinde, bir arada mutlu bir hayat sürmesini istiyorsak, çevre 
sorununa çok büyük oranda önem vermek zorundayız. 

Bu düşüncelerle, bütçenin, milletimiz, ülkemiz ve Bakanlık çalışanları için hayırlı olması
nı diler; Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına son konuşmayı, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı ya

pacaklardır. 
Sayın Ünaldı, 7 dakikanız var efendim; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; bugün burada, Çevre Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Bu hususta Refah Partici Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan, Grubum ve şah
sım adına, Heyetinizi selamlıyor ve saygılar sunuyorum. 

Çevre ve çevre ile ilgili problemler, insan yönünden oldukça önemli problemlerdir. Çevre, 
önce insan için gereklidir, tnsanın, sağlıklı ve mutlu olarak yaşayabilmesi için, sağlıklı ve tabiî 
bir çevreye ihtiyacı vardır, tnsanı çevreleyen havanın, insan sağlığı için temiz olarak tutulması; 
insanın en önemli ihtiyaçlarından olan suyun, temiz olarak bulunması gerekir, tnsanın hayatı
nı sürdürebilmesinin ön şartlarından birisi olan enerjinin kaynağı besinlerin sağlıklı olarak te
min edilmesi; insanı çevreleyen eşyaların, binaları, caddeleri, sokakları ve her şeyiyle temiz, 
düzenli, sağlığa zarar vermeyecek güzel bir görünüm içerisinde bulunması gerekir. 

Dinlenmek ve uyumak, insanın en tabiî haklarındın ikisidir. Bu, ancak, sessiz, gürültü
süz, rahatsız eden ışık ve koku gibi uyarılardan arınmış bir ortamla bir çevreyle mümkündür. 
Bütün bunların, eksiksiz olarak, insan için sağlanması gerekir. Ne yazık ki, bunda yüzde yüz 
başarılı olmak, hemen hemen mümkün görünmemektedir. 

Çevreyi oluşturan her şey, insanı ilgilendirmektedir. Bunlardan herhangi biri bozulduğu 
zaman, insanın sağlığı ve mutluluğu zedelenmektedir. Öyle ise, çevre, bozulmadan, sağlık ve 
hayat için en uygun, en tabiî şekilde tutulmalıdır. Fakat, çevreyi bozan ve böylece insanın sağlığını 

— 401 — 



T.B.M.M, B : 46 18 . 12 . 1992 0 : 2 

ve mutluluğunu etkileyen en önemli etken de yine insandır. Kaldı ki, çevrei yalnız, biraz evvel 
saydıklarımızdan ibaret de değildir, tnsahın ruh.ve bedenden ibaret yapısından dolayı, insanın 
bedenini ve ruhunu etkileyen her şey çevreyi oluşturur. Yani insan, çevreden, ruhen ve bedenen 
etkilenir. Onun için, insanın ruhunu etkileyen şeyler de çevredendir. 

Kültür, bir çevredir; ekonomik durum, bir çevredir. Kültür ile çevre arasında çok sıkı bir 
ilişki vardır, özellikle bizim millî kültürümüzde, yol üzerindeki, insanlara eza veren bir şeyi 
kaldırmayı imanın bir cüz'ü sayan, imanın bir alameti sayan hadisi şerifi, zannederim herkes 
biliyor. Büyük Sultan Fatih'in çevre için bizzat kendi mülkünden kurduğu vakıf, yine herkesin 
bildiği konulardandır. Biz, 14 asır küsur zamandır böyle bir kültürün ve inancın sahibiyiz. 

Kul hakkı, hayvan hakkı mefhumları da böyle. Halike tazim, mahluka şefkat kültürü, bi
zim, çevre için en çok kullanacağımız prensiplerden birisidir. 

Avrupalılar, Batılılar, ancak 1960'Iardan sonra bu konulara yönelebilmişlerdir. 
Millî kültürde erozyon ve kültürel kirlenme, beraberinde çevre kirliliğini getirmiştir. Tele

vizyon ve radyolarda, dejenere olmuş müzik türleri hâkim olmuşsa; bozulmuş büyük-küçük 
ilişkileri toplumu sarmışsa; şakıyan, şakrayan bir dil üslubu yerine, bozuk, çok kere zor anlaşı
lır bir dil anlayışı topluma hâkim hale gelmişse; bunun yanında ve paralelinde, hemen çevre 
bozukluklarının da beraber olduğunu; hava kirliliklerinin, toprak kirlenmesinin, su kirlenme
sinin, estetik bozuklukların, estetik sanat eserleri yerine beton yığınları haline dönüşmüş mi
marî görüntülerin topluma hâkim olduğunu; bunların yan yana olduğunu her zaman tespit 
etmemiz mümkündür. 

Ekonomik bozukluklar da, yine insan sağlığını ve mutluluğunu bozan faktörlerdendir. Ce
binde harcayacak parası olmayan, ama vitrinlerde çeşit çeşit maddeleri, giyecekleri, yiyecekle
ri gören bir insan veya çocuğu düşünün... Elbette bu olay, bir stres olmuştur ve sağlığı bozacaktır. 

Sokaklardaki sarhoşlar, artık sık rastlanmaya başlayan sapıklıklar da bu çerçevede değer
lendirilebilir. Terör, hakeza öyle... Neler girmez ki çevreye?.. ' 

Ülkenin Başkentinde, bilerek ve kasten milletvekili döven ve işkence eden, böylece bir 
despotizm kokusu çıkaran bir polis amiri ile onu himaye edenler; bulunduğu makamın arkası
na sığınarak, yüzde 99'u Müslüman ülkede, Müslümanlara hakaret ile terör ve zulmün en deh
şetlisini işleyen, cami kelimesine tahammülsüz, tek partici, millet iradesini ve Meclisi küçüm
seyen ve böylece yüksek mahkemenin itibarını da zedeleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı; ne
lerin nasıl ve ne kadar zam gördüğünü iyi bilen ve sıkıntısı altında ezilen memura karşı "me
muru enflasyona ezdirmedik" diyen bu Hükümet; asgarî ücretlileri ve bordro mahkûmlarını 
vergiye bağlamışken "enflasyon yüzde 70 olursa, yatırımcının vergi kaçırmasının normal 
olduğunu" söyleyen ve böylece onlara yeşil ışık yakan bir bakan; Kuveyt'i, Somali'yi, petrol 
ve uranyum hatırı için gören, ama burunlarının dibindeki Bosna-Hersek'i görmeyen Amerika 
ve yandaşları da, bu çevreye, ama olumsuz çevreye dahildir. 

Teknolojinin ilerlemesi, sanayinin gelişmesi, yeni yeni sunî üretimlerin ortaya çıkması ve 
bu ortamda makineleşen insanın çevreye gereken ehemmiyeti vermemesi, tabiî dengeyi ve in
san sağlığını önemli derecede etkileyecek kadar bozmaktadır. 

Tabiî dengenin süratle korunmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, kendimiz için olduğu gibi, 
daha çok da gelecek nesilleri ilgilendirmektedir. Çevremizdeki pek çok şeyi, özellikle yeni katı
lan şeyleri değerlendiremiyoruz. Bazı zararları, belli bir zaman geçtikten sonra anlayabiliyoruz; 

— 402 — 



T.B.M.M. B : 45 10 . 12 . 1992 O : 2 

mesela deterjanlarda olduğu gibi. Onun için, genel anlamda, tabiî olanın etrafında kalmalı 
ve tabiî olanı korumaya çalışmalıyız; ama ne var ki, sanayinin gelişmesi ve yeni yeni sanayi 

" • • • ( . . , 

üretimlerinin, bizi bu tabiî ortamdan uzaklaştırdığını görüyoruz. Meydana gelen öldürücü ve 
tahrip edici etkiler de ekolojiyi değiştirmektedir. 

Ülkemizde özellikle iç göç sebebiyle hızla büyüyen şehirlerimizde gerekli tedbirleri alma
dan, tüketim, üretim ve kullanım bozukluklarından dolayı çevre hızla bozulmaktadır. Anado
lu'nun birçok şehri, şu anda, öldürücü dozlara yakın hava kirliliğiyle karşı karşıyadır. Konya, 
bunların başında yer almaktadır. Konyalılar, Hükümetin çok kısa zamanda bu meseleye sahip 
çıkmasını istemektedirler. 

Sanayi gelişmesi sırasında gerekli önlemler alınmadığından, hava, su, körfezler, koylar ve 
akarsular, hep kirli hale gelmiştir. Haliç, tzmit ve tzmir Körfezlerinin kirliliği, kabul edilebilir 
boyutları çoktan aşmıştır. 

Fabrikaların çevreyi kirletmesine çok örnekler göstermek mümkün. Ilgın Şeker Fabrikası
nın, civar köylerden birisinin içme suyunu kirlettiğini ve köylülerin de bu suyu kullanmakta 
olduklarını söylemem, örnek olarak yeter. 

Elbistan Şeker Fabrikası için hepimize gönderilen mektuplar, oradaki manzarayı gözleri
mizin önüne sermektedir. Bir yandan çevre kirliliği, bir yandan Ceyhan Nehrinin kirlenmesi, 
şikâyet konusu olmaktadır. 

Kanalizasyon ve arıtma şebekeleri yetersizliğinden, şehirlerin giriş ve çıkışlarındaki koku
ya tahammül etmek mümkün değildir. 

Tbz Gölü, Konya Ovasındaki tahliye suları dolayısıyla harap olma tehlikesiyle karşı karşı
yadır. Halbuki, buranın, kendine has bir ekolojisi, bir güzelliği vardır. 

İzmir Çamaltı Tuzlası, aynı şekilde, tzmir Körfezi temizleme projesiyle tahrip ediliyor. Bu 
proje, bu tuzladan kısa zamanda uzaklaştırılmalıdır. 

Göl ve denizlerdeki kirlilik, balıkları etkilemekte ve bu da, bir yandan balık neslini azal
tırken, diğer yandan mevcutların da insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir besin haline 
dönüşmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Gökova tartışmaları devam ediyor. Bu Hükümet, Gökova tartışmalarını diline dolayarak 
iktidar oldu; ama, aynı yolda da devam etmektedir. 

Bergama ve Balıkesir yöresinde altın çıkarımında kullanılan siyanür tartışması da devam 
ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, bağlayınız efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Bergama Belediye Başkanı bu konuda şöyle söylemektedir : "Gayri sıhhî kuruluşların açılışı 

yapılmadan önce arıtma tesislerinin açılışı yapılacak; aksi takdirde çalıştırmam" sözünü anım
satarak, Bakanın, "altın madeni işletmesinde bunu unutmuş göründüğünü" söylüyor. Uzman
ların, arıtma tesisi kurulması halinde 1 gram siyanür bırakılmayacağını açıklamalarına karşın; 
bu tesisin, şirket tarafından ekonomik bulunmadığı için yapılmadığını belirten Taşkın, Çevre 
Bakanı Akyürek'e şöyle sesleniyor : Şirket yetkilileri, arıtma tesisi bize milyonlarca dolara ma-
lolur diyorlar. 

Sayın Bakana soruyorum : Yok olan Marmara Denizini geri getirmenin parasal karşılığı 
var mıdır?" diyor. 
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Bir bilim adamı, bu konuda, "bu projedeki arıtma sisteminin yetersiz olduğunu; değişti
rilmesinin gerektiğini ve başka yerlerde mevcut bu tip uygulamanın, bu gibi geniş yerleşim böl
gelerinde uygulanamayacağını" söylemektedir. Bilim adamlarımız bunu söylerken, Dünya Ban
kasının bir başekonomisti de, sömürgeci bir eda ile şu sözleri söylüyor : "Bu önerim, ekono
mik kaygılara dayanıyor. Zehirli atıkların, çalışanlara az ücret ödenen ülkelere gönderilmesi
nin günahı yoktur; bunu göze almalıyız. Estetik ve sağlık nedenleriyle daha temiz bir çevre 
isteme hakkı, gelirle doğru orantılıdır," Bu sözlerdeki sömürgeci anlayış apaçık ortadadır. 

Bütün bunların karşısında, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü
nün şöyle bir ifadesi var : 'Tetkik ediyoruz; bu tetkiklerde, çevrenin korunması titizlikle gözet
lenecek, girişimcilerin yatırım durumu da dikkatle tetkik edilecektir, konu, bilahara, yöre hal
kına bölgede izah edilecektir" Böyle diyor; ama, bırakın yöre halkına izahı, bölge milletvekili
ne bile izah edememişsiniz ki, Sayın Pabuççuoğlu feryat etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, siz yarı yarıya paylaşmış olsanız bile, sürenizi doldurdunuz 
efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)—-Toparlıyorum efendim. 
Verilen süre içerisinde, çevre bozukluklarını daha fazla sıralamak mümkün değildir; zaten 

bunların birçoğunu, benden evvel konuşan arkadaşlarımız saydılar. Şimdi, önerilerimizi kısa
ca özetlemek istiyorum. 

Büyük çevre sorunlarına, tek başına Çevre Bakanlığıyla, hele hele bu bütçeyle çare olmak 
mümkün değildir. Çevreyi ilgilendiren konularda, Kültür, 'lürizm, Sağlık, Orman, Sanayi ve 
Enerji Bakanlarıyla birlikte mutlaka koordinasyon halinde çalışmak, bütçeyi büyütmek, bu 
konuda bir master plan geliştirmek gerekir. 

Sanayileşmeyle çevre birlikte yürütülmelidir; ne sanayileşmeden ne çevreden vazgeçme
den, koordineli bir şekilde bunu gerçekleştirmek gerekir. Çevre Kanunu da bu konuda yeterli 
hükümlere sahiptir. 

Turizm yatırımlarında çevre düşünülmelidir. 
Tarım ilaçları bilinçli kullanılmalıdır. 
Tarım sularının, içme sularını kirletmesi önlenmelidir. Seralarda kullanılan ilaçlar, dik

katle ve bilinçle kullanmalıdır. 
Çevreyle ilgili, devlet desteğinde, vakıflar çoğaltılmalı; gerekli destek sağlanmalıdır. Gö

rünen, olayın Rotary ve Lions kulüplerine teslim edildiğidir. 
- Kirlilik haritası yapılmalıdır. 

Çöp fabrikaları derhal kurulmalıdır. 
Eğitim, belediyelerde, okullarda, televizyonlarda daha büyük boyutlarda yapılmalıdır. 
Karataşımacılığı, demiryolu taşımacılığına dönüştürülmeli; böylece, kirlilik bir miktar dü

şürülmelidir. 
Denizlerimize sahip olamıyoruz. Yabancıların getirdiği kirlilik mutlaka önlenmelidir. 
Pet şişe ve kutu atıkları için mevzuat, yapılan hilelerle önlenmeye çalışılmaktadır. Bütün 

bunların sebebi de, Bakanlığın elinde yaptırım gücünün olmamasıdır. 
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, Pamukkale, beyaz kalacak şekilde korunmalıdır. Kültür Bakanlığının çalışmaları, bu yön
den takdire değer bir olaydır. 

Enerji üretiminde kirlilik yapmadan sağlanabilecek üretim geliştirilmeli: rüzgârdan elek
trik üretimi veya akarsulardan elektrik üretimi ön plana çıkarılmalıdır. 

Bütün bu saydıklarımızı yapamıyorsak, Rio toplantıları veya diğer beynelmilel anlaşma
lar, sadece fanteziden ibarettir düşüncesindeyim. 

Bu duygu ve düşüncelerle, insanımıza, halkımıza, mutlu bir çevre oluşması için dilekleri
mi ifade eder; hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ünaldı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, Kırşehir Milletvekili Hilmi Yükselen; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA HİLMÎ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Çevre Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşünü açık
lamak üzere kürsüdeyim. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çevre sorunları, günümüzün en önemli sorunlarından birisi olarak karşımızda durmakta
dır. İnsanlığın doğa ile sürdürdüğü savaşım öyle bir boyuta gelmiştir ki, havamız ve sularımız 
kirlenmiş, topraklarımız ve doğal kaynaklarımız tahrip olmuş, bitki ve hayvan türlerimizin ne
silleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, dünyanın orman varlığı her geçen gün azala
rak, ormansızlaşma ve çölleşme süreci yaşanmaya başlanmıştır. 

Bütün bu tehlikelerle birlikte, insanlığın kendisi de yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. 
En çok sevdiklerimiz için bile bir yenisini yaratamayacağımız biricik dünyamızı ve ortak de
ğerlerimizi tehdit etmeye başlayan çevre sorunlarına karşı duyarlı davranmak, bugünkü ve ge
lecek kuşaklara karşı önemli bir toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilinciyle 
hareket etmenin, çevremizi ve geleceğimizi kurtarmanın yolu, çevre sorunlarına karşı duyarlı 
olmak ve toplum olarak özverili davranmaktan geçmektedir. 

Stockholm Konferansından bu yana çevre duyarlılığında gelişmeye sahne olundu. Birleş
miş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan "ortak geleceğimiz" rapo
runun, çevre ve kalkınma ilişkilerini sorgulayarak, kararlılıkla savunduğu " sürdürülebilir 
kalkınma" görüşü ise, gelecekte çevre ve ekonomi ilişkilerine yol göstermesi açısından çok önemli 
bir ilerlemedir. 

Ülkemiz çevre mevzuatına da giren bu anlayış, çağdaş çevre politikalarının da temel ilke
sidir. Geçtiğimiz günlerde Rio'da yapılan Dünya Çevre Zirvesi de, evrensel anlamda çevre du
yarlılığının tohumlarının ekilmesi anlamında çok yararlı olmuştur. Fakat, dünya ölçeğindeki 
eşitsiz gelişme ve hızlı nüfus artışı önlenemediği sürece, çevre konusunda atılan adımların, söy
levlerden öteye gidememesi ve somut adımlar atılamaması, tarihsel bir yazgı olmaya devam 
edecektir. 

Ülkemize gelince; zengin doğal kaynakları, tarihsel ve kültürel değerleri, bitki ve hayvan 
türlerinin çeşitliliği açısından şansı ve uygun iklim koşullan nedeniyle eşsiz bir doğa parçası 
üzerinde yaşıyoruz. Ancak, bu zenginliklerimizi yıllardır kötü kullanmış, çevremize gereken 
önemi vermemişiz. Son 50 yılda 1 milyon hektardan fazla orman alanımızı yangınlarla kaybet
miş, her yıl 10 milyon metreküpe eşit oranda kaçak ağaç kesimi yapmışız. 20 milyon hektara 
yakın toprağımız erozyon tehdidi altında olup, her yıl 500 milyon ton toprağımız erozyonla 
denizlere taşınıyor. 1960'h yıllarda 500 bin hektar olan yerleşim alanları, 1990'Iı yıllarda 1,5 
milyon hektara ulaşmış ve bunun 500 bin hektarı ise, tarım toprağından oluşmaktadır. 
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Ülkemizin büyük kentlerinin karşı karşıya bulunduğu göç dalgasıyla, düzensiz sanayileş
me ve çarpık kentleşme olgusu da, yıllardır önemli sorunları biriktirmiştir. Türkiye'de, 1950 
yılından itibaren sanayileşme ve bunun doğal sonucu olarak kentleşme yaşanmaktadır. Sanayi 
tesislerinin, özellikle, İstanbul, tzmir, Bursa ve Adana gibi büyük kentlerimizin çevresinde ve 
hatta içinde kurulması, aşırı ve çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiş; gecekonduların sü
ratle anlığım, gecekondularda yaşayan nüfusun çoğunlukta olduğu kent yaşamı ortaya çık
mıştır. Bunun sonucunda, yeşilin yok edilişi, denizlerin ve suların kirlenmesiyle birlikte, hava 
kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı görülmüştür. 

Yapılan bu hatanın, bundan sonra dikkate alınması yararlı olacaktır. Uzun vadeli prog
ramlarla bu tesislerin kırsal alanlara taşınması sağlanmalıdır. Böylece,kırsal kesimlerde iş ola
nakları artarken, kentlere akan nüfus yerinde kalacak, gecekondu yapımı azalacak, çarpık ve 
aşırı kentleşme önlenecektir. 

Sahillerimizde yapılan inşaatların, son yıllarda aşırı şekilde arttığı, altyapıdan yoksun be
ton yığınlarının sahilleri perdelediği, bunun sonucunda, denizlerimizin giderek kirlendiği ve-
denize girilebilecek yerlerin hızla azaldığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Kentlerimizde, bahçeli nizam inşaatların unutulması, bitişik nizam ve yüksek katlı inşaat
ların ön plana geçmesi, nefes alma olanaklarını yok etmektedir. 

Bu sorunları, uzun dönemli ve gerçekçi bir kalkınma ve çevre politikasıyla, bunlar arasın
da kuracağımız uyumla başarabiliriz. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çevresel sorunların, 
gerçekçi ve sabırlı bir çalışmayla çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda en büyük sorumluluk 
ise Çevre Bakanlığına düşecektir. Çevre Bakanlığının bu zorlu uğraşta ilgili alanlarda, diğer 
bakanlıklarla da eşgüdüm içinde çalışmalarını yürütmesi gereklidir. 

Çevre Bakanlığının proje ve atan bazında önceliklerini saptaması ve sınırlı kaynaklarını 
en verimli biçimde ve alanlarda kullanması gerekir. Kaynak kullanımında proje ve alan bazın
da korumaya öncelik verilmelidir. Arazi kullanım planlarına çevresel .boyutun katılması, KİT'
lerin yatırımlarında çevresel bakışın da dikkate alması, çevresel etki değerlendirmesi uygula
masının karşılaşacağı pratik zorlukların aşılması ve çevresel etki değerlendirmesi uygulama
sından olumlu rapor almış yatırımlara kolaylıklar sağlanması gibi önlemler de, çevre politika
sının başarısını artıracak unsurlardır. 

Enerji tüketiminde, çevreye zararlı, tükenen kaynakların -fosil ve yakıtlar gibi tükenen 
kaynakların- yerine, kendini yenileyen, su, güneş gibi kaynakların kullanılması, sanayi, tarım 
ve hizmet sektöründe enerjiyi yoğun olarak ye israf ederek kullanan teknolojilerin yerine, enerji 
israfını önleyen, az enerji tüketen teknolojiler benimsenmelidir. Bol miktarda petrole bağımlı 
maddeler tüketen, -akaryakıt, yağ, lastik gibi- çevre ortamlarının kirlenmesine neden olan ula
şım araçları ve tesisleri yerine, daha fazla yolcu ve eşyanın ekonomik bir şekilde naklini sağla
yan ulaşım araç ve tesisleri tercih edilmelidir. 

Çevre standartları konusunda, sabit değerler esası değil, alıcı ortak kriterleri esas alınma
lıdır. Bir bölgeye çevrenin kaldıramayacağı ölçüde yükleme yaparsanız, bu durum mevzuata 
uygun olsa bile, çevreye zarar vermiş olursunuz. Bu açıdan, alıcı ortam kriterlerinin baz alın
ması ve bir alana ancak çevrenin kaldırılabileceği kadar yüklenme yapılması gerekir. 

Çevre standartlarında alıcı ortam kriterlerinin esas alınması için, ülkenin çevre kirliliği 
haritasının çıkarılması gerekir. Bunun yanında, Bakanlığın güçlü bir» referans laboratuvarına 
da sahip olması gerekmektedir. 
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Gelecek nesillere, insana yakışır bir çevre bırakmak ve bugünkü nesillerin, sağlıklı, denge
li bir çevrede yaşamasını sağlamak için, çevreye ayrılan kaynaklar artırılmalıdır. 

tş adamları, çevreyi korumaya özendirilmeli, özendirici önlemleri almalı, çevreyi korur
ken para da kazanmalıdır. Çevre sorumluluğunu ticarete dönüştürebilmek; ancak, hem çevre 
dostu hem de ticarî mantıklı olmakla mümkündür. İngiltere'de, yıllık 140 milyon ton kullanıl
mış kâğıdın 100 milyon tonu, yeniden kazanılmaktadır; diğer kısmı da enerjiye dönüştürülebi
lir nitelik taşımaktadır. 

Türkiye'de de, çevreci kuruluş ya da grupların, küçük çaplı cam ve plastik toplama 
kampanyaları ile kamu sektöründe yıllardır birikmiş olan kullanılmış kağıtların SEKA'ya gön
derilmesi olumlu örneklerdir. Ancak, bunlar yeterli olmayıp, bu işe ülke çapında işlerlik ka
zandırılması gerekmektedir. • '. . 

Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, çöplerin, yani katı atıkların değerlendirilmesine, ev
lerde, kaynağında başlanılmalıdır. Bu da, âtı idarin ayrı ayrı kaplarda depolanması ve ayrı araç
larla alınarak çöp işleme ünitelerine veya geri kazanma ünitelerine aktarma yapılmasıyla müm
kündür. Bu işi belediyeler, özel sektöre ihale etmeliler, denetimi ise, illerde kurulmaya başlayan 
çevre il müdürlükleri ile koordine sağlayarak yapılmalıdır. Bu konuda başarılı olmak ve millî 
ekonomimize trilyonlarca lira katkıda bulunabilmek için, halkımızın eğitimi ve bilinçlendiril
mesi gerekmektedir. Cam, plastik ve metal endüstrisiyle uğraşan sanayicilerimizin bir kısmı 
bu bilince ulaştıklarından, "Çevko Vakfı" adı altında birleşerek, atıklarını geri kazanma yo
luna gitmişler ve kısa sürede büyük başarı kazanmışlardır. 

Gelişen sanayi, bir yandan çevre sağlığına olumsuz etki yaparken, diğer yandan da, sade
ce kendi yarattığı kirliliği yok edecek sistemleri geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda, tüm kir
letici kesimler için de, teknolojik çözüm üretmelidir. 

Sanayide çevre kirliliğini önlemek için en etkin yol, kirliliği yaratmayacak üretim teknolo
jilerinin geliştirilmesi ya da en azından, kirletici unsurların üretim tesisleri içinde izole edilme
sidir. Çarpıcı örnekler verecek olursak : Rafinerilerimizde arıtma tesisleri yapılarak deşarj edi
len su kalitesi; çevre standartlarına uygun hale getirilmiş, çevrenin kirlenmesi önlenmiştir. 

Aynı zamanda, tesislerde tutulan petrol, bir geri kazanım olduğundan, rafinerinin verimi
ni artırmaktadır. 

Geri kazanılan petrolün maddî değeri, arıtma tesisini kısa zamanda amorti etmekte, daha 
sonraki yıllarda ise rafineriye ek kazanç sağlamaktadır. 

SEKA'da da durum farklı değildir. SEKA İzmit müessesesinde, proses sonucunda günde 
ortalama 60 bin ton atık su ortaya çıkmaktadır. Bu çok yüksek su kullanımı, beraberinde çok 
yüksek kirlilik yüklerini ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye'nin en-büyük ve en modern tesislerinden biri olan SEKA tzmit müessesesi atık 
su arıtma tesisinde, klasik aktif çamur sistemi seçilmiştir. 

Tesisten, günde yüzde 25 kurulukta 180 ton civarında arıtma çamuru çıkmaktadır. Elyaf 
özelliğinde olan bu çamurları geri değerlendirme alternatifleri araştırılmıştır. Çeşitli alterna
tifler arasında en göze çarpanı, Bolu lamine ve lif sanayiinde kullanımdır. 

Yapılan laboratuvar ölçekli çalışmalar sonucunda, ön çöktürme çamurlarının, sümerlit 
hamuruna yüzde 25 oranında karıştırılarak üretilen sümerlitin standart özelliklerine çok ben
zediği görülmüştür. Günde ortalama 15-20 ton çamur kullanılmaktadır. 

Sayın Bakanımı ayrıca bir konuda kutluyorum : Kırşehir ve çevresini hava kirliliğinden 
kurtaran jeotermal su tesisinin, bir Çevre Bakanına yakışır şekilde temelini atması, gerçekten 
kıvanç verici bir olaydır. Ülkemizin bütün yörelerinde bu gibi tesislerin kurulması dileğimizdir. 

Bunun sağladığı avantajlar şunlardır : Yılda 4-5 bin ton odun tasarruf edilmektedir. Odun 
elyafı üretmek için buhar harcandığından, yılda 150 ton kömürden tasarruf edilmektedir, ener
jiden 50 bin ton tasarruf edilmektedir; levha mukavemetinin de biraz daha arttığı gözlenmiştir. 
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Atık ve artıklar yeniden kazanılabilir. Bundan sağlanabilecek kazançtan sıralayacak olur
sak : Doğal çevre korunur, kaynaklar boşa harcanmaz, kirlilik önlenir ve çöp hacmi azaltılır, 
yerleşim alanlarına gelişigüzel çöp dökme sahalarının oluşması önlenir, atık veya artıkların ya
kılmasıyla enerji sağlanabilir, yeni iş sahaları oluşturulur. 

Çevrenin korunması için yapılan arıtma tesislerinin maliyeti, sanıldığı gibi, endüstriyel te
sislere ek bir külfet getirmeyip, tam aksine, dolaylı veya direkt olarak geri dönen maddî ve ma
nevî kazançlar sağlamaktadır. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bulun
duğuna inanıyoruz. SHP olarak, bu hakkın gerçekleşmesi, önündeki engellerin kaldırılması, 
çevremizin özenle korunması ve geliştirilmesi için Çevre Bakanlığının çalışmalarına destek olun
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu nedenle, Çevre Bakanlığı bütçesine Grubumuz olumlu oy verecektir. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — *Ieşekkür ederiz Sayın Yükselen. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır, 
Şahısları adına, lehinde Sayın Tuncay Şekercioğlu; buyurun. 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çevre Bakan

lığının bütçesi üzerinde görüşlerimi belirtmek üzere şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Dünyanın herhangi bir bölgesinde veya yöresindeki toplu yaşam ortamları dikkate alındı

ğında, bu yaşam ortamlarının kendi iç sistemleri yanında, bu ortamların dışındaki yaşam sis
temleriyle de etkileşim halinde bulundukları açıkça görülür. 

tnsan toplumların etkileşimine bağlı olarak bilim ve teknolojik gelişmeler, tüm toplumla
rın ortak ihtiyaçları yaygın olarak kullanılır duruma gelmiştir. 

Sosyal imkânların gelişmesine bağlı olarak yerleşim merkezleri gittikçe büyümüş, büyük 
kentler hızlı bir şekilde nüfus çekmeye başlamış, gelişen insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıy
la üretim artışları, endüstriyel gelişmeyi zorunlu hale getirmiş, artan nüfusun gıda ihtiyaçları
nı daha iyi karşılamak amacıyla, birim tarım alanından daha fazla ürün alma çabaları yaygın
laştırılmış, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi için daha geniş yollar ve havaalanları yapılmış 
doğal kaynakların kullanım hızı artırılmıştır. 

tnsan ihtiyaçları, hem artan nüfusa ve hem de yaşam standartlarının yükselmesine bağlı 
olarak artış gösterirken, bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla kaynak kullanımı artmakta, en
düstriyel üretim birimleri yaygınlaşmakta, tarım alanları asıl amaçlarının dışında kullanılmakta, 
hızlı kentleşme nedeniyle, yerleşim yerlerindeki altyapı yetersiz kalmakta, su temini güçleşmekte, 
enerji kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düşük kaliteli yakıtların kullanımı zorunlu hale gel
mekte ve doğal kaynaklar, optimum kullanım hedeflerinin dışında kullanılır duruma gelmek
tedir. Sonuçta, toplumların yaşam standartlarını yükseltmek ve ihtiyaçlarını daha iyi karşıla
mak amacıyla sürdürülen faaliyetler, aynı toplumları olumsuz.yönde etkiler hale dönüşmektedir. 

Bu istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için, sadece ihtiyaç-kaynak ilişkisinin değil,çok 
önemli olan çevre faktörünün de dikkate alınması zorunludur. Aksi halde, bugün dünyanın 
birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de önemli boyutlara ulaşmış bulunan hava, su ve top
rak kirliliği, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, erozyon, ormansızlaşma, doğal türlerin azal
ması ve yok olması gibi çevre sorunlarının meydana gelmesi kaçınılmazdır. 

Bu sorunlarla bütünleşen toplumların sağlıklı ve mutlu yaşaması mümkün değildir. 
Ülkemizde sanayileşmenin önderi olan devletin, bizzat kendi kurduğu tesislerde hiçbir çevre 

kirletici önlemi almamış olduğu da, bilinen bir gerçektir. Sevindirici tek taraf, 1982 Anayasa
sıyla başlayan çevre şuuru ile 23 üncü, 43 üncü, 44 üncü, 45 inci, 56 ncı, 57 nci, 63 üncü ve 
169 uncu maddelerinde çevre sorunlarına doğal, tarihî ve kültürel çevrenin korunmasına yöne
lik maddeler konulmuştur. 
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Sağlık, çevre ve çevrenin korunması konusundaki Anayasanın 56 ncı maddesi, "Herkes 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatan
daşların ödevidir" ifadesiyle, devletin ve vatandaşın bu konudaki görevini açıkça vurgulamaktadır. 

Çevrenin korunmasıyla, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların 
en uygun ve verimli şekilde kullanılması, korunması; ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal 
zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi için, Bakanlık ça
lışmalarının dışında, Türkiye'nin bütün kurum, kuruluşlarıyla, halkın koordineli çalışması gereği 
büyük önem arz eder. Bunun sağlanabilmesi için, Bakanlığın, nitelikli eleman, yeterli teşkilatlan
ma, araştırma, geliştirme çalışmaları, yurt sathında izleme ve denetim görevleri olmalıdır. 

Çevre korumada, Bakanlık örgütü dışında yerel yönetimlere özel sektör ve kamu sektörü 
kuruluşlarına ve halka da büyük görevler düşer. İmar planlarının isabetli hazırlanması gerekir. 
Şu anda Türkiye'nin çevre konusunda karşı karşıya bulunduğu en önemli sıkıntılardan biri, 
sağlıksız kentleşmedir. 

Sağlıksız kentleşme, insanlarımıza yaşam standartlarının dışında çevre sorunları da yük
lemektedir. 

Kamu yönetimleri, özel yönetimler, mahallî idareler, halkın katılımı ve uluslararası diya
log ve koordineli çalışma, çevre koruması ve iyileştirilmesi açısından büyük önem arz eder. Bu 
noktada, sadece ülke içerisinde koordineli çalışmanın dışında, ülkeler arası koordinasyonun 
gerekliliği de büyük önem taşımaktadır. 

Bugün Marmara Denizinin, canlının yaşamadığı bir deniz haline dönüşmesi, Karadenizin 
aynı belirtileri göstermesi, hatta Akdenizin büyük bölümünde canlı yaşamının sağlanamayışı, 
sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunudur. 

Bu kirliliği ülkeler meydana getirmektedir ki, çok yakın bir geçmişte ülkemiz bunun çok 
daha acı bir örneğine şahit olmuştur; bir Çernobil hadisesi, sadece Rusya'da cereyan eden bir 
hadise olarak kalmamış, Türkiye'yi de büyük ölçüde etki sahası içine almıştır. 

Yine üzülerek belirtmek istiyorum ki, Türkiye'de yeterli çevre ölçme teknikleri olmayışı 
nedeniyle, çernobil hadisesini Türkiye geç fark edebilmiştir; uğradığı ekonomik ve sosyal ka
yıpların nerede sonuçlanacağı noktasında da henüz tahminler bilinememektedir. Çernobil ha
disesinin Türkiye'de yarattığı kirliliğin sonuçlarının, Türkiye'ye daha ne etkiler bırakacağı da, 
bugün ciddî endişeler olarak takip edilmektedir. 

Bu arada, seçim bölgemle ilgili olarak birkaç konuyu dile getirmekte yarar görüyorum. 
Doğal su kaynakları bakımından zengin olan Elazığ tli, Keban Barajı, Karakaya Barajı, Cip 
Barajı ve Kalecik Barajı gibi yapay olarak sağlanan su potansiyeliyle, ülkemiz için önemli bir 
yere sahip bulunmaktadır. 

Ayrıca, GAP için su taşıyan doğal su kaynaklarının çok büyük bir bölümünün bu yöre
den kaynaklanması da, Fırat Havzası içerisinde Elazığ tlinin önemini artırmaktadır. 

Bu su kaynaklarının bir bölümü, potansiyel olarak, bir kısım kirlenme sorunuyla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Başta maden üretimi ve endüstriyel üniteler olmak üzere, yerleşim yeri 
ve tarımsal kökenli kirlenmeler de dikkati çekmektedir. 

Elazığ kentinde kış aylarında yakıt tüketimine bağlı olarak meydana gelen hava kirliliği 
sorunu, kent merkezindeki çimento fabrikasının kirlilik katkılarıyla önemli boyutlara ulaşmak
tadır. Dar cadde ve sokaklarda hava akımlarının yetersizliği ve diğer faktörler, hava kirliliğinin 
artmasına neden olmaktadır. 

Bunun yanında, il sınırlan içerisinde bulunan endüstri kuruluşlarının bacalarında yayılan 
kirletici gazlar, özellikle tarım alanları üzerinde etkili olmaktadır. 
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Yine, bunların yanında, katı artıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından kay
naklanan sorunlar, trafikv e gürültü, yeşil alan darlığı, içme suyu dezenfeksiyonunun yetersiz
liği, önemli çevre sorunları arasında bulunmaktadır. 

Yine, Türkiyemizih en temiz ve en güzel göllerinden biri olan, içilebilir nitelikte, saf, te
miz suya sahip olan Hazar Gölü ve çevresi, rekreaktif amaçla kullanılabilecek önemli bir po
tansiyele sahiptir. Göl çevresinde bulunan kamu ve özel kuruluşlara ait, eğitim, dinlenme ve 
tatil tesislerinin artık suları, bu önemli doğal su kaynağımızı gittikçe kirletmektedir. 

Yine, ayrıca, düzensiz ve denetimsiz yapılaşma; göl çevresinin doğal bütünlüğünü boz
maktadır. 

Su sporları için ideal bir özelliğe sahip olan Hazar Gölünde balık avlama yasaklarına da 
yeterince uyulmaması dikkat çekmektedir. 

Bu yörenin önemli bir rekreasyon özelliğine sahip bulunduğu ve korunarak geliştirilmesi 
gerektiğine inanmaktayım. 

Sayın Bakanımdan, Elazığ şehir merkezi içerisinde kalmış çimento fabrikasının şehir dışı
na çıkarılabilmesi için, çalışma e proje teklifleri y apılmasını ve kentsel katı atıkların değerlen
dirilmesi amacıyla çöp fabrikası kurulması için mahallî yönetimlere destek sağlanmasını; or
ganize sanayi bölesinin sıvı atıklarının kentsel pis su tasfiye tesisine bağlanmaması, her biri
min kendi atıklarının belirli bir standarda kadar arıttıktan sonra, organize sanayi bölgesi için 
özel olarak tesis edilecek tasfiye tesisine bağlanmasını sağlamalarını; kentte hava kirliliği öl
çüm ağının zaman geçirilmeksizin tesis edilmesini; hava kirliğini azaltmak için ileri sürülen 
kaliteli yakıt ve imkân varsa doğalgaz tesisinin götürülmesini; bu faaliyetlerin gerçekleştirile
bilmesi için Çevre Bakanlığınca ödenek tahsis edilmesini ve Çevre Bakanlığına bağlı olarak 
çevre bölge müdürlüklerinden birinin mutlaka Elazığ'da kurulmasını; bu kuruluşun Fırat Üni
versitesinde mevcut olan ilgili birimlerle koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacak çalışma
yı yapmasını arz eder, 1993 malî yılı Çevre Bakanlığı bütçesinin Bakanlık camiamıza, devleti
mize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek; buyurun efendim. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) < 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bütçemizin görüşülmeye başlamasından bu yana konuşma yapan bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü, onlar öyle önemli ko
nuları dile getirdiler ki, ben burada normal konuşmamdan daha kısa bir konuşma y apaca-
ğım, belki de grup sözcülerinden daha da az konuşacağım. Çünkü, her şey ortaya döküldü 
ve herkes çevre konusunda bir birlik ve beraberlik örneği gösterdi. O bakımdan, çevre konu
sunda paramız azdır, bütçemiz azdır, teşkilatımız yeni yeni kuruluyor, binamız azdır; ama öyle 
görüyorum ki, milletimizin inancı, arzusu ye duyarlılığı çok önde; hatta her zaman söylediğim 
gibi »devletimizin de önüne geçmiş. Yani milletimiz, çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle, 
çevre konularına bir an evvel el atmayı bekliyor. Böyle duyarlı bir halka da, bu Yüce Meclisi
miz gerekli cevabı herhalde verecektir. 

Ben, burada bütçemin fasıllarına geçmeyeceğim; yani bütçemin maddî yönden savunula
cak pek bir tarafı yok. Konunun önem kazanması ve sizler tarafından benimsenmesi ve ifade 
edilmesi, bana büyük bir destektir. Ben, 1993 yılında parasal sorunlara, parayla halledilecek 
sorunlara belki fâzla el atamayacağım; ama, bundan evvel yapılacak işler de var. Yani açıkçası, 
bugün bana istediğiniz kadar para verin, trilyonları verin, belki onları harcayacak ortam ol
mayacaktır, çünkü altyapı hazırlanmamış. Yani, kanunlarımızdaki eksiklikler giderilmeden çı
karılmamış yönetmelikler çıkarılmadan, onlara bağlı tebliğler çıkarılmadan, teşkilatım kurul
madan, denetim ağı kurulmadan bana para vermişsiniz, ben ne yapacağım? Yapacağım şey, 
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istediğiniz kamyonlardan bir tane daha, iki tane daha vermekten ibaret olacak. Yani, paraya 
ihtiyacım yok demek istemiyorum; ama, bugün için de paranın bir numaralı şart olmadığını 
şu arada söyleyeceğim. Fakat, önümüzdeki yıl bu eksiklikleri tamamladıktan sonra, yönetme
liklerimizi tamamladıktan sonra, teşkilatımız rayına koyduktan sonra, sıkı bir denetime başla
dığımızda, bu bütçenin belki beş altı katını da sizlerden isteme durumunda olacağım; inşallah 
o tarihte parmaklarınızı kaldırır ve bu bütçeyi bana verirsiniz. 

Değerli arkadaşlarımın konuşmalarında soru olarak yönelttikleri bazı kısımları var, onlara de
ğineceğim; fakat bütün bunlardan evvel, şunu söylemek istiyorum : Bir yıldır Çevre Bakanlığı ya
pıyorum, aşağı yukarı bir yıl bir aydır da Hükümetimiz İktidardadır. Bu konuda -laflardan öteye-
neler yapıldığını somut olarak söylemek istiyorum. Bunlann bazılarını biliyoruz, bazılarım da bil
miyoruz; bilmediğimiz halde yapılmış güzel şeyler var. Mesela, 1993 yılında Çevre Kanunu çıkmış, 
arkadaşımızın dediği gibi, 1978 yılında çevre Müsteşarlığıyla başlamış, 13-14 yıl içinde Çevre Ba
kanlığına yeya Çevre Teşkilaüna bir bina dahi alınmamış; onu aldık, bir binayla başladık, bir tane 
de kiraladık. Teşkilatımızı yavaş yavaş kuruyoruz; 1992 bütçesine 30 ili koymuştuk bunlardan 20-21 
tanesini hemen hemen açtık, açıyoruz, bunlan yapmak kolay da olmuyor. \ani, kurulmuş hazır 
bir bakanlığa gelip bakanlık yapmakla, yeni kurulan bir bakanlığa gelip sıfırdan başlamak arasın
da fark olduğunu, sizler, benden daha iyi bilirsiniz. İşte, bu teşkilatı kuruyoruz; araç gerece ihtiya
cımız var, -arkadaşlarımız söylediler- laboratuvara ihtiyacımız var; bu çok önemli. Bakınız, labora-
tuvar kurulması için üç yıl evvel Avrupa Topluluğundan 2,5 milyon ECU yani 3 küsur milyon do
larlık bir hibe yardım alınmış. Demişler İd : "Yap laboratuvar binasını, al benden 3 milyon doları; 
teçhizatını, aracını gerecini, ne lazımsa vereceğim." Ama, biz üç senede bir binayı yapamamışız. 
Çok şükür, o binanın yapılması için işlemler son safhasına geldi, inşallah önümüzdeki günlerde, 
Maliyeden vizesini aldığımız anda.temelini de atacağız; kendilerine de bildirdik. Temeli attıktan sonra, 
bize verecekleri alet ve edevatın imalatına geçecekler. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki yılın sonun
dan evvel, bu referans laboratuvannı da faaliyete geçireceğiz. Çünkü, bu laboratuvar, bu işin can 
damarı. "üSıni, bir şeyin tahlilini yapamazsanız, denetimini nasıl yaparsınız?.. Onun için, bu labora
tuvar da en kısa zamanda kurulacaktır. 

Ayrıca, biliyorsunuz, Büyük Millet Meclisinde sizlerin de oluru ile, Çevre Komisyonunu 
kurduk; güzel güzel çalışıyor. Çevre konularını araştırmak için bir Meclis araştırması komisyo
nu kurduk; o da çalışıyor. 

Teşkilat Kanunumuzu -ki kanun hükmünde kararnamedir- çıkardık; aynı zamanda, bize 
bağlı "özel Çevre'nin de teşkilat kanununu hazırlıyoruz, yakında Meclise gelecektir. 

, Daha sonra, 2872 sayılı Çevre Kanununda -ki 1983'te çıkarılmıştır; 9-10 yıl oluyor- bazı 
değişiklikler yapacağız; onun hazırlıkları da yapılıyor. Bu konuda herkese açığız; milletvekili 
arkadaşlarımızdan gelen oluyor, fikrini söylüyor, diğer özel kuruluşlardan, devlet kuruluşla
rından odalardan gelen, kısaca herkesin fikrini alıyoruz; yani, uygulamada taraf olacak insan
ların dahi fikirlerini alıyoruz. 

Bir arkadaşımızın da belirttiği gibi, 1983 yılında çıkarılan Çevre Kanununun 10 uncu mad
desine göre, çıkarılması kanun içine konup, emredilmiş bazı yönetmelikler, maalesef 8-9 sene
dir çıkarılmamıştır. Yani, "bunu kasten çıkarmadılar" demiyoruz ama, çıkarılmamış olması, 

v bazı aksaklıkların devam etmesine ve yurdumuzun böyle fazlaca kirlenmesine sebep olmuştur. -
Mesela, bunlardan bir tanesi, "ÇED" Yönetmeliği dediğimiz, Çevresel Etki Değerlendirme 
Yönetmeliğidir. Eğer bu yönetmelik çıkmış olsaydı ve uygulanmaya başlanmış olsaydı, mesela 
bir Kemerköy Santralının yapımı için kimse kazma vuramazdı; yani, menfi çıkmış bir ÇED 
raporuna rağmen, kimse oraya bir temel atamazdı. 

Biz bu yönetmeliği bir yıl içinde hazırladık; arkadaşlarım burada çok yoğun bir çalışma 
yaptılar; 146 kurum, kuruluş ve bu konudaki maruf şahısların fikirlerini aldılar, uygulayıcıla
rın fikirlerini aldılar, muhatap olanların fikirlerini aldılar. 
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Bu yönetmelik 1.1.1993 günü inşallah yürürlüğe konacaktır. Bu yönetmelik yürürlüğe kon
duktan sonra artık Türkiye'de, diğer ülkelerde olduğu gibi, hiçbir tesisin temeli, bir ÇED rapo
runa bağlanmazsa, atılmayacaktır; işin başı budur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Size buradan bir müjde daha vereyim : Bu konunun diğer bir kilidi de şudur : Bir Bakan
lar Kurulu toplantısında Sayın Başbakanımıza arz ettik, dedik ki : "Bugüne kadar yapılmış 
olan yanlışlıkların kökünde yatan, Çevre Bakanlığının, Avrupa ülkelerinde ve bu konuda kal
kınmış ülkelerde uygulandığı gibi, Yüksek Planlama Kurulunda temsil edilmemesidir." 

Yani, önce orada bir karar veriyorlar, ondan sonra iş bize intikal edinceye kadar, atı alan 
Üsküdar'ı geçmiş oluyor; temeli de atılıyor, kurdelası da kesiliyor, istim arkadan gelsin gibi, 
de, tabiî ÇED raporu hazırlanamıyor. Planlamanın Kanunu buradan geçerse, artık bundan sonra, 
Çevre Bakanlığı da Yüksek Planlama Kurulunun bir üyesi olacaktır. Binaenaleyh, oraya ne 
gelirse, Çevre Bakanlığı başlangıçta müdahale etme imkânını bulacaktır. 

Tabiî, "müdahale etmek" derken, sakın ha yanlış anlaşılmasın, -işte arkadaşlarım burada-
Çevre Bakanlığı, hiçbir zaman bir engel bakanlığı değildir, bir "yassah hemşerim" bakanlığı 
değildir. Çevre Bakanlığı, yol gösterenbir bakanlıktır, öyle olacaktır. Yani, bize, bir tesis yapı
mı için müracaat ettikleri zaman, ona diyeceğiz ki : "Bu, şurada olmaz ama, burada olur" 
veyahut "bu, burada olur ama, şu şu çevresel önlemleri alırsan ben buna müsaade ederim." 
Kısaca, hiç bir kimse geri çevrilmeyecektir. 

O bakımdan, çevre konusunda şunu söyleyebilirim; bazı arkadaşlarım da belirttiler : Çev
reyi dışlayarak bir kalkınma olmayacağı gibi, böyle fanatik ve marazi çevrecilikle de memleke
tin kalkınması engellenmeyecek; yani bu işlerin ikisi paralel bir şekilde beraber gidecek. 

Gene arkadaşlarım bahsetmişlerdi: Eğitim meselesine çok önem veriyoruz; Hükümet Prog
ramında da var. Bu sene ilk uygulama yılıdır; ilk uygulama yılında, okullarda henüz böyle mün
feriden çevre dersleri ve çevre kitabı olmamakla beraber, çevre konuları her dersin arasında 
rahatlıkla işleniyor ve ben şahsen de her hafta bir okula gidiyorum. Size de öneririm, arzu 
eden varsa benimle beraber gelsin; o yavrularımızın, o ilkokul çocuklarımızın, o ortaokul ço
cuklarımızın çevreye karşı duyarlılığını, gelin, beraber görelim; emin olun gözlerinizden yaş 
akar, O kadar duyarlı bir milletiz, o kadar duyarlı bir gençliğimiz ve o kadar duyarlı bir toplu
mumuz var... Onları organize edip de, harekete geçirecekbir sistemi kurduğumuz gün,tahmin 
ediyorum ki, bu ülke, dünyanın sayılı temiz ülkelerinden birisi olacaktır. 

Bakın size bir şey söyleyeyim; bunu ben Avrupa'da bütün bakanlara söylüyorum ve hepsi 
de kabul ediyorlar, söylediğim şu : Türkiye, henüz çevre konusunda bir Batı Avrupa kadar ihti
yarlamamış, henüz daha kirlenmemiş; Türkiye, tam ikaz noktasında. Hatta onlara diyorum 
ki : Türkiye, yirmi yaşında bir gencin vücuduna sahip; ama yüzü kırk yaşında gösteriyor. Şu 
halde, biz dikkat edip de, o yüzü biraz daha düzeltirsek, o yirmi yaşındaki vücuda, yirmi ya
şında bir yüz eklersek, sorunu çözmüş oluruz. 

Emin olun ki, bunu yapabilirsek, 2000'li yıllarda istikbal Türkiye'nindir. Bakın, niye Türk
iye'nindir.. Bu ülkeler, o sanayi maddelerini, araçları, gereçleri, uçakları, otomobilleri yapı
yorlar, satıyorlar; ama biz ülkemizi temiz tutarsak, 2000'li yıllarda her bir otomobile bir otel 
odasını satabiliriz; emin olun böyle. 

Şimdi, size bir harita göstereceğim, bu bir Akdeniz haritası... Bakın, bu haritada Karade
niz'in ne kadar kirli olduğu kırmızı taramalardan görülüyor; bunlar en kirli noktalar. Bu ara
da en önemlisi, İtalyan ve Fransız rivyerasının da ne kadar kirlenmiş olduğu görülüyor. Ar-
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tık oralarda kimse denize giremeyecek, denize girilebilecek yegâne yer ise, Türkiye'nin Akde
niz kıyılarında kalıyor. Şu halde biz, bu akdeniz kıyılarını böyle muhafaza edebildiğimiz tak
dirde, hatta biraz daha temizliğe dikkat ettiğimiz takdirde, bütün dünyanın turizmi gelecek ve 
burada odaklanacak. 

Şimdi, hal böyle iken, bizim bu işe önem vermemiz, bu işte hep beraber çalışmamamız 
için hiçbir sebep yok. Parti farkı gözetmeksizin elele verirsek, bu konuyu bir siyaset metaı yap
mazsak, yani, muhalifi, muvafıkı, iktidarı, muhalefeti hepsi bir arada bir konsensüs sağlar, 
bu işin yolunu tutarsak, hep beraber halledebileceğiz zannediyorum. 

O kanuna paralel olarak -arkadaşlarımızdan bazıları bahsetti- ÇED Yönetmeliği çıkıyor, 
Kimsayal Atıklar Yönetmeliği çıkıyor, ki bu en önemli yönetmelik. Yani, bugün herkes doğayı 
gözünün gördüğü kadar kirleniyor zannediyor; ama esas kirlenme, gözün görmediği kirlenme
lerde. Kimyasal kirlenmeler var, gözünüzle görmüyorsunuz; ama her zaman söylüyorum, Mar
mara'ya siyanür akıyor, haberiniz var mı?.. Yok. İstanbul'da 54 tane dere var, bunlarla akıyor. 
İstanbul'da o elektrometal kaplamalar, altın-gümüş kaplamalar neyle yapılıyor? Siyanürle ya
pılıyor. Usulüne uygun, fennî şekilde altın üretiminde siyanür kullanınca ayağa kalkıyoruz; ama 
bunlan dengeleyeceğiz. Biraz önce söylediğim gibi, fanatizme de müsaade etmeyeceğiz, çevre
nin kirlenmesine de müsaade etmeyeceğiz, bir orta yolda, ilmî bir şekilde, fennî bir şekilde, 
dünyarîin yaptığı gibi, her işi rahatlıkla temiz bir şekilde yapacağız. 

Mesela, Katı Atıklar Yönetmeliği, 2,5-3 sene evvel hazırlanmış; ama o zamanki arkadaş
lar "biraz daha dursun" demişler. 

Durmakla bu işler olmuyor. O nedenle, biz gelir gelmez, bu durmakta olan işleri başlat
tık, Katı Atıklar Yönetmeliğini şubat ayında uygulamaya koyduk. Uygulamaya koyar koymaz, 
bu PET ve PVC şişelerini, metal kutuları toplamaya başladık. Bakınız, işte bu da gözle görül
müyor; şubat ayında başlamışız bu işe -pet şişelere ait bu- 9 ton toplanmış, eylül ayına gelince 
534 ton toplanmış ve bugüne kadar da toplam 2 928 ton pet şişe toplanmış. Buna üç sene evvel 
başlansaydı, bu şimdi 100 bin tona çıkardı arkadaşlar. Demek ki, bir işe başlamak da, el at
mak da, muvaffak olmanın birinci adımıdır. 

Bunun gibi neler toplanmış, bakın... Tabiî, bunlar gözle görülmüyor. Pet şişeler 2 900 ton 
toplanmış, aşağı yukarı kotası yüzde 88'e varmış; PVC 1 813 ton toplanmış, yüzde 66'ya ulaş
mış; alüminyum yüzde 93 nispetinde toplanmış, teneke yüzde 68 nispetinde toplanmış cam ise 
yüzde 115'i bulmuş sekizinci ayında, verdiğimiz kotaya oranla. 

Demek ki, bu işler yapılıyor, oluyor. Tabiî, henüz bunların evlerimizde ayrılmasına başla
nılmadı; şimdi orta da gideceğiz. Yani, bu kutuları atmadan, evlerde ayrı tutup, toplayanlara 
verilmesini isteyeceğiz. Bu toplayanların sayısı 10 binlere vardı; 1 kişilik özel sektör bunlar. Bi
liyorsunuz, sabahları bir çuvalla geliyorlar, çöp tenekelerinin içine dalıyor, bunları çıkarıyorlar 
ve para kazanıyorlar. Günde 20 - 25 kilo topladıkları zaman 100 -125 bin lira para elde ediyor
lar, ki bununla geçimlerini sağlıyorlar. Onun için, ben Avrupa'da, göğsümü gere gere, "bizde 
bu işi yapan bir sektör var, 10 binlerce özel sektör var" diyorum; şaşırıyorlar. Neden şaşırıyor
lar?.. Çünkü, bu paraya Avrupa'da çalışacak adam bulunmaz da, ondan şaşırıyorlar. Onun 
için, onlar toplanamıyorlar ve bize soruyorlar, "nasıl toplanacak, sizden öğrenelim?" diyor
lar. Bakın ne hallerdeyiz yani... Bütçemiz küçük; ama herkes bizden akıl soruyor bazen. 

Bakın, bu Katı Atıklar Yönetmeliği, dokuzuncu ayına girdiğimiz şu günlerde gayet güzel 
işliyor. Bilmeyenler bazı tenkitler yapıyorlar; şu rakamları görmeyenler, bu yapılmıyor zan-
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nediyorlar. Güzel toplanıyor, iyi yolda gidiyor ve bu her sene yüzde 5 artırılacaktır. Bu sene 
yüzde 25, sonra yüzde 30 ve yüzde 70'e kadar çıkacaktır bu. 

Sonra, biliyorsunuz, bazı yönetmelikler vardı; dört sene evvel altı sene evvel çıkarılmış, 
uygulamaya konulmamış. Şimdi, biz bunları tozlu raflardan aldık, uygulamaya koyuyoruz; dünya 
kadar da tebrik mektubu alıyoruz, "aman ne güzel kanun" diye... Biz kanun filan çıkarma
dık, çıkmış olanları aldık, uyguluyoruz, İşte, Gürültü Kontrol Yönetmeliği; görüyorsunuz ga
zetelerde; genelgelerini yaptık, valiler, kaymakamlar, karakollar başladılar bu işe. 

Siz biliyor muydunuz, diskoteklerin girişine kartondan bir ikaz.levhası asılması gerektiği
ni? Altı senedir bu yönetmelik meriyette; ama uygulanmıyor. Gittik diskoteğe "astın mı bu 
levhayı?" dedik, "bilmiyorum, haberim yok" dedi. Dikkat, içeride fazla kalırsan devamlı ses 
kaybına uğrayabilirsin diye bir ikaz yazısı yaz" dedik; aynen sigara paketlerine yazılan ikazlar 
gibi. "Peki" dedi, ertesi akşam geleceğimizi zannetmedi; ertesi akşam gittik, asmadığını gö
rünce de, 2 milyon 250 bin lira cezayı elimizle yazdık; makbuzu da işte burada. İşte uygulama... 

Buradan şuna geliyorum; mevzuatımız yar da, uygulama yok. Bu uygulamalar oldukça 
milletimizin yüzü gülüyor, memnun oluyor; mevzuatın uygulandığını görmek istiyorum. 

Bunun gibi, Su Kalitesini Koruma Yönetmeliğimiz vardır; en önemli yönetmeliktir belki. 
Türkiye'nin en önemli çevre sorunu da sularla ilgilidir arkadaşlar. Yani, akarsularımızdır, içme 
sularımızdır, yeraltı sularımızdır; nehirlerimiz, göllerimiz, denizlerimizdir. Bunların en başın
da da içme suyu-rezervuarlarımız, kaynaklarımız gelir. Eğer biz içme suyu rezervuarlarımızı, 
kaynaklarımızı koruyamazsak, yarın öbür gün Türkiye'de büyük bir içme suyu sıkıntısı başlar. 
Onun için, bu yönetmeliği de çok ciddî olarak uygulamaya koyduk. 

Biliyorsunuz, 
ma bantları içinde, 

bir Sapanca olayı vardır, okumuşsunuzdur; Sapanca Gölü etrafında, koru-
, bir kola fabrikası, hiç habersiz, 7 milyon dolar vermiş almış araziyi, hafri

yata başlamış, habersiz gidiyor... Haber aldık, derhal durdurduk. Bakınız, Paris'ten Reuter 
Ajansı bana telefon ediyor, "Coca-CoIa"nın fabrikasını durdurmuşsunuz, niye durdurdunuz?" 
diyor. Bakın, cevabım şöyleydi : "Coca-Cola, Amerika Birleşik Devletleri topraklarında bir 
su rezervuarının yasaklanmış bölgesinde bu inşaatı yapabilir miydi?" "Hayır, yapamazdı" dedi. 
"Fransa'da yapılmaz, İngiltere'de yapılmaz, Türkiye'de niye yapılsın?" dedim. "Teşekkür 
ederim" dedi, telefonu kapattı ve bu, bütün dünyaya yayıldı. 

Bunu şunun için söylüyorum : Bu ülkede artık her şey usulüne uygun yapılacak; hele böy
le hayatî konulara hitap eden inşaatlar, su kenarlarına yapılan inşaatlar. Bakın, Sapanca Gölü 
etrafından daha bir sürü kaçak yapı var, onların hepsini hep beraber yıkacağız. Bir tanesini 
yıktığımızda, emin olun on tanesinin yapılmasına mani olacağız. (Alkışlar) Bundan emin olun; 
çünkü, "Nasıl olsa burası yıkılmaz" diye cüretkâr davranmışlar; ama, iş o noktaya gelmiş ki, 
şimdi burada söylenmesi tuhaftır, gelmişler Sapanca Gölünün kıyısına villa yapmışlar, o villa
nın kanalizasyonunu göle akıtıyorlar, o suyu da Adapazarı halkı içiyor!.. 

Onun için, bu konuda sizlerin desteği, halkın desteği, bizim yaptırım gücünümüzün en 
büyük kaynağıdır; para mara bir yana... Yani, paranız olsa, bunları yapmasanız, ne olacak?.. 
Çevre bir yandan kirleniyor... Bunun gibi, İstanbul'un içme suyu rezeryuarları var. İşte, en son 
Büyükçekmece Gölünü biliyorsunuz, etrafını biliyorsunuz... Onunu için, bu*konuIara el ata
cağız ve belediyeleri de bu konuda biraz uyarma durumundayız; onları da yapacağız. 

Arkadaşlar, çöp meselesinden bahsettiler; doğrudur. Bakınız, Türkiye'de nereye gittiysem; 
çok da geziyorum, halkın içine de iniyorum, bütün çöplükleri geziyorum; zaten iyi şeylere 
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bakamaz hale geldim, nerede çöplük var oraya gidiyorum, nerede pis bir şey var oraya gidiyo
rum, vidanjörlerin, çöp kamyonlarının altına giriyoruz, contaları gevşemiş, araçlar sızıntı ya
pıyor, onlara bakıyoruz; bir yandan topluyor, bir yandan kirletiyor; yani böyle bir manzara. 
Hatta, bir arkadaşımız burada Gölcük'le ilgili bir fotoğraf gösterdi, kalktık Gölcük'e gittik, 
orayı da vaziyet ettik, kabristanla denizin arasına tahta perde koyduk, ondan sonra orada çalı
şan 14 yaşındaki 8 yavrumuzun sigortasız olduklarını öğrenince onları da sigortalattık; onlar 
da dua ediyorlar. Yani, nerede ne varsa, peşinde koşuyoruz. 

Belediye başkanlarına, safiyane bir şekilde, "Çöp ne yapılır?" diye soruyorum, "Çöp, 
gözünün görmediği bir yere atılır" diyorlar. O kadar basit!.. Maalesef, o gözün görmediği yer- „ 
ler, bugün gözün göreceği yerler haline gelmiş, işte Halkalı; apartmanların arasında* işte Yaka
cık. Yakacık'ta rehabiliteye başlamışlar, şimdi durmuş; daha fazlasına gitmeyeceğim. Metan 
gazı sızıyor, o apartmanlardan yarın bir gün birisi patlayacak. Şimdi bana, "orası rehabilite 
olmadan, apartmanlara iskân ver" diyorlar. Katiyen vermem, katiyen müsaade etmem. Çün
kü, patlamış; görülmüş bu, Amerika'da falan yirmi yirmibeş sene sonra patlamış. Orası reha
bilite olmadan, buraya iskân verilir mi? 

îşte, bu uygulamalara seri bir şekilde başladık. Bugün için illerimizde on kişi, onbeş kişi 
var; ama, onun arkasında bir gönüllüler ordusu var, bakın geliyor. Öyle bir gönüllüler ordusu 
var ki Türkiye'de, yarın-öbürgün bu hukukî eksiklikleri tamamladığımız an, bunlar bir sel ha
linde çevreyi kirletenlerin üzerine gidecektir. Yani, devlet gitmese, bunlar gidecektir; ama biz 
bunları, devletin disiplini altında, devletin konuya böy/; kanalize edilmiş bir sistemi altında 
götürmek istiyoruz. Onun için pek yakında, önümüzdeki aylarda, bu gönüllülerden faydalan
maya da başlayacağız. 

Biliyorsunuz, bizim çok önemli yörelerimizin, kültürel varlıklarımızın, turistik yöreleri
mizin korunması için özel çevre bölgelerimiz var.,Bunların sayısı bugün için 12'dir. Genellikle, 
dediğim gibi, kültür ve tabiat varlıkları ağırlıklıdır, turizm ağırlıklıdır bunlar. 

Bu bölgelerde de çok sıkı bir denetim yapıyoruz, bu bölgelerde yetkimiz biraz daha fazla; 
imar yetkimiz de var, imar planları yapma yetkimiz de var. Mesela, bunların içinden bir Dal
yan, dünyanın en güzel yeri... Dalyan'ı artık iyice avucumuzun içine aldık. Orada birkaç tane 
bina vardı, iki tanesini de yıktık; hatta bir tanesi de PTT'nin binasıydı. PTT, "Ben devletim, 
yaparım" demiş, gittik, onun da iki katını yıktık; onun iki katını yıktık ki, öbürlerine de emsal 
teşkil etsin. Orada, Göcek'te bir marina vardı, çok güzel bir marina, gittik beğendik, sahibini 
tebrik ettik, "Aferin, aslansın, kaplansın" dedik; ama bir de baktık ki, marinanın 55 metresi 
kaçak!.. Gittik, o 55 metre kaçağı da kapattık. Evvela kapatmak istemedi, ısrar ettim, "Bak, 
seni İçişleri Bakanına şikâyet ederim" dedim "kapattım" dedi, "kapattıysan çek fotoğrafını 
yolla" dedim. Fotoğrafını da çekti gönderdi; buyurun... 

Şimdi orası kapalıdır, yakında da yıkılacaktır. Neden yıkılacaktır?.. Çünkü, ben Göcek'e 
gittiğimde, köylüyor dediler ki, "Sayın Bakan, bizim çocuklarımız evleniyorlar, onlara bir kat 
fazla müsaadesi vermiyorsun." Köylülerden birisi de dedi ki, "Bana altı milyon lira ceza kesti
ler, onu affettir." Ben de dedim ki, "Onu affettiremem, kanun kanundur, kanunları beğenme
yebilirsin; ama, merî olduğu müddetçe uyacaksın ve sen o cezayı ödeyeceksin." Köylü, "Ta
mam, bu cezayı ödeyeyim; ama git bir de marinaya bak" dedi. Sonradan, geceyarısı saat 22.30'da 
mârinaya girdik, müdürü yatağından kaldırdık, bunu tespit ettik; marinayı kapattık. bu resim 
gazelerde çıktı, o vatandaştan da bana telefon geldi, "Helal olsun sana, altı milyonu ödedim; 
değilmi ki sen o marinayı kapattın" dedi. 
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Diyeceğim budur; yani, halkımıza kanunların, nizamların eşit olarak uygulandığını, hiç 
kimsenin kanunlar ve nizamlar karşısında muafiyeti olmadığını, gösterdiğimiz an, bu iş kendi
liğinden yürür. Bütün idareyi de bu yönde yönlendirmek istiyoruz. Bu yolun dışına çıkacak 
olan idarecilerimizi de, gözünün yaşına bakmadan oradaki görevinden almak lazım. 

Sayın Gürol Soylu arkadaşımız, burada Aliağa'dan bahsettiler. 
Haklıdırlar; bugün Aliağa çok kirlenmiş vaziyettedir. Size bir şey söyleyeyim : Eğer Alia

ğa'da bugünkü mevcut kirlilik olmasaydı, oraya yapılmak istenen o termik santral oraya yakı
şırdı, orayı kirletmezdi; ama, Aliağa'lıların mevcut tesislerden o kadar çok canı yanmışki, ona 
inzimamen kurulması düşünülen termik santralı kabul etmediler. Orada demir-çelik fabrikala
rı vardır, bu fabrikalar trilyonlarca hâsılat yaparlar; fakat, bunların bazıları 15 milyarlık bir 
filtrereyi takmayı esirgiyorlar. 

Orayı gördüm; gittiğim gün, gemi sökme tesislerinde kaza oldu, yangın çıktı. Bakmak is
tedim; ama gidecek yolları kapatmışlar, onun için gemiye ulaşamadım, yangını da yakından 
göremedim. 

Bu derece ihmal vardır. ' • ' -
Bu tesisleri gördüm, bir tanesinin içine girdim kirişçilerimiz orada yüzlerine maske taka

rak çalışıyorlar. Orada dumanın içerisine girdim; fotoğraflarım vardır. 
Şimdi, bunlara bir süre verdim, bunlar yılbaşında filtreyi yapmazlarsa, buraları kapana

caktır, bu işin lafı cimi yoktur. Hiç araya adam koymasınlar, hiç kimseye çıkmasınlar, bunlar 
kapanacaktır. 

Bu tesislerin yanında bir fabrika daha yardır, bu büyük fabrikaya da gittim. Fabrikanın 
filtresi vardı ve tertemizdi. "Bu filtre kaç para?" dedim, "15 milyar" dedi. Yıllık hâsılatınız 
ne kadar?" dediırij "1 trilyon" dedi, "yanınızdaki fabrikanın ne kadar?" dedim, "Benîm iki 
mislim, 2 trilyon hâsılatı var" dedi. Yıllık 2 trilyon hâsılatı var, 15 milyara tamah ediyor!.. Ol
maz bu. 

Onlardan sonra, gittim PETKIM'i gördüm, bir devlet kuruluşu olduğu halde, bunlardan 
çok daha temiz, TÜPRAŞ'a gittim, o da yine iyi idi; ama, bu özel fabrikalar böyleydi. 

Onun için, bunlara da yılsonuna kadar süre verdik, gerekirse gözlerinin yaşına bakma
yacağız. 

Soylu arkadaşımız bir de çevre cezalarından bahsettiler. 
Evet, bu doğrudur, burada bir sakatlık vardır, bu sakatlığı da düzelteceğiz; yani, cezayı 

kesen müesseseye, o cezanın büyükçe bir kısmını bırakmak lazım. Mesela, adam motor tutu
yor, gidiyor bir ecnebi gemiyi yakalıyor, 150 milyon lira ceza kesiyor, ceza Ankara'ya geliyor; 
ama adama bir şey gelmiyor. Peki, bir daha ceza kesmek için çıkar mı?.. 

Onun için çalışıyoruz; büyük ölçülerde, yüzde 80 ölçüsünde, belkide yüzde 100 ölçüde ce
zayı kesenlere bıraktırma kaidelerini koyacağız. Bugün için sadece büyük şehir belediyelerinde 
yüzde 30 nispetinde oluyor. 

ANAP'lı Sayın Haşefe "Çevre için kaynak lazımdır" dediler. 
Doğru. "ANAP dünyaya açılmıştır" dedi; ama çevre konusunda biraz açılmamış; yani 

hafif de kapanmış. Tabiî, bu, Gökova konusundan kaynaklanıyor; ÇED raporu da çıkmadı, 
Kimyasal Maddeler Yönetmeliğide çıkmadı. Bundan sekiz sene evvel çıkmış olsaydı, ben de 
burada kendilerini rahatlıkla tebrik ederdim. Bir ÇED raporu yönetmeliği çıksaydı, o menfi 
rapora göre, bazı tesislerin temeli dahi atılmazdı. 
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Sayın Başbakanın en son yayınladığı bir genelge var, ondan da bahsedeceğim. Ülkemizde 
daha ziyade, çevreye de tesiri olan yapılanmada büyük bir çarpıklık vardır. "Çarpık kentleşme" 
dedi; bu doğrudur. 

Tabiî ki, çarpık kentleşme, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı oluyor; ama, bizim de 
buna göz yummamamız lazım, işte, Başbakanlık genelgesinde, su rezervuarlarından başlamak 
üzere, bütün her yerdeki kaçak yapılar yıkılacaktır; bunları takip edeceğiz ve bundan sonra 
da bunların yapılanmasına mani olacağız. İkinci bir genelgeyi de dün imzaladık; takip de ede
ceğiz. Böyle genelgeyi imzalamakla olmuyor. Valiliğe genelgeyi yazıyoruz : Bir: "Bu genelgeyi 

; aldığını teyit et" diyoruz. Bazen almadığı oluyor, tki: "Bu genelgeyi uygulayacağını teyit et" 
diyoruz. Üç : "Bu genelgeye göre yapmış olduğun uygulamaların her ay sonunda envanterini 
çıkar" diyoruz; kaç kişiye ceza kestin, ne sebeple?.. Böyle takip ediyoruz. 

Bu su rezervuarlarının etrafları, mümkün olduğu nispette, çitle çevrilecek, tnsan, nasıl 
arsasını, tarlasını çeviriyor, öyle çevrilecek. Çitle çevirdiğimiz zaman, bu iş biraz zor olur. Ya
ni, bir su rezervuarının etrafı, hele hele, birinci bant olan mutlak koruma alanı çitle çevrilmiş 
olsa, oraya girip de, o çiti yıkıp da hava meydanı yapılır mı arkadaşlar? Yapılmaz. Onun için, 
bunları da yapacağız. . 

Envanter çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşımız "Çevre kirliliği haritaları var mı?" 
diye sordu. Biraz biraz başladık. Birkaç tanesini göstereyim size. Bakın, mesela hava kirliliğiy
le ilgili yapmaya başladık. Mükemmel değil; ama, başladık, tşte bakın, suyla ilgili harita. Bir 
de hava fotoğrafları var. Şaşacaksınız, hani, "Burası askerî sahadır, fotoğraf çekmek yasak" 
derler ya, artık onlar gülünç olmaya başladı; çünkü, dünyanın fotoğraflarını satellite'tan her 
sekiz günde bir şakır şakır çekiyorlar; parasını da verirsen filmi alıyorsun. Bakın işte Kocaeli 
Körfezi... 

Bir uzman arkadaşımızı danışman olarak tayin ettim ve bir birim de, üniversitelerle bera
ber başladı ve en son olarak Meteoroloji Genel Müdürü evvelsi gün bana geldi. Artık bu biri
me üye olacağız, bu hava fotoğraflarını devamlı alacağız ve senede 30 - 35 bin dolar cevannda 
bir para vereceğiz. Artık, ülkemizin havadan her yöresinin fotoğraflarını alacağız. Tabiî, bu 
fotoğraflara, benim resme baktığım gibi bakmakla olmuyor; bunu okuyacaksınız, uzmanlar 
okuyacaklar, buradan sonuçlar çıkaracaklar. Yani, bu yola da gidiyoruz. 

Tehlikeli atıkların sınır ötesi meselesi... Biliyorsunuz, şu meşhur Alman atıklarını taşıyan 
gemi vardı, sokmadık Türkiye'ye; Akdenize, Karadenize, Bulgarlara, Romenlere ihbar ettik; 
sokarsan darılırız dedik, hiçbir yere sokmadık; üç ay sonra gemi köskös döndü ve artık böyle 
bir şey mevzubahis değil. Bakın, benden evvel birkaç defa bu tip şeyler olmuş, gözden kaçmış; 
izin vermemişler ama, hafif göz yummuşlar. Artık Türkiye'ye, yurt dışından hiçbir atık gire
mez arkadaşlar. Ben ve benden sonra gelecek bütün Çevre Bakanlarının yetkisi dahilindedir; 
böyle bir izni hiçbir Çevre Bakanının vereceğini de tahmin etmiyorum. Onun için, bu konu 
geçmiştir, bu konuda gayet müsterih olunuz. 

Arkadaşımız, global çevre sorunlarından, iklim değişikliğinden, ozon tabakasından bah
setti. Bakın, size söyleyeyim, bunlarla iglili gayet iyiyiz; yani, dünyada bizi takdir ediyorlar. 
Ozondan bahsedeyim : Kloroflorokarbon, halon, freori gibi, ozon tabakasını inceltici gazlar 
için, kişi başına 300 gram kota vermişler. Bakın, biz kaçtayız? 60 gramdayız; hatta ve hatta 
40'Iara düşüyoruz. Çünkü, benden evvel, arkadaşlarım güzel bir program başlatmışlar, tebrik 
ederim, ben devam ediyorum. 7-8 milyon dolarlık bir araştırmayla, artık bizde de pek ya-
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kında buzdolaplarında freon kullanılmayacak. Evvelsi gün İstanbul'da gene bir berat verdim, 
elektronik malzeme üreten bir fabrikayla anlaşma ynzaladım; onlar da kloroflorokarbonu kal
dırdılar, 40 gramlara kadar düştü ve bu konuda dünyada birinci gelen ülkeler arasındayız; göğ
sümüzü gere gere de söylüyoruz. 

Tabiî, bunları yaparken, işin içindeki esas unsur şudur : Türk halkının Türk hanımlarının 
parasat durumu, bir Amerikalı hanım kadar müsait olmadığı için, o spreyleri kullanamadığın
dan dolayı da bu oluyor; ama, bizim gayretimiz de van Ne olursa olsun, bu konuda biraz ör
nek oluyoruz. 

Arkadaşım, iklim değişikliği konusundan güzel bahsetti; ama, orada bizim imza atmadı-
ğımızı unuttu. Biz, Rio'da, İklim Değişikliği Sözleşmesine imza atmadık. Bizi gelişmiş ülkele
rin içine koydukları için imza atmadık. Tabiî, laf olarak gelişmiş ülke olmak boş bir şey, insanı 
gururlandırıyor; ama, bir de hakikatler var; gelişmişliğin birtakım ölçüleri var; fert başına dü
şen millî gelir 4 000 - 5 000 dolardan aşağı oldu mu, gelişmişliğin " g " si olmaz. Bizi de tesadü
fen koymuşlar. "Bizi buradan çıkarın" dedik; "çıkarması uzun sürer" dediler; onun için imza 
atmadık. Niye atmadık? Gelişmiş ülkeler içinde kaldığımız zaman; aldıkları bir ilke kararı var, 
2000 yılına gelindiğinde, gelişmiş ülkeler, karbondioksit emisyonlarını 1990 seviyesinde don
duracaklar. Tabiî bu, gelişmiş ülkelerin bir kurnazlığı. Belki biz de öyle olsak, biz de o kurnaz
lığı yapardık; ama, adil değil. Mesela, 1990 senesinde Amerika Birleşik Devletleri 6 milyar ton 
karbondioksit emisyonu yapıyor, bu o miktarda kalsın deniyor!.. Kalsın; ama, 6 milyar tonda 
kalıyor. Biz ise, 180 milyon tonda kalıyoruz. Şimdi, mademki kloroflorokarbon için kişi başı
na kota veriyorsun, o zaman gel bunda da ver. Eğer, 250 milyon nüfuslu Amerika'da karbon
dioksit emisyonu 6 milyar ton olursa, 60 milyonlik Türkiye'nin de 1,2 milyar ton emisyon hak
kı olması lazım değil mi; ama, bizimki 0,2>milyar ton bile yok. Onun için, biraz müsaade etsin
ler, bir ölçü tahtında, bir parça da biz kirletelim diyebilmek için imza atmadık. Eğer bu işin 
içinden çıkarsak -ki, çalışmaları yapıyoruz- bizim için böyle bir şey söz konusu olmayacak. 

Bir de işin tuhaf tarafı, eğer, gelişmiş ülkeler içinde kalırsak donör oluyoruz. Yani, o pota
ya para atacaksın da, gelişmekte olan ülkeler alacak. Yani, benim bakanlığım şu bütçeyle o 
potaya da para atarsa, dünyada bir tane oluruz!.. Olacak iş değil. O bakımdan da buna imza 
atmadık. 

Bir arkadaşımız "Stockholm Çevre Konferansı" dedi, "Rio Çevre Konferansı" dedi. 
Arada küçük bir fark var, onu söyleyeyim : Stocholm'deki, Dünya Birinci Çevre Konfe

ransıydı, Rio'daki ise, İkinci Çevre ve Kalkınma Konferansıdır. Yani, bu kalkınmanın da çev
reyle beraber gideceğinin ilk defa telaffuzudur. Yani, sadece çevre değil, sürdürülebilir kalkın
ma dediğimiz şey; bir nevi, çevreyle kalkınmanın el ele, kol kola gitmesidir. Çevreyi dışlayarak 
kalkınma olmayacak; ama, marazi fanatik çevreci olup da kalkınma engellenmeyecek, sistem 
budur. 

Arkadaşlarım, İzmir Körfeziyle ilgili soru sordu. 

İzmir Körfezindeki çalışmalar devam ediyor; ama, biraz uzun sürmüş. Orada bir maket 
yapmışlar, hep gösteriyorlar, maket antika olmuş; ama, daha hâlâ kanalizasyon çalışmaları 
bitmemiş!.. 

FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Bakan, bu parayla 20 yılda İzmir Körfezini kurtarmak 
mümkün değildir. 
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ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Yok, bakın, 
şimdi o parasal konulara girmeyelim; çünkü, vaktimiz az, onu başka bir zaman sizlere anlatı
rım. Artık, bu konuda, "kulânan öder" prensibiyle, biraz da insanlarımız para verecek. Yani, 
bugün İzmir Körfezinin kanalizasyonunu inşa ederken, Erzurum'daki vatandaşın vergisini ni
ye oraya kullanalım? O orada yaşıyor, bu da burada yaşıyor... Bunların hepsini, kanunları bu
raya geldiğinde teker teker sizlere anlatacağım. 

İzmit Körfezinde ise, Alman Tüffle Şirketinin başlayıp da yarıda kalmış olan prpgramı 
tekrar devam ediyor. . " 

Ben onu tekrar ihya ettim, paraları eksik verilmişti, onları da tamamladık ve İzmit Körfe
zine biraz el attık. Orada, Türkiye'de ilkdefa -eğer bir aksaklık olmazsa; çünkü, Planlama ve 
Hazine dolaşıyor; hatta ben de arkadaşlarıma "biraz çabuk olun" da diyorum- bir arıtma fab
rikası kurulacak arkadaşlar. 

Yani bakınız, şimdi, bugün, bazı atölyeler var, bazı imalathaneler var, onlara biz "kendi 
arıtmanı yap" desek, çoğu kepenk kapatır. Biz onlara, ya kendi arıtmanı kendin yap; eğer, ya
pıyorsan bu şekilde kurulmuş bir arıtma fabrikasına getir atığını arıt diyeceğiz. Yani bu ima
lathaneler, atıklarını havuzlarda biriktirsinler, sonra da vidanjörlerle çeksinler, arıtma tesisle
rine getirsinler, karşılığında da 300 - 500 bin lira neyse versinler. İşte bu şekilde bir fabrika 
ilk defa Kocaeli'de kurulacak. 

Refah Partili Sayın Cemil Tunç arkadaşım, manevi kirlenmeden bahsettiler. 
Tabiî onlara da iştirak ediyorum. Evelallah, yürekleri de iyi temizleriz; çünkü, benim so

yadını Akyürek. (Alkışlar) 
Cemil Tunç arkadaşımız, yine, insanın yaşam tarzını değiştirmesi lazım diye güzel bir şey 

söyledi. 

Evet, ben bunu yıllardan beri söylerim, zaten bu tipte bir adamım. Artık, insanlar, yeryü
zünde bu azalan kaynaklara, bu kaynakları kullanan insanların çoğalmasına karşı ki, bu bir 
kontrasttır, dilemmadır. Yani, bir yandan kaynaklar azalıyor, öbür tarafta ise o kaynakları kul
lanan insanlar çoğalıyor. Her gün dünyaya çeyrek milyon insan geliyor; bunların hepsi tüketi
ci, Şimdi, dünyadaki kaynaklar da azalıyor. İşte bakın her yerde söylüyorum arkadaşlar, eğer 
bir kıyamet mevzubahis olursa, bu çevreden kopar; çünkü, bir gün bu işin sonu gelecek. Dün
ya nüfusu alabildiğine artıyor. İşte bugün bu nüfus 5,5 milyar oldu, 6 milyara doğru da gidi
yor... Kaynaklar azalıyor... Bir gün gelecek, insanlar birbirlerini yiyecekler... Onun için, bütün 
dünya olarak hayat şartlarımızı ve hayat tarzımızı değiştirmemiz lazım; tasarruflu olmamız, 
tutumlu davranmamız lazım; suyu tasarruflu kullanmamız lazım. İnsanın aklına neler neler 
geliyor... Mesela, musluk yerine ayakla kumandalı bir şey yapmalı. Traş olurken musluğu açı
yorsunuz, su akıyor; suyun 10 misli gidiyor, 9 misli kayıp, 1 misli ile traş olabilirsiniz. Yani, 

Vbunun gibi suları, bütün kaynakları, bitkileri, yiyecekleri, havayı, denizi tutumlu kullanma
mız lazım. Bunun bir ekol haline gelmesi lazım. İşte bu da eğitimden geçiyor. Eğitime verdiği
miz önem de buradan geliyor ve bu konuda çocuklarımızı da son derece duyarlı görüyoruz. 

Çamaltı Tuzlasından bahsetti arkadaşlarımız. Orada şimdilik bir tehlike yok. Kanalizas
yon falan gidecek; ama, gerekli önlemleri alırsanız Çamaltı Tuzlasında bir şey olmaz. 

Ben geçenlerde oraya gittim; orada bir 15 dakika geçirdim. Bakın söylüyorum; harika bir 
şey, ö pembe bacaklı flamingolar. Bu güzel kuşlardan 30 bin tane var ve oraya Alman Çevre 
Bakanı gelmiş, saatlerce ayrılamamış, "dünya yüzünde bu kadar flamingoyu, bu kadar gtt-
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zel kuşları görmedim" demiş, işte bu sulak alan, bizim Çamaltı Tuzlamız. Bunu korumazsak 
biz ne yapalım yani! Bunu korumamız lazım. 

izmirli arkadaşlarım bilirler; size de öneririm, oraya gidin; orada bir kule var, üstüne çı
kın, şu güzel kuşları seyredin, seslerini, o denizin hışırtısını bir dinleyin. Emin olun, rahatlaya
caksınız; ben rahatladım. -

Evet, Mustafa Ünaldı, insan faktöründen bahsetti; doğrudur. Doğrudur, çevre tamamen 
insana dayanır; çünkü, çevreyi kirleten de insan, temiz tutan da insan, insan faktörüne daya
nır; doğrudur. 

Ondan sonra, hava kirliliğinden bahsetti. Hava kirliliğinde, insan faktörüne dayanıyorum. 
Maalesef, bazı vatandaşlarımız kaçak kömürleri satın alıyorlar; almamaları lazım. Yani kü
kürt nispeti yüksek, yüzde 7-8 olan, hatta ve hatta "petrokok" dediğimiz, kömür olmayan 
malı bile kömür diye satanlara, o fiyatı verip alanlar var; almasınlar. Ama, diğer taraftan, va
sıflı kömürlerin kullanılması için de gerekli girişimlere başladık. • ' - , . 

Bu konuda bize bir şey ulaşmadı; ama, ben bunu bir şikâyet olarak kabul ediyorum ve 
Elbistan Şeker Fabrikasını tetkik ettireceğim. 

Hilmi Yükselen arkadaşımız, "ekolojik dengeyi bozmamak lazım" dedi; çok doğru. 
Bakın j sözlerimi şöyle bitireceğim : Dünyada, doğada bir ekolojik denge var. Bu öyle bir 

denge ki, mesela hayvanlar arasında, o onu yiyor, bu bunu yiyor, hiçbiri yok olmuyor; öyle 
bir denge var. Bitkiler, hayvanlar, havası, suyu, toprağı; her şey bir düzen içinde gidiyor. Bu 
düzeni bozan yahut bozmaya yeltenen yegâne varlık, insandır. Onun için, tekrar ediyorum : 
Bu, bir insan işidir. 

öyle görüyorum ki, bütçeme benden daha fazla destek veriyorsunuz. Peşinen teşekkür 
ederim, hepinize saygılar sunarım. (DYP SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de Sayın Bakana, bu aydınlatıcı konuşmasından dolayı, teşekkür ederiz. 
Şimdi, son söz, olarak, aleyhinde, Van Milletvekili Fethullah Erbaş; buyurun efendim. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılı Çevre Ba

kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Şahsım 
adına hepinizi hürmetle selamlarım. 

Çevre Bakanlığı bütçesinin 1992 yılına göre yüzde 500 artması, bu bakanlığa verilen öne
mi göstermekte ise de, bakanlık bütçesine rakamsal olarak baktığımızda manzaranın pek iç 
açısı olmadığını görmekteyiz. Türkiye'de çevreye verilen önem, bakanlık bütçesinin miktarın
dan anlaşılmaktadır; toplam, 416 milyar 476 milyon Türk Lirası. Bu bütçe, Kültür Bakanlığı 
bütçesinin baleye ayrılan bölümü kadar bile olamamaktadır. 

Biz burada Sayın Bakanımızı zemmetmek için değil, Türkiye'de çevreye ayrılan bütçeyle 
çevreyeverilen önemi vurgulamak için rejimi ve zihniyeti tenkit ediyoruz. (RP sıralarından al
kışlar) 

Bizler, hepinizin bildiği gibi, belli bir zaman kesiti içerisinde dünyaya gelmiş, belli bir za
man sonra da yerimizi bizden sonraki nesillere bırakıp gidecek olan fanileriz. Bizden evvelki 
nesiller, bizlere, yaşanabilir, cennet gibi bir vatan bıraktılar. Gönül isterdi ki, bizler de, bizden 
sonraki nesillere yaşanabilir bir çevre bırakalım. Bizler, nasıl ki bizden önceki nesilleri, ecdadı
mızı hayırla yâd ediyorsak, bizden sonraki nesiller de, bizi hayırla yâd etsinler; onlara, bu mi
rası bırakalım, esirgemeyelim; onların bu haklarına tecavüz etmeyelim; bizi, lanetle anmaları
na meydan vermeyelim. - -
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Şimdi teknoloji ilerlemiştir; ama, dünyayı saran atmosfer tahrip olursa, eriyip giderse, ozon 
tabakası biterse, bizi, güneşin zararlı ışıklarından kim koruyacak; hangi teknoloji, hangi sana
yi, insanların yeryüzünde yaşamasını sağlayacak? Bu soruların cevaplarını bulmak zordur. 

Cenabı Hak, her şeyi denge üzerine yaratmıştır. Tabiatta her varlık, diğer bir varlığın se
bebidir, biri olmadan diğeri çok hızlı çoğalır, hem kendini, hem diğer varlıkları yok eder, me-
sela,karasinekte olduğu gibi... , 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Allah dengeyi temin eder; sen ne karışıyorsun Allah'ın işine? 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) — tş^e, bu denge bozulmamalıdır. Bozulursa, dünya 

gezegenindeki tüm canlılar, birlikte zarar görür ve yok olurlar. 
Kutsal kitabımız Kur'anı Kerîm'de, geçmiş kavimlerin yok oluşlarını anlatırken, azıp sap

malarını, haddi aşmalarını ve dengeyi bozmalarını, Alllah'a ve onun gönderdiği peygamberle
re karşı gelmelerini sebep olarak göstermektedir. Hazreti Nuh'un tufanı, Lût kavminin yok 
oluşu, Semûd kavminin helaki, hep buna örnektir. 

Batı, bu denge ile oynamıştır; cezasını çekecektir. Doğu Bloku ülkeleri, bu denge ile oyna
dılar, cezalarını çektiler ve çekmeye devam ediyorlar; Çernobil faciası gibi... 

Biz de Batının izinden giderek, bu denge ile oynuyoruz. Zaten, televizyon yayınlarına bak
tığımızda, kültürümüzün gün geçtikçe Batıya yaklaşmakta olduğunu; boyalı basına baktığı
mızda, Avrupa'yı geçtiğimizi; Hükümetimizin bütçesine baktığımızda da, Batı kültürünü tak
lit etmek, çıplaklık kültürünü aşılamak için, erkeklerin tenlerini sıkıca saran, tüm hatlarını 
ortaya çıkaran elbiselerle ve yine aynı şekilde, bayanların da, vücutlarını sıkıca saran ve vücut 
hatlarını olduğu gibi gösteren elbiseler giyerek -üç beş mutlu azınlığın göz zevkleri için- sahne
lerde parmak uçlarında dönmeleri için 470 milyar Türk Lirası ayrıldığını görüyoruz. Buna kar
şılık, tüm ülkemizdeki bozulmaya başlayan ve ileride bozulması muhtemel dengeleri korumak 
için kurulan Çevre Bakanlığının bütçesinin, bu kadar az olmasını, üzüntüyle karşıladığımı be
lirtmek istiyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kadar zor şartlar içinde, bu az bütçe ile hizmet 
yapacak olan Bakanımıza yardımcı olmamız, bizim için bir vecibedir. Parlamento olarak yasal 
düzenlemeleri yapmamız gerekir. Bu cümleden olarak, 1580 sayılı Belediyeler Yasasına ilave 
maddeler konulmak suretiyle, yerel yönetimlere çevre hususunda yükler tahmil edelim. 3194 
sayılı tmar Kanununa ek madde koyalım; yapı ve sanayi tesisi yapanlardan, inşaata başlama
dan önce, yapı ruhsatıyla birlekte çevresel etki ve değerlendirme (ÇED) raporu isteyelim. Bina 
ve işletme tesisi bittikten sonra, iskân ruhsatıyla birlikte, keza ÇED raporunu istemelerini mecbur 
kılalım. Yine, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasasına hüküm koyarak, polislerimize, Gürültü Kont
rol Yönetmeliğini uygulamada görev verelim. Keza, Ceza Kanunumuza bir madde ekleyerek, 
çevreyle ilgili yasalara uymayanlar hakkında hapis ve para cezaları koyalım. Çevreyi kurumlar 
kirletiyorsa, kurumun müdürünün ve sorumlusunun kişisel sorumluluktan dolayı hapis veya 
para cezasıyla tecziyesini öngören hükümler koyalım. Millî Eğitim Bakanlığının, okullarda çevre 
bilincini geliştirici dersler koymasını sağlayalım ve bu dersler, mecburî dersler olsun. Televiz
yon ve basınla ilgili yasalarda düzenlemeler yaparak, toplam günlük yayın saatinin belli bir 
oranını çevre bilincini geliştirici programlara ayırma mecburiyeti koyalım. Bu yayınların, Çev
re Bakanlığının TRT ile işbirliği içinde bir stüdyo kurması suretiyle hazırlanmasını temin edelim. 

Bu ve benzerî yasal düzenlemelerde iktidar ve muhalefet milletvekillerinin yardımcı ola
cağı inancı ve ümidi içerisindeyim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu teklifleri yaparken, benim marazı ve fana
tik bir çevre anlayışında olduğum zehabına kapılmanızı istemem. Elbette sanayileşme olacak
tır; sanayide geri kalırsak, sömürüye açık bir toplum oluruz. Yine, milyonlarca işsizi olan ül
kede işsizlere iş bulamayız. Sanayi olsun; ancak, olacak sanayi, çevreyi de mümkün olduğunca 
az kirletsin diyoruz. Yer seçimi iyi yapılsın, mezkûr mahaller dışında olsun diyorum. 

Sayın Bakanım, bir önerim de şu olacak : Bugüne kadar Çevre Bakanlığı veya müsteşarlı
ğı denildi mi, biz belediyecilerin aklına ilk olarak bize traktör, vidanjör, çöp kamyonu yardımı 
yapan kuruluş, gelir. Bu sayede birçok belediyemiz araç ve gereç yardımı almıştır ve almaya 
da devam ediyor. 

Küçük yerlerde tuvalet sorunu had safhadadır. • 
Bakanlığımızın bundan sonraki yardımları bu yönde olursa, tip projeler üretilip bu inşa

atların yapılmasına parasal destek sağlanırsa, kontrolörlüğü de Bayındırlık Müdürlüklerine ve
rilirse, kısa sürede bu belediyelerin tuvalet sorunları biter inancındayım. 

Yine belediye meclislerince yapılan imar tadilatlarıyla şehirlerdeki yeşil alanlar katledil
mektedir.. 

"Bu tip yeşil alanların tadilatlarında, Çevre Bakanlığının görüşü alınmadan tadilat 
yapılamaz" hükmü getirilirse, şehirlerdeki park ve yeşil alanların azalması önlenmiş olur. 

Yine, arıtma tesisleri tamamlanmayan şehirlerin, kanalizasyon şebekeleri ya göllere veya 
akarsulara deşarj edilmektedir. Bü durumun en çıplak örneği Van Gölünde yaşanmaktadır. 

Van Gölünün çevresinde yedi ilçe merkezi ve bir il merkezi bulunmaktadır; bunların kana
lizasyon şebekeleri bitirilmiş veya bitmek üzeredir. Bunlardan sadece Van'da arıtma tesisleri 
yapılmaya başlanmıştır. Bu yıl teslimi öngörülmekteydi; ancak, henüz faaliyete geçmedi. Di
ğer ilçeler için hiçbir önlem alınmamaktadır. 

Van Gölü, bildiğiniz gibi, dünyanın en büyük soda gölü olma özelliğini taşımaktadır. Ay
rıca bu gölde biyolojik parçalanma da olmamaktadır. Bu nedenle, önlem alınmazsa yurdumu
zun bu cennet köşesi koca bir fosseptik çukuruna dönüşecektir, bunun temizlenmesi de müm
kün değildir. 

Acil önlem alınması şarttır. Aynı durum diğer göllerimiz için de, nehirlerimiz için de söz 
konusudur. 

Rio'da yapılan ikinci Çevre Kalkınma Konferansına 170 ülkenin katılması ve bunun 116'sının 
' devlet veya hükümet başkanları düzeyinde temsil edilmesi, dünya ülkelerinin bu duruma ver

dikleri önemi göstermektedir. 
Gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ülke bırakmak dileğiyle 1993 yılı Çevre 

Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selamla-
1 

rım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın^Erbaş. 
Soru sormak isteyen arkadaşımız var mı?.. 
Soru sormak için talepte bulunanları okuyorum : Sayın Başeğmez Sayın Sancak, Sayın 

Sevigen, Sayın Hacaloğlu. 
Soru sormayla ilgili tespit işlemi bitmiştir. 
Sayın Başeğmez, buyurun. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) —Sayın Başkan, tavassutunuzla sormak istiyorum. 
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Bugün Avrupa ülkelerinde çevre kirliliğine mani olmak için trafikte otomobiller kırmızı 
ışıkta beklerken motorlarını stop ettirmektedirler; ama, İstanbul'da, Eminönü Meydanında yüz
lerce belediye otobüsü, kalkış saati gelinceye kadar hani harıl çalışmaktadır; aynı durum Kızı
lay Meydanında da vardır. 

Acaba, bu konuda herhangi bir tedbir almayı düşünüyorlar mı? 
Şimdi, aynı şekilde gürültüsü fazla olan, teknolojik bakımdan geri Sovyet uçakları, önü

müzdeki yıldan itibaren, gürültü açısından çevre kirlenmesine yol açıyor diye. Avrupa havaa
lanlarına sokulmayacak. Bu konuda Türkiye'nin bir tedbiri var mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Sancak. 
İSMAİL SANCAK (İstanbul) — Sayın Bakandan büyük şehirlerimizin çöp sorunlarıyla 

ilgili iki sorum olacaktır. 

1. Belediyelerle, çöp toplama konusunda ne çeşit bir beraberlik içerisindedirler? 
2. Çöp yakma fabrikası diye bir projeleri var mıdır? Varsa, bu konudaki çalışmalarını 

öğrenmek istiyorum. 
Eğer, çöp yakma fabrikası kurmayı düşünmüyorlarsa, çöpleri nereye sığdıracaklarını so

ruyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Sevigen. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan özür dileyerek 
söylüyorum, kusura bakmasınlar, geçen sene de kendileriyle bu konuyu görüşmüştüm. 

Kemerburgaz'da bir çöplüğümüz var. Sayın Bakanım geçen seneki sohbetimizde, "Ben 
bu çöplük konusunda gerekeni yapacağım. Kartal'daki gibi, Kemerbuzgaz'daki bu çöplüğü de 
kaldıracağım" dediler. Ben de o bölgenin milletvekili olarak gittim, o bölgenin insanlarına, 
"Sizin çöplük işiniz bu yaz hallolacak" dedim; ama, kış geldi, o iş hâlâ yapılmadı, ben de 
otomatikm^n o insanlara karşı mahcup duruma düştüm. 

Bu bakımdan şimdi Sayın Bakandan özellikle öğrenmek istiyorum ve zabıtlara geçmesi 
bakımından rica ediyorum: Kemerburgaz çöplüğü 3 sene sonra mı, 5 sene sonra mı -dilerim 
ömürleri olur, 10 sene bakanlık yaparlar-; hangi tarihte kalkacaktır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sizin kanalınızla Sayın Bakana bir 

sualim olacaktır. 

' Son aylarda ve son günlerde gazetelerde, Karadeniz Bölgesinde kanser belirtileri gösteren 
hastalıkların arttığına ilişkin haberler yer almaktadır. Yine bugünkü gazetelerde, çok deneyimli 
ve değerli bir eski Sanayi Bakanımız Cahit Aral'ın bir beyanı var, şimdi tam olarak'hatırlaya-
madığım için mealen söylüyorum : "Gerçekleri tam olarak yansıtamadık, ilk 45 gün ölçümle-
me yapamadık. Gerçek kirlenme veyahut da Çernobil'den kaynaklanan gerçek radyoaktif et
kileşme o dönemde olmuştur" gibi çok vahim bir ikrarda bulunmaktadır. 
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Gerek Çevre Bakanı, gerekse Hükümetin bir mensubu olarak bu konuda ne düşünmekte 
olduklarını sormak istiyorum. Yarın ortaya çıkabilecek tazminat talepleri karşısında tavırları 
ne olacaktır? 
, BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

soruların hepsine ayrı ayrı yazılı cevap vereceğim; ama burada da kısa kısa başlıklarla cevap 
arz edeyim. 

Egzoz konusunda çalışmalarımız devam ediyor, pek yakında çıkacaktır. Uçaklar ve gürül
tü konusundaki endişeleriniz için söylüyorum, o da çıkıyor; bunların hepsinin cevabını size 
yazılı olarak vereceğim. 

Çöp konusunda yanlış adrese müracaat ediyorsunuz; çöp konusunda bana bakmayın, be
lediyelere dönün bakın. Bizim bakanlığımız, yapan bakanlık değil, yaptıran bakanlıktır. Biz 
mevzuatını koyarız. Sizin sorduğunuz sualleri ben de belediyelere soruyorum, diyorum ki, çöp 
üç şekilde toplanacak; mevzuatımız böyle : 

1. Ya fenni şekilde depo edilecek, böyle rasgele atılmayacak. 
2. Ya yakılarak ifna edilecek, bertaraf edilecek. 
3. En son tekniktir; çöpü kömür haline getiriyorlar ve hiçbir emisyonu olmuyor, kötü 

bir artığı kalmıyor. Çıkan kömür de 0,5 sülfürlü tertemiz bir kömür oluyor; bu sistemler var. 
Bunun üzerinde kendilerine telkinlerde bulunuyorum. Üçünden birini yapmazlarsa, onlara da 
ben ceza keseceğim, kusura bakmasınlar. 

Evet, Kemerburgaz çöplüğü de bunun içine girmiştir. 
Sayın Hacaloğlu'nun radyasyonla ilgili olarak söylediği hususu gazeteden kestim, tetkik 

ettireceğim; bu konuda bir erken uyarı sistemi için Bakanlığımızda ufak tefek çalışmalar baş
lamıştır. 

Her dört arkadaşıma da ayrı ayrı yazılı olarak cevap vereceğim. 
Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz, 
Çevre Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/. — Çevre Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 65 100 000 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 46 150 000 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 , Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 312 476 000 00C 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 423 476 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Çevre Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Çevre Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Çevre Müsteşarlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

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

A —CETVELİ 
Genel ödenek Toplam İptal edilen ödenek dışı 

Prog. Açıklama toplamı harcama ödenek harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 528 240 000 7 824 263 800 - 1296 023 800 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Çevre Hizmetlerinin Yürütülmesi 16 653 625 000 4 944 613 800 11709 011200 -
BAŞKAN-Kabul edenler;.. Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 33 444 883 000 31527 521000 1917 362 000 -
BAŞKAN - Kabul edenler... Bme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

- TOPLAM 56 626 748 000 44 296 398 600 13 626 373 200 1296 023 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çevre Müteşarlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Çevre Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesiyle, Çevre Müsteşarlığının 1991 kesinhe

sabı kabul edilmiştir. 
Çevre Bakanlığına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, 17.12.1992 tarihli 45 inci Birleşimde alınan karar gereğince, 19.12.1992 

Cumartesi günü, yani yarın Genel Kurul çalışmaları yapılmayacaktır. 
Tarım ve Köyişleri Balcanlıgıyla, Sağlık Bakanlığının bütçelerini ve kesinhesaplanm gö

rüşmek için, 20 Aralık 1992 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

——————o ——— 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Çay-Kur'a alındığı iddia edilen geçici işçi

lere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın yazılı cevabı (7/446) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : Çay-Kur Genel Müdürü KİT Komisyonunda Çay'Kur'da işçi fazlası olduğunu be
yan etmesine rağmen, bu beyanında kısa bir süre sonra Çay-Kur'a 5 bine yakın geçici işçi alın
dığı basından öğrenilmiştir. 

1. Çay-Kur'a ne kadar geçici işçi alınmıştır? 
2. 1989-1990, 1991-1992 geçici işçi rakamları Çay-Kur için nedir? 
3. 1992 yılında bir geçici işçinin Çay-Kur'a yıllık maliyeti nedir? 
4. Yılda ancak 500 kilo çay üretebilen bir çay üreticisinin 1992 yılında eline ne geçmiştir? 
5. Dolayısıyla, bir geçici işçiye verilen ücret, kaç çay üreticisine verilen paraya bedeldir? 
6. Tekel'e yeni hükümet döneminde kaç işçi hangi fabrika bazında alınmıştır. Bu arada 

emekli olan işçi sayısı nedir? 
7. Çay-Kur Genel Müdürü, Çay-Kur'da işçi fazlası olmasını söylemesine rağmen, Çay-

Kur'a niye yeniden geçici işçi alınmıştır? Yoksa bu istihdam siyasî baskılarla mı yapılmıştır? 
Bölgedeki yoğun işsizliğin bu istihdama neden olduğu iddia edilirse şu soruya cevap vermenizi 
rica ederim. 

Geçici işçilere yılda ödenen para ne kadardır? ANAP döneminde geçici işçi sayısı rasyo
nel seviyelere doğru indirilmeye çalışılmıştı. 

Geçici işçilere Ödenen para ne kadardır? Bu parayla Rize'de veyahut Trabzon'da üretken 
yatırım yapılsaydı, daha fazla kişiye iş olanağı sağlanmaz mıydı? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 18.12.1992 
Sayı : B.07.0.BİK.0.03/4-1-5050 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. ve Kar.Müd.) 05.11.1992 gün, 

446-2747/13727 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah

veci tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce geçici işçi alımları, 1992 yılından itibaren, ev

velki yıllarda fiilen çalışan veya işe alınan kişi miktarına göre değil de, programlanan iş gücü
nün gerektirdiği adam/ay/yıl'esasına göre yapılmaktadır. Adam/ay/yıl miktarı ise her yıl, adı 
geçen Genel Müdürlükçe yaş çay alım kampanyası döneminde satın alınacak yaş çay ürünü 
ve üretilecek kuru çay miktarı, satış programına göre yapılacak paketleme miktarı, çay alım 
yeri ve yükleme hizmetleri, fabrikaların iş gücü ihtiyaçları ile hafta tatili uygulaması yapılıp 
yapılmaması gibi hususlar dikkate alınarak tespit edilmekte ve Başbakanlık Personel Başkanlı
ğınca da vize edilmektedir. 

1992 yılı programında 1991 yılına göre % 20 artışla 100 bin ton fazla yaş çay yaprağı alımı 
öngörüldüğünden, bu artışın gerektirdiği iş gücü dikkate alınarak, 1991 yılına göre 10 000 
adam/ay/yıl artışla 1992 yılında 155 000 adam/ay/yıl geçici işçi kadrosu vize ettirilmiştir. (1992̂  
yılı kampanyasında 621 200 ton yaş çay ürünü alınarak 127 346 ton kuru çay üretilmiştir. 1991 
yılına göre artış oranı % 22.48 dir.) 

1992 yılı programında öngörülen yaş çay yaprağı alımındaki artışın yanında 1991 yılı kam
panyasında istihdam edilen daimi ve geçici işçilerden emeklilik, ölüm işi bırakma vb. ne-
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denlerle 224 daimî ve 1 243 geçici işçinin de işden ayrılması nedeniyle, 1992 yılında iş gücü 
ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 6 231 yeni geçici işçi işe alınmıştır. 

2. 1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllarında çalıştırılan geçici işçi miktarları, adam/ay/yıl esa
sına göre aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl Geçici tşçi (Adam/yıl) 

1989 160 735 ' 
1990 134 752 
1991 142 501 
1992 145 710 

3. 1992 yılında geçici bir işçinin yıllık maliyeti; ' 
A) Eski Geçici tşçi : 

a) Aylık : 7 130 000 TL. 
b) Yıllık : 28 520 000 TL. (4 aylık) 

B) 1992 yılında işe alınan yeni geçici işçi : 
a) Aylık ; 2 730 000 TL. 
b) Yıllık : 10 920 000 TL. (4 aylık) 

Geçici işçiler Mayıs - Ekim aylarında asgarî 4 ay çalıştırıldığından hesaplar 4 ay üzerinden 
yapılmıştır. 

4. 1992 yılında toplam 215 000 üretici ailesinden 621 200 ton yaş çay yaprağı alınmıştır. 
Dunun bedeli 1 456,5 milyar liradır. Buna göre bir kilogram yaş çayın ortalama fiyatı 2 340 
TL. olduğuna göre, 500 Kg. yaş çay yaprağı üreten bir üretici ailesinin eline 1 170 000 TL. 
geçmiştir. 

5. 1992 yılı kampanyasında 215 000 üretici ailesinden 621 200 ton yaş çay yaprağı alındı
ğına göre, bir üretici ailesinden alınan ortalama yaş çay yaprağı miktarı 2 889 Kg. olup, elleri
ne geçen ortalama para miktarı ise; (2 889 Kg. x 2 340 TL. ortalama fiyat) = 6 760 260 TL.'dir. 
Dolayısıyla, bir üretici ailesine ödenen yaş çay parası miktarı 1992 yılında işe alınan bir işçiye 
ödenen toplam bedelin % 62'sine tekabül etmektedir. 

Ancak, bu konuda bir mukayese yapılacak ise, bölgenin özelliği itibariyle, ÇAYKUR'da 
işe alınan geçici işçilerin tamamına yakın bir kısmının aynı zamanda çay üretici ailesinin bir 
ferdi olduğu da dikkate alınmalıdır. 

6. TEKEL Genel Müdürlüğü'nce; 
Yıl sonunda üretime geçirilmesi planlanan Kelkit Kibrit Fabrikası için 100 daimi işçi alımı 

için teşebbüse geçilmiştir. 
Sözkonusu işyeri dışında, TekeFin işyerlerine daimi işçi alınmamıştır. > 

•: Geçici işçi isdihdamında ise; yıllık olarak vize edilmiş toplamı 182 463 adam/ay/yıl'a göre 
istihdam yapılmaktadır. 

1991 Kasım -1992 Ekim arası itibariyle Tekel'den emekli olan toplam işçi sayısı 1 781 kişidir. 
7. ÇAYKUR'da 1992 yılı için programlanan ve 1991'e nazaran % 22.48 artışla gerçekle

şen yaş çay alımları yanında, geçmiş yıla nazaran emeklilik, ölüm, işi bırakma vb. nedenlerle 
mevcut işgücünde azalma olmasına rağmen, 1991 yılında 507 bin ton yaş çaya karşılık 142 501 
adam/ay/yıl, 1992 yılında 621200 ton yaş çaya karşılık 145 710 adam/ay/yıl işgücü kullanılmıştır. 

— 427 — 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1992 O : 2 

Alına ürün Kullanılan toplam 
Yıllar Ton Adam/Ay/Yıl • 

1989 520 511" 160 735 3.23 
1990 472 211 134 752 ,3.50 
1991 507 069 142 501 3.55 
1992 621200 145 710 4.26 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 1990 yılında 1 kişi başına işlenen ürün 3,5 ton/yıl 
iken, 1991 yılında 3,55 ton/yıl, yani 0,05'lik üretim artışı için 7 749 adam/ay/yıl fazla istih

dam da bulunulmuş, 1992 yılında ise kişi başına işlenen çay miktarı 1991'e nazaran 0.71 ton 
daha fazla olmasına rağmen kullanılan fazla işçi miktarı 3 209 adam/ay/yıl olmuştur. Dolayı
sıyla, fizikî olarak alınan 6 231 kişinin maliyetlere yansıması 3 209 adam/ay/yıl olup, vize edi
len orana göre yapılan tasarruf 9 290 Adam/ay/yıl'dır. Diğer bir ifade ile 1992 yılında işçilik, 
199*1 yılına göre % 22 ekonomik kullanılmıştır. 

8. 1989 - 1992 yıllarında geçici işçilere ödenen bedel aşağıda belirtilmiştir; 

' Y ı l Toplam ödenen (Milyar TL.) 

1989 169.3 
1990 221.7 
1991 619.3 
1992 1.087.0 

Bu artışlarda, Toplu İş Sözleşmesinin son yıllarda getirdiği ücret artışlarının önemli bir 
payı vardır. 

9. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ekonomik mal ve hizmet üreten bir kuruluştur. El-
betteki, işçi istihdamını asgariye indirecek teknik tedbirlerin alınması halinde işçiye ödenen 
bu paraların başka bir yatırıma yöneltilmesinin faydası olacaktır. Ancak, adı geçen kuruluş, 
mevcut teknolojisi ve hizmet sahası itibariyle yukarıda belirtilen miktardaki işçi istihdamını 
zorunlu olarak yapmaktadır. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Yenibos-
na'da yaptırılmış olan cami hakkındaki iddialara ve halkın yaptırdığı imam-hatip okullarının 
açılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un ya
zılıcevabı (7/463) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et

mekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Beher Adam Ay/Yıl 
İçin îstenen ürün 

(Ton) 
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Devletin, % 99'u Müslüman olan halkımızın ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli 
olan camileri, imam-hatip okulları ve Kur'an kurslarını yapmadığı bir vakıadır. Devletin yap
ması gerekli olan bu mabed ve kurumlar halkımızın kendi gayret ve katkılarıyla yapılmakta
dır. tşte bu ihtiyaçtan dolayıdır ki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna Kuleli mevkii 9 paf
ta, 6701 sayılı parselde tapuya kayıtlı hazine arsasına Mehmet Akif Camii Derneği vasıtasıyla 
vatandaşlar tarafından ihtiyaca binaen çok güzel bir cami yapılmıştır. Caminin ihtiyaçlarını 
temin ve inşaat giderlerini karşılamak için de caminin altına bir kısım dükkânlar yapılmıştır. 
Ancak devletin ve milletin mallan ona buna peşkeş çekilirken ve vakıflar âdeta yağma edilir
ken ses çıkarmayan idare camiye karşı sesi çıkmakta ve cami derneğinden ve caminin ihtiyaçla
rı için kiraya verilen cami dükkanları müstecirlerinden ecrimisil talep etmektedir. (Kocasinan 
Vergi Dairesi Müdürlüğünün 0009920543 hesap ve 92/664 takip nolu dosya ile) 

Sorularım : 
1. Büyük bir ihtiyaçtan dolayı halkımız tarafından bu cami yapılmıştır. Mezkûr arsanın 

camiye verilmesi düşünülmekte midir? 
2. Caminin daha eksikleri ve büyük borçları bulunmaktadır. Bu itibarla da cami derne

ğinin yaptırdığı dükkânların kirasına ihtiyaç vardır. Dükkân kiralarının da yaptıran cami der
neğine bırakılması düşünülmekte midir? 

3. ^ Vakıf mallan yağma edilirken ve hazine arazileri işgal ve ona buna peşkeş çekilirken 
ses çıkmadığı halde cami yapıldığında neden görev hatırlanarak şiddetle üzerine gidilmektedir? 

4. Halkımızın yaptırdığı imam-hatip okullarının açılmama sebepleri nedir? 
5. Çok küçük bir mutlu azınlığın mutlu edilmesi için bütçeden Bale, Opera gibi şeylere 

büyük paralar ayrılırken % 99'u Müslüman olan halkımızın ibadethaneleri için neden bütçe
den para ayrılmamaktadır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 17.12.1992 

Sayı : B.02.0.004/2.01/07778 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) TBMM Başkanlığının 12.11.1992 gün GNS. 7/463-2804/13877 sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının (Sayın A. Gönen) 17.11.1992 gün B.02.0.0Ö6/372 sayılı yazısı. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış, tarafından sayın Başbakanımıza yöneltilen 

ve îlgi (a) yazı ile gönderilen "Istanul ili Bahçelievler İlçesinde ki Mehmet Akif Camii ile ilgili 
5 maddelik yazılı soru önergesi" tarafımdan cevaplandırılması için ilgi (b) yazı ile Bakanlığı
ma gönderilmiştir. 

5 maddelik yazılı soru önergesinin cevapları ilişikte takdim edilmektedir. 
Gereğini arz ederim. 

/ Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

CEVAPLAR. 
1. İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Kuleli Çakmak Mahallesi 9 pafta, 6462 parsel 

numaralı hazine arsası üzerine Yenibosna Mehmet Akif (Osman Nuri Akar) Camii inşa edil
miş ve 1982 yılında ibadete açılmıştır. Cami altında 5 adet dükkân, 1 çay ocağı inşa ettirilerek 
cami derneği tarafından kiraya verilmiştir. 
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İstanbul Defterdarlığı Millî Emlâk Müdürlüğü müstecirlerden işgal sebebiyle ecrimisil ta
lep etmeleri üzerine davalılar tarafından istanbul 1 inci tdare Mahkemesine dava açılmış; mah
keme müstecirlerden kiralarını cami derneğine ödemeleri sebebiyle ecrimisil borcunun bu der
nekten alınmasına karar vermiş ve davalı idare tarafından yeniden açılan dava henüz sonuç
lanmamıştır. 

İstanbul Bakırköy Kaymakamlığı tarafından 20.11.1992 tarih ve 3402/810/905 sayılı yazısı 
ile Millî Emlâk Müdürlüğünden anılan cami arsasının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi talep 
edilmiştir. 

Anılan Kaymakamlığın 5.10.1992 tarih ve 810-028/66 sayılı yazısıyla da İstanbul Millî Emlâk 
Müdürlüğünden Mehmet Akif Camii altındaki dükkânların Kur'an Kursu olarak kullanılmak 
üzere Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi ayrıca istenilmiştir. Ancak bu konuda müsbet veya 
menfî cevap alınamamıştır. 

Bu sebeple; İstanbul Valiliğinin 1.12.1992 tarih ve 8321 sayılı yazısıyla anılan cami arsası
nın Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi ile ilgili yazılar Maliye ve Gümrük Bakanlığı Millî Em
lâk Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. . . • 

2. 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi; "Devletin özel mülkiyetinde veya hü
küm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları, genel, 
katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması ve amaç dışı 
kullanılması halinde tahsisin kaldırılması" hükmünü amirdir. 

Bu sebeple, anılan arsanın camiye tahsis edilmesi halinde dükkanların kirasının cami der
neği tarafından alınması mümkün bulunmamaktadır. 

3. Dükkanlarla ilgili olarak ecrimisil konusu idarî yargıya intikal ettiğinden bu konuda 
şimdilik yapılacak başka bir işlem bulunmamaktadır. 

4. Ülkemizin değişik bölgelerinde halk tarafından yapılan İmam Hatip Liseleri ile ilgili 
çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığınca sürekli izlenmekte ve gerekenler yapılmaktadır. 

5. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığına görevlerini en iyi bir şekilde 
yürütebilmesi için Devlet Bütçesinden imkânlar nisbetinde ödenek verilmektedir. 

İbadethanelerin ve Kur'an Kurslarının yapımı maksadıyla Başkanlığımıza tahsis edilen öde
nekler aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre kullanılmaktadır. 

Bu amaçla; 9.8.1981 gün ve 17423 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri 
Başkanlığı bütçesinin "Dernek, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yardım" Ödeneğinin Dağı
tım Esaslarını Gösterir Yönetmelik gereği kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile tespit edilen dernekler ile vergi muafiyeti bulunan Vakıflara ait cami ve Kur'an Kursu binası 
inşaatlarının tamamlanması için gerekli ödenek verilerek yapımı tamamlanmaktadır. Bunun 
için son 5 yıl içerisinde 246 adet cami ve Kur'an Kursu binası inşaatının yapımı için toplam 
8 000 000 000 TL yardım yapılmıştır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yatırım bütçesi ile de gündüzlü, yatılı ve bölge yatılı Kur'an 
Kursu binalarının yapımı gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla; son 5 yıl içerisinde 39 810 000 000 
TL. ödenekle 34 adet Kur'an Kursu binası inşaatından 17 adedi tamamlanmış olup, diğerleri
nin yapımı devam etmektedir. 

Ayrıca, cami ve Kur'an Kursu inşaatlarının tamamlanabilmesi için 1993 yılı bütçesi ile 
4 000 000 000 (Dörtmilyar) TL ve yine yatırım bütçesiyle de 25 000 000 000 (Yirmibeşmilyar) 
TL ödenek ayrılmıştır. 
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Bunlara ilaveten Vakıflar Genel Müdürlüğü kendi bütçesinden camilerin bakımı, onarı
mı, çevre düzenlemesi ile restorasyonunu yapmaktadr. 

Yine Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce de camisi olmayan köy ve kasabalara bir prog
ram dahilinde cami yaptırılmaktadır. 

3. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Doğu ve Güneydoğuda gözaltına alın
dıktan sonra öldüğü iddia edilen vatandaşlara ilişkin sorusu ve /çişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/468) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Nizamettin Toğuç 
Batman 

Batman'da 21.10.1992'de güvenlik güçleri tarafından gece evinden gözaltına alınan Ra
mazan Altunsöz; gözaltında bulunduğu sırada 28.10.1992 tarihinde hastaneye kaldırılmış, du
rumunun ciddî olmasına rağmen tekrar sorguya götürülmüş ve 31.10.1992 tarihinde ölü olarak 
ailesine teslim edilmiş. Ölüm nedeni: Ceset üzerinde yapılan incelemede işkence izlerine rast
lanılmıştır. Akciğerdeki doku içi kanama ve Akut erozif Gastrite bağlı kanama diye iddia edil
miştir. 

1. Gözaltına alınmadan önce hiçbir sağlık problemi bulunmayan bir insanın bu kadar 
kısa bir sürede ölümüne yol açan neden ne olabilir? 

2. 28.3.1992'de Burhan Selikli, 24.4.1992!de Mehmet Yılmaz, 31.10.1992'de Ramazan Al
tunsöz ve bu üç şahsın Batman'da gözaltına alındıktan birkaç gün sonra ölmeleri sizce tesadüf 
müdür? 

3. Devlet, gözaltına aldığı bu insanların can güvenliğinden sorumlu değil midir? Yaşam 
hakkı devletin güvencesi altında değil midir? 

4. Gözaltında iken aniden rahatsızlanan tutukluların ailelerine haber veriliyor mu? 
5. Ramazan Altunsöz'ün cinayet soruşturması yapılmış mıdır? Ceset üzerinde yeni bir 

otopsi yaptırıp inceleme sonuçlarını yakınlarına bildirmeyi düşünüyor musunuz? 
6. Doğu ve Güneydoğuda 1992 yılı başlangıcından itibaren şimdiye kadar gözaltında iken 

ölenlerin sayısı ne kadardır? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 18.12.1992 
. Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-341476 
Şube : Top.Ol-(E) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

ligi : T.B.M.M. Başkanlığının 16.11.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 
-7/468-2817/13915 sayılı yazısı. 
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Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bölücü terör örgütü adına faaliyette bulunmak, iki vatandaşın öldürülmesi olayına katıl
mak, örgüte kuryelik yapmak ve örgütün silahlarını saklamaktan dolayı 23.10.1992 tarihinde 
gözaltına alınan Ramazan Altınsöz, rahatsızlığını beyan etmesi üzerine 28.10.1992 günü Bat
man Devlet Hastanesine sevkedilmiştir. 

Yapılan muayenesinde, rahatsızlığının hayati tehlike arzetmediği anlaşılan sanık Emniyet 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 30.10.1992 günü tekrar hastalandığını ileri süren Ramazan Al
tınsöz aynı gün Devlet Hastahanesine gönderilerek Peptik ülser teşhisi ile Dahiliye servisine 
yatırılmıştır. Tedavi sürerken gastrite bağlı kanama sonucu 31.10.1992 günü hayatını kaybettiği 
olaya el koyan Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen otopsi raporu ve hastahanece 
hazırlanan ölüm tutanağından anlaşılmıştır. 

21.10.1992 günü evinde yapılan aramada, 2 adet uzun namlulu silah, 6 adet şarjör, 4 adet 
el bombası, bol miktarda mermi ve bölücü terör Örgütüne ait propaganda kasetlerinin bulun
ması üzerine gözaltına alınan Cibrail oğlu 1926 doğumlu Mehmet Yılmaz, yaşı nedeniyle ra-. 
hatsızlığını beyan etmesi üzerine 23.4.1992 günü önce sağlık,ocağına, sonra Devlet Hastahane
sine götürülmüş, hastahanede Nöroloji Uzmanı bulunmaması sebebiyle aynı gün Diyarbakır 
Tıp Fakültesine sevk edilmiş olup, tedavi sürürken 26.4.1992 günü vefat etmiştir. 

Bölücü terör örgütü ile doğrudan ilişkisi olan ve faaliyetlerine katılan Burhan Serikli ise, 
8.3.1992 tarihinde Batman İl Jandarma Alay Komutanlığınca gözaltına alınmıştır. Adı geçen 
şahıs sorgu merkezinde kendisini asmak suretiyle intihar etmiş olup, olaya Batman Cumhuri
yet Başsavcılığı bizzat el koymuştur. Yapılan otopsi ve soruşturma sonucu, olayda kasıt ya da 
ihmal unsuru görülmemiştir. 

Devlet gözaltına aldığı insanların can güvenliğinden sorumludur. Yaşam hakkı devletin 
güvencesi altındadır. Gözaltına alınanlar ile gözaltında iken rahatsızlananların ailelerine en seri 
şekilde haber verilmekte ve tedavileri için her türlü önlem alınmaktadır. 

Arz ederim. 
- . İsmet Sezgin 

„ İçişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergiider'in, yolsuzluk dosyalarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/567) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. Orhan Ergüder 

İstanbul 

Bazı Basın organlarında ve Meclisteki görüşmelerde yolsuzlukların üzerine gittiğimizi ve 
Bakanlığınıza ulaşan 800 konudan 500'e yakınının incelemesini tamamladığınızdan, araların
da önemli olan 106 dosyadan 70'inin savcılıklara intikal ettirildiğinden ve 17 trilyon'zararın 
olduğundan sözetmektesiniz. 

— 432 — 



T.B.M.M. B : 46 18 . 12 . 1992 O : 2 

Bu duruma göre; 
1. Kesin olarak şu ana kadar savcılıklara intikal eden dosya adedi 70 midir? 
2. Bu 70 dosyanın devlete getirdiği toplam zararın miktarı ne kadardır? 
3. Bu dosyalar işlem görmek üzere hangi adlî mercilere intikal ettirilmiştir? İntikal etti

rilen dosyalar hangi kuruluş ve kişilere aittir? 
4. Haklarında soruşturma yapılıp ta neticelendirilerek cezaî müeyyide uygulananlar var 

mıdır? Varsa bu kuruluş ve kişiler kimlerdir? Karârlar hangi mahkemelerden çıkmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 16.12.1992 

Sayı : B.02.0.009/2.01-5183 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Kan. Kar. Md. 10.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/567-3102/14765 sayılı 
yazınız. 

tlgi yazılan ekinde intikal ettirilen, İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder tarafından 
verilmiş bulunan soru önergesi ile ilgili cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 

Yolsuzlukların takip ve sonuçlandırılması ile görevli Bakanlığımın koordinasyonunda yü
rütülen çalışmalar sırasında, sonuçlanan, C. Savcılıklarına intikal ettirilen ve kamu davası açı
lan dosya sayısı sürekli değişmektedir. 

15.12.1992 tarihi itibariyle, 
1. İncelenmesi ve soruşturması tamamlanarak C. Savcılıklarına intikal ettirilen dosya sayısı 

95'dir. 
2. Bu dosyaların Devlete getirdiği toplam zararın kesin miktarım ifade etmek mümkün 

değildir. Bugün için, yetkili denetim organlarınca incelenmekte olan konularla, C. Savcılıkla
rına intikal eden konular ve görevli mahkemelerde kamu davası ikame edilen konuların malî 
portesi yaklaşık 26 trilyon liraya ulaşmaktadır. 

3. Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda, T.C.K. açısındansuç işlendiği kanaâ-
tına varıldığı hallerde, soruşturmayı yapan merci tarafından yetkili C. Savcılıklarına suç duyu
rusunda bulunulmakta, C. Savcılıklarınca yapılan değerlendirilme neticesinde kamu davası açıl
masına gerek görülürse, yetkili mahkemeler nezdinde ceza davası açılmaktadır. 

Halen C. Savcılıklarına intikal ettirilen konulardan çeşitli mahkemeler nezdinde 44 kamu 
davası açılmış bulunmaktadır. Davaların önemli bölümü, Ankara ve İstanbul mahkemelerinde 
görülmektedir. 

Gerek C. Savcılıklarında incelenmekte olan ve gerekse kamu davası açılan konular, esas 
itibariyle, bir kısım kamu bankaları, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., PTT, Kalkınma Bankası, TURBAN Turizm A.Ş., İGSAŞ 
gibi kuruluşlarla ilgili bulunmaktadır. 

4. Bugüne kadar, haklarında Kamu Davası açılıp da, yapılan mahkeme sonucunda iki 
konuda mahkumiyet kararı verilmiştir. 

Bunlar : 
— T. Kalkınma Bankası'nca bir kısım firmalara haksız destekleme primi ödemesine se

bep olan personel hakkında Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış 
olup, sanıklar 3'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmışlardır. 
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— Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastahanesinde görevli 2 sanık hakkında Anka
ra 8 inci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış olup, sanıklar 4'er yıl 8'er ay hapis 
cezasına çarptırılmışlardır. 

Her iki dava da Yargıtay aşamasındadır. 
Bilgilerine arz ederim. 

Orhan Kilercioğlü 
Devlet Bakanı 
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Türkiye. Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
46 NCI BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1992 Cuma 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

\ 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı ; 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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. 




