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A) Sözlü Sorular ve Cevapları 55 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorap-
çıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat 
farkına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/283) 55 

2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Dem'irtaş'ın, Hatay'ın Anavatana ilhakından 
sonra toprakları Suriye'de kalan vatandaşları
mıza dağıtılan topraklara ilişkin sözlü sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoç'in'in cevabı (6/238) 56:57 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü ln , Şekerbank tarafından pancar koopera
tiflerine verilen krediye ilişkin. Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/250) 57 
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4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/251) 57:58 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü" 
in, Manisa - Karakurt Barajı projesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 58 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ' 
in, ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okul
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/254) 58! 

7. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'in, ad
lî teşkilatta görev yapan hâkim ve savcılara 
ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in cevabı (6/263) 58:60 

8. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/265) 60 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bant-
oğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsiz
lerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/267) '60 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Muğla - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik 
santrallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 60 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum İlinde yaptırılan dep
rem konutları için bir firmaya fazla ödeme 
yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı İsmail Safa Giray' 
in cevabı (6/269) 60:63 

12. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
Eti'bank'ın verdiği kredilere ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/270) 63 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yüksel
tilme nedenlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/271) 63 

14. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Çayırhan bölgesindeki soda madeninin işlet
me hakkına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 63 

15. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Çayırhan kasabasında kurulacağı 'iddia edilen 
soda tesislerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/273) 63 
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lü soru önergesi (6/274) 63 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Vec'ih'i Atak-
lı'nın, Şanlıurfa tündeki kamu kuruluşlarının 
başka illere naklediliş'ine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/275) 63 

18. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin' 
in, bazı bakanların Federal Almanya gezisine 
'ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın cevabı (6/276) 63:64 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 88 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nlaflban't-

oğlu'nun, bayram tebrik kartlarının standart 
'hale getirilmesine ilişkin 'Barbakandan sorusu 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, 

Kuveyt'e yaptığı seyahat hakkında gündem dışı açık
lamada 'bulundu. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ, Başbakan'ın Iran 
ile ilgili basında çıkan beyanatına ilişkin gündem dı
şı bir konuşma yaptı; Devlet Bakam A. Mesut Yıl
maz da bu konuşmaya cevap verdi. 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil de tütün üre
ticileri konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkındaki Mec
lis Soruşturması önergesinin, gündemin «Özel Gün
demde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve 
Meclis Soruşturması açılıp açılmaması konusundaki 
görüşmelerin Genel Kurulun 21 Şubat 1985 Perşem
be günkü Birleşiminde yapılmasına; 

T C Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1982 yılı 
bilanço ve netice hesaplarına ait Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonu Raporunun, gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak tşler» kısmında yer alması 
ve görüşmelerin Genel Kurulun 27 Şubat 1985 Çar
şamba günkü Birleşiminde yapılmasına; 

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün içinde 
'bulundukları durumun görüşülmesini ve bu konuda 

Sayfa 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata'soy'un yazılı 
cevabı (7/337) 88:89 

2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Si
vas İlindeki askerî kuruluşların kaldırılma ne
denlerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Ba
kanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı (7/342) 90 

VII. — K A N U N TASARı VE TEKLIF
LERIYLE KOMISYONLARDAN GELEN 
DIĞER İŞLER 64 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hük
münde Kararnamenin iBazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; 
Anayasa komisyonları raporları (1/118, (1/513) 
(İS. Sayısı : 251) 64:88 

millî bir politikanın geliştirilmesini sağlamak ama
cıyla açılmasına karar verilen genel görüşmenin, gün
demin «Özel Gnüdemde Yer Alacak tşler» kısmında 

. yer alması ve görüşmelerin 20.2.1985 Çarşamba gü
nü yapılmasına, 

Görüşmelerde hükümet adına yapılacak konuşma
ların süre ile sınırlı olmamasına ve 

Genel Görüşmenin çalışma süresi içinde tamam
lanamaması halinde çalışma süresinin görüşmelerin 
bitimine kadar uzatılmasına; 

Dair Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Aydın Milletvekili İskender Cenap Ege'nin Mil

liyetçi Demokrasi Partisi üyeliğinden ve bu parti 
kontenjanından seçilmiş bulunduğu TBMM Başkan-
vekilliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Milletvekili E'bübekir Akay'ın, trança 
Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yaralanan Va
tandaşlarımızın Tedavilerine ilişkin (6/246) sözlü so
rusuna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Ay
dın ve 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Trona Ma
deni İşletme Hakkına İlişkin (6/258) «özlü sorusuna 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel, 
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Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara kar
şı görüşlerini açıkladılar. 

lîçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mushafları İn
celeme Kurulunun, İstanbul'dan Ankara'ya Nakle-
diliş Nedenine İlişkin (6/262) sözlü sorusuna Ada
let Bakanı M. Necat Eldem cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250), 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/251), 
Manisa Milletvekili İsmet Turhang'il'in (6/252) 

vo 
Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbaritoğlu'nun 

(6/267) sözlü soru önergeleri mehil' verildiğinden; 
Hatay Milletvekili A'bdurrahman Demirtaş'ın 

(6/238) sözlü soru önergesi, soru sahi'bi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/254) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/265) 
sözlü soru önergesi, ilgili bakan Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/263) sözlü so
ru önergesi de, soru sahibinin birden fazla sorusunun 
gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince; 

Ertelendiler 
Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/264) sözlü so

ru önergesi, soru sahi'bi ikinci cevap gününde de Ge- . 
nel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

Tasarılar 
1. — Köy Kanununun 74 üncü Maddesine Bir 

Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/644) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.2.1985) 

2. — '2797 Sayılı Yargıtay Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/645) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1985) 

3. — 2978 Sayılı Ücretlilere Vergi ladesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/646) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.2.1985) 

name ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/118, 1/513) (S. Sayısı : 251) ilgili bakan Genel 
Kurulda* hazır bulunmadığından ertelendi. 

İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin iBazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Karar
nameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında '(1/108, 1/503) (S. Sayısı : 238) ve 

17.7.1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük 
Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında 2.5.1983 Tarih ve 62 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, ile 'bu Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 6.9.1983 Tarih ve 81 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair (1/28, 1/29) (S. Sayısı : 252); 

Kanun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamla
narak kabul edildi ve kanunlaştılar. 

19 Şubat 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhdim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Çankırı Adana 
Saffet Sakarya Cüneyt Canver 

Teklif 

1. — Çorum Milletvekili İhsan Tom'buş'un; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük Teklifi (2/203) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.2.1985) 

Tezkere 

1. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Yasa
ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi.(3/694) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.24985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 2 . 1985 Pazartesi 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgünlün, şe

ker pancarı 'fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/281) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13J2J1985) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 'körlerin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon merkez
lerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanıridan sözlü sioru önergesi (6/28'2) (Baş
kanlığa (geliş tarihi : 14.2.1985) 

3. — Çorum Milleitvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum illinde şeker fabrikası kurulup kurulmayacağına 
ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (Baş
kanlığa geli§ tarihi : 14.2.1985) 

4. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, tü
ttün üreticilerinin bazı sorunlarına ilişlkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü Soru önergesi (6/285) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14,2.1985) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezît'in, Kahramanmaraş - Adana karayolunun, 
Kömürler - Bahçe ara'sıridaki bölümüne ilişkin Ba-
yıridıriık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/286) {Başkanlığa ıgeliş tarihi : 14.2,1985) 

6. — Aŷ dın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, tif
tik ve yapağı satış kooperatiflerinde çahşan persone
lin maaşlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/287) (Başkanlığa 'geliş tarihi : 
14.2,1985) 

7. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, kamu ku

rum ve kuruluşlarındaki elektrik tüketimine ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/390) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1985) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnen-
oğlu'nun, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosu'nun bir 
gazeteye verdiği iddia edilen demece ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/391) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 14.2.1985) 

3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirdin, ka
patılan Cenevre Konsolosluğuna ilişkin Dışişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa ge
liş tarihi i 14.2.1985) " 

4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, öde
miş - Beydağ yolu yapımına ilişkin Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/393) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1985) 

5. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, İz
mir - Kirai İlçesine bağlı bazı köylerin içme suyu 
ihtiyacına ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.2.1985) 

6. — Hakkâri Milletvekili Lezgin Ünal'ın-, Hak
kâri İli Bağışlı Nahiyesindeki televizyon bölge verici 
istasyonuna ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/395) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1985) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ka
mu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İş
ler Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/396) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.2.1985) 

8. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ba
lıkesir - Burhaniye İlçesi kanalizasyonuna ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/397) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 15.2.1985) 
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Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 26 

ncı Maddesine »Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Hükmün'de Kararname (1/648) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1985) 

Tasarı 
1. — Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesi

nin Hukukuna Müteallik Kanunun 4 üncü Maddesi-
'riin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/647) 
(Sağlık ve Sosyal fişler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.2.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, Aka
demik uriyan verilen sanatçılara ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerges'i 
(6/289) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1985) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, emekli 
maaşı ödeyen bankalar arasındaki farklı uygulama
ya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/290) (Başkanlığa geliş tarihi : 
118.2,1985) 



T. B. M. M. B : 62 19 . 2 . 1985 O : 1 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Uşak Mille'tve'kili Yusuf Demir'in, Beledi

yelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/398) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.2.1985) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan sayın üyelerin burada ol
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, İngil- ı 
tere Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe'un Ankara' 
yi ziyareti konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Dışişleri Baka
nımız Vahit Halefoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Sir 
Geoffrey Howe'un Ankara'yı ziyareti münasebetiyle 
izlenimlerini yüce Meclise arz edecektir. 

Sayın Vahit Halefoğlu; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dost ve müt
tefik ingiltere'nin Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Ho-
we'un, geçen hafta ülkemize yapmış olduğu ziyaret 
hakkında yüce Meclise bilgi sunmak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Türk - ingiliz ilişkileri çok uzun bir geçmişe, acı 
ve tatlı tecrübelere dayanan sağlam bir temele sahip
tir. insanlar arasında olduğu gibi ülkeler arasında da 

2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefliğinde görevli b'ir memura ilişkin 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/399) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.2.1985) 

. n O -

(Erzurum Milletvekili İlhan Aras'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

gerçek dostluklar zor günlerde ortaya çıkar. Ülkemi
zin 1980 öncesi ve sonrasında geçirdiği buhranlı dev
rede ingiltere'nin tutumu, sorunlarımıza yaklaşım 
tarzı bu gerçek doğrultusunda olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ingiliz Dışişleri Bakanı ile 
gerek baş başa, gerekse heyetler halinde görüşmeler
de bulunduk. Kendisi ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı
mız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edildi. Dışişleri ve Millî Savunma 
Komisyonuna mensup bir kısım arkadaşlarımızla bir 
araya geldi. Ayrıca Millî Savunma Bakanımızı da zi
yaret etti. 

Bu temaslarda, tahmin buyurulacağı üzere, ele alı
nan konuların başında, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri 
gelmiştir. Biz, «Batı ile ilişkiler» derken, başta NATO, 
Avrupa Konseyi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ol
mak üzere, tüm Batılı kuruluşları ve Batı ülkeleri 
hükümetleriyle parlamentolarım bir arada mütalaa 
ediyoruz. Bu kuruluşların bir kısmında haklı şikâyet
lerimiz var; bunları dile getirdik. Ülkemizin koşul-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ledin Barlas 
KÂTİP ÜYELER : Cenneti Özbiflen (Kırkkıretö), Cüneyt Canver (Adaııa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini açıyorum, 

IH. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL, KURULA SUNUŞLARI 
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larına uygun en güvenceli ve en süratli tarzda, de
mokrasiyi bütün icaplarıyla yerleştirme yolunda bü
yük mesafe'aldığımız bir devrede, Batı ile ilişkileri
mizin gittikçe azalan ölçüler içinde dahi olsa, hâlâ 
bazı pürüzler taşımasına anlam Veremediğimizi izah 
ettik. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, muhatabımız, 
bu konularda ikna edilmek ihtiyacında değildi. Başta 
Avrupa Ekonomik Topluluğu olmak üzere, Türkiye' 
nin Batı ile ilişkilerinin tam işlerliğe kavuşması için 
İngiltere Hükümetinin gerekli her türlü desteği gös
termeye devam edeceğini ve bu politikanın kendileri 
için öncelik arz ettiğini, çeşitli kademelerde yaptığı 
temaslarda ifade etti. Müşterek basın toplantımızda 
da ayrıca bu hususları vurguladı. 

Avrupa'nın «büyük» diyebileceğimiz diğer ülkele
rinin yetkililerinden de benzeri sözleri dinliyoruz. Ar-
tik bu sözlerin ve vaatlerin bir an önce fiiliyata intika
lini beklemek hakkımızdır. 

Saygıdeğer miletvekilleri, görüşlerimizde Kıbrıs'la 
ilgili son gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulun
duk. Ocak ayındaki New York Zirvesinin olumlu so
nuç vermemesiyle bir fırsatın kaçırılmış olduğu husu
sunda mutabık kaldık. Diğer birçok müttefikimiz gibi, 
İngiltere de soruna Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinin gözetiminde, iki toplum arasında yapılacak mü
zakereler yoluyla çözüm bulunmasını temenni et
mektedir. Biz bu görüşe katıldığımızı ve gerekli ha
zırlıkların dikkat ve titizlikle tamamlanmasından son
ra yapılacak görüşlerin yarar sağlayacağı görüşünde 
olduğumuzu ifade ettik. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde seçim ve anayasa değişikliğiyle 
ilgili olarak yürütülen çalışmaları, demokratik haya
tın tabiî bir icabı olarak gördüğümüzü kaydettik. 
Kıbrıs Rum tarafının ve halihazır Yunan Hükümeti
nin tüm uyuşmazlığına rağmen, Sayın Denktaş'ın mü
teakip görüşmeler için kapıyı açık bırakmış olması
nın Türk tarafının iyi niyetinin bir işareti olarak ka
bul edilmesi gerektiğini kendilerine izah ettik. 

Yüce Meclisçe de bilindiği üzere, New York'ta 
Kıbrıs Türk tarafı, Birleşmiş Milleter Genel Sekrete
riyle tam bir uyum içinde, sunulan anlaşma taslağını 
tümüyle kabul edebileceğini beyan etmiştir. Eğer 
bir anlaşmaya varılamadıysa, bunun sebebini Kıbrıs 
Rum tarafının ve onun arkasındaki Yunanistan'ın 
bizce malum olan art niyetlerinde aramak gerekir. 
Bunları muhatabımıza anlattık. Sorunun çözümünün, 
iki taraf arasındaki müzakerelerden geçtiğini ve Bir-
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leşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyo
nunu desteklemeye devam ettiğimizi belirttik. 

Sayın milletvekilleri, terörizmden büyük zararlar 
görmüş iki ülkenin dışişleri bakanları olarak, uluslar
arası terörizmin günümüzde aldığı büyük boyutlar 
üzerinde önemle ve ayrıntılarıyla durduk. İngiltere 
de, bizim gibi, uluslararası terörizmin ancak uluslar
arası bir iş ve güç birliği çerçevesinde mücadele ile 
önlenebileceği düşüncesindedir. Bu alanda aramızda 
mevcut olumlu işbirliğinin daha da geliştirilmesini 
kararlaştırdık. 

Muhterem milletvekilleri, İngiltere ile ilişkilerimiz, 
gerek siyasî alanda gerekse ekonomik ve ticarî alan
larda normal seyri içinde ve memnuniyet verici bir 
tarzda yürümektedir. Her iki taraftan gelen - giden 
heyetlerin gittikçe sıklaşması, parlamentolar arasın
da olumlu bir diyalog kurulmuş bulunması ve özel
likle İngiliz Dışişleri Bakanının Sayın Meclis Başka
nımızı ziyareti sırasında, burada, yüce Mecliste, Ge
nel Kurulda Türk - İngiliz Dostluk Grubunun kurul
masının kararlaştırılmış olması bunun güzel işaretleri
dir. 

Bu nedenle, ikili ilişkilere konu teşkil eden husus
lardaki görüşmelerimiz, daha ziyade karşılıklı temen
nilere inhisar etmiştir. Bu temennilerin başında şüphe-

v siz ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi, özellik
le ticaret hacminin artırılması gelmiştir. İngiltere'den 
yıllık ithalatımız 450 milyon dolar, yıllık ihracatımız 
ise 250 milyon dolar civarındadır. Görüşmelerimizde 
bu rakamların tatmin edici olmadığı ve ayrıca ülke
miz aleyhine sonuç veren farkın kapatılması gerektiği 
hususlarına değindik. İngiliz meslektaşım gerek bizim
le konuşmalarında, gerek basına vaki beyanlarında 
ülkemizde kaydolunan ekonomik gelişmeyi memnuni
yetle izlediklerini ifade etti. Sayın Başbakanımızla 
görüşmesinden sonra bu husustaki kanaatinin daha da 
kuvvetlendiği izlenimini edindik. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdaki konuara ilave
ten, İngiliz Dışişleri Bakanı ile uluslararası çeşitli so
runlara da değindik. Bunların başında İran - Irak Sa
vaşı gelmekte idi. Ben bu konuda yüce Meclisimizce 
de bilinen görüşlerimizi kendisine açıkladım. Sir Ge-
offrey Lübnan'daki gelişmeler üzerinde durdu ve İs
rail kuvvetlerinin çekilmesiyle hâsıl olabilecek boşlu
ğun Birleşmiş Milletler kuvvetleriyle doldurulması 
hususuna verdikleri önemi belirtti. Ben bu hususta 
Birleşmiş Milletler Barış Gücünün olumlu bir rol oy
nayabileceğini kabul etmekle beraber, Lübnan soru-

5İ — 
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nunun Ortadoğu sorunundan tecrit edilemeyeceğini, 
Ortadoğu'da barışın tesisi için ise Filistinlilerin kendi 
devletlerini kurma hakkı dahil şelf - determinasyon 
hakkının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve Filistin 
Kurtuluş Örgütünün desteklenmesi gerektiğini belirt
tim. 

Sayın milletvekilleri, Doğu - Batı ilişkileri de üze
rinde durduğumuz önemli hususlardan biri oldu. 
önümüzdeki mart ayında Amerika Birleşik Devlet
leriyle Sovyetler Birliği arasında Cenevre'de başlaya
cak olan silahsızlanma görüşmelerinin olumlu sonuç 
vermesinin Doğu - Batı ilişkilerinin düzeltilmesinde 
yeni bir dönemin başlangıcını teşkil edeceği bilinmek
tedir. 

Ankara'ya Bükreş ve Sofya üzerinden gelen ingi
liz Dışişleri Bakanı, Rumen ve Bulgar yetkililerinin 
de aynı görüşü paylaştıklarını ve iki blok arasındaki 
ilişkilerin iyileştirilmesini samimî olarak istedikleri iz
lenimini edindiğini ifade etti. 

Yunanistan Hükümetinin gerek bize yönelik, ge
rekse ittifakın temel prensiplerine aykırı olan davra
nışları ve NATO dayanışmasına ters düşen politikası 
üzerindeki görüşlerimizi açıkladık. Halihazır Yunan 
Hükümetinin sorumsuzca yürütmekte olduğu macera
cı politikanın yaratacağı ciddî tehlikelere müttefik İn
giltere'nin Dışişleri Bakanının dikkatini çekmekte ya
rar gördüm. Yunanistan ile aramızda mevcut ihtilaf
ların, diyalog ve müzakere yoluyla çözümlenebileceği
ni ve ikili ilişkilerde kaydedilecek müspet yöndeki 
gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözümü için de elve
rişli bir ortam yaratacağım söyledim. 

NATO ile irtibatlı olarak, yeniden canlandırılma
sına gayret gösterilen Batı Avrupa Birliği konusunu 
di ele aldık. Batı ülkeleri arasındaki siyasî, ekonomik, 
askerî işbirliğini, geniş, etkili bir-şekilde sağlayan NA
TO ve Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi kuruluşlar 
mevcut iken, bu kuruluşlara üye 7 devletin, aralarında 
yeni bir kulüp kurmalarının yol açabileceği ayrıcalık
ları muhatabımın dikkatine getirdim. 

Aynı araştırma içinde bulunduğumuz diğer müt
tefiklerimiz gibi İngiltere Dışişleri Bakanı da Batı Av
rupa Birliğinin şekillendirilmesi çalışmalarının henüz 
devam etmekte olduğunu, bu çalışmalarda 7'ler dışın-
dakf NATO ve AET ülkeleri ile etkili bir fikir alışve
rişi mekanizmasının kurulmasına ve özellikle bu bir
liğin NATO'nun alternatifi olmayıp, ittifakı tamam
layıcı bir unsur olmasına özen gösterileceğini ifade 
etti. 
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Saygıdeğer milletvekileri, İngiltere Dışişleri Baka
nının Sayın Meclis Başkanımızla ve komisyon üyesi 
arkadaşlarımızla yaptığı görüşmeler, Türkiye'de de
mokrasiyi kökleştirme azim ve kararlılığının en yet
kili şahsiyetler tarafından ifadesine imkân vermesi 
açısından çok yararlı olmuştur. 

Sonuç olarak şunu arz edebilirim ki, bu ziyaretin 
gerek dost ve müttefik ingiltere ile gerekse Batı ile 
ilişkilerimizin daha da kuvvetlendirilmesinde olumlu 
bir adım teşkil ettiği açıktır. 

Saygıyla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halefoğlu. 
2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 1985 Genç

lik Yılı münasebetiyle üniversite öğrencilerinin so
runları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın' 
in, aniversite öğrencilerinin sorunlarıyla ilgili 1985 
Gençlik Yılı münasebetiyle gündem dışı söz isteği 
vardır. 

Buyurun Sayın Ruşan Işın. (HP sıralarından al
kışlar) 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 1985 yılı Uluslararası Gençlik Yılı 
olarak ilan edilmiş ve tüm dünyada olduğu gibi ül
kemizde de kutlanmaktadır. 

Türk Ulusu olarak gençliğe değer veren ve yarın
larımıza güvenle bakan bir toplumuz. Büyük Önder 
Atatürk, ülkeyi önce Türk gençliğine emanet etmiş
tir. Türk toplumu olarak gençliğin dünyada tek bay
ramı olan bir toplumuz. Dünya devletleri, gençliğine 
ancak 1985 yılında değer vermiş olmasına karşın, biz 
İstiklal Harbinin sonunda Cumhuriyetin ilk yılların
da gençliğe değer vermiş bir toplumuz; ama bugün 
bu değerleri kaybetme pahasına, katı kurallar içeri
sinde bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sosyal barış, eğitimde af 
ülkemiz için en önemli konulardan birisidir. 12 Ey
lül 1980'den geriye baktığımızda; gençlerin ideolo
jik fikirlerde kullanılmak istendiğini ve çeşitli gö
rüşlerde gruplara bölündüğünü, okullarda bazı öğ
retmenlerin, gençliğin bilgisine değil, siyasal düşün
cesine göre not verdiğini, sınıf geçirdiğini veya sınıf
ta bıraktığını görütfüz. O dönemde yetişen öğrenciler 
yeterli ölçüde eğitilememişlerdir. Büyük bir gençlik 
kitlesi suçlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, gençliği küskün bir toplum 
halinde bulunuyoruz. Bu gençliği kazanmamız ge
reklidir. Bu yapılmadığı takdirde, bu gençler geçmi
şin izlerini içlerinden silemeyecekler, bu da gelecek
te ülke için büyük sorunların başlangıcı olacaktır. 

52 — 
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Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız, Gençlik Yılı 
nedeniyle yaptığı konuşmada, «Gençliğine önem ver
meyen, gidişatını takip etmeyen, problemlerine eğil
meyen ülkeler, bir zaman gelecektir, gençliğine sa
hip çıkan ülkelerin lokması olacaktır» demektedir. 
Doğrudur; gençliğimize sahip çıkmamız ve gelecek
te ülkeyi, sahip çıktığımız bu gençliğe bırakacağımız 
en doğal şeydir. Bu gençliğe sahip çıkarsak ülkenin 
geleceğinden endişemiz olmaz. Sahip çıkmaz isek, 
ülkenin geleceğinden de endişe duymak mecburiye
tindeyiz. Eğitimde reform; sanayileşen, gelişen top
lumların en önemli sorunlarından biridir. Eğitimde 
büyük yatırım kayıplarımız vardır. Gençler yıllarca 
bekletiliyor; sonra plansız bir eğitim sonucu sokağa 
atılmak isteniyor. Verimli bir eğitim politikası izle-
mak zorunludur. 

Değerli milletvekilleri, gençlik yılı olan 1985 yı
lında bazı üniversitelerde, vize sınavlarında başarılı 
olamayan öğrencilerin kayıtları silinmeye başlanmış
tır. Gençlik yılında gençliğe hediyemiz bu mudur? 
Bu gençliğin üniversite sıralarına hangi güçlükler içe
risinde geldiğini hepimiz biliyoruz. Üniversitelerin 
başında bulunan YÖK'ün, gençlik yılında herkesten 
daha çok sorumluluk duyacağı yerde, gençliğe ver
diği bu mükâfatı milletin kürsüsünden kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde yalnız tek dersten vize alamayan 50 ci
varında öğrencinin kayıtlarının silinmesi için, Öğren
ci tşlerı Bürosu tarafında n öğrencilere duyuru ya
pıldığını üzüntü ile takip etmekteyim. Aynı konu 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri için de var
dır. Fakülte dekanından bu konuda bilgi istedim ve 
tek dersten vize alamayan öğrencilerin, tekrar vize 
sınavlarına bir defa daha alınabilme olanağının müm
kün olup olamayacağını sordum. Fakülte dekanı, 
YÖK kararı olmadan, öğretim görevlilerinin, öğren
ciler için bir sınav hakkı daha verilmesi hususunda 
yetki kullanamayacağını ifade ettiler ve sorunun YÖK 
olduğunu beyan ettiler. Nedir bu YÖK? Gençliğin bir 
anda sokağa atılmasına nasıl müsamaha edebilir? 

12 Eylül 1980 öncesinde okullarda anarşinin kol 
gezdiği dönemin genç dimağları, bugün üniversitede 
öğrenimini sürdürme mücadelesi veriyor. O dönem
lerde yeterli eğitimi alamadılarsa, bunun sorumluları 
kimlerdir? 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Işın. 
RUŞAN IŞIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 

Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, geçmişin okul ıstıraplarını 

hâlâ içinde taşıyan bu gençliğin üniversitede gerekli 
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başarıyı sağlayamaması normaldir. Onları yeniden ye
tiştirmek ve topluma kazandırmak dururken sokağa 
atmak neyi çözümleyecektir? 

Değerli milletvekilleri, gençlik yılında, tüm dün
ya gençliğine değer vermeye çalışırken, bizim de ken
di gençliğimize sahip çıkmamız ve gerekirse kanun 
çıkarmak suretiyle, tüm üniversitelerden vize nede
niyle kayıtları silinmek listenen (Türkiye genelinde 
bir fakültede 50 öğrenci ortalamasına göre değerlen
dirirsek) birkaç bin öğrencinin kayıtlarının silineceği 
endişesi, ülke açısından önemli bir olaydır. Üniversi
telerden vize nedeniyle kayıtları silinmek istenen bu 
birkaç bin öğrencimize sahip çıkmamız gerekir. Tüm 
milletvekili arkadaşlarımın bu sorumluluğu içinde ta
şıyacakları ve gençliğe sahip çıkacakları inancı içe
risindeyim. 

Bu inanç içerisinde yetkililerin üniversite gençliği
mize sahip çıkmasını diliyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Irak'a gidecek olan Maliye ve Gümrük Ba

kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne ka
dar Maliye ve Gümrük Bakanlığına Sanayi ve Tica
ret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın, vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/694) 

BAŞKAN — Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar bölümünde Cumhurbaşkanlı

ğının 8 adet tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı bilgi
lerinize sunacağım. 

tik tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bağdat'ta yapılacak olan toplantılara katılmak üze

re, 12-15 Şubat 1985 tarihleri arasında Irak'a gide
cek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Maliye r ve Gümrük 
Bakanlığına Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Eği

tim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in 
dönüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığına Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/695) 
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BAŞKAN — 2 nci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 10-17 Şubat 1985 

tarihleri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in dönüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığına Tarım Orman ve Köy işleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Bayındır

lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönücüne 
kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/696) 

BAŞKAN — 3 üncü tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 13-16 Şubat 1985 

tarihleri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı î. Safa Giray'ın dönü
şüne kadar; Bayındırlık ve iskân Bakanlığına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Endonezya'ya gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Sa
vunma Bakanlığına Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/697) 

BAŞKAN — 4 üncü tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak ve savunma sanayii tesis

lerinde incelemeler yapmak üzere, 18-26 Şubat 1985 
tarihleri arasında Endonezya'ya gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı 

Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/698) 

BAŞKAN — 5 inci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye ile Arnavutluk arasında 19-24- Şubat 1985 

tarihlerinde Tiran'da yapılacak olan 1985 yılına ait 
Ticaret Protokolü görüşmelerine katılmak üzere, Ar
navutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Katar ve Birleşik Arap Emirliklerine gide

cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönü
şüne kadar Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/699) 

BAŞKAN — 6 ncı tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 - 26 Şubat 1985 

tarihleri arasında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri
ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına Devlet Baka
nı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Katara gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönüşüne kadar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/700) 

BAŞKAN — 7 nci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 - 26 Şubat 1985 

tarihleri arasında Katar'a gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin dönü-
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süne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerimize sunarım. 

(Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Brunei'ye gidecek olan Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı Sudi Türel'in dönüşüne kadar Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/701) 

BAŞKAN — 8 inci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Brunei millî günü kutlama törenlerine katılmak 

ve görüşmelerde bulunmak üzere, 19-27 Şubat 1985 
tarihleri arasında adıgeçen ülkeye gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynkalar Bakanı Sudi Türel'in dönüşüne 
kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ba
yındırlık ve İskân Bakanı I. Safa Giray'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis

yonunda açık bulunan üyeliğe Halkçı Parti Grubunca 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün aday gösterildi
ğine dair Başkanlık tezkeresi (5/34) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Buyurun okuyunuz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonun

da, açık bulunan bir üyeliğe Halkçı Parti Grubundan 
Hatay Milletvekili Sayın İhsan Gürbüz aday olarak 
gösterilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi (4/78) 

BAŞKAN — Bir istifa tezkeresi vardır, okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 
Kâtip Üyeliğinden istifa ettiğimi saygılarımla arz ede
rim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur 

1 inci sırada, Balıkesir Milletvekili Mustafa Ço-
rapçıoğlu'nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkı
na ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından sözlü soru
sunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu burada mı efendim? 
Yok. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan Milletvekili Sayın Mahmut Oltan Sungurlu aday gös-
bir üyeliğe seçim. terilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen-

Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan bir 1er... Kabul edilmiştir. 
üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Gümüşhane 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'm, 
Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları Suri
ye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara iliş
kin sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı (6/238) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Hatay Milletvekili Ab
durrahman Demirtaş'm, Hatay'ın Anavatana ilhakın
dan sonra toprakları Suriye'de kalan vatandaşlarımıza 
dağıtılan topraklara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş burada mı efen
dim? Burada. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk vatandaşlarının Suriye'de kalan mülklerine 

ilişkin aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygı ile rica ederim. 

Abdurrahman Dem'irtaş 
Hatay 

Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra Suriye hu
dutları içinde kalan Türk vatandaşlarına ait emlak, 
1966 yılında Suriye'de toprak reformuna tabi tutula
rak Suriyelilere dağıtılmıştır. Buna karşı devletimiz, 
hudutlarımız içinde kalan Suriye uyruklulara ait top
rakları 28.5.1927 tarih ve 1062 sayılı Kanun gereğin
ce, toprakları karşı tarafta kalan vatandaşlarımıza 
kaybettikleri toprakları nispetinde 20 ilâ 100 dönüm 
olmak üzere tevzi etmiş veya cüzi bir bedelle kiraya 
vermiştir. Ancak, 1978 yılında yayınlanan 91 sayılı 
genelge ile sözü edilen topraklar halk sahiplerinin elin
den alınarak, hak sahibi olmayanlara tevzi edilmiş 
veya kiralanmıştır. Bu durumda kanunî hakları elin
den alman vatandaşlarımız kendi geçimlerini temin 
edemez duruma düşmüşlerdir. 

,1. »Suriye'deki emlakından olan Türk uyruklula
rın kanunî haklarını ellerinden alan 91 sayılı kararı 
değiştirmeyi düşünüyor musunuz?. 

2. Bu vatandaşlara 1062 sayılı Kanunla verilen 
haklarını nasıl iade etmeyi planlıyorsunuz?. 

3. Sözü edilen toprakları 'bu vatandaşlarımıza es
kisi gibi cüzi bir bedelle kiralamayı tasarlıyor musu
nuz?. 

BAŞKAN •— Sayın Bakan Alptemoçin, buyuru
nuz efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurlarınıza, Ha-
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tay Milletvekili Sayın Abdurrahman Demirtaş'm 
sözlü soru önergesine cevap vermek üzere çıkmış 'bu
lunuyorum. 

Değerli üyeler, Suriye 'Hükümetince 1958 yılın
da yürürlüğe konulan Ziraî Reform Kanununun, Su
riye'de Türk emlakini tasfiye gayesini gütmesi üze
rine, Türkiye'deki Suriye emlaki üzerine, Bakanlar 
Kurulunun 1.10.1966 gün 6/7104 sayılı kararına ek 
yönetmelik uyarınca el konulmuştur. Anılan yönet
meliğin 27 nci maddesi, «Suriyelilere ait ve el konu
lan kültür topraklarından 'boş olanlar ile kira süre
si sona ermek suretiyle tahliye edilenler veya.tah
liyeleri sağlananlar, iktisadî icaplar göz önünde tu
tularak çıkartılan genelgelerle usulüne uygun şekilde 
idare olunur» hükmünü içermektedir. Bu yönetmeli
ğe göre, çıkartılan 3.8.1970 gün ve 40 sayılı Genel
ge ile öncelikle Suriye'de münhasıran çiftçilikle iştigal 
eden ve Nuriye'de mallarına el konulması sonucu baş
ka geliri kalmaması nedeniyle geçim sıkın I ısına düş
tüklerini iddia ve ispat eden vatandaşlarımıza kira
ya verilmesi, bunların ihtiyacı karşılandıktan sonra 
arta kalan arazilerin de toprağa muhtaç çiftçi vatan
daşlarımıza kiraya verilmesi esası getirilmiştir. 

Bu genelgemize göre, arazi kiraya verilmesi ge
reken vatandaşların tespiti sırasında, Suriye'de malı 
kaldığı yolunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne müracaatta bulunurken ibraz ettikleri 'beyanname 
ile pasavan gibi belgelerle vatanlaşların iddialarına iti
bar edilmiş, arazi verilmesi gerektiği: belirlenen şa
hıslara 250 dönüme kadar arazi kiraya verilmiştir. 
Suriye'deki arazileri reforma tabi tutulan şahıslar için 
ise bu miktar 500 dönüme çıkarılmıştır. Ancak 
19.4.1973 tarihinde çalışmalara başlayan Türkiye -
Suriye Emlak Komisyonunca, Suriye'de malı kalan 
gerçek hak sahipleri tespit edilmiş; (Suriye'de malı kal
dığını iddia ederek, arazi kiralamaya muvaffak olan 
bazı vatandaşlarımıza Suriye'de malları bulunmadığı 
tespit edilmiştir. Haksız faydalanımayı önlemek için 
22.7.1975 tarihinde 66 sıra sayılı Genelge yürürlüğe 
konulmuştur. Bu genelge ile Suriye uyruklulara ait 
arazilerin, öncelikle Türkiye'de daimî surette ikamet 
eden ve Suriye'de tarım toprağı bulunup da, bu top
raklarının Suriye Ziraî Reform Kanununa tabi ol
duğuna veya bu kanuna tabi olmamakla beraber, 
mülkiyet veya tasarruf haklarının sabit bulunduğuna 
Türkiye - Suriye Emlak Komisyonunca karar verilen 
vatandaşlarımıza kiralanması, kiralanacak miktar da, 
vatandaşlarımızın Suriye'de kalan kültür toprağının 
miktarını geçmemek kaydıyla, 375 ilâ 750 dönüm ara-



T. B. M. M. B : 62 19 4 1 « 1985 O : 1 

sında olması, kalan arazilerin de toprağa muhtaç çiftçi 
vatandaşlara kiraya verilmesi esası getirilmiştir. 

Bu uygulama sonucu, istanbul, Ankafa ve İzmir 
gibi, Suriyelilere ait toprak bulunmayan illerde otu
rup, maddî durumu iyi olan, çiftçilikle hiçbir ilgisi 
olmayan vatandaşlarımıza arazi kiraya verme zo-
runlululu doğmuş, bu vatandaşlar Hazineden ucuz 
bedelle kiraladıkları arazileri ortakçıya veya üçüncü 
şahıslara el altından yüksek fiyatla kiraya vermek 
yoluna yönelmişlerdir. Bu ise, gerçekten çiftçi olan, 
ancak yeteri kadar arazi bulamayan yatandaşlarımı-
zın sızlanmalarına neden olmuştur. Bu gibi durumda 
olan vatandaşlarımıza, bile bile toprak vermemek 
amacıyla, 21.4.1978 tarihinde 91 sıra sayılı Genelge 
yayınlanmıştır. Buna göre, Suriye uyruklulara ait 
tarım topraklarının tümü, Hazineye ait diğer kültür 
'topraklarına benzer şekilde toprağa muhtaç çiftçi ai
lelerine 'kiraya verilmeye başlanılmıştır. Nitekim, 91 
sıra sayılı Genelgenin uygulanması sırasında, Suriye' 
de malı kalması nedeniyle, daha önceden kendilerine 
arazi kiralananlardan toprağa muhtaç çiftçi oldukla
rım belgelerle ispa'tlayanlara belirli normlar dahilinde 
arazi kiralamaya devam edilmektedir. 

Bu nedenlerle, Guriye'de malı kalan ve toprağa 
muhtaç çiftçi olduğunu belgelerle ispatlayan vatan
daşlarımıza arazi kiraya verilmesine bir mani teşkil 
etmeyen, 21.4.1978 tarihli 91 sayılı Genelgeye, 106 
sayılı Genelgeyle ilaveler yapılmış, uygulama şimdilik 
bu çerçevede yürütülmektedir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Suriye'de kültür 
toprağı kalan ve toprağa muhtaç çiftçi oldulu belirle
nen vatandaşlarımıza, kiraya verilecek arazi durumu 
da dikkate alınarak, 106 sıra sayılı Genelgede belir
lenen normlar dahilinde ve idarece belirlenen .be
deller üzerinden arazi kiraya verilmesine devam edil
mektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alptemoçin. 
Sayın Demirtaş, söz almaJk istiyor musunuz?. 
Buyurun efendim. 
^BDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Maliye Bakanı Sa
yın Alptemoçin e, çok teşekkür ederim. Yalnız" be
lirttikleri gibi- bir durum yoktur ortada Hatay Su
riye'den kopup ilhak olduktan sonra, Türklere ait 
büyük bir arazi Suriye'de kalmıştır. Bu araziyi Türk 
vatandaşı pasavanla gidip sürer, biçer ve mahsulü 
alır gelirdi. Ancak, Sayın Bakanın da belirttiği gibi, 
1966 yılında Suriye'de komünizm rejimi hâkim ol

duktan sonra topraklar devletleştirilmiş ve büyük bir 
kısmı halka dağıtılmıştır. Bu topraklar meyanında 
Türk vatandaşının topraklan da bulunmaktadır. Bu
na karşı bizim Devletimiz de, Suriye uyrukluların 
topraklarına el koymuştur. 

Büyük Atatürk zamanında, 28 Mayıs 1927 yı
lında çıkan 1062 sayılı Kanun gereğince, mütekabi
liyet esasına dayanmayan arazilere Devletin el koy
ması ve muhtaç olan çiftçilere bunun gelirini dağıt
ma yetkisi verilmiştir. Sayın Bakanın da belirttiği 
gibi, 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 
bu işlem 1966 yılında tekemmül ettirilmiştir. Ancak 
1978 yılında zamanın hükümeti politik amaçlarla bu 
topraklan hak sahiplerinin elinden almış, toprak tev
zi edeceğim diye muhtaç çiftçilere vermiştir, doğru. 
Devletin o zaman dağıtılacak arazisi vardı Hatay'da 
halen de var, mevcuttur. Onları dağıtmıyor da, Su
riye uyrukluların Türkiye hudutları dahilinde kalan 
topraklarını, asıl hak sahibi olan kişilerden alıp öbür
lerine veriyor. İşin garabeti burada. Vatandaşın top
rağı karşı tarafta; gidip, ekip biçemiyor; bu taraf
taki arazisi de elinden alınmış, muhtaç çiftçi diye 
belirtilen kişilere dağıtılmış; bu adam ne yapar? Aç 
ve sefil kalmışlar. 

Bizim istirhamımız şu : Sayın Bakana yanlış ma
lumat verilmiştir, Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu bu
nu tekrar incelesinler. Çok istirham ediyorum, bu 
konu üzerine eğilsinler. Millet kan ağlıyor, perişan 
durumdadır. Bu insanlara kanunî hakları olan, da
ha önce verilmiş olan topraklan verijsin. Zaten bun
lar zÜ7A bir kirayla veriliyordu. Benim istirhamım, 
lütfen Sayın Bakan bunun üzerine dikkatle eğilsin
ler, bunu iyice incelesinleE. Çünkü 1978 yılında bu 
politik amaçlarla işlem görmüştür; 91 sayılı Karar 
da 106 sayılı Karar da tamamen bu amaçla hazır
lanmıştır. Çok istirham ediyorum, bunu tekrar ince
leyiniz. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-

kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
issizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba 
kandan sözlü soru önergesi (61251) 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (61252) 
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BAŞKAN — 3 üncü sıradaki Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in sorusuna 15 gün, 4 üncü 
sıradaki Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet Sait 
Erol'un sorusuna 20 gün, 5 inci sıradaki Manisa 
Milletvekili Sayın İsmet Turhangil'in sorusuna da 
15 gün mehil istenmiş olduğundan bu sorular erte
lenmiştir. 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk 
ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/254) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Manisa Milletvekili Sa
yın ismet Turhangil'in, ilk ve ortaöğretimi aynı bi
nada yapan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın tsmet Turhangil burada mı efendim? Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada 

Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

7. — İçel Milletvekili Edip Özgenç7 in, adlî teş
kilatta görev yapan hâkim ve savcılara ilişkin söz
lü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in ce
vabı (6/263) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın 
Edip Özgenç'in, adlî teşkilatta görev yapan hâkim 
ve savcılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Edip özgenç buradalar mı efendim? Bura
dalar. 

Sayın Adalet Bakanı?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve istir
ham ederim. . 

Edip Özgenç 
İçel 

1. Türkiye'de adlî teşkilatlarımız içerisinde ha
lkım ve savcı kadrosu ne miktardadır? Fiilen görev 
yapan kaç adet yargıç ve savcı bulunmaktadır? 

2. Kadrosu boş ölüp ihtiyaç duyulan hâkim ve 
savcı miktarı nedir? 

3. İhtiyaç duyulan hâkim ve savcı boşluğunun 
doldurulmamasının sebebi nedir? 

4. Adlî teşkilatı kurulmamış ilçe ve kasaba var 
mıdır? 

5. Yargıtay, Askerî Yargıtay, Danıştay, Sayış
tay mahkemelerinde hâkim ve savcı ihityacı var mı
dır? 
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| '6. Hâkim v̂e savcılarımızın en küçük ve en bü
yük kademelerde görev yapanlara ne miktarda gelir 
(maaş) verilmektedir? 

7. Hâkim ve savcılarımızın lojman ihtiyacı ile 
lojmanlardan istifade edenlerin sayısı ne miktarda
dır? 

8. Hâkim ve savcılarımızın malî konularda ba
ğımsız ve etki altında kalmadan çalışabilmeleri için, 
hâkimlik mesleğini bu açıdan cazip hale getirmek 
için ne gibi gelir artırıcı bir çalışma yapılmış ve 
yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurunuz «Sayın Eldem. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İçel Milletvekili Sayın Edip özgenç'in şahsıma yö
nelttiği ve sözlü olarak cevaplandırılmasını istediği 
sorularına cevap vermek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Adlî yargıda <6 756, idarî yargıda 905 ve bakanlık 
merkez teşkilatında 267 olmak üzere 7 928 hâkim 
ve savcı kanunî kadromuz bulunmaktadır. 

1 Şubat 1985 tarihi itibariyle adlî yargıda 5 642, 
idarî yargıda 383 ve bakanlık merkez teşkilatında ise 
154 hâkim ve savcı fiilen görev yapmaktadır. 

Görülüyor ki, halen adlî yargıda 1 114, idarî yar
gıda 522 ve bakanlık merkez teşkilatında 113 kadro 
münhal bulunmaktadır. Söz ikonusu kadro açığına 
rağmen işler meslektaşların üstün görev anlayışı ve 
çabalarıyla gecikme ve teraküme sebep olunmadan 
mümkün olan en kısa sürede bitirilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, yargı organlarındaki 
I mevcut hâkim ve savcı açığının giderilebilmesi için, 

mesleğe daha çok adayın başvurabilmesini sağlama
nın yanı sıra meslek mensuplarının da erken emek
lilik ve istifa yollarıyla meslekten ayrılmalarını önle
mek gerekmektedir. Bu hususları temin bakımından 
ve hâkimlik ve savcılık mesleğinin cazip hale getiril-
ımesi yönünden, bakanlık olarak büyük bir hassasi
yet ve titizlik göstermekteyiz. 

Bu cümleden olarak, 241 ve 243 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler ve 84/8855 sayılı Bakanlar Ku
rulu Kararıyla; 

1. Hâkim adaylarına brüt aylıkları tutarının yüz
de 45'i oranında ek ödeme getirilmiş, 500 puan olan 

I teminindeki güçlük zammı 900 puana çıkarılmış ve 
i ilk defa olarak 600 puan iş güçlüğü tazminatı veril-
I mistir. Böylece, evli ve 1 çocuklu bir hâkim adayının 

net 29 200 lira olan maaşı, 1 Ocak 1985 tarihinden 
I itibaren net 53 900 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. 
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2. 'Diğer taraftan, hâkim ve savcılara 'brüt ay
lıkları tutarının yüzde 75'i oranında verilmekte olan 
ödenek 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
temmuz ayında yüzde 90'a, bilahara 243 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile de Ocak 1985'ten 
itibaren uygulanmak üzere yüzde 95'e çıkarılmıştır. 

Getirilen diğer bir hükme göre de, bu ödenek 
yargı mensuplarına verilen en yüksek aylık tutarının 
yüzde 35 inden az olmayacaktır. Bu düzenleme so
nunda 8, 7 ve 6 ncı derecelerde bulunan hâkim ve 
savcıların «maşlarında 'belirli bir artış yapılması sağ
lanmıştır. Bu surette 1 'Ocak 1985 tarihinden itibaren 
stajını tamamlayıp hâkimlik ve savcılık görevine ye
ni 'başlayan bir meslek mensubunun 74 500 lira net 
aylık alması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda ifade ettiğim artışlar sebebiyle 1 inci 
derecenin 4 üncü kademesine ulaşmış 'bulunan' hâkim 
ve savcılar, 175 050 lira 'gibi, hiç de küçümsenme
yecek net 'bir aylığa kavuşmuş bulunmaktadırlar. Mes
leğin cazip hale getirilmesinde çok önemli rol oyna
yan bu malî imkânlar yanında, 'bakanlıkça, lojman 
sorununun büyük öneminin idraki içinde bulunuyo
ruz. Bu yoldaki çalışmalarımız da 'büyük bir hızla 
devam etmektedir. Nitekim, 1 Ocak 1985 tarihi iti
bariyle 38 il ve 230 ilçede olmak üzere toplam 268 
mahalde, 2 744 dairelik lojman yapımı ve satın alımı 
tamamlanmış ve (meslek mensuplarına dağıtımı ya-
prîmıştır. Diğer taraftan 628 daireyi kapsayan loj
man inşaatımız ise sürdürülmek'tedir. 

Görülüyor ki, mevcut kanunî hâkim ve savcı kad
rosunun yüzde 43,2'lik bölümüne lojman temin edil
miş olup, fiilen görevlerini sürdüren hâkim ve sav
cılara göre bu oran yüzde 5'8,7'dir. Başka 'bir ifade 
ile- 'bugün fiilen hizmet veren meslek mensuplarının 
yüzde 58,7'sine lojman temin edilmiş 'bulunmaktadır. 
önümüzdeki yıllarda alınacak ödeneklerle de 1990 
yılına kadar 'bütün lojman ihtiyacının giderilmesi 
planlanmış bulunmaktadır. 

Yukarıda temas ettiğim ve üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz malî ve sosyal1 muhtevalı tedbirlerin 
çok yakın bir zamanda olumlu sonuçlarının alına
cağına olan inancımı bu vesile ile bir kere daha be
lirtir ve bu yöndeki çalışmalarımızı devletimizin ma
lî imkânları ölçüsünde sürdürme hususundaki karar
lılığımızı huzurunuzda tekrar ifade etmek isterim. 

Bugün iş durumu dikkate alınarak adlî teşkilat 
kurulmamış 3 ilçemiz 'bulunmaktadır. Bunlar; Ma
mak, Keçiören ve Dalaman ilçeleridir. 

Yüksek yargı organlarında üye boşlukları mey
dana geldiğinde bu boşluklar kendi kanunları uya

rınca belli süreler içinde yapılan seçimlerle doldurul
maktadır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 
Sayın 'Edip özgenç, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
EDİP ÖZGENÇ '(İçel) — Evet efendimdim. 
BAŞKAN — Buyurunuz.' , 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, yüce 

Meclisin değerli 'milletvekilleri; öncelikle, Adalet Ba
kanımız Sayın Eldem'e vermiş olduğu cevaptan do
layı teşekkür ederim. ' 

'Bundan 'bir müddet önce malum olduğu üzere, 
Adalet Bakanlığı Bütçesi 'görüşülürken yıldan yıla 
hâkim imtihanına girmek isteyen aday sayısının azal
dığı söylenmiş ve bunun nedenleri izah edilmeye ça
lışılmıştı. Hâkimlerin sorunları insanca yaşamanın 
asgarî ölçüleri çerçevesinde düzenlenmedikçe, bu mes
leğe rağbetin olmayacağı ve bu açığın giderek ar
tacağı gün 'gibi ortadadır. Hal böyle iken, sayın ba
kanımız hizmetlerin genelde aksamadığını, hâkimle
rin üstün fedakârlık gösterdiklerini söylemiş ve bun
dan böyle de fedakârlık umduğunu ifade etmiştir. 
Bu fedakârlığı hâkim ve savcılardan beklemeğe hak
kımız yoktur. Fedakârlık yapması gereken bir taraf 
var ise o da devlettir ve esasen bu da devletin aslî 
görevidir. Yargı erki, devletin, Anayasanın ve insan 
onurunun koruyucusudur; bütün denetim alanların
da görevini eksiksiz yerine getirebilmesi için bağım
sız olması şarttır. Yargıç, karar verirken bilgi ve vic
danının sesinden başka hiçbir şeyin etkisinde kal
mamalı ve hiç kimseden çekinmemelidir. Yargıç gü
vencesi esasında vatandaşın da teminatıdır ve bu gü
vence yargıca verilen bir imtiyaz da değildir. Hizmet 
bunu zorunlu hale getirmektedir. 

Malum olduğu üzere Anayasamızın 140 inci mad
desi, hâkim ve savcıların aylık ve ödeneklerinin ka
nunla düzenlenmesini emretmektedir. Anayasanın 140 
inci {maddesindeki bu konu ile ilgili hükümlere göz 
attığımızda, «Hâkim ve savcıların nitelikleri, atan
maları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, mes
lekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin 
geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında 
disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası ve
rilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında iş
ledikleri suçlardan dolayı soruşturma yapılması ve 
yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkar
mayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve 
meslek içi eğitimleri ile diğer özlük 'işleri, mahkeme-
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lerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına gö
re kanunla düzenlenir» demektedir. 

Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve 
yargı organlarından yasama ve 'yürütme organları
nın sorunları imkânlar ölçüsünde çözümlenmesine 
rağmen, yargı organlarının sorunları çözümlenmediği 
gibi, giderek de bir çözümsüzlüğe itilmektedir. 

Her ne kadar son kararnamelerle sayın bakam
ımızın da ifade ettiği gibi, yeni bir düzenleme yapıl
mış ise de, bu kanaatimize göre yeterli değildir ve 
denkliği sağlayamamıştır. Bu kararnamelerle yapılan 
ücret düzenlemeleri hükümet lütfü gibi değerlendi
rilmektedir. Bu nedenle yanlış bir imaj yaratmamak 
için Anayasanın belirttiği gibi, bu konuda da kanun
la düzenleme yapılması şarttır. 

Ülkemizde hâkimlik mesleği cazibesini kaybet
miştir. Halihazırda mevcut açık, var olan kadronun 
üçte birine yaklaşmıştır. Ayrıca yeni açılması gere
ken mahkemelere atanacak olan hâkim ve savcılar 
göz önüne alındığında açığın korkunç boyutlara var
dığı ortaya çıkmaktadır. Mesleğe rağbet edilmemesi
nin nedenlerinden birisi, hâkimlerin 'güvenceden yok
sun Oluşlarıdır. Hâkim ve savcıların tayin işlemle
rinin siyasetin inisiyatifinde bulunması fevkalade sa
kıncalar yaratmaktadır Hâkimlerin politik baskılar 
altında tutulması hukuk devleti anlayışını zedeleye
ceği gibi, mesleğe olan saygıyıda zedeleyecektir. 

Uzun zamandan beri tehlike çanları çalmaktadır. 
Başlangıçta belki zaruret olarak ortaya çıkan rüşvet 
eğilimi, sonradan bir alışkanlık haline dönüşmekte
dir. Bu nedenle çok hassas bir görevi üstlenen yargı 
personelinin maddî sorunlarının hızla 'halledilmesi ge
rekmektedir. Ancak bu şekilde «Adalet mülkün te
melidir» prensibini korumak mümkün olacaktır. 

Ağır işleyen bir adalet [mekanizmasının, adaletin 
gerçekleştirimesıinıde etkili ve başarıllı olamayacağı be-
lintilmiştir. Vatandaşların uzayan davaları dolayı
sıyla olan şikâyetlerinin asgarî düzeye indirilmesi 
için yargı ve adallet hizmetlerinin imin, ihtiyaç ve 
mantığın gereklerine göre yeniden düzenlenmesinin, 
adalet teşkilatının daha modern bir halle getirilmesi
nin amaç edinilmesi lüzumunu beirtir, hepinize say
gı ve sevgilerimi sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgenç. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
8 inci soruya geçiyoruz. 
5., — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/2651 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Sait Erol, buradalar 
mı efendim? ©lirada. 

Başbakan adına cevap verecek sayın bakan var 
mı efendim? Yok. 

Soru ertelenmişifiir. 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

BAŞKAN — Erzurum .Milletvekili Sayın Bilmi 
ıNatbantoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsiz
lerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 20 gün mehil verilmiş olduğundan ertelenmiştir. 

10 uncu soruya geçiyoruz. 
10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğ- . 

la - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallart-
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat buradalar mı 
efendim? Burada. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Rakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlinde yaptırılan depram konuttan 
için bir firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına iliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırltk ve İskan Bakanı İs
mail Safa Giray'tn cevabı (6/269) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nialbantoğlu'nun Erzurum ilimde yapılan dep
rem konutlları için bir firmaya fazila ödeme yapıldığı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Bayındırlık ve İskân Bakanı, cevap verecek mi

siniz efendim? 
BAYINDIRLIK VE ıtSKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA OtRAY (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Mtcllsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığını
zı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Bir yazılı soru önergem nedeniyle 3 Ara

lık 1984 tarih L-06-215/11622 sayılı yanıtınızda verdi
ğiniz rakamlara göre Erzurum ilinde 30 Ekim 1983 
tarihli deprem nedenliyle 1984 yılında yaptırılan dep
rem konutları için üstlenici firmalara 15.11.1984 tarihi 
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itibariyle ödenen meblağ nedeniyle tümü itibariyle 
beher konut bedeli 3 747 663,60 TL.'dir. 

Ceylan İnş. Taahhüt tth. ve Ihr. Ltd. Şti. için öde
nen para ve konut adedi ortalamaya dahil edilmezse 
bu konut başı ortalama ödenen bedel ise 8 470 243 : 
2 400 == 3 471 000 TL. olmaktadır. 

Halbuki Ceylan tnş. Taahhüt ith. ve Ihr. Ltd. 
Şti.'ne yaptığı konutlar için bir konut başına ödenen 
bedel ise 15.11.1984 tarihi itibariyle 2 450 449 : 479 = 
5 115 000 TL. ödenmiştir, 

Buna göre diğer firmalara göre Ceylan Firması
na konut başı 5 115 000 - 3 471 000 = 1 644 000 TL. 
fazla para ödenmiştir ki konutların subasman üstü pro
jeleri yüzde 100 aynı olduğuna göre sadece subasman 
altı inşaatları için (aynı temel için) bu kadar fark 
ödeme neden gerekmiştir? 

Bu kadar fark olmayacağına göre bu firmaya yu
varlak olarak bina başına fazla ödenen 1 500 000 TL. 
ki, 479 konut için 479 X 1,5 = 818 500 000 TL.'lik 
bir fazla ödeme kesinhesaplar bağlanmcaya kadar 
firma uhdesinde kaEcağına göre devletin kaybı olma
yacak mıdır? 

Soru 2. Bu konu ilgililerin ya da bakanlığınızın 
dikkatini çekmemiş midir? 

Soru 3. Bakanlığınızın dikkatini çekmiş ise ilgili
ler hakkında ne gibi bir kovuşturma yaptırmak düşün-
cesindesıiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Giray. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğ-
lu'nun şimdi okunan sözlü soru önergesini cevaplıyo
rum efendim. 

Bildiğiniz gibi, Erzurum'da zelzele bölgesindeki 73 
yerleşme sahasına dağılan 3 bin civarındaki evin ye
niden yapılması için, bu yerleşme bölgeleri 7 ana ik
mal grubuna, organizasyon grubuna bölünerek her bi
rine 1 müteahhit vazifelendirilmiş ve bu iş çok şükür 
zamanında bitirilmiştir. 

Ceylan inşaat Taahhüt ithalat ve ihracat Limited 
Şirketi de bu gruplardan bir tanesi olup ev sayısı 
479 olan Şekerli ve şimdi ismini tam hatırlayama
dığım birkaç köyden ibaret bir bölgeyi taahhüt et
miştir. 

Başlangıçta bildiğiniz gibi, mayıs ayının 10'unda te
mel atmak imkânını bulduğumuz bir bölgedir ve 
ekim sonuna kadar da bitirmek gerektiği için çok hız
la işe başlanılması, işe başlanmadan evvel muka
vele yapıldığı tarihten, temel atılmasına kadar olan 
süre içerisinde de ikmal hazırlıklarının yapılması mü

teahhitlerden talep edilmiştir. Başlangıçta bir temel 
projesiyle işe başlanmıştır. Gayet tabiî ki, sayın mil
letvekilinin söylediği gibi, su basman seviyesinin üst 
tarafı standarttır, bütün müteahhitlerin yaptığı iş ay
nıdır. Subasmanın altındaki bölüm, bildiğiniz gibi 
arazinin durumuyla değiştiği için, ayrıca başlangıçta 
müteahhitlere tatbik için verilen temel projesine gö
re başlamıştır. Bilahara bu proje, temel atmaya gitti
ğimizde gördüğümüz temeller, heyetteki bütün ele
manlarımızla beraber tetkik edildiğinde, tek katlı bi
nalar için fazla büyük görüldüğünden, teknik üniver
siteye incelettirilmiştir ve temellerin gereksiz büyük 
olduğu ve projenin ufaltılabileceği ortaya çıkmıştır. 
Ancak, bu inceleme sırasında temellerin esasen, fazla 
emniyetli olduğunu bildiğimiz için tatbikat durdurul
mamış ve bilhassa bu bölgede (ki, inşaatın zor oldu
ğu bir bölgedir) inşaat devam ettirilmiştir. Onun için 
burada tatbik edilen temeller büyük çapta diğer ta
raflarda daha sonra haziran sonunda ve temmuz 
içinde başladığımız binalara nazaran daha büyük te
mellerdir. Fark buradan doğar. Fark sayın milletve
killinin dediği büyüklükte değildir. 

Aslında 15.11.1984 tarihine kadar ödenen para, 
10 milyar 920 milyon liradır ve burada bulunan 
2 932 adet eve göre ev başına ortalama fiyat 3 mil
yon 724 bin liradır; fakat bu bir ortalama fiyattır, 
bütün evler aynı fiyata çıktı manasına değildir. Ay
rıca bu ödenen paradır, müteahhitlerin kesinhesabı 
değildir. 15.11.1984 tarihli mukayeseli keşfe göre de 
bu ödenmesi gereken meblağ, 12 milyar 867 milyon 
liradır ki, bunun da ortalama fiyatı, 4 milyon 388 
bin lira eder beher evin maliyeti; ortalama maliyet 
olarak. 

Buna mukabil, bu sözlü soruya konu teşkil eden 
Ceylan inşaat Taahhüt Firmasının taahhüdündeki 
evlere ödenen ortalama fiyat, müteahhidin toplam 
aldığı, 2 milyar 450 milyon lira olduğuna göre, 5 mil
yon 115 bin liradır beher ev için ve fark da 727 bin 
lira tutar. Fark bu şekilde doğmuştur. Temel için 
yapılan, proje değişikliğinden doğan fark İ milyon 
220 bin liradır aslında. Ortalama fiyatlarla ortalama 
ev maliyeti ayrı bir rakam, gördüğünüz gibi, temel 
için ödenen fark ayrı bir rakam. Bir kısım evlere yap
tırılan temelle bilahara teknik üniversitenin verdiği 
rapora göre küçültülen temel farklı olduğu için, 
evlerin maliyetleri de birbirinden farklıdır. 

Bu konu bakanlığımızın bilgisi tahtında cereyan 
etmiştir. Ancak, inşaatları, ekim sonuna kadar yetiş
tirmek mecburiyeti olduğundan, o tarihin değeri çok 
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büyük olduğundan, temel küçülünceye kadar bütün 
inşaatların durdurulması gibi bir karara gidilmemiş
tir. Fazla yapılacak olan, netice itibariyle, ilave bir 
emniyetten ibarettir. Bir miktar fazla para verilecek
tir, ama, onu vermediğiniz takdirde kaybınız, vatan
daşları ekim ayında evine sokamamaktır ki, bu kayıp 
çok daha büyük olacaktır diye değerlendirilmiştir ve 
bir yandan inşaatlar yürütülmüş, bir yandan da proje 
tadilatı yaptırılmıştır. Proje tadilatı yaptırıldığı andan 
itibaren, temeller ufak tatbik edilmiştir. Fark bura
dan doğmuştur ve mesele de budur efendim. 

Bakanlığımızın bilgisi tahtında olduğu için, 2 nci 
soruyu, yani, «Bu konu ilgililerin ya da bakanlığını
zın dikkatini çekmemiş midir?» sorusunu da böylece 
cevaplandırmış bulunuyorum. 

Öte yandan, «Bakanlığınızın dikkatini çekmiş ise, 
ilgililer hakkında ne gibi bir kovuşturma yaptırmak 
düşüncesindesiniz?» şeklinde de bir soru var. Bunu 
biz yaptık efendim. 

Hürmetler ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Giray. 
Sayın Nalbantoğlu, konuşmak ister misiniz efen

dim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. (HP sıralarından alkış

lar) 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın bakanımı çok severim, hürmetim de var. 
Ancak, şu en son sözünü söylemeseydi, «Bütün işler 
bakanlığımın bilgisi tahtında yapılmıştır» demesey
di, saygım herhalde yine devam edecektir ama, biraz 
eksilmiş olarak devam edecektir. 

Bendeniz bu işler başladığı sırada, burada bir 
gündem dışı konuşma yapmış ve bu yapılan konut
lar çok pahalıya verilmiştir. Bunlar azamî 1 milyon 
600 bin ila 1 milyon 800 bin liraya mal olur. Bunun 
üzerine kârını da koyarsanız 2,5 milyon eder demiş
tim. Kendilerinden önce bir keşif istedim, sonra da, 
eğer zahmet oluyorsa projeyi de verin, biz de hani 
ya sizlerin arasında olduğu gibi, teknik adamlardan 
birisiyiz, yaparız demiştim, o da verilmedi bana. 

Netice olarak - tabiî bölgem olması itibariyle iş
leri denetlemem, takip etmem gerekiyordu, ediyor
dum da- şuna kani oldum ki, isterse 4 milyon, ister
se 3,5 milyon verilsin, çok fahiş fiyat hataları, çok fa
hiş istihkak ödemeleri pjmuştur. Sayın bakanımız da 
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zaten itiraf ettiler, «1 milyon. 644 bin lira, sadece 
temelden dolayı meydana gelmiştir» şeklinde söyledi
ler. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — 727 bin lira. beyefendi. 
Orada onu söyledim, değiştirmeyin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Beye
fendi, bu farkın 1 milyon 200 bin.olduğunu söyledi
niz; dikkat edenler olduysa, böyle dediniz. Her ney
se, 727 bin lira olsun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ISMAlL 
SAFA GİRAY (istanbul) — «Ortalamada 727 bin li
ra» dedim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu fark, 
ortalamada 727 bin lira olsun, 1 milyon 200 bin lira 
olsun, yahut da benim iddia ettiğim ve bulduğum şu 
rakamlar olsun, neyi değiştirir ki? önergeme verilen 
cevaptaki rakamlar buradadır; birisini MDP Genel 
Sekreterine takdim ettim, şimdi bu kürsüden inince 
bunun bir suretini de yine ANAP Genel Başkan Yar
dımcısına veyahut da Genel Sekreterine takdim ede
ceğim, onlar da tetkik edebilirler. 

Bu standart konutların subasmanı üzerindeki pro
jelerinin hepsi aynıdır. 727 bin lira veya 1 milyon 
200 bin lira veyahut da benim iddia ettiğim gibi 1 mil
yon 644 bin lira olarak Verilen fazla para, neticede 
temel için verilmiştir. Temelde bu kadar fark et
mez, etse etse 150 bin lira fark eder; iddiam odur, 
mühendisim; varsa, gelsinler ispat etsinler bana. 

Binaenaleyh, bu 150 bin lirayı da çıkarttıktan son
ra, temel başına 1,5 milyon lira Ceylan İnşaata fazla 
para ödenmiştir her bir konut başına. Zaten 479 bina 
yaptığına göre 1,5 milyondan 818 milyon lira şimdi
lik fazla hakediş çekmiş, bankaya da koymuş, senede 
de 450 milyon lira sizden, bankalardan tabiî, faiz de 
alıyor, bu haksızlıktır. 

Şimdi arz etmek istediğim, bir kişinin cebinde bu 
kadar fazla para birikir, bir de Şırnak'dan dolayı ta
biî biliyorsunuz buraya getirdiğim konuda da bir ki
şinin cebine yine 510 milyon lira fazla istihkak öde
nir, öbüründen dolayı 277 milyon lira istihkak öde
nir; benim memleketimde de kombina et alır, 120 
tane kombinaya et veren tüccara - tüccarı da müda
faa etmem - 1 milyar 600 milyon lira devleti borçlu 
bırakırsınız ve bu da devletin haysiyetini rencide 
eder. 

Ben gerçi yine işin takipçisiyim. Bunu böyle sözlü 
soruyla savsaklayacak değilim; tetkikimi yaptığım za
man bir soruşturma önergesi de getireceğim. Yalnız 
şunu arz edeyim ki, sayın bakanım. l?enderı daha çok 
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dürüsttür. O da şu Ankara'da ve belki Türkiye'de 
bir dairesi olmayan benim gibi bir fukaradan, gari
bandan birisidir. Bunun da dürüstlüğünü o şekilde 
kabul ediyorum. Fakat saflık göstermesinler ve «Ba
kanlığımın haberi vardır» da demesinler, haberi olsa 
bile, sizi yanıltmışlardır sayın bakanım, hesapların 
üzerine iyice eğiliniz ve bu milletin parasını onun 
bunun cebinde keyif için harcattırmayınız. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
12. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 

verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, içel Milletvekili Sa
yın Edip özgenç'in sözlü soru önergesi bulunmakta
dır. Bir başka sorusu bu oturumda cevaplandırılmış 
olduğu için İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince erte
lenmiştir. 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN— 13 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ziraî kredi faizleri
nin yükseltilme, nedenlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Kaya Erdem?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 

bölgesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

15. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

16. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in. Bingöl İli 
Özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 14 üncü, 15 inci ve 16 nci sırada, 
tçel Milletvekili Sayın Edip Özgenç'in sözlü soru 
önergeleri vardır. Bir başka sorusu bu oturumda ce
vaplandırılmış olduğundan içtüzüğün 97 nci maddesi 
gereğince ertelenmiştir. 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili 
Vecihi Atakh'nın, Şanlıurfa ilindeki kamu kuruluş-
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larının başka illere nakledilişine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı?.. Burada. 
Başbakan veya adına cevap verecek bakan?.. 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, ba

zı bakanların Federal Almanya gezisine ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm cevabı 
(6/276) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Ankara Milletvekili 
Neriman Elgin'in, bazı bakanların Federal Almanya 
gezisine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Neriman Elgin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Balkanı Sayın Mesut 

Yılmaz tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz. ederim. 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 

1. Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mustafa Ka-
lemli'nin Federal Almanya'ya yaptıkları geziye kimler 
katılmıştır?. 

2. Bu konuya dair TRT haber bülteninde gezi
ye katılanlar sayılırken; «Siyasî partilerin temsilcile
ri» ibaresi de kullanılmış mıdır?. 

3. Geziye katılmak üzere siyasî partilere bu 
amaçla davetiye çıkarılmış mıdır?. 

4. ANAP Genel Başkanı Yardımcısı Sayın Meh
met Keçeciler, 'bu geziye hangi sıfat ve görevle katıl
mıştır?. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Balkanı Sayın Mustafa Kalemli ile 
'birlikte 20-26 Ocak 1985 tarihleri arasında Fede
ral Almanya'ya yaptığımız geziye Dışişleri Ba
kanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın
dan birer yetkili katılmışlardır. 

Bu gezi ile ilgili olarak, TRT'nin 20 Ocak 1985 
günü 07.30 radyo haber bülteninde, yanlış biçimde, 
«Çeşitli bakanlıklar ve siyasî partilerin temsilcilerin
den oluşan bir heyet de katılacak» ibaresine yer ve
rilmiştir. Daha sonraki "radyo ve televizyon haber bül
tenlerinde bu yanlışlık tekrarîanmamıştır, geziye fca-
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tılmak üzere siyasî partilere davetiye çıkartılmamış- I 
tır. 

Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sa
yın Mehmet Keçeciler, Federal Almanya'ya, Anava
tan Partisi tarafından partilerarası görüşmelerde bu- J 
lunmak üzere gönderilmiştir. Kendisi resmî heyete da
hil olmayıp, gezi masrafları da partisi tarafından kar-
şılanımıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Tes- I 
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret; Anayasa komisyonları raporları (1/118, 1/513) 
(S. Sayısı : 251) fi) 

BAŞKAN — Gündemin, «fitanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler» bölümü
ne geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, 251 sıra sayılı Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kânun Hükmünde Kararname ile 'bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa ko
misyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul < 
edilmemiştir. j 

Tasarının tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na konuşmak üzere Sayın Paşa Sarıoğlu; buyurunuz 
efendim. (HP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Sarıoğlu, isüreniz 20 dakikadır. . 
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ

rı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me üzerinde Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi1 

sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu 
vesile i e hepinizi saygı ile selamlarım. 

(1) 251 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim öayın Yılmaz, 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Neriman Elgin, konuşmak ister misiniz efen
dim?.. 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Hayır efendim, 
teşekkür ederim, 'bir yanlışlığı öğrenmiş 'bulunuyo
rum. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük yatı
rım projelerini, yani enerji projelerini, sulama proje
lerini, yerüstü ve yeraltı (doğal kaynakların aranması
nı, işletilmesini, geliştirilmesini ilgili ve bağlı kuruluş
lar vasıtasıyla yürüten ve bunların politikalarını sapta
yan ve uygulama alanına koyan en büyük yatırımcı 
ve işletmeci bakanlıktır; ancak» bu kadar büyük gö
rev ve sorumlulukla donatılmış bir "bakandık, 1963'ten 
beri bir Başbakanlık tezkeresi ile kurulmanın ötesinde 
hukukî bir statüye kavuşmamanın, kadırö ve (görevleri
ni yerine getirme yönünden sıkıntısını çekmiştir. 

Ülkemizde ve bütün dünyada, enerjinin bir ülke
nin sosyal ve ekonomik' kalkınmasındaki öneminin ne 
kadar çarpıcı olduğu geçmişteki enerji krizleriyle or
taya çıkmıştır. Türkiye'nin 1973 ve 1979'da ortaya 
çıkan enerji krizlerinde ne büyük sıkıntılara düştüğü 
ve ne büyük faturalar ödediğinin özünde ve temelin
de, ülke doğal! kaynaklarının ve potansiyelinin planlı ve 
bilinçli bir şekilde harekete geçirilememesinin payı 
çok büyüktüti 

* Enerji konusunda, gerek bu Mecliste ve gerekse 
bumdan önceki Danışma Meclisinde, görüşlerimiz hiç
bir politik etki altında kalmaksızın tamamen ülke ve 
ulusumuz yararına birçok defalar dile getirilmiştir. 
Ayrıca, bu bakanlıkla ilgili son bütçe konuşmailarımda 
da geçerli ve pratik olduğuna inandığımız önerileri, 
maddeler halinde yüce Meclisin bilgilerine sunmuştum. 

Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
BaJkanlığıni'n kuruluşuyla ilgili bu Kanun hükmündeki 
kararnameyi ve onun bazı maddelerini değiştiren 215 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi görüşürken 
özellikle şu noktalar üzerinde durmak istiyorum: 

1. Bakanlığın fonksiyonu: Bu husus, komisyo
nun kabul ettiği metinde, madde 1 ve 2'de ifade edil
miştir. Bütün soran, bakanlığiin bu görevlerini yerine 
getirmede üzerine düşeni ıtitizlîkjle yerine (getirmişidir-
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Bunun için gerekli olan, yetenekli ve tecrübeli bir 
kadroyu hiçbir politik etki altında kalmadan oluştur
ması ve göırev istemesidir. Çünkü bu bakanlık sadece 
günlük işlerle uğraşan bir bakanlık değildir; bu ba
kanlık aynı zamanda değişen dünya koşullan karşı
sında ülkemiz ihtiyaçlarını göz önüne alarak, gerek
çede de değinildiği gibi, yeni plan ve politikalar tespit 
etmek, yeni stratejiler geliştirmek durumundadır. Bu 
işler ise, şimdiki gibi dar bir kadro ile artık yürütüle
mez, yürütülse bile başarılı sonuçlara gidilemez. 

Geçmiş yıllarda bu bakanlık, ülkenin bugününü 
ve yarınını etkileyecek büyük kararlar üretme ve uy
gulamaya koyma yerine, 'her nedense günlük sorunlar
la uğraşmak durumunda olan teknik bir organ gibi 
çalışmıştır. Mevcut olan kadrolara, çalışma ve üretme 
hedefleri gösterilmemiştir; her şey, bakanın günlük 
direktiflerine göre, âdeta günlük işlere indirgenmiş, 
gerçek ihtiyaca göre çok dar olan kadrosu bile fazla 
gözükür bir hale gelmiştir, 

'Bu yönden, bu bakanlık kendisine düşen görev
lerini istenilen düzeyde yerine getirmekten âdeta alı
konulmuştur. Bu anlayış artık terk edilmeli, bakanlık 
kadrolarına kendilerinden beklenilen fonksiyonları za
mana ve koşullara paralel alarak yerine getirme orta
mı ve koşulları sağlanmallıdır. Burada kusur bakanlık 
kadrolarının değildir; onlar, 'kendilerine verilen işleri 
yapmışlardır. Kusur, yetki sahibi olanların görev ve
rip hedef göstermemesinden doğmuştur. Ayrıca, ba
kanlık politik müdahalelerle kendisine bağlı ve ilgili 
kuruluşları kendi program ve politikalarını uygulama
da çekimser duruma sokmuştur. 

Türkiye'de enerji üretim makinelerini yapacak 
TEMSAN projesinin en önemli bölümünü oluşturan 
termik makineler projesi 1976 yılından beri sürün-
dürüimektedir. Bu, bakanlık politikasını ilgilendiren 
önemli hususlardan birisi olan güncel konuların üze
rine çLkıp, bakanlığın asııl görevlerini ve politikalarını 
ülke yararına uygulamakta kendisinden beklenilen tu
tum ve davranışa girmeyişinin bir simgesidir, bir ör
neğidir. 'Halbuki bu projenin fizibilitesi için bugünkü 
rayiçle 500 milyon Türk Lirası ödenmiş, ancak proje 
bir türlü uygulamaya sokulamamıştır. 

KİT raporlarında da değinildiği gibi, Türkiye'nin 
2000 yılına kadar elindeki ve programdaki diğer enerji 
projelerini yürütmek için toplam 12,8 trilyon (Türk 
Lirası kaynak gerekmektedir. Yine raporda belirtildiği 
gibi, bunun yüzde 60'ı yabancı paradan oluşmakta
dır. Bu değer takriben 20 milyar dolar demektir. Büt
çe görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmamda de-
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Sinmiştim, 2000 yılına kadar 15 yıl süre ile her yıl ay
rılacak, temin edilecek meblağ ortalama yılda 1,5 mil
yar dolar dış kaynak demektir. Bu işle uğraşan ar
kadaşınız olarak merak ediyor ve hep soruyorum, 
acaba her yıll 1,5 milyar dolar para nasıl bulunacak
tır? Kimse bunu garanti edemez. 'Böyle olunca, ile
ride enerji projelerinin yürütülmesinde, şimdiden daha 
ne büyük darboğazların ortaya çıkacağı ortadadır. 

Bakanlık bunun gibi enerji projelerinin yapımın
da ve yürütülmesinde gerekli olan yeni kadroların 
oluşturulması, klasik enerji kaynakları yanında yeni 
enerji kaynaklarımın geliştirilmesi, araştırmaya her ba
kımdan önem vermesi gibi stratejik çalışmalara gir
meli, bunlarla ilgili politikalarını gerçekleştirmeli, bağ
lı ve ilgili kuruluşlarına bu yönlerden yardımcı ol
malıdır. 

Ayrıca bakanlık ülkenin üretim ve tüketim den
gesini ve bunlaırla ilgili bütün unsurları içeren bir 
master planını artık yapıp ortaya çıkarmalıdır. Eğer 
bunlar yapılmıyor veya yapılamıyorsa, bu önemli ba
kanlıktan beklenilen hizmetler yerine getirilemez. Ba
kanlık kendi kendini kilitlemiş olur, ülke kritik dö
nemlerde tekrar (bunalımlara düşebilir. 

2. Gözetim ve denetim görevi: 
Değerli arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığının kendisine bağlı ve ilgili kuruluşlarının" 
faaliyetleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyo
nu son derece önemlidir. Türkiye'nin bugün yürütülen 
çok büyük yatırımilarının denetimi, değerlendirilmesi 
ve koordinasyonundan doğan boşluklar, zamanında 
önlem alınmaması, bu yatırımların hem sabır taşına 
derecede uzamasına, hem de birkaç misli pahalıya 
mal olmasına neden olmuştur. 

Devlet Planlama Teşkilatının bu yatırımları değeı, 
lendirmesi, bugüne ıkadarki uygulamalarda formalite' 
den öteye bir yarar getirmemişti!-. Ancak, bakanlık bu 
denetim, gözetim ve koordinasyon fonksiyonunu ye
rine getirirken, kend^ politik amaçlarına, kendisine 
bağlı ve ilgili kuruşları alet etmemelidir. Özellikle 
son bir yıl içinde siyasî otoritesini kullanan bakanlı
ğın, kendisine bağlı ve ilgili kuruluşlar üzerinde ine 
derece baskı ve müdahalede bulunduğu, huzurunuza 
getirilen araştırma ve soruşturma önergeleriyle ortaya 
çıkmıştır. 

Ortaya çıkan bu usulsüz ve kanunsuz işler, hem 
kamu vicdanını rahatsız etmiş ve hem de bu kuruluş
ların yöneticilerini, kendi karar ve iradeleri dışında 
zorlayarak, karar aldırmaktan dolayı zor durumda bı
rakmıştır. Bunlar artık serbest bırakılmaılıdırlar. 
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3. Tarafsızlık: 
İşaret etmek istediğim bir konu da tarafsızlıktır. 

Her türlü uygulamada bakanlık hem kendi ve hem 
de ilgili ve bağılı kuruluşlarında tam bir tarafsızlık 
içine girmelidir. Bugün personel alımından ihalelere 
kadar uzanan her yerde, taraflılık ve partizanlığın 
birçok örnekleri maalesef sergilenmiştir, bu kürsüden 
okudum. Bizim partimize mensup bir belediye baş
kanının isteği ile Doğudaki bir ilçeye verilmesi ge
rekeni kömürün, tahsis edildiği halde verilmemesi, 
iktidarda olan hır belediyeye kaydırılması bunun en 
tipik örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi politik müdahale
lerin, geçmişten ne büyük zararlar verdiği tecrübe
lerle yaşanmıştır. Artık bu bayatlamış ve rahatsız 
edici tutum ve tasarruflardan vazgeçilmelidir. 

Şimdi de diğer önemli gördüğüm bazı konulara 
değinmek istiyorum: Bunlardan bir tanesi, nükleer 
santral konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, nükleer santral konusu, bu
güne kadar basınımızda birçok defalar değişik ve 
çelişkili şekilde yetkililerin ağzından kamuoyuna, bu 
husustaki politikanın saptanması ye sonuca gidilmesi 
hususu birçok defalar iade edilmiştir. Biz, daima ko
nunun dışında durduk, hükümetin sağlam ve salim 
bir karar almasını bekledik. Ancak, izlenen politika
nın salim ve doğru bir sonuca gitmediğini de şu an
da görmekteyiz. Bu konu ile yakından - bizim de 
tkonumuz olması nedeniyle - ilgilenmekteyiz, fakat 
konuya da herhangi bir şekilde bir politikanın ka
rıştırılmasına taratf ar değiliz. 

Bu itibarla, bu konuda memleketin gerçekleri, Tür
kiye'nin geleceği ve enerji politikasına paralel olarak, 
alınması gereken kararın isabetli olmasını diliyoruz. 
Şimdi yeni bir noktaya ulaşılmıştır, ihalede son ola
rak taraf olan iki firmadan birisi çekilme durumunda 
gözükmektedir, diğeri ile de bir protokol imzalan
mıştır. Bunların sonucunu izleyip bekleyeceğiz; an
cak, bu hususta o zamanki bakan arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, «fekonomik va teknik yönden karar alın
mıştır, iş politik karara bırakılmıştır» deniliyor. Biz 
buna itiraz ediyoruz, çünkü siyasî bir karar demek, 
bu devletlerle olan jilişikilerimıizde aynı zamanda bir 
yakınlık uzaklık meselesini de ortaya çıkarır ki, bu 
yanlıştır. Çünkü biz, ne teklif veren ülkelerden birisi 
olan Almanya'nın, ne de (Kanada'nın karşısında de
ğiliz; her ikisi de bizim mütteifkimizdir, O itibarla, 
burada alınacak kararın, doğrudan doğruya Türkiye' 
nıin yararına olması, ekonomik ve teknik yönden en 
iyi seçimlin yapılması lazımdır; bunun üzerinde durmak 
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l istiyoruz ye konu gerektiğinde de bu Meclise getirile
cektir. 

ikincisi; yine büyük bir vatandaş kitlesini ilgilen
diren köy elektrifikasyonu konusudur; onun da üzeri-
rine Basarak durmak istiyorum. Çünkü, geçen seme 
bu kürsüden üzülerek ifade ettiğimi söylemiştim. 
2.700 - 3.000 köye varan, yıllık köy elektrifikasyonu' 
1.200'e ikadar düşmüştür; bunun sebeplerini burada 
söyledik, Geçen sene maalesef, seçim bölgem olan 

I il de dahil, sadece 17 tane köye elektrik verilmiştir; 
558 köyün sadece 8 0 - 9 0 tanesinde halen elektrik 
bulunmaktadır. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz, çünkü 
oraya gittiğimizde, vatandaşımızın bizden istediği hiz
metler bugün için su ve yol yanında elektrik olmak
tadır. Onun için hükümetin bu konuyu ihmal etme
mesi ve başlangıçtan itibaren her türlü tedbiri alması 
gerekmektedir. 

Geçen sene biliyorsunuz TEK'in milyarları bloke 
etmesine rağmen, ©lime sadece.50 bin direk verilmiş
tir, istediği direk sayısı ise 450 bindir. Tabiî 450 bin 
direkten siz 50 binini verirseniz, sonuçta sadece estoi 
ile yetinilir. Halbuki hükümet programında yer alan 
ifadeye göre 5 yıl içerisinde bütün köylere elektrik 
verilmesi öngörülmüştür ve biz oradaki bir konuş
mamızda bu hizmetinderiTdalayı hükümeti tebrik ede
ceğimizi ve bundan memnun olduğumuzu ifade et
miştik. Ama gözüken odur ki, bu şekilde bir politika 
ile 'köylere elektrik verilmesi, geçmiş yıllardan daha 
aşağı bir seviyede kalacak, fakat bundan dolayı po
litikacı yine suçlanmış olacaktır, O itibarla, bunu 
tekrar hatırlatmak istiyorum; hükümet bu çalışmayı 
daha yaz gelmeden şimdiden ele almalı ve bu husus
taki çalışmaları, her türlü teçhizat ve lojistik yönden 
destekleyerek bir sonuca götürmelidir. Biz de bir mil
letvekili olarak; - hiçbir parti ayrımı yapmaksızın -
(köylerimize verilen elektrikten vatandaşın duyduğu 
mutluluğa katılarak sevinç duyacağız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de tasarı ile ilgili bazı 
hususlara değinmek istiyorum: 

(Tasarının, 8 inci maddesinin komisyon metninde, 
hükümet teklifi olarak Maden Dairesi Başkanlığı, Ma
den Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmektedir. Bu
nu tasarının gerekçesinden öğreniyoruz. Eğer bu ge
rekçe bu derecede sudan sebeplere dayanmasaydı bu
na bir itirazım olmayacaktı ve üzerinde de durma. 
yacaktım; ancak, bu daire eğer bu kadar önemli ise, 
Enerji Dairesinin görev ve sorumluluğu da bun
dan az değildir. O itibarla, benim teklifim şu olacak-

I tır: Hükümet bunun her ikisini de, «daire» olarak 
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teklif etmiş, ancak komisyon (bunlardan, Maden Daire
si Başkanlığımı, Maden Genel 'Müdürlüğü olarak tespit 
etmiştir. 

Şimdi, bunun gerekçesini okuyorum: «186 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin 8 inci maddesi
nin anahizmet birimleri arasında bulunan Maden 
Dairesi Başkanlığı, ülkemiz maden kaynaklarını ve 
ülke ekonomisine katkılarını denetleme, yönlendirme 
ve maden politikasını belirlemek gibi birbirinden 
önemli işleri gerçekleştirebilmesi ancak uygun teşki
latlanması ile mümkün olabileceğinden bu anahizmet 
biriminin genel müdürlük olarak teşkilatlanması uygun 
görülerek ı(a) bendindeki iMaden Dairesi Başkanlığı, 
Maden Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

Şimdi', bu tasarının 10 uncu maddesinde Enerji 
Dairesi Başkanlığının görevleri sıralanmıştır. Bunlar 
uzun olduğu için burada okumaya lüzum görmü
yorum, önünüzde de metni vardır. 

Kanımca, Türkiye'nin enerji politikasında enerji 
dairesinin rolü çok büyüktür. Eğer bunlardan birisi
ni genel müdürlük yapıp, Enerji Dairesini de başkan
lık olarak bırakırsak, zannediyorum kâfi derecede 
bir genişleme ve kadrolaşma olamayacak ve bekle
nilen çalışmalar da yapılamayacaktır. O itibarla, bu 
'hususta bir de önerge hazırladım, diğerine itirazım 
yoktur, arkadaşlarımın gerekçesi beni tatmin etmedi 
bu dairenin de genel müdürlük olmasında yarar var
ıdır. 

Yine tasarının 16 ncı maddesinde, 10 adet ba
kanlık müşaviri öngörülmüştür;'fakat buradaki gerekçe 
maalesef tatmin edici değildir. Biliyorsunuz geçmişte 
müşavirlikler kızak yeri olarak kullanılmıştır ve in
sanların en aktif olduğu dönemlerde maalesef politik 
tercihlerle ve birtakım sudan sebeplerle görevden 
alınmalar devam etmiş ve kızağa çekilmişlerdir. Bu 
insanlar para almış, ancak üretim yapamamışlar ve 
katkıda bulunamamışlardır, kimse de kendilerine bir 
şey sormamıştır. O itibarla, bu müşavirlik kadrosu
nun bu derece yüksek tutulması bu şekilde bir po
litikanın devam edeceği anlamına gedmektedir, biz 
buna katılmıyoruz. Müşavirlere daha aktif bir şekilde 
çalışmaları için ya yeni bir statü hazırlanıp görev 
verilmelidir veya buradan tamamen silinmelidir. Çün
kü, böyle olduğu takdirde eskisi gibi uygulama de
vam edecek, görevden alınanlara' bir pozisyon, bir 
de masa verilecektir. Yıllarca (bunu üzülerek söyleye
yim) devlet bürokrasisinin' en yüksek görevlerinde 
bulunan insanlar bir anda ellerine bir zarf tutuştu
rulmak suretiyle kızağa çekilmekte ve ondan sonra da 
bekletilmektedir. 
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Aslında burada yapılması lazım gelen, mademki 
politik görüşlere yer veriliyor {bu maalesef yanlıştır) 
devletin bundan ne fayda beklediğinin veya bekleme
diğinin araştırılmasıdır. Devlete veya ülkeye bir hiz
met veremiyorsa görevden alma doğru olabilir; ama 
birtakım gerekçelere dayanmalıdır, hukukî olmalıdır, 
ahlakî olmalıdır. Yoksa adamı politik bir sebeple 
alıp bir kenara itiverirseniz, hayatının sonuna kadar 
25 - 30 yıl hizmet etmiş bir kişi, küskün hale gele
rek maalesef devletten ayrılmaktadır. Buna da bir son 
vermek gerekmektedir. 

Üçüncü olarak arz etmek istediğim, hükümet 
teklifinde 24 üncü madde olarak yer alan Enerji 
Şûrası, komisyon tarafından metinden çıkarıl
mıştır. Bunun gerekçesi de yoktur. Hükümet teklif et
tiği metinde ise buna güzel bir gerekçe göstermiştir. 
Bu zaten kısadır, okumak istiyorum; bu hükümetin 
teklif ettiği metinde 24 üncü madde olarak geçmiş
tir ve şöyledir : «Bakanlığın görevleri arasında bu
lunan konularda gerekli politikaların tespitinde ve 
uygulamada çeşitli görüş, tavsiye ve tecrübelerden 
yararlanmak için bu madde teşkil edilmiştir.» 

'Bence bu doğrudur. Çünkü ülkede politikanın sap
tanması sadece dar bir kadro çerçevesinde ve bürok
rat, teknotrat düzeyinde olmaz ve olmaması lazım
dır. Arkadaşlarım bilirler, Fransa'da bu politikayı 
saptayan .bugün bize benzer «Elektricite de France» 
diye bir kuruluş vardır. Bunun üzerinde ülkenin en 
sayılı iş sahasından, işadamlarından tutun da 'diğer 
sahalara kadar uzanan konularda çok yetkili insan
lardan oluşturulan bir kadrosu, bir meclisi vardır. Ora
da stratejiler tespit edilir, saptanır ve uygulama için 
de aşağı kademelere gönderilir. 

Bizim Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımızın 
en çıkmaz tarafı ise; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı hem politika üretmek, stratejilerini tespit et
mek, hem de uygulamaya koymakla görevlidir. Fakat 
üzülerek söyleyeyim ki, o kadro ile herhangi bir işin _ 
yapılması mümkün değildir; çünkü kadro dardır, tec
rübelerden istifade azdır. O itibarla, 'Millî Eğitim* 
Bakanlığında olduğu gibi, bir şûranın toplanmasın
da yarar vardır. Millî Eğitim Bakanlığı Ibu şûrayı ge
rektiğinde kendi statüsü içerisinde toplamaktadır ve 
memleketin ileri gelenlerinden millî eğitim sahasındaki 
görüşlerini almaktadır; bu şûrada alınan kararların 
uygulamada bir zorluğu yoktur, sadece istişarî ma
hiyettedir. Bakanlık bundan istifade etmek durumun
dadır. O itibarla, bunun metinden çıkarılmasının ge
rekçesini komisyondan sormak istiyorum; acaba ne
den çıkardı, merak ediyorum?. 
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ıBAŞKAN — Sayın ıSarıoğlu, lütfen toparlayınız 
efendim. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Toparlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bu konuya da bu vesileyle değinmek istiyorum. 
Dördüncü olarak arz etmek istediğim husus da 

şu : Burada bağlı kuruluşlar gösterilmiştir, ilgili ku
ruluşlar yoktur. Yalnız 'biliyorsunuz, bu hükümetin 
kendi içinde yaptığı görev taksimatında, bunlar değiş
ti. Acaba 'bunu burada bir kanun hükmü haline ge
tirmek doğru mudur?. Bağlı kuruluşlar vardır, ilgili 
kuruluşlar yoktur; neden konmadığını da merak edi-" 
yorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 
tasarı ile ilgili görüşlerim bundan ibarettir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluşu 
ile ilgili bu kanun hükmünde kararname üzerindeki 
görüşlerimizi yüce bilgilerinize sunmaya çalıştım. 

Bu tasarının ülkemiz ve 'bakanlığa hayırlı olması
nı diler, grubum ve şahsım adına hepinizi saygı ve sev
gi ile selamlarım. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var 

mı?. 
Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, konuşma süreniz 10 dakikadır efen

dim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun görüşülürken, 
ben de şahsî görüşlerimi burada arz etmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, enerjinin ülkeler için ne 
denli ehemmiyetli bir boyutta olduğu herkesçe ma
lumdur. Ancak, ülkemiz senelerden beri gerek yeral
tı kaynaklarından, gerek yerüstü kaynaklarından- ol-

»duğunca istifade edememiştir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, uzun süre

den beri bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla .ülke ekonomisi
ne katkıda bulunmaya çalışmış ve bilhassa Türkiye' 
de enerji üretimi bakımından, ilgili kuruluşları va
sıtasıyla etkin olmaya çalışmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı Yasanın 9 
uncu maddesi : «Teşekkülün ilgili olduğu 'bakanlık, 
teşekkül çalışmalarını kanun ve tüzük hükümlerine 
uygun olarak gözetmekle görevlidir» demektedir; ya
ni ilgili 'bakanlık, ilgili kuruluşlarının denetim ve gö-
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zefcim görevini yapar; onların Beş Yıllık Plan ve yıl
lık program hedeflerine paralel tatbikat yapıp yap
madığını gözetir ve icabında gerekli müdahaleleri ya
par. Ancak, 'bu demek değildir ki, 'bakanlık .doğrudan 
doğruya kuruluşların kendi görevlerini üzerine alır, 
'bunları yapar anlamına gelmez. 

Benim burada söylemek istediğim 'birkaç şey vardır, 
bunları arz etmek istiyorum : Bir tanesi, geçen gün 
sözlü soru konusu yaptığım Krolin Firmasıyla ilgili 
250 bin ton kömürün alımı ve bunun altında mevcut 
olan 5 milyon ton hazır kömürün, ülkede büyük bir 
kömür sıkıntısı sürerken, vatandaşın emrine tahsis 
edilememesi nedenlerini araştırmaktı. Bakın burada, 
'bu kömür doğrudan doğruya 1979 yılında 2172 sayılı 
Yasa ile devletleştirilen kömür madenlerinden bir ta
nesidir. , Buradan, daha önce özel sektörün mevcut 
stokunu 3 sene içinde kaldırması gerekirdi. Yani 1982' 
de bu kömürü kaldırmış olsaydı, burada yılda 3 mil
yon ton kömür üretimi mümkün olacaktı ve ülkede 
kömür sıkıntısı da mevzubahis olmayacaktı. 

Ancak, 1982 yılında hu kömür kaldırılmamış, 2 
sene daha uzatılmıştır. Yıl 1984'ün 4 üncü ayı; süre 
bitmiştir ve süre 'bittikten sonra TKİ, bakanlığa yazı 
yazmıştır : Sürenim 'bittiğini, stokun kaldırılmadığını,. 
kamunun zarar ettiğini, ülkenin kömür sıkıntısı içe
risine girdiğini bakanlığa duyurmuştur. Bakanlık ce
vaben gönderdiği yazıda aynen şöyle demektedir : 

«Söz konusu sahada, birinci stok 'bölgesinde 'bu
lunan 253 bin tonluk stokun öncelikle ikinci stok böl
gesine taşınması için ilgili şirket 30.10.1984 tarihine 
kadar süre verilmiş olup, bu süre içerisinde çalışma 
yapılıp yapılmadığı Ege 'Linyitleri tşletmesince bakan
lığımıza 15 günde bir bildirilecek; eğer bu süre içeri
sinde kaldırılmazsa 141 inci madde tatbik edilecek
tir.» 

Muhterem arkadalşlarırn, bakanlık TKlt'nin yerim'e 
geçiyor, oradaki müteahhide kendiliğinden 6 ay süre 
veriyor. Bakanlığın buna yetkisi yoktur. Ülke kömür-
süz kalma durumundayken, bakanlık böyle bir yet
kiyi nasıl kendisinde bulabilımıilşfcir?. Kaldıki, 
30.10.1984 tarihi geçildi 4 ay olduğu halde bu kö
mür stoku yine kaldırılmamıştır, yine kamu zararı 
mevzubahistir; bu bir. 

ikincisi, muhterem arkadaşlarım günlerce buraya 
gelen bir konu vardır. 'Bu konuya, eğer sözlü sorum 
görüşülmüş olsaydı, cevap vermiş olacaktım. Ancak 
şunu belirtmek istiyorum; Kemerköy'deki kömür re
zervi bellidir; bu kömür rezervi 90 milyon tondur, 
sayın bakan da burada söylediler, 4 ünite kuracakla-
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rını da belirttiler. Bu ünitelerin yakacağı kömür mik
tarı bellidir; 4 ünitenin yakacağı kömür miktarı 5,5 
milyon ton civarındadır, yıllık 6 bin saat çalışması 
şartıyla. 

O 'halde, 30-35 senelik bir ömür için hesap eder
seniz, 170-180 milyon ton kömür^. gerekir. Halbuki 
»burada çıkarılabilir kömür rezervi 55-60 milyon ton
dur. Olmayan bir kömür üzerine santral kurulmak
tadır. Bunun nedeni buradan açıklanmalıdır; ithale 
mi dayanılıyor?. Aksi halde deniyor ki, sayın bakan 
dediler ki; «Bu kömürü 10 kilometre ilerideki Yeni-
'köy Santralına taşırsak, maliyeti 30 senede (senede 
3'er milyardan) 90-100 milyar artar dediler. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen tasarının tümü 
üzerinde konuşunuz efendim; santral konusunu çok 
konuştuk 'burada. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Evet efendim. 
Muhterâm arkadaşlarım, benim arz etmek iste

diğim şudur; yanlış Ibir yola girilmiştir, buradan çık
ma olanağı mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla, 
bakanlığın getirdiği konularda ülke yararlarını bi
rinci plana alması gerekir. 

Ayrıca, yine bakanlık Türkiye'deki kömür üreti
minin şark vilayetlerinde kifayetli olması için, kendi 
kendine verdiği bir kararla bir müteahhide avans ve
rebiliyor. Muhterem arkadaşlarım, bu TKİ'nin göre
vidir, 'bakanlığın görevi değildir. Bakanlığın denetim, 
gözetim görevi vardır; bakanlık bilfiil TKİ'nin görev
lerini üslenerek, böyle işlemeler yapamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın üç-beş ay önce 
huzurunuzdan geçen Beşinci» Beş Yıllık Planda 1989 
yılı sonu için üretim 50 milyar kilovat/saat olarak 
gösterilmiştir. Altıncı Beş Yıllık Planda da ibir nük
leer santral ve birkaç tane küçük ünitemin devreye 
girmesiyle 8,5 milyar kilovat/saat enerji üretimi var
dır. Halbuki 5 sene için ihtiyaç 30 milyar kilovat/ 
saat civarındadır. Burada Altıncı'Beş Yıllık Plan için 
açık kendiliğinden gözükmektedir. O halde, 1994's 
kadar ülkenin bir enerji krizine girmemesi için ba-
:kanlığın Altıncı Beş Yıllık Planda Afşin - Elbistan 
(B) Termik Santralına gerekli ehemmiyeti verip bu
gün dçin programa almış olması gerekirdi. Bunu Beş 
Yıllık Planda göremedik, elimizdeki listelerde de gö
remiyoruz. Bu ihmalin neticesini ülke 1989 yılından 
sonra çekecektıif. 

'BAŞKAN — 1 dakikanız var Sayın Fırat, topar
layın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakanlığa 'bağlı kuruluşların son derece 
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ehemmiyetli olduğu bellidir. Bugün bakın ülkede ma
denleri tetkikle görevli MTA'ya ve sulardan istifade 
etmek için araştırma yapan Elektrik İşleri Etüt İda
resine, istedikleri yıllık bütçelerinin yarısı tutarında 
bütçeler verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, cari masraflar sabit kal
dığına göre; yani carî masrafları ödemek durumun
da olduğuna göre bu idareler, mevcut Ibir potansiyel
le iş yapabilmek için verilecek ilave paralarla bunlar 
ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunacakları 
yerde, bu paralar bunlardan kısılmıştır. Kifayetsiz 
bütçeler carî masraflara gidecektir, üretici bütçe ol
maktan çıkmış durumdadır. 

Devlet Su İşlerine bakın : Ülkede sulanabilir hal
de 10-12 milyon hektar sulanmamış arazi varken, 
5 yıl için 750 bin" hektarlık arazide sulama öngörül
müştür. 1984 yılında sulanan arazi 200 bin hektardır; 
yani daha düşük bir miktarda sulama öngörülmüş
tür. Bu, kifayetsiz (bütçelerden mütevellittir. Devletin 
bütçesi küçüldükçe kuruluşların bütçesi küçülmekte, 
hizmet arzı azalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının Bütçesini kifayetsiz gördüğümüzü za
manında da söyledik. Ancak, şunu tekrar etmek isti
yorum; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı son ge
çirdiğimiz yıl içinde gerek partizanca tutumları, ge-

| rekse tek yönlü tutumları dolayısıyla bana göre ülkede 
iyi bir tatbikat yapmış bir 'bakanlık değildir. Bu du
rumu en kısa zamanda 'bırakması gerekir. 

. BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, lütfen. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Tamamlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Ayrıca, ülkenin gerek stratejik madenlerinin, ge

rekse devletin Hazinesini dolduran madenlerinin kı
sa süre içerisinde çıkartılacak yeni maden kanunu 
ile Özel sektöre devri gibi bir konu, özel sektörün ser
maye imkânlarından istifade etmek kaydıyla buraya 
getirilirse, 'bilesiniz ki ıbu, doğrudan doğruya şah
sî birkaç görüşün dışında ülke menfaatlarına aykırı 
bir tatbikatın eseri olacaktır. Günü geldiği zaman o 
konuda da gerekli görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Şunu bilin ki, bugün dünyada 'bor ihtiyacı .belli
dir. Fazla üretseniz kime satacaksınız?. Bundan 4 
sene önce 30 milyon dolar madenlerden gelir gelirken, 
bugün yalnız bordan 200-220 milyon dolar Hazine
ye girmektedir. Bunu kalkıpta tekrar 3-5 özel firma
ya vermenin memleket yararı, kamu yararı 'bakımın
dan nesi vardır, neresi kamu yararıdır?. 

Muhterem arkadaşlarım, yol yakınken istirham 
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ediyorum; sayın bakanlık bu konuda hassas davran
sınlar, trona dahil bu stratejik madenleri lütfen bu 
kanunun kapsamından çıkarsınlar öyle getirsinler. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (HP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Başka söz isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler taimamlan-

araştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler,.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum... 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eski

şehir) — Sayın Başkan, ben söz istemiştim, 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Tü

mü üzerindeki görüşmeler bitti, oylandı. 
BAŞKAN — Ne hakkında görüşeceksiniz Sayın 

Bakan?.,. 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es

kişehir) — Cevap vereceğim 'bir - iki noktaya. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı dedim, söz iste

yen olmadı, oyladım efendim. 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es

kişehir) — lBen söz istedim, siz görmeden, oyladınız 
efendim. 

BAŞKAN — Artık oylandı efendim; maddelerde 
görüşürsünüz. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri! Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Enerji ve Tab'î Kaymaklar Bakanlığının Teşkilât 
ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kasnın Hükmünde 
Karamasmenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararaamenlk Değiştirile

rek Kabulü Hakkında Kanun Tasaırısı 

BÎRİNCt KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, enerji ve ta

biî kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin 
savunması, güvenliği ve refahı, millî ekonominin ge
lişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardım
cı olmak, enerji ve tabiî kaynakların 'bu hedef ve po
litikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, 
üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 indi madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Görev 
MADDE 2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığının görevleri şunlardır : 
a) Ülkenin enerji ve tabiî kaynaklara olan kısa 

ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini içlin ge
rekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planla
malarını yapmak, 

'b) Enerji ve tabiî kaynakların ülke yararına, tek
nik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak 
araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendiril
mesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika 
esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli 
programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ve
ya hazırlatmak, 

c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik 
arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını 
vermek, gerektiğinde Ibu hakların devir, intikal, iptal 
işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit 
edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak 
ve muhafaza etmek, 

d) Kaımu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun 
olarak enerji ve tabiî kaynaklar ile enerjinin üretim, 
iletim, dağıtım, tesislerünin etüt, kuruluş, işletme ve 
devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit 
çalışmalarının koordinasyonunu temin etmek ve de
netlemek, 

e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve ta'biî kaynaklar ile 
ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiiyat-
landırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını 
tespit etmek, 

f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işlet
me ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek 
ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, 
değerlendirmek, 

g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluş
ların çalışmalarını ve işlemlerin'i her bakımdan tetkik, 
tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri 
vermek ve denetlemek, 

h) Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek 
amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek 
ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile 
ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak. 
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'BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
TeşMat 
MADDE 3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı teşkilat merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili ku
ruluşlardan meydana gelir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kalbul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum. : 

İKİNCİ KIĞIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı anahiz-
met birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve 
yardımcı birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

4 üncü maddeyi Ek - 1 sayılı cetvelle 'birlikte oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 
üncü (madde Ek - 1 sayılı cetvelle birlikte kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ İBÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5, — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en 
üst amiridir ve Bakanlık hizmetleıûnin mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola
rak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorum
ludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı 
ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini' ve 
hesaplarını 'denetlemekle görevli ve yetkilidir. 
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BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiş
tir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan 
adına ve Bakanın direktif ve emikleri yönünde, Bakan
lığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun ola
rak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş 
Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına 
gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını ta
kip eder ve sağlar. 

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden Bakana karşı sorumludur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 6 nci madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakan

lığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı 
'birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara 
yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görev
lendirilebilir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

' 7 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 
a) Maden Dairesi Başkanlığı, 
b) Enerji Dairesi'Başkanlığı, 
c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. Yok. 

8 inci maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyo
rum : 
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Sayın Başkanlığa 
Enerji Bakanlığı 'kuruluşu ile ilgili kanun hükmün

deki komisyon tasarısının 8 inci maddesinde (b) ben
dindeki Enerji Dairesi Başkanlığının «Enerji Genel 
Müdürlüğü» olarak; değiştirilımesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Paşa Sarıoğlu Vehbi Batuman 

Ağrı Adama 
Tülay Öney B;iM Şişman 

istanbul istanbul 
Coşjkun Bayram 

Adana 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyor. 

Önergeniz üzerinde konuşmak ister mistaiz Sa
yın Sarıoğlu? 

Buyurun Sayın Sarıoğlu, süreniz 5 dakikadır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; hükümetçe getirilen teklifte, bil
diğiniz gibi, önemli olan daireler 3 adettir : Birisi 
Maden Dairesi Başkanlığı, diğeri Enerji Dairesi Baş
kanlığı, birisi de Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

Şimdi, sayın komisyon bunu değiştirmiş. Ben size 
demin gerekçeyi arz ettim ve eğer bu gerekçede, de
min de arz ettiğim gibi, bahsedilen hususlar geçerli 
ve doğru ise, Enerji Dairesi gibi, kendisine verilen 
görevleri yerine getirmesi bakımından böyle bir dai
renin de aynı pozisyona getirilmesinde yarar vardır. 
Çünkü, Enerji Dairesi Başkanlığı tasarıda şu görev
lerle donatılmıştır : 

«a) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynak
larının ve tesislerinin envanterini tutmak, memleke
tin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli 
planlamaları yapmak.» 

Değerli arkadaşlarım, planlamaları yapmak öyle 
kolay bir iş değil. Yani Maden Dairesinde Türkiye' 
nin maden potansiyelini harekete geçirmeye bizim 
bir itirazımız yok. Eğer, orası bir genel müdürlük 
olacaksa, Enerji Dairesinin de bu seviyeye getirilme
sinde büyük yarar vardır. Maddenin devamını da 
okuyorum : 

«b) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynak
larının ve enerjinin plan ve programlara uygun mik
tar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için ge
rekli tedbirleri almak, aldırtmak, 

c) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım te
sislerinin millî menfaatlara ve modern teknolojiye en 
uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerek
li tedbirleri almak, aldırtmak, 

d) Enerji kaynaklarının geliştirilmesi, korunması 
ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koor-
dine etmek, 

e) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, 
uygulanmasını denetlemek, 

f) Enerji konusundaki özel kanunlarla verilen 
ve bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

Şimdi, eğer bunlar mühim değilse, öbürünün de 
mühim olmaması gerekir. Çünkü, biz her ikisinin de 
yapısını biliyoruz. 

O itibarla bir kanunu yaparken, lütfen politika
dan çok, gerçekleri dikkate alalım. Komisyon reddet
ti, arkadaşlarımdan rica ediyorum, buradaki hizmet 
memleket içindir ve Türkiye'nin 2000 yılına kadar 
çok büyük bir potansiyelinde; linyitte, hidrolikte, 
jeotermalde, güneş, rüzgâr ve nükleer enerjide böyle 
bir daireye büyük görevler düşmektedir. 

Ayrıca, geçmişte bu daire istenilen fonksiyonları 
yerine getirmemişse, bunun kusuru da bu daireye ait 
değildir. Enerji yatırım projelerinin ne kadar gecik
tiğini burada rakamlarla arz etmiştim. Çünkü, maa
lesef denetim yoktur. Devlet Planlamaya 3 ayda bir 
verilen raporlar, sadece Devlet Planlamanın bunları 
bir araya getirerek basmasından ve ilgili kuruluşlara 
göndermesinden ibarettir. 

Binaenaleyh, birtakım büyük fonksiyonları Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bizzat bünyesin
deki dairelerin veya organların yüklenmesi şarttır. O 
daire de bu dairedir. 

O itibarla sizlerden ricam, bunun kabul edilme
sidir. Burada herhangi bir politik amaç yoktur; fakat 
gereğine inanmaktayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN —.Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım. 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es

kişehir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, ne hakkında konu

şacaksınız? 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es-

j kişehir) — Önerge hakkında. 
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BAŞKAN — Sayın Bakanım, önerge sahibi ko
nuştu. Madde üzerinde siz her zaman söz alıp konu
şabilirsiniz. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Müsaade edin de alayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, müteakip ilgili maddeler
de siz söz alıp konuşabilirsiniz, içtüzüğe göre, öner
ge sahibi sadece 5 dakika konuşur ve önerge oyla
nır. 

Onun için, şimdi size İçtüzük gereğince söz hakkı 
r 

düşmüyor; lütfen. 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es

kişehir) — Sayın Başkan, anlaşılan siz beni konuş
turmayacaksınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, Komisyon 
ve Hükümet, katılmadılar. Katılmadıktan sonra neyi 
izah edecekler Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, önergeye «katılmı
yorum» demek suretiyle siz fikrinizi belirttiniz. İçtü
zük gereğince size söz veremiyorum. 

Siz, maddelerle ilgili olarak her ?aman konuşabi
lirsiniz efendim; lütfen. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Şimdi bu madde ile ilgili konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, «Söz isteyen var mı?» de
dim, kimse söz istemedi. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Ben varım diyorum Sayın Başkan, siz 
bakmıyorsunuz. Varım diyorum; demin de duyma
dınız, şimdi de duymadınız. 

BAŞKAN — Her defasında baktım Sayın Baka
nım, lütfen buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, «Maddeler üzerinde konu
şabilirsiniz» diyorsunuz. Ben 8 inci madde üzerinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, «Konuşmak isteyen var 
mı?» dedim, kimse seslenmedi. «Önergeyi okutuyo
rum» dedim, önergeyi okuttum. 

Vakit çok geçti Sayın Bakan, lütfen. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiş
tir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
Maden Dairesi Başkanlığı 
MADDE 9. — Maden Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır ; 

a) Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en 
uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, 
üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esasla
rını tespit etmek, 

b) Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, ya
ran ve güvenliği doğrultusunda yürütülmesini sağla
yacak tedbirleri almak, 

c) Faaliyetlerin iş güvenliği, çevre sağlığı ve do
ğal kaynakların korunması ilkelerine uygun yürütül
mesini takip etmek, 

d) Madencilik faaliyetlerini düzenleyen mevzuat 
hükümlerini yerine getirmek, bu mevzuattan doğan 
görevleri yapmak, 

e) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip 
etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Sayın Bakanım, 9 uncu madde üzerinde görüş
mek ister misiniz? 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Hayır. 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Enerji Dairesi Başkanlığı 
MADDE 10. — Enerji Dairesi Başkanlığının gö

revleri şunlardır : 
a) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynakla

rının ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin 
her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli 
planlamaları yapmak, 

b) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynakla
rının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar 
ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli 
tedbirleri almak, aldırtmak, 

c) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım te
sislerinin millî menfaatlere ve modern teknolojiye en 
uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerek
li tedbirleri almak, aldırtmak, 

d) Enerji kaynaklarının geliştirilmesi, korunması 
ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koor-
dine etmek, 

e) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, 
uygulanmasını denetlemek, 

f) Enerji konusundaki özel kanunlarla verilen ve 
bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok.\ 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde kabul edil
miştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 11. — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 

Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faa

liyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönet
melik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gö
zetmek, 

b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve he
deflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalış
maları yapmak, 

c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının mil
letlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, 
koordinasyonu sağlamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

, BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 12. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim 
birimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Ku

rulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık (Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. ( 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum \ Kabul 
edenler... Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiş
tir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baka

nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı veya 
Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve iş
lemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma 
işlerini yürütmek, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak 
ve Bakana sunmak, 

c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürüt
mek, 

Teftiş Kurulu ve Müfettişlerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenle
nir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı efendim? Yok. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir sorum var 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
maddenin (b) fıkrasında, «Plan ve programa uygun» 
tabiri geçmektedir. Burada zannediyorum Beş Yıllık 
Plan ve yıllık programlar kastedilmektedir. Bu daha 
açık yazılırsa, «Beş Yıllık Plan ve yıllık programlar» 
denirse daha iyi olur kanısındayım. Bunu belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN— Buyurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bu teftiş 
kurulunun kendi plan ve programı. Bakanlığın beş 
yıllık planıyla, bir yıllık programıyla alakası yok. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — 13 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 13 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 
MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordi

nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma plan

ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve 
görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına 
yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
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görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili te
mel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespi
tini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve ve
rimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Ba
kanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre ha
zırlamak ye uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazır
lamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik
leri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık veya bakanltklararası seviyede giderici tedbir
leri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metod hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
programlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespiti
ne yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
i) Bakan tarafından verilen konularda araştır

ma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri jürüt-
.mek.» 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

14 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 14 üncü madde kabul edil
miştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan huku

kî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğura
cak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamamnda almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri hazırlamak ve Hazineyi, ilgilendirmeyen idarî da
valarda Bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazır
lamak ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, 
diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderi
len kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' 
edenler... Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiş
tir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 16. — Bakanlıkta, özel önem ve önce

lik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere 
on Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlı
dır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun SayınJCuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
yavaş yavaş çağdaş boyutlarda çalışma imkânlarını 
sağlayabileceğimiz veya sağlayabilmek gayesiyle ba
kanlıkların teşkilat kanunları kararname şeklinden 
kanun haline gelmeye başladı; sevindirici bir olay. 

Dilenir ki, özellikle bunlar yapılırken üzerinde 
çok geniş şekilde araştırmalar yapılmış ve dolayısıyla 
bu araştırmaların baz'ı üzerine oturtulmuş teşkilat 
kanunlarıyla noksansız hazırlanacak teşkilat kanun
ları veya teşekkül ettirilecek teşkilatlarla çok uzun 
süre tekrar -deneme tahtasına çevrilmeden bakanlık
ların teşkilat kanunları uzun süreli, uzun ömürlü uy
gulanma imkânına kavuşabilsin. 

Değerli milletvekilleri, diğer maddeler üzerinde 
de birçok şeyler söylemek mümkün idi; fakat zaman 
içerisinde bunların en güzel şeklini alması prensibin
den hareket eden değerli hükümetimiz, bugüne ka
dar getirmiş olduğu bakanlık; teşkilat kanunlarında 
da, getirdiği şeklin ötesine kesinlikle yaklaşma tema
yülü göstermediği için üzerinde durmadık; ama mü
saade ederseniz, özellikle böylesine bir dönemde ba
kanlık müşaviri, bakanlık müşavirlikleri müessesesi 
üzerinde durmak ve bu konudaki bizim görüşümü
zü, ne derece istismara müsait bir müessese olduğu
nu ifade bakımından arz etmek istiyorum, 
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Değerli milletvekilleri, çok yakın bir geçmişte, 
çok değerli kamu görevlilerinin bakanın düşüncesin
de olmaması nedeniyle veya devlet memurunda si
yasî görüş aranmaz ama, çok yakın bir geçmişte si
yasî çalkantılar nedeniyle müsteşarlık seviyesinin çok 
altına inen çok önemli birçok kamu görevlilerinin 
müşavirlik kadrolarına atanmak suretiyle ömürleri
nin ondan sonrasını memleketine ve milletine hizmet 
etme imkânlarından tamamen yoksun bir hale getir
mek suretiyle yaşamaya mahkûm edildikleri ve hatta 
müsaade ederseniz, mesele biraz iddialı olarak vaz 
edilmiş olacak ama, gerçeği ifade bakımından da söy
lemekte çok büyük yarar vardır : Müşavirliğe atan
dığı için boş kalmaktan mütevellit, hizmet edememek
ten mütevellit, çalışma imkânını bulamamaktan mü
tevellit aklî dengesini veya ruhî dengesini kaybeden 
insanların varolduğu bir toplumda yaşadık. 

Dolayısıyla, benim gibi düşünen arkadaşlarımın 
düşüncesine de tercüman olduğum kanaatiyle diyo
rum ki, eğer uygun bulursanız vereceğimiz bir öner
ge ile (Maalesef bu önergeyi verip çıkarmak gere
kirdi; ama sizin oylarınızın önerge yerine geçeceği 
kanaatinde olduğum için) bakanlık^müşavirleri mües
sesesini tamamen kaldıralım. Kaldıralım ki, bakan
lar kendi istedikleri doğrultuda veya kendi siyasî 
tandansımda insanlarla beraber çalışmak istiyorum 
diye birçok kamu görevlilerini bu müesseseden veya 
bu imkândan yararlanmak suretiyle görevlerinden 
atamasınlar. 

Biz bunu yaptığımız takdirde devlet kadrolarını 
siyasî çalkantılardan kurtarmış olacağız sayın mil
letvekilleri. Ben eminim ki, devletine ve milletine çok 
büyük boyutlarda hizmet etmek isteyen siz bu Mil
let Meclisinin çok değerli üyeleri bu konuya olumlu 
yaklaşım göstereceksiniz ve bu maddenin kanundan 
çıkarılması imkânlarını sağlayacaksınız veya hiç ol
mazsa çok acil hallerde kullanılmak üzere asgarî dü
zeye indirilmesi önerisine katılmış olacaksınız. 

Bunu arz ediyor ve sizden özellikle bekliyorum; 
yıllarını memleketine ve milletine hizmet etmekten 
öte bir şey düşünmeden geçirmiş birçok kimselerin 
mukadderatını çok köjü sonlara götürmemek için 
yapacağınız girişimler veya kullanacağınız oylar çok 
büyük değer ifade edecektir. Bunu arz ediyor ve özel
likle istirham ediyorum sayın milletvekilleri. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Sayın Bakan Cemal Büyükbaş; buyurunuz efen

dim. 
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DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; de
ğerli arkadaşımın biraz önce bakanlık müşavirlikleri
nin bir nevi kızak yeri olarak kullanılması dolayı
sıyla böyle bir maddenin tasarıdan çıkarılması tek
lifinin son derece isabetsiz olduğunu, daha evvel di
ğer arkadaşımız Sayın Ayhan Fırat'ın ileri sürdüğü 
konular dolayısıyla ve bağlantılı olarak müsaadenizle 
gayet güzel izah edeceğim. 

Efendim, hiçbir zaman Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı gibi son derece yüklü görevleri bulu
nan bir bakanlıkta, bakanlık müşavirliklerinin birer 
kızak yeri olarak kullanılacağını düşünmek müm
kün olamaz. Hatta böyle bir bakanlıkta şu anda 10 
tane civarındaki bakanlık müşvirliğinin 9 tanesinin 
dolu olduğunu, ancak bir tanesinin boş bulunduğunu 
ifade edeyim. Benim kanaatime gpre 10 tane değil 
20 tane dahi bakanlık müşavirliği Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına az gelir. 

Bakınız, bakanlık müşavirliklerinin sayısı fazla 
olsaydı, biraz önce Sayın Fırat'ın ileri sürdüğü bazı 
noktaları bugüne kadar 3 defa tekrar tekrar huzur
larınıza getirmek gerekmeyecekti; ona, bakanlık mü
şavirlerimiz vasıtasıyla hazırlatacağımız cevabı daha 
kısa zamanda vermek imkânına sahip olacaktık. Sa
yın Fırat, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi müzakereleri ve bugünkü müzakereler de dahil 
olmak üzere 3 defa, Kemerköy Santralında kullanı
lan kömür miktarının bu santral için kâfi olmadığı
nı, orada 90 milyon ton kömür bulunmadığını, 60 • 
milyon ton kömürün de bu santrala kâfi gelmeye
ceğini ve bu santralda ithal kömürü yakılacağını be
yan etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa, benim gibi elek
trik mühendisi olan Sayın Ayhan Fırat'ın, böyle bir 
santralda ithal kömürü yakılacağını iddia etmesi tek
nik bakımdan tamamen bir hatadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, kişilik yapıyorsunuz. Lütfen kişilik yap
mayın efendim. Elektrik mühendisi olur, bilir efen
dim, bunun 'başka yolu var mı? Şahsiyat yapıyorlar 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim, müdahale etme
yiniz. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (De
vamla) — Efendim, müsaadenizle açıklayayım. Ba
kın, müşavirlerimiz vasıtasıyla bunu kendilerine ver
seydik, çok daha kısa sürede çözmüş olacaktık. 

Bir santralın kazanının hacmi, ısıtma sathı o sant
ralın kazanında yakılacak olan yakıtın içerisindeki 
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kalori miktarına, ısıya, yabancı maddelere; kükürt, 
fosfor, vanadyum, sodyum gibi maddelere, rutubete 
ve diğer şeylere bağlıdır. Kemerköy santralı belirli 
kalorideki bir kömüre göre dizayn edilmiştir. Bu kö
mürün kilogramında şu kadar ısı vardır, şu kadar 
kükürt vardır, şu kadar kül, şu kadar rutubet vardır; 
buna göre 'hacimlendirilmiştir o kazan. Bir teknik 
adam kalkar da burada, bu santralda ithal kömürü 
yakılacak, derse, teknik bakımdan tamamen hata 
etmiş olur. Çünkü o santralın kazanında ithal kömü
rü yakılamaz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O halde ne yapa
caksınız Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (De
vamla) — Efendim, Kemerköy mıntıkasında bulunan 
belirli karakteristikte 90 milyon ton bir rezerv var
dır, o kazan ona göre dizayn edilmiştir. Yabancı fir
malara bu esaslara göre sipariş edilmiştir; o iş bit
miştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Sayın 
Bakanın konuşmasının benim konuşmamla ne ilgisi 
var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (De
vamla) — Şimdi eğer müşavirler, bakanlık müşavir
leri mevcut olursa, 'buna sayısına müsaade ederse
niz, sayın bakanlar işte 'bu şekildeki yersiz sorularla 
uğraşmak mecburiyetinde kalmazlar ve 'bunları za
manında sizlere ulaştırırlar. (HP sıralarından gürül
tüler) 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz bu konuş
maya efendim? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 
«Sayın bakanlar yersiz sorularla uğraşmak mecburi
yetinde kalmazlar» ne demek? 

SALİM EREL (Konya) — Sorular yersiz değil, 
sayın bakanın konuşması yersizdir. 

1DR1S GÜRPINAR (Muğla) — TKİ 60 diyor, 
siz 90 diyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Bakan, müşavirlerin kullanılma yerlerini 'ta

yin ederken, Sayın Ayhan Fırat'ın sözlerinden de 
yararlanacağına işaret etmek suretiyle söze 'başladı 
ve sözlerine o yönde devam ediyorlar. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Bu 
şekilde konuşma olmaz ki... 
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BAŞKAN — Müşavirleri kullanacağı yeri tayin 
için belirtiyor efendim. 

Buyurunuz. 
'DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (De

vamla) — Değerli parlamenter arkadaşlarım, keza 
biraz evvel yine Sayın Fırat... 

BAŞKAN — Bakanlık müşavirleriyle ilgili konu
şun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (De
vamla) — Bir kömür müteahhidine bakanlığın avans 
verdiğini beyan etiler. Benim gibi 30 senesi idarî 
'bünyenin içerisinde başkanlık, genel müdür muavin
liği, genel müdürlük, yönetim kurulu başkanlığı ile 
geçmiş bulunan bir insan, müteahhitlere bakan emri 
ile avans verilmediğini gayet iyi bilir; fakat müteah
hitler ilgili kuruluşlardan avans talep edebilirler. O 
demiş olduğu müteahhit, teklif verdiği zaman avans 
talebinde bulunmuştur ve talebinin yarısı kendisine 
verilmiştir. Alamamış olduğu yarısını da talep etmek 
için 'bakanlığa müracaat etmiştir. «Şırnak kömür hav
zasındaki kömür üretiminin bir an önce hızlandırıl
ması için böyle bir talebin uygun olabileceği ve bu 
maksatla görüş ve tetkiklerinize» diyerek, o zamanın 
bakanı olarak tarafımdan ilgili kuruluşa yazı havale 
edilmiştir. Bu hiçbir zaman o kuruluşa, «Bu müteah
hide avans verin» manasında değildir; o kuruluşun 
yönetim kurulu buna karar verir. 

İşte, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi 
çok geniş bir bakanlığın bünyesinde müşavirler olur-

,sa bakan bu şekildeki lüzumsuz meselelerle uğraşmak
tan kurtulur. 

Efendim, keza biraz evvel yine Sayın Ayhan Fı
rat; Soma'daki Krolin Şirketinin kömürü zamanın
da kaldırılsa, aşağısındaki 'kömür üretime geçirilebi
lirdi, buyurdular. Zamanında Halk Partisi Hükümeti 
tarafından o kömür devletleştirildiği zaman, o mın
tıkada kalan kömürü artık o özel teşebbüs alıp yeni 
kömür üretmek ve paçal ederök satmak imkânına 
sahip olmadığı için, uzun zamandan 'beri elinde kal
mıştır. 2 500 civarında kalorisi olan bu kömür, geçen 
zaman içerisinde kullanılmadığı için 2 OOO'in altına 
inmiş; daha da uzatılarak onun kömürü TKİ tara
fından alınmadığı için 1 500'ün altına inmiştir şu 
anda. Bizzat bir iki ay evvel TKİ Kurumunun bu 
özel teşebbüse yazmış olduğu mektupta aynen şöyle 
deniliyor : «Krolin Şirketine. 

Kömürünüzün paçal olarak alınıp kıymetlendiril
mesi mümkündür. Ne fiyat istemektesiniz?» O za
manki bakan olarak ben hiçbir şekilde, bu kömürü 
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alıp kullanın, diye emir vermemişimdir. Memleketin 
bir tabiî kaynağı orada heba olmakta iken, 'bunun 
paçal edilerek değerlendirilme imkânları varsa, test 
edilmesi şeklinde ilgili kuruluşlardan hir talepte bu-
lunmuşumdur. 

İşte bu gibi spesifik konuları değerlendirmek için, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi, Sanayi ve 
Ticaret 'Bakanlığı gibi, Tarım Orman ve 'Köy İşleri 
Bakanlığı gibi, 'Ulaştırma Bakanlığı gibi yatırımcı ba
kanlıklara 10 tane değil daha da fazla müşavirler la
zımdır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Büyükbaş. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, sa
taşma olduğu için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim. Sataşmanın 
konusunu söyleyin efendim. (HP ısıralarındjin gürül
tüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkna, is
mim geçti. Beni konuşturtmadınız, kendileri konuş
tular. Müsaade edin 5 dakikada ben görüşeyim. 

'BAŞKAN — Efendim, sataşma diye 'bir şey ben 
tespit etmedim. Sataşmanın konusunu söyleyin efen
dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İçtüzüğe göre ver
meye mecbursunuz, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim. Varsa sataşma ver
meye mecburum. Yok efendim, sataşma yok; 'biz sa
taşma tespit etmedik. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
«Elektrik mühendisi ne bilir» dediler. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gayet açık konuştu sayın 
bakan; «Bazı spesifik işleri tetkik için müşavire ihti
yaç vardır» dedi ve sizin sözlerinizi onunla bağladı 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 
sayın hakan Kemerköy ile ilgili itham ettiler, müsaa
de ediniz. 

BAŞKAN — Yok efendim, teşkilat kanununda 
Kemerköy'ün işi yok. «Kemerköy'deki işlerin görül
mesi için müşavire ihtiyaç var» dediler. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hayır efendim, 
özel kömür olduğu, kazan meselesi Sayın Başkanım; 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde istiyorsanız söz ve
rebilirim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Tabiî, lütfen. 
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BAŞKAN —' Buyurunuz efendim; ama sataş
ma kabul etmiyor Başkanlık. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
taşma var Sayın Başkanım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın milletvekil
leri, hiç merak etmeyin; ben kıymetli arkadaşıma say
gı kuralları içerisinde hatasının ne olduğunu hatırlat
mak'istiyorum. (ANAP sıralarından «Maddeyle ilgili» 
sesleri) Maddeyle ilgili söyledikleriyle ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, lütfen müşavir
lerle ilgili efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
«Hata» kelimesini bakan da kullandı. Var mı ötesi? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakın maddeyle ilgili olarak, «Eğer müşa
virler olsaydı, Kemerköy konusu huzura gelmezdi» 
diyor. Muhterem arkadaşlarım, bakın şimdi; Hüsam-
lar'daki kömürün kalorisi 2 000. (Bakın, bunu yazsın 
da lütfen; madem itham etti, öğrensinler) 1 kilovat/ 
saat enerjinin üretilmesi için 2 000 kilo/kaloriye ihti
yaç vardır. Demek ki, 1 kilogram kömür, 1 kilovat/ 
saat enerji eder. Buna bir de yüzde 10 oranında tole
rans koyun; demekki, 210 megavattır her ünite, 210 
ton satte kömür yakar. 1 yılda 6 000 saat hesap edi
lir (8 760'dır) ve Sayın Sudi Türel burada beyan et
tiler, elimdedir bütün hepsi, (4 ünite şimdilik kuru
lacak, 1 ünite bilahara kurulur veya kurulmaz o ayrı 
konu) 4 ünite için ihtiyaç; 1 üniteyi 6 000 saatle çar
parsanız 1 milyon 350 bin ton eder ve 4 ünite için 
5,5 milyon ton kömür lazım. 

90 milyon tonluk rezerv vardır ve çıkarılabilir re
zervi en fazla yüzde 65 oranındadır; yani 55 milyon 
ton kömür çıkarılabilir. O halde 1 yılda yakılacak kö
mür 5,5 milyon tonsa, santralın ömrü ne olur arka
daşlar; 9 sene olur. Halbuki fizibilite hesabında, Sa
yın Türel de burada söylediler, 33 - 35 - 40 sene için 
aldı bu santralı. 

Şimdi sormak hakkı bende değil mi? : 9 senelik 
kömürü olan bir yere 4 ünite koyuyorsun, gerisi ne
reden gelecek bu kömürün? Nasıl fizibl olur bu ra
por? Bunu sormak benim hakkımdır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen müşavirlere bağ
layınız efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, gelelim diğerine : 400 milyon lira ödeme 
yapılıp yapılmadığı hususu zabıtlarda var arkadaşlar; 
ben kendiliğimden söylemiyorum. 

ÖMER FERRUH tLTER (istanbul) — Gelelim 
bakanlık müşavirlerine 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, gelelim müşavirlere; çok güzel söylediler. 
Krolin Firmasının 250 bin tonluk kömürü... O mü
şavirler ki, bakanlığa yazıyor, «Ülke zarar ediyor, 
Hazine zarar ediyor. Biz teshin kömürü temin edeme
yeceğiz. 3 milyon ton kömür çıkarımı önleniyor, 141 
inci maddeyi tatbik etmem lazım» diyor; bir bakıyor 
cevap... Cevabı okudum arkadaşlar, bir daha oku
yayım. 

BAŞKAN — Lütfen müşavirlere geliniz Sayın 
Fırat. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Diyor ki bakanlık. 
«Ben, kendiliğimden ona 6 ay daha müsaade ettim, 
10 uncu aya kadar bekle» 

Muhterem arkadaşlarım, söylediğim bunlardır. 
Müşavirlerle ne ilgisi var bu söylediklerimin? Müşa
virler sayın bakandan daha iyi bilebilirler; ama biz de 
elektrik mühendisiyiz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) 
— Maşallah. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tabiî maşallah. 
işte hesabı meydanda. Bunun cevabını verebiliyor 
musunuz? Dinlemeye tahammül edemiyorsunuz arka
daşlarım. 

Kemerköy'de 9 senelik bir kömür rezervi var. Bu
raya 4 üniteyi nasıl koyuyorsunuz? Bunu izah edin 
bana. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — 
Yanlış söylüyorsun, 4 değil 2 ünite. 

BAŞKAN — Lütfen. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Yeniköy'de 5 üni

te, 5 üniteye 6,5 - 7 milyon ton gerekir; 35 yılda 250 
milyon ton eder. Burada 275 milyon ton jeolojik re
zerv vardır, çıkartılabilir rezerv 180 milyon tondur; 
60 milyon ton eksiği vardır. 

Sayın bakan dediler ki, «Kemerköy'deki kömürü 
10 kilometre mesafede bulunan Yeniköy'e taşıyamayız, 
pahalıya mal olur.» 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Peki, Yatağan'da-
kini 20 kilometre taşıyorsun da, buradakini niye ta
şımıyorsun demezler mi adama? (ANAP sıralarından 
«Sayın Başkan, madde hakkında konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın arkadaşla

rım, sayın bakan Sayın Başkana gücendi, maddesin
de konuşmadı; ben de dışarıya çıkmıştım, herhalde 
ondan da istifade etmeyi vesile bildi ve «Bakanlık mü
şavirleri» maddesinde bana cevap vermeye kalktı. 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum; yan
lış olan şey bugün dönmezse yarın döner. Gene söy
lüyorum, bunların münakaşası yapılmaz. Uzun baca 
yaparsanız, daha geniş araziyi daha geniş surette ha
rap edersiniz. Uzun baca yaparsanız sarfedeceğiniz pa
raya göre fizibilite raporları alt üst olur. Fizibilite*ne 
demektir? Alınan verime göre sarfettiği paranın kar
şılığı. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen efendim, süre
niz doldu, lütfen... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
16 ncı madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo

rum efendim : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen kanunun 16 ncı maddesinin kanun met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan M. Turan Bayezit 
Kars Kahramanmaraş 

Salih Erel Hayrullah Olca 
Konya izmir 

Edip özgenç 
içel 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak ister mi? 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet "Meclisinin çok değerli üyeleri; iç
ten gelen saygılar sunarak başlamak istiyorum söz
lerime ve sayın bakanın biraz önce bu mukaddes 
kürsüden ifade ettiği o tabirden, o yönelttiği özellik
ten hem sizleri, hem de müsaade ederseniz kendimi 
tenzih etmek istiyorum. 

Hiçbir milletvekili sayın hükümetin bir üyesine ve
ya sayın hükümetin başbakanına veya sayın hüküme
tin tümüne burada söz olsun diye rastgele soru sor
maz sayın milletvekilleri. Sayın bakanın böyle bir 
düşüncesi varsa (Kıi, ben de varolduğunu iddia ediyo
rum, bugüne kadar bu parlamentoda göstermiş oldu
ğu özellikleri itibariyle bu düşünceyi taşıdığını zaten 
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ispat etmişlerdir, bugün de teyit ettiler) hem sizi, 
hem kendimi bundan tenzih ediyorum. 

Bu kürsüde konuşurken çok dikkat etmek lazım
dır sayın milletvekilleri. Millet adına konuşuluyor bu 
mukaddes kürsüde; şöylesine veya böylesine laf edil
mez. Hele bunu eden bir bakansa, o zaman edilen la
fın önemi biraz daha büyür. 

BAŞKAN — önerge hakkında konuşunuz Sayın 
Kuşhan, lütfen efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Önerge hakkın
da konuşacağım Sayın Başkanım. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Biraz sakin 
olun. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Eğer çok hırslıy-
sam değerli kardeşim, biraz da senin için hırslanıyo
rum. Lütfen o açıdan yaklaş olaya. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, önerge hakkında 
devam edıin; sürenizin yarısı geçti zaten. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Sükûnet tav
siye ediyoruz. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Tavsiyenize te
şekkür ederim. 

Sayın milletvekilleri, ben sayın bakana katılmıyo
rum. Ben biliyorum ki, müşavirlik kadroları sayın ba
kanın burada vermek istediği görüntü doğrultusunda 
kullanılmayacaktır; kendisi de bunu biliyorlar. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı gibi bir kuruluşun 10 
tane daha müşavire ihtiyacı var; sayın bakanın gerekli 
araştırmaları yaptırmak için elemana ihtiyacı var. Gü
zel bir söz; eğer samimiyet varsa temelinde. Samimi
yet yoktur. Şu bakımdan yoktur değerli milletvekille
ri, müsaade ederseniz izah edeyim : 

Kanun hükmünde kararnamede «Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı» vardır, kanun hükmünde karar
namede «Genel Sekreterlik» seviyesi vardır. Onlarla 
da ilgili önerge hazırlamış idik; ama o aradaki gaf
letimize geldi kullandıramadik. Orada söyleyecektim 
bunları. Bilvesile burada arz etmeye çalışıyorum. 

Kanun hükmünde kararnamede bu çıkarılmış olan 
üniteler, sayın bakanın söylediği görevleri, o anda gö
revli bulunacak Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanına kendisinin istediği veya müşavirlere yaptırmayı 
söyledikleri doğrultuda hizmet etmek için kurulmuş 
çağdaş kuruluşlardır; bunları getirmeleri gerekirdi. 
Bunları getirmeyip de, onun arkasına saklanmak su
retiyle müşavirlik kadrolarını ihdas ederek, bu mem
lekete hizmet eden, yalnız sayın bakanın veya iktidar
da bulunan partinin politikasına ters düşen kamu gö
revlilerini kıymak için getirilmiş bu maddeye «Ha
yır» dememiz lazım sayın milletvekilleri. 
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Eğer bunu böyle devam ettirir ve bu şekilde mü
şavirlik kadrolarının ihdasıyla birçok kamu görevlile
rinin kıyılmasına devam edersek, büyük vebal altına 
gireriz. Önergemin o bakımdan kabulünü istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde kabul edil
miştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
MADDE 17. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planla
mak ve bil faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere 
göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla 
tlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir. 

BAŞKAN — 17 nci madde hakkında söz iste
yen?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurunuz efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; hu
zurunuzu tekrar işgal etmek mecburiyetindeyim, ihti
yaç duydum ona. Çünkü, basın ve halkla ilişkiler mü
şavirlikleri sözkonusu olduğundan ben her zaman, 
uzun yıllar kamu görevinde bulunduğum süre zar
fında, devamlı savunucusu olduğum bu müessesenin 
müşavirlik şekliyle değil de, doğrudan doğruya bir 
şube müdürlüğü veya bakanlık seviyesinde ise, bir 
daire başkanlığı düzeyinde organize edilmesini, teş
kilatlandırılmasını savundum. Uygulamalarım esnasın
da gördüğüm çok büyük kamu yararından kaynakla
nan bu düşüncemi de ömrüm olduğu sürece savuna
cağım sayın milletvekilleri. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının yapısı iti
bariyle halkla ilişkiler müşavirliği seviyesinde bir or
ganizasyonla halkla olan ilişkilerini devam ettiriyor 
şeklinde veya devam ettirebilir şeklinde düşünebili
riz bunu. Ama, bunu eğer prensip haline getirir ve 
bakanlık kanunları görüşülürken devamlı surette halk
la ilişkiler müşavirliği ile bu işi geçiştirirsek, endişe 
ederim ki, halkla çok sıkı ve çok büyük boyutlarda 
ilişkisi olan bakanlıkları, yine bugüne kadar olduğu 
gibi, Osmanlı zihniyetiyle idare edilmeye mahkûm 
oluruz sayın milletvekilleri. 

80 — 



T. B. M. M. B : 62 

Ben, hiçbir partinin, hiçbir hükümetin veya hiç
bir yönetenin halkın desteğini almadan, halka ken
disini takdim etmeden, halka anlatamadan, halkın 
tasvibini ve desteğini sağlamadan başarılı olacağını 
düşüneceğini kabul edemiyorum. Çağdaş bir kuruluş 
olan halkla ilişkiler teşkilatı, dünya üzerindeki millet
lerin şu anda mutlaka uyguladıkları kuruluşlardır. Do
layısıyla çağdaş boyutlarda teşkilatlandırmaya çalıştı
ğımız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı şu anda 
gündemdedir, bunun üzerinde söz söylüyoruz; ama 
diğer bakanlıkların kanunları da gündeme geldiğinde, 
onlarda da elbetteki aynı şeyi savunacağız; halkla 
ilişkiler teşkilatının bir müşavirlik düzeyinde değil de, 
bir şube müdürlüğü, hatta bakanlıklarda bir daire 
başkanlığı şeklinde teşkilatlandırılması mutlaka gere
kir. Bunun üzerinde durmak lazım. 

Ben, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında bu 
değişikliğin bu kanun tasarısında yapılmasının müm
kün olmayacağını da bilerek; ama bundan sonraki 
bakanlık teşkilat kanunları gelirken bu noksanlığın 
giderilmesi için çok değerli katkılarınızı sağlamak için 
bunları söylemek ihtiyacını duydum. 

Hepinizi engin saygılarla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
17 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı 

efendim? Yok. 
17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 18. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler 
şunlardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) tdarî ve Malî tşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Sekreterliği, 
d) Özel Kalem Müdürlüğü. 
BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
18 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 19. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 

politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel siste
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
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b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emekli
lik işlemleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 20. — idarî ve Malî îşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme

nin temini ile lilgili hizmetleri yürütmek, 
b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 

«atın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü

rütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, talkım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il

gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz

metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken

lerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgi

lilere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlı
ğın İÇ ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet 
ye faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 

Savunma Sekreterliği 
MADDE 21. — Savunma Sekreterliği özel ka

nunda ye diğer icanunlarda gösterilen görevleri yerine 
getirir. 
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BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel Kalem Müdürlüğü 
MADDE 22. — Özel Kalem Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt

mek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini 

düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, 

ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetini 
düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordi-
ne etmek, 

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yerine ge
tirmek. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeden sonra bir madde ilavesi teklifi 
vardır, önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 251 S. Sayılı Kanun Hükmün

deki Kararnamede hükümetçe 24 üncü madde ola
rak teklif edilen «Enerji Şûrası» nın aynen Komis
yon metnine 23 üncü madde olarak konmasını arz 
ederiz. 

Paşa Sarıoğlu Tülay Öney 
Ağrı İstanbul 

Vehbi Batuman Bilâl Şişman 
Adama Isltaınibul 

Coşkun Bayram 
Adana 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI CEMAL BÜYÜKBAŞ (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak ister mi? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurunuz. Sayın Sarıoğlu, süreniz 

5 dakika efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, benim 

bu önergem gerçekten bir ihtiyaçtan doğmuştur ve 
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hükümet de getirdiği tasarıda bunu teklif etmiştir ve 
24 üncü madde olarak getirmiştir. Gerekçesi akılcı 
ve yerinde olduğu için desteklemek istedim. 

Değerli arkadaşlarım, sayın komisyondan da so
ruyorum, bir şeyin gerekçesi ya buraya yazılır veya
hut da burada tatmin edici bir izahat verilir, «katıl
mıyorum» demek hiç kimseyi tatmin etmez. 

24 üncü maddeyi okuyorum : «Bakanlığın görev
leri arasında bulunan konularda diğer bakanlıkların, 
sanayicilerin, gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işveren
lerin, diğer meslekî kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sa-
siplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak 
üzere Bakan tarafından Enerji Şûrası toplantıya çağ
rılır,» 

Değerli arkadaşlarım, burada sayılan kuruluşlar, 
Enerji Şûrası toplandığında çağrılması istenen ülke 
çapında kuruluşlardır; ülke çapında bilim adamları
dır, sanayicilerdir, işverenlerdir, meslek kuruluşları
dır. 

Acaba, şimdi biz neden çekiniyoruz, merak edi
yorum, bunun sakıncası nedir? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Müşavirler var ya 
Sayın Sarıoğlu. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Biz, 10 tane 
müşaviri oraya koyup istifade etmek istiyoruz da, 
acaba birkaç yılda bir veya gerektiğinde toplanması 
zarurî olan ve bakanlık tarafından çağrılacak olan 
böyle bir şûranın neden bu metinden çıkarılmasını 
gerekli görmüştür ve sakıncası nedir; bunu komisyon
dan sormak istiyorum? Bunun sakıncasını anlamak 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlığın bu teklifi bir 
tecrübeden doğarak hazırlanmıştır; çünkü, bunu en 
iyi bakanlık yetkilileri bilirler. Bizim komisyonumuz
da da konuyu bilen arkadaşlarım vardır; fakat bu 
konu, politik bir konu değildir. Bir teşkilat kanunu 
yapıyoruz ve istiyoruz ki, bu bakanlığımız geçmişte
ki tecrübelerinin ışığı altında en iyi hizmeti verebil
sin; çünkü bugün dünyada hiç kimse enerjinin öne
mini inkâr edemez. Politikaların saptanmasında yük
sek düzeyde bir kurulun, birkaç yılda bir toplanıp 
da fikir vermesinde acaba ne zarar vardır; bunu sor
mak istiyorum komisyondan? Sayın Komisyon ise, 
sadece «Katılmıyorum» diyor arkadaşlar. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bir Çalışma Mec
lisi vardır. İşveren temsilcileri, işçiler ve hükümet 
bir araya gelip konularını tartışıyorlar; bunda ne 
mahzur vardır? 
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Millî Eğitim Şûrası, bakanlığın daveti üzerine ve 
tüzüğüne göre gerektiğinde toplantıya çağırılıp, mem
leketin eğitim politikası üzerinde görüşler saptanıyor. 
Biz de okuduk o görüşlerin bir kısmını. Bunda ne 
zarar vardır, sormak istiyorum şimdi, enerji gibi, bü
tün ülkeyi ilgilendiren »bir konuda böyle bir Şûranın 
gerektiğinde toplanmasındaki mahzur nedir; sayın 
komisyondan öğrenmek istiyorum. Sadece «Biz ka
tılmıyoruz» demek, hiç kimseyi tatmin etmemiştir. 
Bundan sonra da komisyonlarımızdan rica ediyo
rum, ya gerekçesini yazsınlar veya ilgili komisyon 
çıksın burada izahat versin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğlu. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon cevap vermek ister mi 
efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Evet Sayın Başkan, 
kürsüden'cevaplamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. Yeri
nizden iki satırla sualine cevap verin efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade edin, iş olsun diye değil de, geniş olarak açık
lamada bulunsunlar, biz de tatmin olalım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; arkadaşlarımızın zihnini şaşır
tan burada bir şûranın yazılı olmasıdır. Halbuki, bu 
Şûra, 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
hükümetçe teklif edilmiş, ama 215 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 186 sayılı Kanun Hük
münde Kararname tadil edilerek orada kaldırılmış
tır. Komisyonumuz ise, bu 2 kararnameyi birleştir
di, bu şekilde tetkikat yaptı ve kaldırılan şekli esas 
aldı. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, ko
misyon buna yetkili değildir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bununla beraber 
esas şudur : Eski tabirle işi medreseye havale et
memek-, komisyona havale etmemek yani. Bu şûra 
meselesinin komisyondan komisyona gitmesi, işleri 
daha ziyade bürokratik safhaya sürükler gerekçesiy
le hükümet kaldırdı ve komisyon da bunu uygun 
gördü. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Komisyonla ilgisi 
yok efendim. 
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ANAYASA KOMtSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Binaenaleyh, doğ
rudan doğruya hükümetin teklif ettiği metin haricin
de bir teklif getirmiş değiliz. Hükümet de bunu ka
bul etti ve bu şekilde geldi. 

İşleri daha ziyade basitleştirmek, komisyonlarla 
işi uzatmamak esası kabul edilmiştir. Gerekçesi bu
dur efendim. 

Saygılarımla. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Komisyonla ilgisi 

yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul hakkında bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim, geçti. 
23 üncü maddeyi okutuyorum... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Özellikle oylamayı bekledim efendim, müsaade eder
seniz çok kısa bir sorum olacak efendim. 

BAŞKAN — 23 üncü maddeyi okutuyorum, so
runuzu, maddeyi okuttuktan sonra sorarsınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Komisyon Başkanına izahat vermesi içrn söz 
verdiniz. Bu, usule uygun mudur, onu öğrenmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Usule uygun değil efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Onu öğrenmek istedim. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanına iki kelime ile 

yerinden konuşmasını söyledim; fakat komisyon baş
kanı buraya kadar geldiler. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, «Komis
yon Başkanı .izahat versin» dediler, ben de onun 
üzerine izahat verdim. Bunun usule aykırılığı nerede 
efendim? 

BAŞKAN — 23 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 
MADDE 23. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 

ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kad
ro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve 11 İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak 
taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 
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BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Bağlı kuruluşlar 
MADDE 24. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığının bağlı kuruluşları şunlardır : 
a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 
c) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. 
BAŞKAN —- 24 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 
MADDE 25. — Bakanlık merkez teşkilatı ile 

bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti
cileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya 
görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mev
zuata, plan ve programlara uygun olarak düzenle
mek ve yürütmekle bir üst yönetici kademeye karşı 
sorumludur. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın 

görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 26. — Bakanlık anahizmet ve görevle

riyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlük
teki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak is
rafını önleyecek ve koordinasyon sağlayacak tedbir
leri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara 
danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağ
lamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 27. — Bakanlık, hizmet alanına giren 

konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN —- 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 
MADDE 28. — Bakanlık, kanunla yerine getir

mekle yükümlü okluğu hizmetleri tüzük, yönetme
lik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzen
lemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız çok 
açık bir hüküm taşımaktadır. Buna göre, hangi ko
nuda tüzük çıkarılacağı, hangi konuda yönetmelik 
çıkarılacağının kanunun maddeleri içerisinde tahsi-
sen belirtilmesi gerekir. 

Bu nedenle, kanunun içerisinde «şu konuda tü
zük ve yönetmelik çıkarılır» şeklinde özel madde bu
lunmadığı cihetle, bir torba maddeymiş gibi, tek bir 
maddede tüzük çıkartma, yönetmelik çıkartma yet
kisinin kanunda yer almış olması, şahsî değerlen
dirmeme göre Anayasamıza aykırıdır. Komisyonun 
ve Hükümetin bunu değerlendirmesini istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 

Yetki devri 
MADDE 29. — Bakan, Müsteşar ve her kademe

deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 
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29 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 29 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 
MADDE 30. — 23 Nisan 1981 gün ve 2451 sa

yılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların 
atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devrede
bilir. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş ka
nunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 31. — Kadroların tespit, ihdas, kulla

nımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde kabul 
edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 32. — Diğer kanunların bu Kanuna 

aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
32 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 32 nci madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1 'i okutuyorum : 

GEÇtCt HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve 
kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzen
leninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hüküm
lere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye ka
dar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulan
makta olan mevcut kadroların kullanımına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Geçici madde 1 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 

yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları 
değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına 
ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görev
lerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı 
tutulur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 3'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulan

masını göstermek üzere gerekli tüzük ve yönetme
likler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük yönetme
liklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan bir 

soru sormak istiyorum. Burada bir süre tanınma
mıştır; bence süre tanınmasında yarar vardır. Çün
kü, geçmişte çıkarılan kanunlarda tüzükler için süre 
tanınmayan hallerde uzun yıllar bu tüzüklerin yapı
lamadığını gördük. Acaba Sayın Komisyon bu konu
da ne düşünüyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, şimdiden 
kesin bir müddet vermek doğru olmaz Bu tüzükler 
zamanında çıkarılacaktır. 

BAŞKAN — Geçici madde 3'ü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden 

düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan bi
rimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getiriı 
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BAŞKAN — Geçici madde 4 üzerinde söz iste
yen var mı? 

Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Taşra 

teşkilatında nasıl olacak? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, kadro al
dığı zaman tasta teşkilatını kuracak. Binaenaleyh, 
taşra teşkilatı da buna bağlı; yani bakanlığın takdi
rine bağlıdır efendim. 

BAŞKAN — Geçici madde 4'ü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun ile Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün 
adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünün 
adı da Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş per
soneli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içeri
sinde iade edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
Buyurunuz Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — «Bağlı ve ilgili 

olduğu» cümlesinden ne anlaşılıyor efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, «bakanlık» 
tabiri olduğuna göre, bağlı ve ilgili kuruluşları da 
kapsar zaten. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, lüt

feder şu soruyu cevaplar mısınız efendim : Kanunun 
ifadesinin bütünlüğü bakımından, «Bağlı ve ilgili ku
ruluşlar» ibaresi birinci cümlede geçtiğine göre; ikin
ci cümlede de, «Bağlı ve ilgili oldukları kuruma» iba
resinin kullanılmasında; yani buraya «bağlı» kelime
sinin ilave edilmesinde sizce ne sakınca vardır? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, bir sa
kınca yok, fakat bir mana ifade ediyor zaten. Aynı 
zamanda da ikinci kurum sıfatı değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, madde
nin ikinci «ilgili» kelimesi, ilgili kurum manasına de
ğildir. Binaenaleyh, bu bir bağlantı edatıdır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Raşkan, çok 
affedersiniz, tekrar bir soru sormama müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Soruyu sordunuz Sayın Kuşhan, 
teşekkür ederim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bununla ilgili bir 
başka soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yalnız ben öncelik

le şunu arz edeyim Sayın Başkan, hiçbir şekilde lü
zumsuz konuşmak iddiasında değilim. 

Sayın Başkana şunu sormak istiyorum : «İlgili 
kuruluşa intikal ettirilir» diyor. Bu ilgili kuruluşu 
sayın Bakanlığın çok uzağında bir yer olarak kabul 
ederse, yönetici veya ilk uygulayıcı bunu o şekilde 
anlarsa nasıl önleyecektir onu? «Bağlı ve ilgili» husu
sunu o bakımdan istedim Sayın Başkan. 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Cevabı verdik efen
dim; bağlı ve ilgili kurum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Geçici madde 6'yı oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 7'yi okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanuna gör* kaldırı

lan birimlerde görevli personel durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve 
her türdü haklan yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saMı tutulur, 

BAŞKAN — Geçici madde 7 üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; yuka
rıdaki bir maddede de bu ifade, «Yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece bu haklardan İstifade eder» diye 
vardı. 

Burada gizlice kullanılan bir uygulama var. Şöyle-
ki; bir kimsenin, bu teşkilatlanmadan mütevellit kendi 

— 86 — 



T. B. M. M. B : 62 

kadrosu veya teşkilattaki o unvanı kalktı diyelim; 
iktisap etmiş olduğu hakları, tamamen kendisinde 
kalacak şekilde yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
devam edecektir. Ondan sonra hemen en ufak bir 
ıdeğişiklik olduğu takdirde, yani yeni görevlerinden 
bir başka tarafa tayin edildikleri takdirde, oradaki 
kanunen kendisine daha evvel verilmiş olan bütün 
hakları bu Yasa ile veya bu hükümle ortadan kal
dırılmış olacaktır. Bu da, hak prensibine aykırıdır ve 
dolayısıyla bugüne kadar müktesep hak olarak 'kabul 
ettiğimiz ve üzerinde ısrarda durduğumuz düşünceye, 
yaklaşıma da aykırıdır. O bakımdan, bu ibarenin tasa
rıdan çıkarılması veya onun komisyon tarafından ge
riye alınmak suretiyle bu izah ettiğim suiistimal ve
ya kötü kullanıma müsait ifadenin (eğer getirilişi 
maksatlı değilse; şart o) düzeltilmesini teklif edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
iBuyurun Sayın Komisyon. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, 2 nci mad
de 186 sayılı Kararname ile geldi. Bu temas ettikleri 
geçici 7 nci madde ise, 215 sayılı kararname ile ge
len maddedir ki, o 215 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamede genel sekreterliği ve kontrolörlüğü kal
dırdı. Kaldırınca da bu hüküm geldi; burada gizlilik 
veyahut gizli manaya gelecek bir şey yok. 

Bunu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Karsa) — Sayın Başkan, bu 

ifade ile ilgili olarak yerimden bir şey arz etmemo 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, böyle devamlı kar
şılıklı konuşma ille bir yere varamayız iki. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, soru 
sormak işitiyorum, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu

güne kadar Türkiye'de bu teşkilatlanma doğrultusun
da kadroları kaldırılıp da, :bu şekildeki hükümler ne
deniyle mutazarrır edilmiş, müktesep hakları elinden 
alınmış ne kadar insan olduğunu biliyor musonuz? 

Teşekkür ederim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞUU (Ankara) — Bunun komisyonla 
ilgisinin olmadığı kanısındayım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Soru mu soracaksınız Sayın Eırat? 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkanım, 

bu maddeden anladığımıza göre, bir genel müdürlük 
başkanlık seviyesine indirildi diyelim; genel müdür 
daire başkanı oldu; burada kaldığı sürece özlük hak
ları, genel müdür iken mütesep hak olarak aldığı 
özlük haklarıdır. Ancak, bakanlık bunu başka bir gö
reve gönderirse, bu hizmet değişik ödüyor; rızası 
hilafına özlük haklan değişecek midir, değişmeyecek 
midir? 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Fırat. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankkara) — Efendim, bu, 
bugünkü mevzuatta da mümkün. Genel müdürü alır 
müşavir yapar; müşaviri alır genel müdür yapar. 
Binaenaleyh bunların, bilhassa maddeyle ilgisini an
layamadım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
maddeye «Rızası ile başka göreve atandığı zaman 
özlük haklarının değişebileceğine dair» bir ilâve hü
küm konabilir mi? «Ancak, rızası hilafına başka bir 
göreve atandığında, müktesep halklarının aynen de
vam edeceğine» dair bir hüküm bu maddeye mu
hakkak konmalıdır. Aksi hailde, personel ileride mağ
dur olabilir. 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz Sayın Coş-
kunoğlu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, zaten ce
vabı verdik. Bütün atamalar rızaya göre olmaz. 

BAŞKAN — Geçici madde 7'yi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
(MADDE 33 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 34. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

Böylece tasarının tümünün müzakeresi tamamlan
mıştır. 

Oyunun rengini belirtmek üzere konuşmak isteyen 
var mı? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhte söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kare) — Sayın Başkan, (Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; aslında, 
tartışmalar çok geniş boyutlarda milletvekillerine im
kân sağlamak suretiyle eğer Başkanlık Divanınca sağ
lanmaz ise, o zaman çok haklı olarak milletvekilleri, 
inandıkları doğrultuda veya boyutlarda herhangi bir 
ıkanunu tartışma imkânını 'bulamadıkları için, açık 
kapılardan istifade ederler. 

Konuya hüsnüniyetli yaklaşma açısından baktığı
mızda hata diye görülebilir ama, bu hata sayın mil
letvekilleri ve sayın Başkanlık Divanınca paylaşıl
mak mecburiyetinde olan bir hatadır. 

Değerli milletvekilleri, herhalde 'bizde yeni bir 
sistem gelişiyor. Bundan evvel bunlara benzer bazı 
şeyleri gördük, alıştık; ama bunlara alışmak istemi
yoruz. Şöyle istemiyoruz: Bir ikamın burada enine -
boyuna tartışılmak suretiyle çıkarılmalıdır ki, nok
sanlıklar veya boşluklar, gedikler, aksaklıklar olma
sın, Çok insanın mukadderatını tayin edecek olan, 
memleketin çok önemli bir bakanlığını oluşturacak 
olan bu Kanun (tartışılırken, çok üzülerek ifade et
mek istiyorum ki, şahsiyetine çok saygı duyduğum 
sayın 'komisyon 'başkanı, birçok konularda fikir be
yan etmek ihtiyacını dahi duymamıştır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önceki ifademde yine 
kullanmıştım, müsaade ederseniz tekrarında fayda 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
bayram tebrik kartlarının standart hale getirilmesine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazdı cevabı (7/337) 
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olduğunu mütalaa ettiğim için onu tekrar söylüyorum, 
hiçbir milletvekili, meselenin üzerine iş olsun diye 
yaklaşmaz. 

Bir hususu biraz önce özellikle vurgulamaya ça
lıştım; Sayın Fırat da açıkladı. Biraz önce Sayın 
Başkana sordum; «Acaba 'bu maddeyi kabul ederken, 
bugüne kadar çıkarılmış olan kanunlarda emsali mad
de bulunduğu için, müktesep hakları elinden alınmış 
ve mutazarrır edilmiş insanların varlığını incelediniz 
mi?» diye. Maksadım, Türkiye'de böylesine bir uy
gulamanın var olduğu ve büyük boyutlarda insanın 
da bundan mutazarrır edildiğini ifade etmeye dayalı 
idi. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeler içerisinde bu
lunduğu sürece, benim şahsımın bu Kanuna beyaz 
oy kullanması mümkün değildir. Çünkü, yarın bu 
maddelerden istifade edilmek suretiyle müktesep hak
ları elinden alınmış insanların ıstırabını 'kendimde 
duymak istemiyorum. Müktesep hak kavramının böy
lesine allak - bullak edildiği bir çalışmanın ürününe 
katkıda bulunmak istemiyorum. Onun için, oyumun 
rengi kırmızı olacaktır; arz ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Lehte söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olmasını dilerim. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman 
kalmıştır. Bu nedenle, gündemdeki konuları sırasıyla 
görüşmek için, 20 Şubat 1985 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 

Türkiye Büyük Millet IMeclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
'Erzurum Milletvekili 

* VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Soru 1. Yılbaşı ve bayram tebrik kartları ve 
buna <bağılı olarak zarfları da çok çeşitli ölçülerde ve 
hatta bazıları da gereksiz büyüklükte olduklarından, 
hele hele gereksiz büyüklükte olanların kâğıt israfına 
neden olması önlenemez mi? 

Soru 2. Türk Standartları Enstitüsünce yılbaşı 
ve bayram tebrik kart ve zarflan için 3 - 4 ölçü stan
dardı tespit edilemez mi? (Bu ölçeklerde kart şekil, 
süs ve mizanseni ve kalitesi serbest ve isteğe uygun 
olabilir.) 

Soru 3. Yıllık takvimler dahî bir ölçü standar
dına kavuşturulamaz mı? 

Soru 4. Piyasada tab edilen, kitapların kâğıt 
ve zarfların, gazete ve mecmuaların, dergilerin ve 
hatta faturaların bil* bir ölçü (ebad) standardına ka
vuşturulması düşünülemez mi? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19.2.198 5 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

APK: IV.01.011 - 142- 5387 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) (TBMM Başkanlığının Başbakanlığa 

muhatap 24.1.1985 tarih ve 7/337 - 2678 - 10826 
sayılı yazısı. 

b) Başkanlığın Bakanlığımıza muhatap 29.1.1985 
tarih ve K. K. Gn. Md. 18/106 - 590/01373 sayılı 
yaz*sr. 

'Erzurum iMiiletveküi Hilmi Nalbantoğlu'nun Sayın 
Başbakan tarafından cevaplandırılması isteği ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği, an
cak, tarafımdan cevaplandırılması Sayın Başbakanı
mızca tensip buyurulan soru önergesinde yer alan 
'hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Yılbaşı ve bayram tebrik kartları ve bu
na bağlı olarak zarfları da çok çeşitli ölçülerde ve 
hatta bazıları da gereksiz büyüklükte olduklarından, 
hele hele gereksiz büyüklükte olanların kâğıt israfı
na neden olması önlenemez rrti? 

Cevap 1. Türk Standartları Enstitüsü tarafından 
kâğıt - mektup kartları ve resimli posta kartları bo
yutları konusunda 16.12.1977 tarihinde TS 2886, ha-
berleşmede-kullanılan zarf ve kese zarflarının boyut-
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lan konusunda da Eylül 1971'de TS 927, standartları 
yayınlanmıştır. 

Soru 2. (Türk Standartları Enstitüsünce yılbaşı 
ve bayram tebrik kart ve zarfiları için 3 - 4 ölçü stan
dardı tespit edilemez mi? (Bu ölçeklerde kart şekil, 
süs ve mizanseni ve kalitesi serbest ve isteğe uygun 
olabilir.) 

Cevap 2. PTT tşletmcsi Genel Müdürlüğünün 
de üyesi bulunduğu Dünya Posta (Biriliği, (UPU) 1962 
yılından itibaren Milletlerarası Standartlar Teşkilatı 
(ISO) ile yakın işbirliğinde bulunarak, mektup postası 
gönderileri için gerekli olan standardı tespit etmiş 

.ve bu husus Dünya Posta Kongrelerinde onaylanmış
tır. 

Böylece, söz konusu standart gönderilerin boyut
ları: 

— En küçük boyutlar : 2 mm.l'ik toleransla 
9x14 cm. 

— En büyük boyutlar : 2 rnrn.iıiık toleransla 
12x23,5 cm. olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre, PTT Genel Müdürlüğü gerek vatan
daşlara kolaylık olması ve gerekse gönderilerin stan
dart ölçülerde kuıManılrnasımı teminen, iki cins pul 
'baskül tebrik zarfları ile resimli tebrik kartlarını 
bastırarak hizmete sunmuştur. 

Soru 3. Yıllık takvimler dahi bir ölçü standardı
na kavuşturulamaz mı? 

Cevap 3. Konu Türk Standartları Enstitüsüne in
tikal ettirilmiştir. 

Soru 4. Piyasada tab edilen, kitapların kâğıt ve 
zarfların, gazete ve mecmuaların, dergilerin ve hatta 
faturaların bile bir ölçü (ebad) standardına kavuş
turulması düşünülemez mi? 

Cevap 4. Türk Standartları Enstitüsü tarafından 
konunun önemine binaen «(Kırtasiye Malzemeleri ve 
Formlar Özel Komitesi» kurmak suretiyle bu konuda 
çalışmaların daha da genişletiidiği ve söz konusu 
edilen kitap, kâğutlar, zarflar, gazete ve mecmualar, 
dergiler ve faturalann da anılan komitenin yıllık stan
dart hazırlama iş programına alındığı, 

Ayrıca; 
a) (TS 506 «Yazı kâğıdı ve bazı basılı kâğıtlarının 

hazır formaları», 
b) TS 2142 «Optik aygıtlar kullanılmadan oku

nabilen fotokopi kâğıtlarının boyutları», 
c) TS 2891 «'Kâğıt - kırtasiye malzemesi için 

(AyrılabiEr yapraklı defterler de dahil) tranşlanmış 
boyutlar» standartlarının da hazırlandığı anlaşılmıştır. 
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2. — Sivas Milletvekili Ruşan Işm'ın, Sivas İlin
deki askerî kuruluşların kaldırılma nedenlerine ilişkin 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürkrün 
yazılı cevabı (7/342) 

Türkiye! Büyük Millet Meclisi Başkanlığınla 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Ruşan Işın 
Sivas Milletvekilli 

Sorularım : 

1. Sivas'ta bulunan Askerî İnşaat Emlak Mü
dürlüğünün kaldırılacağı hususumda işlemler yapıl
makta olduğu doğru mudur? 

2. Bu kuruluşun Sivas'tan kaldırılmasının gerekr 
çesi nedir? Hangi ile 'kaldırılacaktır? 

3. Sivas'ta daha önce var iken kaldırılan Doğu 
Menzil Komutanlığı, 8 inci Yurt içi Bölge (Komutan
lığı, kurulmasından sonradan vazgeçilen Askerî Ana-
tamir Fabrikası ve som olarak 'kaldırılan askerî tümenin 
-Sivas'tan kaldırılması ile Sivas'ta yalnız Askerî Eğitim 
Tugayı kaim ıştır. Kaldırılması düşünülen kuruluşun, 
kaldırılan bu kuruluşlarla ilgisi var mıdır? Gerekçesi 
nedir? 

4. Sivas'tan bugüne kadar kaldırılan askerî tesis
lerin kaldırılma gerekçeleri nelerdir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 1985/126 - NG 18.2.1985 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGİ : T.BJMM. Başkanlığının 28 Ocak 1985 

tarihli ve 7/342 - 2687/10870 sayılı yazısı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sivas Milletvekili 

Ruşan Işın'ın, Sivas ilindeki askerî kuruluşlarım kal
dırılma nedenlerine ilişkin yazılı soru önergesine ve
rilen cevaplar aşağıda çıkarılmıştır. 

Silahlı Kuvvetler kıta, karargâh ve kurumları; 
teknik, taktik, operatif ve straitejik durum, ihtiyaçlar 
muvacehesinde en etkili, yeterli ve ekonomik olacak 
şekilde değerlendirilerek planlanmakta, teşkil edilmek
te, konuşlandırıılmakta ve yönlendirilmektedir. 

Binliklerin teşkili, lağv ve konuş değişiklikleri ile 
ilgili kıymetlendirmelerde eski kuruluşlar, kaldırılan 
kuruluşlar dikkate alınmamakta, mevcut ve gelecekteki 
ihtiyaçlar dikkate alınmaktadır. 

Bir kısım askerî tesisler, ihtiyaç kalmaması, 
maliyetinin fazla olması yanında, imkânlarımızın ve 
kaynaklarımızın sınırlı olması nedeniyle lağv veya 
tenkis edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

62 NCİ BİRLEŞİM 

19 . 2 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 15 Arkadaşının, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin 
bugün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu 
konuda millî bir politikanın geliştirilmesi ve Balıkesir 
Milletvekili İsmail Dayı ve 18 Arkadaşının; Bulgaris
tan'da yaşayan Türklerin bugün içinde bulundukları 
durumun görüşülmesini sağlamak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri 
(8/5, 8/6) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 20.2.1985) 

2. — Sivas Milletvekili Ruşen Işın ve 40 arkada
şının; PTT Genel Müdürlüğünün, Başel Limited 
Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde 
satın almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötü
ye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti za
rara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240* inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/330) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 22.1.1985) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1985) 

3. — T. C. Ziraat Bankasının Tasvibe Sunulan 1982 
Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numara
lı Kanunun Değişik 3 üncü Maddesi Uyarınca Hazır
lanan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Rapo
ru ve Bu Raporu Yapılan İtiraz ile Komisyonun Gö
rüşü (3/20) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 13.2.1985) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 27.2.1985) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu' 
nun, pancar ürününe uygulanan fiyat farkına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/283) (x) „ 

2. — Hatay Milletvekili Adurrahman Demirtaş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Şe-
kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

5. — Manisa Milletvekili İsmet TurhangiPin, Ma
nisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/252) 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in, ilk 
ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/254) 

7. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, adlî teş
kilatta görev yapan hâkim ve savcılara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

8. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri ilinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

10. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Muğ
la - Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santralları-

(x) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 
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na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

11. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum ilinde yaptırılan deprem konutları için 
bir firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/269) 

12. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Etibank'ın 
verdiği kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/270!) 

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, ziraî kredi faizlerinin yükseltilme nedenle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/271) 

14. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
bölgesindeki soda madeninin işletme hakkına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

15. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Çayırhan 
kasabasında kurulacağı iddia edilen soda tesislerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

16. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Bingöl İli 
Özel İdaresine ait «KÖS» kaplıcalarının ihalesine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) 

17. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlindeki kamu kuruluşlarının başka illere nak-
ledilişine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/275) 

18. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, bazı 
bakanların Federal Almanya gezisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teş

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Ba
zı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret; Anayasa komisyonları raporları (1/118, 1/513) 
(S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 12.2.1985) 

2. — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlü
ğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Komisyonu Raporu (1/520) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma 
tarihi : 12.2.1985) 

3. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye J inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

4. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İstanbul Millet
vekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 
Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi 
ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

6. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine Miskin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

7. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tektffi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S, Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

8. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe K]o-
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 

9. — 18 Ağustos 1981 Tarih ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt
ma tarihi : 8.2.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yık : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 251 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ana

yasa Komisyonları Raporları (1/118, 1/513) 

TC 
Başbakanlık 14 . 12 . 1983 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı rK.K.T.D. 18/101-1/184/08698 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Enerji ve Tabu Kaynaklar Baktadığmın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Hükmünde Kararname» 
bugünkü Resmi Gazetemde yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderiknişir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR »BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ 

G E N E L 

Hazinenin ve İktisadî Devlet Teşebbüslerinin Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkındaki 6.12.1960 gün 
ve 154 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince kurulmuş bulunan «yerli ve yabancı eksperler grubu» tara
fından, İktisadî Devlet Teşekkülleri üzerinde yapılan incelemeler sonunda hazırlanan raporda, kaynaklarımı
zın gereği gibi geliştirilmesi için, bu konuda faaliyette bulunan kuruluşların bir Bakanlıkta toplanması gerek
tiği benimsenmiştir. 

1962 yılında kamu idaresini yeniden düzenleme çalışmaları nedeniyle Merkezî Hükümet Araştırma Pro
jesi (MEHTAP PROJESİ) kurulunun çalışmaları sonucu olarak meydana getirilen raporda; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı teşkiline dair düşünce, teklif ve tavsiyeler yukarıda belirtilen safhalardan geçmiş ve 
Bakanlıklar Kuruluşu Hakkındaki 4951 sayılı Kanuna dayanarak Başbakanlığın teklifi ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile 25.12.1963 tarihinde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kurulmuştur. 

Bu konudaki Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 7.2.1964 gün ve 76-468-496 
sayılı yazıları ile; 

«Bayındırlık Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü» 

Sanayi Bakanlığı Merkez Kuruluşu ile Bağlı Kuruluşlar arasında bulunan Enerji ve Maden Daireleri, Elek
trik Etüd İdaresi, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Petrol Dairesi, 
TÜriciye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Etibaok ve İşletmeleri» 

«Ticaret Bakanlığına bağlı Petrol Ofisi» 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış ve yukarıda adı geçen Bakanlıklara ait görevler ve yet
kiler yeni kurulan Bakanlığa devredilmiştir. 

1963 tarihli Başbakanlık tezkeresi ile kurulan ve günün ihtiyaçlarına göre Bakan «Olur» lan ile teşkilatla
nan, daha sonra 27.2.1982 gün ve 8/4334 sayılı Kararnameye uygun hale getirilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı yatırımcı, işletmeci ve araştırmacı üniteleri ile kamu sektöründe önemli bir yer işgal etmektedir. 
Bakanlık bu önemli fâliyetlerin politikasını belirlemek; işlerin bu esaslar dahilinde yürümesi için gerekli koor
dinasyon ve denetimi yapmak; yıllık ve uzun vadeli programları inceleyerek son şeklini vermek yükümlülü
ğündedir. Görevlerin çeşitliliği, büyüklüğü ve önemi ile orantılı olarak Bakanlık bünyesinin bilgili ve tecrübeli 
bir kadro ile teçhiz edilmesi bu faaliyetlerin yürütülmesi için zorunludur. Maden, petrol, enerji, su hakları, 
yeraltı suları mevzuatının tatbikatı iBatoanlığın önemli hizmetleridir. Bunların yürütülmesi, yurt çapında çeşitli 
sektörlerdeki imkân ve ihtiyaçların belirlenmesini bu alanlarda ımilletlerarası faaliyetlerin yakından izlenme
sini ve zaman zaman milletlerarası projelerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmenin temel unsurlarından biri olan enerjinin yurt içi ve yurt dışında sahip oldu
ğu önem dikkate alınarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ayrı bir bakanlık olarak teşkilatlanması 
kabul edilmiş ve Bakanlığın kuruluş ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı, 2680 sa
yılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan çerçeve Kararnameye uygun olarak hazırlanmıştır. 

MAİDDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı ve kapsamı belirtilmiştir. Enerji ve 
tabiî kaynakların, belirlenen hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini 
ve tüketilmesini sağlamak amacı ile kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı teşkilatı bu Kanun 
Hükmünde Kararname ite düzenlenmiştir. Enerjinin stratejik önemi göz önünde tutularak konunun tek bir 
bakanlıkta toplanması hedef alınmıştır,: 

Madde 2. — Bu maddede Bakanlığın görevleri anahatları ile belirtilmektedir. 
Ülkenin enerji ve tabiî kaynaklara olan ihtiyacını belirleyerek, -bu kaynakların Kalkınma Planları ve Yıl

lık Programlara ve teknik ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, 'işletilmesi, gelişıtirilmesi, değer
lendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla politika esaslarını belirleyerek gerekli programları yapmak, 
yeraltı ve yerüstü enerji ve tabiî kaynakları ile ürünlerinin, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma 
politikasını belirlemek, ilgili ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini gözetmek, tetkik, tahkik ve teftişe ıtabi tut
mak ve denetlemek ve çalışmalarında koordinasyonu sağlamak gibi hususlar esas alınarak Bakanlığın görev
leri açıklanmıştır. 

Madde 3, 4, 5, 6, 7. — Bu maddelerde sırasıyla Bakanlık Teşkilatı, 'Merkez Teşkilatı, Bakan, Müsteşar ve 
Müsteşar Yardımcılarının görevleri çerçeve kararname esas alınarak belirtilmiştir. 

Madde 8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının merkez kuruluşu içindeki anahizmet kuruluşları bu 
maddede sayılmıştır. 

Madde 9. — Bu madde Maden Dairesi Başkanlığının görevlerini belirtmektedir. 
Maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli, arama, üretim, stokla

ma ve pazarlama politikalarının esaslarını tespit etmek ve madencilik faaliyetlerini ülke ihtyacı ve yararı doğ
rultusunda yürütülmesi için gereken tedbirleri almak bu dairenin görevidir. 

Madencilik faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine göre ve tabiî kaynakların korunması ilkelerine uygun ola
rak yürütülmesini Maden Dairesi sağlayacaktır. 

Madde 10. — Bu maddede Enerji Dairesi Başkanlığının görevleri açıklanmıştır. 
'Memleketin har türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planların yapılması ile petrol ve tabiî gaz 

dışındaki enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun üretilmesi, nakli ve dağıtımı ile bu hiz
mete ilişkin tesislerin kurulmaları, işletilmeleri için gerekli önlemlerin alınması Enerji Dairesi Başkanlığının 
başlıca görevidir. 

Enerji kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine et
mek de bu dairenin görevleri arasındadiTi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 



Madde 11, — Bu maddede Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri gösterilmiştir. Bu 
Daire Başkanlığı 2929 sayılı Kanun da belirtilen görevleri yapmak ürere kurulmuştur. 

Madde 12. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Danışma ve Denetim Birimleri bu maddede 
sayılmaktadır. 

Madde 13, 14, 15, 16. — Bu maddelerde bulunan Danışma ve Denetim Birimleri ile görevleri çerçeve Ka-
(parnameye uygun olarak hazırlanmıştır. Bakanlıktaki danışma ve denetim birimleri, sırasıyla Teftiş Kurulu Baş
kanlığı, Araştırma Geliştirme, ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirleri ve Bakanlık Müşavir
leridir. 

Madde 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. — Bu maddelerde Yardımcı Birimler ve görevleri çerçeve Kararname
ye uygun olarak belfctilmiştir. Bakanlıktaki Yardımcı Birimler şunlardır : Komptrolörılük Dairesi Başkanlığı, 
Personeli Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Savunma Sekreterliği ve 
özel Kalem Müdürlüğü. 

Madde 24. — Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda gerekli politikaların tespitinde ve uygu
lamada çeşitli görüş, tavsiye ve tecrübelerden yararlanmak için bu madde teşkil edilmiştir. 

Madde 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. — Bu maddelerde Taşra Teşkilatının kurulması, Bağlı Kuruluşlar, 
Yöneticilerin sorumlulukları, Koordinasyon ve İşbirliği konusunda Bakanlığın yetki ve sorumluluğu, Mahallî 
İdarelerle Koordinasyon sorumluluğu, Bakanlığın düzenleme ve görev yetkisi, yetki devri ile ilgili esaslar yer 
almıştır. 

Madde 32. — 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atanmaları ile ilgili esaslar bu mad
dede yer almıştır. 

Madde 33. — Bu maddede Bakanlığın kadro cetvelleri ile ilgili hususlar yer almıştır. 
Madde 34. — Diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin kaldırıldığına dair 

hüküm bu maddede yer almıştır, 

Geçici Madde 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin girmesi ile yeni kadroların tespit ve ihdasına 
kadar hukukî bir boşluk doğmaması için bu madde düzenlenmiştir, 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyen 
personelin doğrudan bu kadrolara aıtanmalarını, kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldırılanların ise yeni 
atamaları yapılıncaya kadar özlük haklarının saklı tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağla
mak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4£ — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile teşkilat ve görevlerde inti
bakı ve uygulamayı sağlayıncaya kadar görevlerde bir aksamaya yol açmamak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu madde Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü ile Elektrik İşleri 
Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünün adının değişmesi ile ilgilidir. 

Geçici Madde 6, — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personelinin iadesi ile ilgili hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Madde 35. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 36. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 



T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18.6.1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/184/04772 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BASKANLIÖTNA 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî 
Gazetede yayınlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Balkanlar Kurulunca, bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Karar-
namen'in bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 'hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, 'bazı (birimlerin 
kaldırılması, "bazılarının ismimin değiştirilmesi ve bazılarının da görevlerinde değişiklik yapılması nedeniyle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 'Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamen'in 'bazı 'hükümlerinin de değiştirilmesi zorunlu görülmüş ve bu tasarı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (b) 'bendi değiştirilmek su
retiyle, Araştırma, Geliştirme, Plan ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının adı «Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde, yeniden yazılmış ve maddeye (e) 'bendi olarak «'Basın ve Halkla 
İlişkiler Müşavirliği» 'ilave edilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin değişikliği ile 
ilgilidir. Söz konusu maddeyle Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri yeni
den düzenlenmektedir. 

Madde 3. — Bu madde 'ile 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye mükerrer 16 ncı madde ilave 
edilmiştir. Söz konusu madde 'ile Bakanlıkta, basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin ku
rulabileceği hükmü •getirilmiştir. 

'Madde 4. — Bu madde ile, 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesindeki Yardımcı 
Hizmetler yeniden düzenlenmekte, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetler Başkanlığı ve Ge
nel Sekreterlik birimleri kaldırılarak, yeni birim olarak 'idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ilave edil
mektedir. 

Madde 5. — Bu maddede idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri 'belirtilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde ile, kaldırılan birimlerin personeli ile ilgili saklı haklar düzenlenmektedir. 
Madde 8-9. — Yürürlük ve Yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 215 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

KHK/215 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin bazı 'hükümlerinin değiştirilmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MAİDDE 1. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (b) 'bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir. 

«b) Araştırma, Planlaıma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»' 
«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği» 

'MADDE 2. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 14. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının 'görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 

millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tes
pit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yar
dımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, bakanın onayım aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine 'getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gi'Si mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık bütçesi
ni plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık 'hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Ba
kanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık ve
ya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hiz
metlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesini takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 

MADDE 3. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir. 

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Madde 16/A — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve 
bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği teşkil edilebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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MADDE 4. — 1816 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Yardımcı birimler 

Madde 17. — Enerji ve Talb'iî Kaynaklar Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlar-
lardır. 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
<b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Sekreterliği, 
d) özel Kalem Müdürlüğü,» 

MADDE 5. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirl-
miştir. 

«İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

Madde 20. — îdlarî ve Maılî tşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) (Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili 'hizmetleri yürütmek, 
b) Îhıtiyaç duyulan 'bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığın malî İşlerle İlgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, 'bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal telislerin kurulması ve yönetimi i e ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini ıtaikip etmek, bakanlığın 

iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenlemeik, bunlara ait önemli not ve tu

tanakları tutmak ve yaymak, 
k) Genel evrak, a-rşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakan ve müsteşarca verilecek düğer görevleri yapmak.» 

MADDE 6. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte 
belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 19, 21 ve 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli perso
nel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına 'bağlı olarak saklı tutulur.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2$1) 
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Yürürlük 

MADDE 8. — Bu Kanun Hüklmünde Karaırname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
7, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vt Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V, Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M, N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
t. S. Giray 

Tanm Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakanı 
A, M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/, özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
V* Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam V. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakam 
Af* M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 



215 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BAĞLI CETVE 

ENERJt YE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 
, •„ • « ı .ı ... • • • • ; • — • • „ — - - • • ' • ı ı. . . . ı • • • ı. . . . . ı • • — — — ' •"• • ı * • • • - • • • • • • » • • >m 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Maden Dai. Bşk. 1. Teftiş Kurulu Bşk. 
Müsteşar Yrd. 2. Enerji Dai. Bşk. 2. Araştırma, Planlama ve Koor-
Müsteşar Yrd. 3. Bağlı ve ilgili kuruluşlar Dai dinasyon Kurulu Bşk. 

Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 
4. Bakanlık Müşavirleri 
5. Basın ve Halkla İlişkiler 

Dairesi Bşk. 



Senaya ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve 

Ticaret Komisyonu 4,12.1984 
Esas No, : 1/118-1/513 

Karar No., : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 13.12.1982 tarih ve 186 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri nin Değiştirilmesi Hakkında 17.6.1982 tarih ve 2680 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 8.6.1984 tarih ve 215 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; Hükümet Temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzun 29.11.1984 tarihin
de yaptığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

215 saydı Kanun. Hükmünde Kararneme 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinde 
değişikliği öngördüğünden Komisyonumuz 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmelerinde esas 
almış ve 'ilgili maddelere gelindiğinde her iki kararname birlikte mütalaa edilmiştir. Kararnamelerin gerek
çeleri uygun görülerek maddelere geçilmesi karar altına alınmıştır. Maddelere ilişkin kabul, ilave ve değişiklik
ler aşağıda açıklanmıştır. 

I. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 34, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 
3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6 ve 215 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci 
maddesindeki Kanun Hükmünde Kararnameye yapılan atıf, kanuna atıf olarak düzeltilmiştir. 

II. - 186. sayılı Kanun Hükmünde Kararnamıenin 4 üncü maddesindeki Ek 1 sayılı cetvel 8 lincd maddeye 
paralel olarak düzeltilerek 215 saydı Kanun Hükmündeki Kararnamedeki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

III. - 186 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin anahizımet birimleri arasında bu
lunan Maden Dairesi Başkanlığı, ülkemiz maden kaynaklarını ve ülke ekonomisine katkılarını denetleme, 
yönlendirme ve maden politikasını belirlemek gibi 'birbirinden önemli işleri gerçekleştirebilmesi ancak uy
gun teşkilatlanması ile mümkün olabileceğinden bu ana hizmet 'biriminin genel müdürlük olarak teşkilatlan
ması uygun görülerek (a) bendindeki «Maden Dairesi Başkanlığı» Maden Genel Müdürlüğü» olarak değiş
tirilmiştir. 

IV - 186 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi 8 inci maddeye paralel olarak ye
niden düzenlenmiştir. 

V. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi 215 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 1 inci maddesinin değiştirdiği şekle uygun olarak tanzim edilmiştir. 

VI. - 186 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü •maddesinin sonuna «Teftiş Kurulu ve Müfet
tişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri 'tüzükle düzenlenir» ibaresi eklenerek tüimı 
Bakanlıklara benzer bir hüküm getirilmiştir. 

VII. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi; 215 saydı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesindeki şekliyle benıimsenlmişth\; 

VIII. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 nci maddesinden sonra 17 nci madde olarak 215 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi eklenmiş ve madde numaraları yeniden düzenlen
miştir. 

IX. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi, 215 saydı Kanun Hükmünde Karar
namenin 4 üncü maddesine göre düzenlenmiş olup 18 inoi madde olarak kabul edilmiştir. 

X. - 186 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi olmak üzere 215 saydı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 5 inoi maddesi benimsenmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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XI. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 21 ve 24 üncü maddeleri 215 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 4 üncü maddesine uygun olarak kararnameden çıkarılmıştır. 

XII. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi 11.7.1984 tarih ve 3036 Bölge Valiliği 
Hakkında 71 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin reddine dair kanun gereğince «Bölge Valiliği» ibaresi 
metinden çıkarılarak 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

XIII. - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesinden sonra 215 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 7 nci maddesindeki Geçici madde 7 eklenmiştir, 

XIV - 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30, 31,' 32, 33 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Havalesi gereği Anayasa Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baişkian 
Fahir Sabunis 

Bursa 

Üye 
Kâzım İpek 

Amasya 

Üye 
Sadettin Ağacık 

Kaistamionu 

Sözcü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 

Üye 
Seçkin Fırat 

îBofoı 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 

IKâltip 
Gürbüz Şakranlı 

Manisa 

Üye 
Kemal İğrek 

Bursa 

Üye 
Nabi Poyraz 

Ordu 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 1/118, 1/513 
Karar No. : 23 

28.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 4.12.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Enerji' ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
TeşMlat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 'Hükümlerinin Değiştirilme
si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 16, 24.1.1985 tarihli toplantılarında, Devlet 
Personel Başkanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri de 'bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, iki Kanun Hükmünde Kararnameyi birleştirerek incelemeyi kararlaştırmış ve kararna
meleri daha önce inceleyen Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Raporunu da dikkate almıştır. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerin gerekçelerini olumlu bulan Komisyonumuz, maddelerin görüşülmesi
ne geçmiştir. 

186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ve 16 ncı maddeleri 'ile 22 nci 
«iaddesi 21 inci madde olarak, 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak, 26 ncı maddesi 24 üncü madde olarak, 
27 nci maddesi 25 inci madde olarak, 28 inci maddesi 26 ncı madde olarak, 29 uncu maddesi 27 nci madde 
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olarak, 30 uncu maddesi 28 inci madde olarak, 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak, 33 üncü maddesi 31 
inci madde olarak; (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 1, 12, 13, 17, 18, 20, 32, 33, 34 üncü mad
deleri ve Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 noi maddeleri Komisyonumuzca aynen, 215 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli Ok 1 sayılı cetvel ise değiştirilerek kabul edilmiştir. 

215 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle değiştirilen 14 üncü madde Komisyonu
muzca esas alınmış, ancak (c) bendindeki «insan» kelimesi «insangücü» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiş
tir. 

186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi , (b) bendinin «Bakanlık personelinin ata
ma, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak.» şeklinde değiştirilmesiyle 19 uncu madde oaralk kabul 
edilmiştir. 

186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması nedeniyle yeniden düzenlenerek kabul edilmiş
tir. 

186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi yetki devrinin «gerektiğinde» ve «yazılı» 
olarak yapılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

215 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi ile 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 19, 21 ve 24 üncü maddelerinin yürürlükten kaldı rılması Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz edil mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankama 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 
16 nci Maddeye Çekiiınlser 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

'Başlkaruvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

ıMaınflsa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 
13 üncü Maddeye K|arşı 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adama 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 
Madde 16 ya Karşıyım 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlıı 

Sivaış 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİöt 186 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamhğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/186 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kurulması 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yet

kiye dayanılarak (Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRÎNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, enerji ve tabiî kaynaklarla ilgili hedef ve 
politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, millî ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusun
da tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabiî kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılma
sın», geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamalk için Enerji ve Tabtiî Kaynaklar Bakanlığının ku
rulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır i 

a) Ülkenin enerji ve tabiî kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerek
li politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak* 

b) Enerji ve tabiî kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak 
araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esas
larının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya 
hazırlatmak, 

c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma halklarım 
vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, iıstimlaik ve diğer takyit 
edici halkları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek, 

d) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabiî kaynalklar ile enerjinin üretim, ile
tim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit ça
lışmalarının koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek, 

e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabiî kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyat-
landırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek, 

f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarım inceleyerek tasvip etmek ve 
yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, 

g) 'Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, 
tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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SANAYtt VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Enerji ve Tabit Kaynaklar Bakanlığının Teşidlat ve 
Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 186 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 8.6.1984 
Tarih ve 215 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, enerji ve ta
biî kaynaklarla 'ilgili hedef ve poMkaların, ülkenin 
savunması, güvenliği ve refahı, millî ekonominin ge-
Hşmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespd'üine yardım
cı olmak, enerfi ve taSbliî kaynakların 'bu hedef ve po
litikalara uygun olarak araştırılmasını, gdiştirîlmesSni, 
üretifmöslin'i ve <üke#lm©stinl sağlamak için Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve 
görevlerine ÜşkÜn esasları dtüzenlemektîr. 

Görev 

MADDE 2. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenÜn 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile

rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
. Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 1 İnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — 1816 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

h) Yukarda 'belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek 
ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili 'hazırlık çalışmalarını yapmak* 

Tegkilat 

MADDE 3. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı teşkilatı merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru
luşlardan meydana gelir. 

İKİNCİ KISIM 

Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardım
cı 'birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı Bk - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BÎRÎNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllılk programlara uygun olarak 
yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer 'bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve 
ilgili kuruluşlarımın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir^ 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, ©akanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanhk hizmetlerini Bakan adına 
ve Balkanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Balkanlık Teftiş Kurulu 
hariç Bakanlığın tüm 'birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder 
ve sağlar, 

(Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı 
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı gö-
revlendirilebilira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 



— 15 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
KaJbul Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
fcabul edilrrtiştir. 

tKtNCt KISIM 

Balkaniik Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 186 sayılı Kanun Hiükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komıösyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — 186 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
'kabul ödilmiiişitür. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul etditaıüşitür. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 nci maddesi KomüsyonumuzĞa aynen 
kalbul edimdir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

tKtNCt KISIM 

ıBakanhk Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BtRİNCt BÖLÜM 

Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenün 5 indi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 7 neti maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

İKtNCt BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır: 

a) Maden Dairesi Başkanlığı, 
b) Enerji Dairesi Başkanlığı, 
c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

Maden Dairesi Başkanlığı 

MADDE 9. — Maden Dairesi Başkanlığının göreveri şunlardır : 
a) Maden kaynaklarının ülke menfaatlerine en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üre

tim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarım tespit etmek, 
b) Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı ve güvenliği doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak 

tedbirleri almak, 
c) Faaliyetlerin iş güvenliği, çevre sağlığı ve doğal kaynakların korunması ilkelerine uygun yürütül

mesini takip etmek, 
d) Madencilik faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümlerini yerine getirmek, bu mevzuattan doğan gö

revleri yapmak, 
e) Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Enerji Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — Enerji Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :l 
a) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketlin 

her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak, 
Ib) Petrol ve tabiî gaz dışındaki enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar 

ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, 

c) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin millî menfaatlere ve modern teknolojiye en 
uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, 

d) Enerji kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koor-
dine etmek, 

e) Enerji fiyatlandırma esaslarım tespit etmek, uygulanmasını denetlemek, 
f) Enerji konusundaki özel kanunlarla verilen ve bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

IİKÎNOİ BÖLÜM 
Analhiizimet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

'MADDE 8. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır : 

a) (Maden Genel Müdürlüğü, 
b), Enerji Dairesi Başkanlığı, 
c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı. 

Maden Genel Müdürlüğü 

MIADDE 9. — Maden Genel Müdlürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Maden kaynaklarımın ülke menfaatlerine en 
uygun şdkülde değerlendirilmesi için gerekli arama, 
üretim, stoklama ve pazarlama paliökalarının esas
larını tespit etmek, 

lb) (Madencilik faaliyetlerinin üffike ihtiyaçları, ya
rarı ve (güvenliği doğruftüsuttda yürütülmesini sağla
yacak tedbîrleri almak* 

c) Faaâyeftlerin İş güvenliği, çevre sağlığı ve do
ğal kaynakların korunması ilkelerine uygun yürütül-
mesin'ı takip etmek, 

d) Madencilik faaliyetlerini düzenleyen mevzuat 
bükümlerini yerine getirmek, bu mevzuattan doğan 
görevleri yapimak, 

e) Ülke ve dünya madendik faaliyetlerini takip 
etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek, 

f) IBakandıkça verilecek benzerî görevderi yapmak.' 

Enerji Dairesi Başkanlığı 

> MADDE 10. — 186 sayılı Kanun Hülkmündie Ka
rarnamenin 10 uncu maddesi Komlisyonumuzca aynen 
kabul edikn'işfjir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İİKÎNGÎ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 8. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka 
rarnamenlin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maden Dairesi Başkanlığı ' 

MADDE 9. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Enerji Dairesi Başkanlığı 

MADDE 10. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. ~ Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : . 
a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faali/etlerimi izlemek, bunların kanun,, tüzük ve yönetme

lik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek, 

b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeD erine uygun olarak yürütülmesii liçin gerekli çalışma
ları yapmak, 

c)x Bakanlığın, (bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek:, koordi
nasyonu sağlamak, 

d) 'Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaık. 

,_ ÜÇÜNCÜ BÖIJÜM 
Danışma ve Denetleme Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12." — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birim-. 
leri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Balkan adına aşağıdaki görev
leri yapar : " 

a) Bakanlık Teşlkilatı ile Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlem
leriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

•b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 

etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Balkana sunmak, 
c) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek, 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — 186 sayılı Kanun Hükmfünde Ka
rarnamenin 11 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kalbul ddülmigfir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetimi Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim bi
rimleri şunlardır : 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
)b) Araştırma, FTaniama ve KoordÜnaisyon Ku : 

rulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13. — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baka
nın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki 
görevleri yapar : 

a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı veya Ba
kanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlem
leriyle iligiii olarak teftiş, inceleme ve soruşturma iş
lerini yürüitmek, 

ıb) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
femin etmek amacıyla gerekli tekffîeri hazırlamak ve 
Bakan'a sunmak, 

c) özeLkanunlarla verilen diğer görevleri yürüt-

Teftiş Kurulu ve Müfettişlerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenle
nir, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 

MADDE 11. — 186 sayılı Kamın Hükmünde Ka
rarnamenin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
'Komisyonunun 12 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir,-

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 13 üncü maddesi aynen kalbul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MAıDDE 14. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa; Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programları, Bakanlar Kurulu kararları ve 
millî güvenlik çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek 
bu esaslara uygun olarak, bakanlığın anahüzmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağ
lamak, Balkanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatın göndermek, 

c) Bakanlık yılık çalışma programını hazırlamak, 
d) Kalkınma plan ve programlan ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanmaları 

sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çikan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksalklıkları ve tıkamklıkları 
Bakanlık veya bakanlıklararası düzeyde giderlici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

e) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerline getirmek, 
f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin bakanlık görüşünün tespitline 

yardımcı olmak, 
g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Arattırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

MADDE 14. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) IBakaniığa hükümet programı, kalkınma planr 
lan, yıllık programlar, Bakanlar Kurudu Kararları 
ve mÜllî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
Ve görevlerin yerine ge&rillmes'i için çalışma esasla
rını tespit etimek, bu esâslara uygun olarak bakanlı-
ğın anah'izmet politikasının ve planlarının hazırlanma
sına yardımcı ollmaky 

'b) Uzun vadef planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen Jh'izmet ve tedbirlerin "ve bunlarla ilgili temel 
poltikalârın ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gilbi meıvcuıt kaynakların en uygun ve verimli bir şe
kilde kullanılmasını sağlamak üteere, Bakanlık bütçe-
sIM plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve 
uygulamasını takip etmek, 

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazır
lamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistik
leri toplamak Ve değerlenidirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile balkanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın
da, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi 
gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları ba
kanlık veya bakanlıararası seviyede giderici tedbir
leri tespit edere makama sunmak, organizasyon ve 
rcıdtlod hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen 
diğer görevleri yerine götürmek, yıllık çalışma prog
ramlarının yürütülmesiini takip etmek, 

ig) Kanun, tüzük ve yönetmelik taşanları ile ka
nun teklifleri hakkında balkanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olanak, 

Ih) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Balkan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

MADDE 14. — Arattırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) ©akanhğa hükümet programı, kalkınma plan
ları, yılhk programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
millî güVenlik siyaseti çerçevesinde verilen emiır ve gö« 
revlerin yerine getiralmesi için çalışma esaslarını tes
pit etmek, bu esaslara uıyıgun olarak bakanlığın ana-
h'izmet politikasının ve planlarının hazınlanmasına yar
dımcı olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle, yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel 
politikaların ilmî araştırma esas'larına göre tesp'itinü 
sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatına göndermek, * 

ıc) Hikmet ve faaliyetlerin, ekonomik Ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan gücü, para ve 
malzeme gibÜ mevcut kaynakların en uygun ve ve
rimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, 
Bakanlık bü!tJçesinii plan ve program esaslarına göre 
hazırlamak ve uygulamasını takip etmek, 

d) İBakanlık yıllık çalışma programlarını hazırla
mak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri 
toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık 
yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, 
Balkanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi ge
reken güçlükleri, a)ksakhkları, ve tıkanıklıkları 'balkan
lık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbîrleri 
tespit ederek makamna sunmak, organizasyon ve rnetod 
hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yılhk çalışma 
programlarının yürütülmesini taklip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 
ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 

ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular (ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak iş

lemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaş

ma ve sözleşmelerin bu esa&lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 18 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri 

hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek, 
d) Balkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek mevzuat plan ve programa uygun çalışmasını temin 

etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Balkana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen 

kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE l'&s — Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on 
Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır. 

^ 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

* 

Yardımcı birimler 

MADDE 17. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımct birimler şunlardır: 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
d) Genel Sekreterlik, 
e) Savunma Sekreterliği, 
f) özel Kalem Müdürlüğü, 
Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 18. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması) ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel siste

minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
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(Sanayi ve Teknoloji vs Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 15. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamedin 15 indi maddesi Köndisyonumuzca aynen 
kabul edÜm'iştür. 

Bakanlık müşavirliği 

MADDE 16. — 186 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 16 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
ka'bul edimtişltir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 17. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve 
bu faaliyetlerin lbelMenecek usul ve ilkelere göre yü
rütülmesini sağlamak üzlere Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği teşlklil edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADİDE 18. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının merkez kuruluşunda'ki yardımcı birimleri 
şunlardır r 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) ildarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Sekreterliği, 
id) Özel Kalem Müdürlüğm 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MAİDDE 19. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarhamenlin 18 inci maddesıi 19 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmişltir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 15. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 16. — 186 sayılı Kanun Hükmünde .Ka
rarnamenin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 17. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 17 ncı maddesıi aynen kabul edilmiş
tir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM , 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 18. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komteyonunun 18 indi maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Personel Dairesi Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 
politikasıyla ilgili çalışmalarr yapmak, personel site
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygu
lamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 19. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme 

gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini 
plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendir
mek, 

c) Bütçe ve malî işler ile ilgili Bakanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek, 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
)b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz netlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metir) 

İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmıdtlerü yürütmek, 

ıb) (İhtiyaç duyulan bina ve arazin'in kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü-
rültmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve tansıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin .kurulması ve yönetimi ile il-, 
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

if) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) 'Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin bakan veya miüsiteşara sunulmasını sağlamak, 

n) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgi
lilere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın 
iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) (Bakanlığı ilgilendiren toplantı, birifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak, arşiv ve halber merkezinin hizmet 
ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) IBakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak* 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emekli
lik işlemleriyle ilgili işeri yapmak, 

c) Eğitim planım hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonunun 20 nci maddesi aynen kaibul edilmiş
tir^ 
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Genel Sekreterlik 

MADDE 21. — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Bakan veya Müsteşara sunmak, 
lb) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, „ 
d) Balkan veya Müsteşara imzalafcılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun ola

rak sunulmasını sağlamak, 

e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, (brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve zabıt
ları tutmak ve yaymak, 

f) Genel evrak, arşiv ve Haber Merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Başın ve halkla ilişkilere ait faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
fa) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 
j) Bakan ve Müsteşarca verilen diğer görevleri yapmak. 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 22. — Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir. 

özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 23. — özel Kalem Müdürlüğünün görevin şunlardır : 
ıa) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, millî ve dinî bayramlarla ilgili hizmetini düzen

lemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Balkanca verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

BESİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurul 

Enerji Şûrası 

ıMAtDDE 24. — Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda diğer bakanlıklarım, sanayicilerin, gerçek 
ve tüzölkişilerin, işçi ve işverenlerin diğer meslekî kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından Enerji Şûrası toplantıya çağrılır. 

Enerji Şûrasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir., 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Tafra teşküüu 

(MADDE 25. — Bakanlık, Bakanlıklann kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde kararnameler ve !tl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşki
latı kurmaya yetkilidir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kaibül Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

MADDE 21. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edülmiiştir. 

özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 22. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 23 üncü maddesi 22 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 23. — Bakanlık, Bakanlıkların kuruluş 
ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Savunma Sekreterliği 

'MADDE 21. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 22 nci maddesi 21 inci madde olarak ay
nen kabuil ed'İkniişitlir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 22. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnameriin 23 üncü maddesü 22 nci madde olarak ay
nen kabul ödlilmdştir, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 23. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro 
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Bağlı kuruluşla?, 

(MADDE 26, —- Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) IDevlet Su itşleri Genel Müdürlüğü, 
b) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, 
c) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 
d) Petrol İşleri Genel (Müdürlüğü. 

* 
DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

M ADÎDE 27. — Bakanlık merkez teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlik emir ve direktifleri yönünde, mevzuata plan 
ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmeklebir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 28. — Bakanlık anabıizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlarını» uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olaraik belMemekle, kaynak israfını önle
yecek ve koordinasyon sağlayacak tedbirleni almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıfclarm hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirle
necek 'esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan so
rumludur., 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

IMADDE 29. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

IMADDE 30. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, 
genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 
MADDE 31. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sırudarını açıkça 

belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorum
luluğunu kaldırmaz. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 

Kabul Etliği Metin) 
Kanun Hükmünde Kararnameler ve îl idaresi Kanu
nu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya 
yetkili'dür, 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 24. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 26 ncı maddesi 24 üncü mad'de olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 25. — 1'86 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 27 nci maddesi 25 inci madde olarak Ko
misyonumuzca aıynen kalbul ediîrriiş'tir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
•görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 26. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 28 inci maddesi 26 ncı madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 27. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 29 uncu maddesi 27 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kalbul dditaiştir. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28. — 186 sayılı Kamın Hütaiinde Ka-
rarnamenün 30 uncu makidesi 28 inci madide olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul tidBtmâjftSf.< 

Yetki dtvri 

MADDE 29. — 186 sayılı Kanun Hükmiüntfe Ka
rarnamenin 31 inci madldesıi 29 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 24. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 26 ncı maddesi 24 üncü madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
ıSorum'lulük ve Ytetkülıer 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 25. — 186 sayılı Kanun Hükmümde Ka
rarnamenin 27 nci maddesi 25 inci madde olarak ay
nen kalbul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın 
görev ve sorumluluğu 

MADDE 26. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 28 inci maddesi 26 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 27. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 29 uncu maddesi 27 nci madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 28. — 186 sayılı Kanun Hfc'kmfünde Ka-
rarnamenio 30 uncu maddesi 28 jnoi madide olarak 
ayma toabtf «düm#ir, 

YâtH dsvA 

MADDE 29. — Bakan, Müsteşar ve her kademe
deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sı
nıflarını yazılı olarak, açıkça belirlemek şartıyla yet
iklerinden btir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri, yetkii devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz/ 
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BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 312. — 23 Nisan 19*811 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmala
rı (Bakan tarafından yapılır. Ancak (bakan bu yetfeinii gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

(Bakanhk bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

Kadrolar, 

MADDE 33. — (Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel 
Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 34. — Diğer kanunların (bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

GOÇM HtÜtKlüMUBR 

GEÇlÜt MADDE 1. — ıBakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına gö
re yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇtOÎ MADDE 2. — Bu. Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro 
ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarina atanmış sayılırlar, 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına 
uygun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulun 

GEÇÎCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere gerekli tü
zük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnıa-
ye aykırı olmayan hükümlerinin uylgulanmasına devam olunur. 

(GEÇİCİ MADDE 4. —Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık Merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha 'önce .bu görev
leri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCt KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 30. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 ndi maddesi 30 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 31 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 33 ündü maddesi 31 indi madde olarak 
Kömüsyotaumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 32. — Diğer kanunların bu Kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış/tır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve ku
ruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenle
ninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere 
glöre yeni kadrolar tespit ve ih'daıs edilinceye kadar 
Ibu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta 
olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun ile yapılan yeni 
'düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları de
ğişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait 
aylık, 'ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerin
de kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tu
tulur* 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulan
masını göstermek üzere gerekli tüzük ve yönetme
likler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetme* 
İlklerin bu Kamına aykırı olmayan hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşki
latında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 30. — 186 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak 
aynen kalbul edilmiştir. 

Kadrolar 

MADDE 31. — 186 sayılı Kanun HükmürMe Ka
rarnamenin 33 üncü maddesi 31 inci madde olarak 
aynen kalbul edilrriişDir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 32. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
(Kom'i'syonunun 32 nci maddesi aynen kalbul edilmiş
tir, 

GEÇİCÎ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun Geçici 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun Geçici 2 ndi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun Geçici 3 üncü maddesi aynen 
kabüf tfdilmliştir, 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonunun Geçici 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği 186 Sayılı Kanım Hükmünde Kararname) 

Bakanlık, teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun ha
le getirir. 

GEOİCİ ıMADDE 5. •— ıBu Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Tetkik ve Airama En$titüsü Genel 
Direktörlüğünün adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik İğleri Etüt tdaresti Genel Direk
törlüğünün adı da Elektrik İtleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

GEÇÎGt MADDE 16. — ıBu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Enerji ve 
Tabiî "Kaynaklar (Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara 
en geç 'bir yıl içerisinde iade edilir. 

Yürürlük 
MADDE 35. — (Bu IKanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Yürütme 
MADDE 36. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini 

Başbakan 
T. özal 

Devlet (Bakamı ve 
Başbakan Yardımcısı 

t K* Erdem 
İçişleri Bakanı 

A* Tanrtyar 
MM Eğitim Batanı 

M* V» Dinçerler 
£b$£ ve SosyA Yutdam Ötloanı 

İd* Âydtti 
Tanm ve Orman Bakam 

H< H. Doğan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanı 

C. Büyükbaş 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı 

/, Özdağlar 

Adalet Bakam 
M, N* Eldem 

Dışişleri Bakam 
V* Hatefoğtu 

(Baymdırtık Bakamı 
ît St Giray 

Ö&ort* w TekdBekm 
A, M. Ytİmaz 

Çahştma (Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakam 
•Af. M. Taşçıoğlu 

Gençlik ve Spor (Bakam 
A* Tenekeci 

Bakanlar Kurulu yürütür. 
Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliyeı Bakanı 
V* Arıkan 

Ticamfl (Bakanı 
K. Oktay 

Vto&am Oteteı 
Vt Atasoy 

Sanayi ve Teknoloji Sakanı 
H. Ck Arat 

Tmar ve İskân Bakanı 
S. N. Türel 

Sosyal Güvenlik ıBakam 
A* K, Alptemoçin. 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birim
ler tarafından yapılmaya devam edilir. 

-Bakanlık,' teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun ile Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün 
a'dı Maiden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elekt
rik işleri Eltüd İdaresi Genel Direktörlüğünün adı 
da Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü ola
rak değiştirilmiştir. 

GEÇlCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığında istihdam edilen bağlı ve İlgili kuruluş per
soneli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içeri
sinde ia'de edilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanuna göre kaldırı
lan birimlerde görevli personel durumlarına uygun 
kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve 
her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece 
şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 
MADDE 33. 

rürlüğe girer. 
— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme 
MADDE 34. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 

Kurulu yürütür. 

, GEÇİCİ MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Koıriîsyonunun Geçici 5 inci maddesi aynen 
ikabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Kbmlsıyohunun Geçici 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisıyonurjun Geçici 7 nci maddesi aynen 
kabul efdilmî tir. 

Yürürlük 
MADDE 33. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Komisyonunun 33 ündü maddesi aynen kabul edil
miştin 

Yürütme 
MADDE 34, — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

Kiom'isıyonuhun 34 üncü maddesi aynen kabul edil-
miş'fcir, 
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186 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVEL 

Ek-1 sayılı cetvel ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 1. Maden Daıi. Bşk. 1. Teftiş Kurulu Bşk. 1. 
Müsteşar Yrd. 2. Enerji Dai. Bşk. 2. Araştırma, Geliştirme, Planlama 2. 
Müsteşar Yrd. 3. Bağlı ve ilgili kuruluşlar Dai. ve Koordinasyon Kurulu Bşk. 3. 

Bşk. 3, Hukuk Müşavirliği 4. 
4. Bakanlık Müşavirleri 5. 

6. 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE 

ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Ek -1 saydı cetvel 

Müsteşar Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Maden Genel Müdürlüğü 
2. Enerji Dai. Bşk, 
3. Bağlı ve ilgili kuruluşlar Dai. 

1. Teftiş Kurulu Bşk. 
2. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Kurulu Bşk. 
3. Hukuk Müşavirlği 
4. Bakanlık Müşavirleri 
5. Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE (BAĞLI CETV 

ENERJt VE TABU KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Müsteşar 

Müsteşar 

Ek -1 sayılı cetvel 
Müsteşar Yrd. Ana Hizmet Bilimleri 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Maden Dai. Bşk. 
2. Enerji Dai. Bşlc, 
3. Bağlı ve ilgili kuruluşlar Dai. 

Danışma ve Denetim Bilimleri 

1. Teftiş Kurulu Bşk, 
2. Araştırma, Planlama ve Koor

dinasyon Kurulu Bşk. 
3. Hukuk Müşavirliği 
4. Bakanlık Müşavirleri 
5. Basın ve Halikla İlişkiler 

Müşavirliği 




