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I. — lOEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Köy İşleri Babanı Orhan Kürümoğlu, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki kuraklığa dair
27 nci Birleşimde gündem dışı bir konuşma ya
pan Mardin Milletvekili Talât Oğuz'a cevap
verdi.
Urfa Milletvekili Necati Aksoy, Urfıa ilinin
geçirmiş olduğu kuraklık nedeniyle Hükümetin
yapmayı kararlaştırdığı yardım,
Muğla Milletvekili Ümit Demir, TARJİIŞ ta
rafından üreticiye ödenmeyen pamuk bedelleri
ve
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım da, bu yıl
yapılmayan hayvan ihracatının Doğu Bölgesin
deki sonuçları konularında gündem dışı birer
demeçte bulundular.
Balkanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş
bulunan O. Senatosu Üyesi Naim Talû'nun, Ba
kanlar Kurulunu kurma hususunda olumlu bir
sonuca varamadığını bildirdiğine ve
«Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Beledi
yesine satılması hakkmda Kanun» un bir daha
görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurfbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu.
ıCumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Grup Başikaınvekili Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ile Siirt Milletvekili M. Nehil Oktay'ın, res
mî israfın önlenmesini sağlamak;

'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Grup Başjkan vekili Konya Milletvekili Vefa Ta
nır ve iki' arkadaşının, enerji, ve enerji kaynak
ları konusunu incelemek, gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak,
[Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Grup Başikanvekili Süit Milletvekili M. Nebil Ok
tay ve dört arkadaşının, Türkiye'de yetişmiş
kısanların, özellikle teknik
elemanlarımızın
yurt dışına göçmelerini önlemek ve bu hususta
gerekli tedbirleri almak' ve
'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına,
Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kayseri Milletve
kili Mehmet Altimışyedloğlu ve iki arkadaşının
da rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için gerekli
tedbirlerin saptanması amaeıyle Anayasanın 88
nci maddesi uyarınca birer Meclis araştırması
açılmasına dair önergeleri, Hükümet üyeleri
Genel Kurulda- hazır bulunmadığından, bir de
faya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime bı
rakıldı.
16 . 1 . 1974 Çarşamba günü saat 15,00'ite
toplanılmak üzere Birleşime saat 15,55'te son
verildi.
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II. - GELEN KÂĞITLAR
TASARI
1. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167
dönüm 500 m2ilik kısmının Ankara Belediyesi
nle satılması hakkında kanun ve Cumhurbaşka
nınca geri ıgıöndenmıe tezkeresi (1/43) (Plân ko
misyonuna)
TEKLİF
2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci
ve 213 arkadaşının, T. O. Anayasasının 68 nci
nıaddesiniin değiştirilmesine ve referandumla
kabul ledilem geçici 11 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Anayasa değişikliği, teklifi (2/67)
(Anayasa Komisyonuna)
TEZKERELER
3. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair
Başbakanlık tezkeresi (3/151) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından ımürekep Karma Ko
misyona)

4. — Bilecik Milletvekili Muzaffer Erdem'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/152) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karana Ko
misyona)
'5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair 'Başbakanlık -tezkeresi (3/153) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ıma Komisyona)
YAZILI
SORULAR
6. — Mardin Milletvekili tbrahim Aysoy'
un Mardin ilime bağlı bâzı ilçe ve köylerinde
hüküm sünen asayişsizliğe dair Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/24)
7. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm
Türkiye'de suç işleyen, yalbaneı uyruklu kişile
rin sayısına dair Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/25)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma ISaati : 15,00
BAŞKAN : LBa§kanveikili Memdüh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Oral Mavdoğkı (İçel), idrils Ankan (iSdöirt)
BAŞKAN — IMiliet Meclisinin 30 ncu Birleşimini açıyorum.
III. - Y(
BAŞKAN — Ad okumak sUretiyile yoklama
yapılacaktır. Burada ıbulunan arkadaşlarımızın
ikendileriini işaret 'buyurmalarını istirham ediyo
rum.
ı(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN" — iSayın milletvekilleri, yapılan
yoklama
sonunda ekseriyetimizin
bulundu-

:ğu

anlaşılmıştır.
ıSonradan gelen arkadaş
larımızın lütfen birer tezkere ile Başkanlığa mü
racaatlarını istirham ediyorum. (C. H. P. sırala
rından «Yoklama yapılmadı» sesleri.)
Şimdiye kadar yapılan yoklama sonunda ço
ğunluğumuzun ımevcudoilduğu anlaşılmıştır. 6rö?
rüşmelere başlıyoruz,

- m -
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA (SUNUŞLARI
A)

aüNDEM

DIŞI KONU SUAL AK

1. — Erzurum Milletvekili Kasim C inişli'nin-,
Doğu bölgesinde hüküm süren şiddetli kış sebebiyle
husule gelen yakacak ve hayvan yemi sıkıntısına
dair gündem dışı demeci:
BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri
vardır. Başkanlığa gelen sıraya göne söz isteyen
sayın üyelere söz vereceğim.
İlk »öz, Doğu bölgesinde hüküm, süren şid
detli kış sebebiyle husule gelen yakacak ve hay
van yemi sıkıntısı üzerinde, gündem dışı söz iste
yen IS ayın Rasim Oinisli'nin. Buyurun Sayın 01nisli.
KAJSİM CİNİSLİ .(Erzurum) — ıSayın Baş
kan, sayın millet vekilleri;
Aylandan beri Doğu Anadolu bölgemizi meş
gul ieden yakacak sıkıntısı ve hayvan yemi ko
nuları üzerinde Yüce Heyetinize mâruzâtta bu
lunmak üzere huzurumuza çıktım,
Değerli milletvekillıeri, kuraklık yüzünden
ıkışlıık hayvan yeımi bulamayan vatandaşlarımı
zın ıstırabı bugün had safhaya çıkmıştır. Paha
lılığın etkisi altında dayanamaz hale gelen köy
lümüz, 'elindeki hayvanını ucuz fiyattan 'el
den çıkarmanın yollarını aramaktadır. Geçen yıl
750 liraya sattığı koyunu bu yıl 300 liradan sata
bilmek için alıcı bulamamaktadır. Samanın ki
losu bir liranın üstündedir. Bu mustarip vatan
daşlarımıza Devlet eli uzanmalıdır.
Kuraklık bütün yundu etkisi altında tutmuş
t u r ; fakat kış altında bütün imkânlardan mah
rum olarak yaşayan vatandaşlarımıza, özellikle
Devlet imkânlarının gitmesi elbette öncelik taşır.
Bu kısa mâruzâtımla ve dün dıe aynı konu
üzerinde konuşan bir ıbaşka milletvekili arka
daşımın 'görüşlerine iştirak ederek, bu konuyu
kısaca huzurunuzda ifade ötmek isterim.
'Sayın milletvekilleri, gelmiş geçmiş hükü
metler, programlarında «Bölgelerarası dengeli
kalkınma» esprisi x içinde olsun, '«(Sosyal, adalet
ilkesine bağlılık» İfadesi ile olsun, Doğu Anado
lu (bölgemize itina gösterileceğini, özel bir prog
ram tatbik 'edileceğini ifade «le.gelmişlıerdir;
ama bu vaitler, her hükümet gelip igeç tikten son
ra, ancak programlarında a!k kâğıt üzerinde ka
ra yazı olarak maıkes bulmuş, yer işgal etmiştir.

Bu ıstıraplara, bu çilelere çare bulan hükümet
leri ne yazık ki, tanıyamadım.
•İklim, santiarı ve coğrafî şartlar bu bölge hal
kına daha fazla alâka duymak lâzımgeldiğini şart
koşmuştur. Bugünlerde Doğu Anadolu bölgemiz
de (— 30) derecede soğuk vardır. Bu soğuk al
tında yaşayan insanlarımızın yolu kapalıdır.
Yazdan bulabildiklerini yeme-ktedirler. Ulaşım
yoktur. Kur aklık yüzünden hayvan yemi azdı, tü
kenmiştir. Yeniden hayvan yemi Ibulahilmek binimüşıküldür. Vagon 'bulamamaktadırlar. Borçla
(harçla Orta Anadoluya gelen insani arımız sokak
larda kalmakta, dertlerine çare olacak ımaıkarm
sahiplerini, iIgilileri bul arnanlaktadırlar. Kış
uzun sürmektedir. Bu sebeple Doğu Anadolu (böl
gemizin ihtiyaçlar] önplânda dikkatle takibedilmelidiı'. Ahırlarda (besledikleri hayvanların
nefesi ile ısınan •vatandaşlarımızın sayısı az de
ğildir.
Yalnız köylerde yaşayan insania-rm çilesi çok
'da, şehirli rahat imidir? Şehirli de bugün ısına
bilmek için kömür Ibula'm a maktadır. (Sivas'ta,
'Erzurum'da, Kars'ta, Gümüşane'de köımür ala
bilmek için aylardan heri karnesi olan vatandaş
larımız sıraya-girmekte, sıra alabilmek için ay
ları beklemektedir.
Değerli millet vekilleri, şu kadarını ifade
•edeyim!: Etkim ayının sonunda, karnesi olduğu
hakle, para yatırıp sıraya •giren vatandaşlarımız
Şubat 'ayının sonunu beklemek zorundadırlar.
Bugün Erzurum'da kömür alamayan (karne sa
hiplerinin sayısı 7 binin üstündedir. 500 kıg. kö
mürü alıp da kömürünü bitirip tekrar kömür
almak için müracaat ıcdeıı aile sayısı 12 binin
üstündedir. Erzurum gibi 150 bin nüfusu olan vi
lâyetimizin yıllık Kok Köımür ihtiyacı 40 bin ilâ
•50 ibin ton civarındadır; fakat yıllardan (beri Er
zurum'a tahsis 'edilen kömür miktarı 21 hin ton
dur. Resmî dairelere verilen miktarı çıkarırsanız,.
halka 'dağıtılan kömür ımiktarı 14 ibin ton civa
rındadır. (Bu 14 hin ton da vaktinde verilmemiş
tir. (Satışa 'haşlandığı (gün olan 21 'Mayıs 1973
ıgütıündo kömür depolarında mevcut 8 bin ton
köımür 15 gün içinde tükenmiştir. Bundan sonra,
'her gün bir vagon ancak gönderilelbilmiştir. Bu
tek vagon da, (kışın yollar kapalı ise, üretim azsa,
haftanın üç 'günü, aksamıştır, gönderilememiştir.,
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Bugüne ikada i* gönderilen kömür ımiktan 11 İvin
tondur. Bu 11 'bin ton, 150 ,bin aıüfuslu şehri ısıt
mak için '«tedbir» diye ortaya konulımuşıtur.
Değerli imillctvekiileri, bu beldenin ısıtrabı
gerçekten her gün biraz'daha artmaktadır. Buna
şefkatli bir Devlet ıeli uzanması gerekir. Bu alâ
kayı bekliyor, Yüce Heyetinizi saygı ile solâıinlıyorum.
BAŞKA.V — Teşekkür ederim Sayın {./inişli.
2. -— Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın,
l1 ÜRK - İŞ Genel Başkanı S ey fi Demirsoıj'un ve
fatı dolayısıule gündem dışı demeci.

16 . 1 . 1974
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amaçla saptanan 21 ilkenin gerçekleşmesini görme-den ebediyete intikal etmiş olması teessürümüzü
1; ü sil vi i t ü n a r 11 r m ak t a d ı r.
1) en ı i rsoy; « A nka ı-'a 'da (l u ı nlı u ıb aşk ân ı v a r d ı r,
Başbakan vardır, Hükümet vardır, Ankara'da
Türk - İş de vardır.» diyerek ülkemizde Türk iş
çi hareketinin yerini on güze! şekilde tanrmianiiştıy
Demirsoy; son Tüık - İş Genel Kurulunda,
«Ölünceye kadar işçinin hizmetinde ota cağım.» de
mişti; öyle oldu. Demirsoy sözünde durdu. Şimdi
Demirsoy, ıığrun'da 'ömür tükettiği Türk işçi ha
reke itinin TC işçinin saygı ve sevgi 'dolu bağrında
minnet duygularının en yücesine, kabirlerin en
muhteşemine varmış bulunmaktadır.
Tüm. işçilere, 'dostlarına, ailesine başsağlığı di
lerken, merhuma Tanrı'dan rahmet ve mağfiret di
liyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Durukan.

BAŞKAN — iSayın Kenan Durukan, TÜRK İŞ Genel Başkam Sayın .Soyfi Demirsoy'nn ve
fatı 'dokıyısıyle söz istemişlerdir.
Dcğeıii arkadaşlarım, Türk işçi hareke tin in
değerli öncülerinden TÜRK - İŞ Genel Başkanı
•Sayın [Seyf i Demirsoy'un vefatı dolayısıyle üzün
tümüz büyüktür.
Yüce Meclisin hislerine tercüman olduğum
•
S. —• Adana Milletvekili
Osman
Çıtırık'ın,
kanaati ile, Türk Milletine, TÜRK - İŞ camiası
Adana Mühendislik Yüksek Okulunun eğitim, ba
na ive ailesine başsağlığı, kendisine rahmet di
kımından içinde bulunduğu durum
hakkındaki
lenim.
gündem dışı demeci ve Millî Eğitim Hakanı Orhan
Buyurun Sayın Durukan.
DcngizHu cevabı.
. •
KENAN D T R r K A N (Saguya) — Sayın
BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Osman
Başkan, saygı'eleğer üyeler;
Cıtüik; Adana Mühendislik Yüksek Okulunun
Türk işçileri on (büyük liderini, Türk sendika
öğretim, bakımından 'içinde bulunduğu durum hak
cılık 'hareketinin kurucusunu kaybetmiştir. Sayın
kında gündem dışı söz talep etmiştir.
Demirsoy, ülkemizde meslek esasına göre cemiyet
Sayın Osman Oitırık, buyurun efendim.
kurma hakkının 'tanındığı günden bu yana bütün
OSMAN OTTIIMK ( A d a n a ) — Sayın Başkan,
ömrünü Türk sendikacılığına adamış, Tüık işçi
Yüce. Meclisin saygıdeğer üyeleri;
'hareketinin bugünkü aşamaya varmalında 'daima
en başta 'olmuştu. Hür sendikacılık hareketinin
Özel Yüksek Okulların Anayasaya 'aykırılığı
sağlanmasında, toplu işsüz]eşmesi ve grev hakla
Anayasa Mahkemesince saptandıktan sonra, 1-172
rının elde edilmeskide 'de işçilerin başı idi.
sayılı Kanunla devlefeleştirilen eski özel yüksek
Toplu iş sözlesin esi ve grev haklarının erken is • okullardan Adana ili 'dalıilinde bulunan Akdeniz
tendiğini ve eıken verildiğini savunanlara karşı;
ve Çukurova Mühendislik özel. Yüksek Okulları,
grevin kötüye tkulia'nılacağım, Türk ekonomisini
bıı yasa gereğince, «Adana Mühendislik Yüksek
ve yeni kurulmakta olan Türk 'Sanayiini yıka
Okulu» adı altında birleştirilerek Adana İktisadî
cağına inananlara ve savunanlara karşı da De
ve Ticarî İlimler Akademisine bağlanmıştır.
mirsoy vardı Türk işçi. hareketinin başında.
Bugüne değin teknik anlamda bir eğitim ver
Demlısoy'un liderliğinde toplu işsözleşmesi de,
mekten uzak olan Adana Mühendislik Yüksek
grev de ekonomimizin ve sanayiimizin yıkılmasına
Okulu birçok sorunlarla karşı karşıyadır. Bölge
'd-eğil, aksine, bedcnmeeiııe ve büyümesine katkıda
mizde teknik anlamda bir eğilim ve öğretim ver
bulunmuştur. Demirsoy, demokrasiye ve rejime
mekten uzak olan. bu okulun bünyesinde yetişen
olan 'inancı ile ekmek, barış ve özgürlük mücadele
geıı.ierin, gelecekte ülkenin kaderini elinde bu
sinin başında ve Tüık işçisinin mutluluğunu; toplunduracak kişiler 'olarak teknik 'düzeye erişeme
luımun diğer kesimlerinin tüm Türk ulusunun
diklerinden, yurt kalkınmasında" ne denli başarılı
mutluluğu ile bir tutmayı hedef bilmiştir. Bu
olacakları bilinememektedir.
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Akademik kariyeri olmayan öğretim kadrosu,
ders 'araç ve gereçleri, lâboratuvar, aitelye, 'kütüp
hane, -etüd salonları, «sıhhî 'tesisat, yol ve ulaşım,
'elefctnifc gibi 'ihtiyaçlardan tamamen yoksun olan
Adana Mühendislik Yüksek Okuluna,, şu anda (bağ
lı 'bulunduğu kuruluş, manen ve maddeten gerde
li katkıda 'bulunamamaktadır.
Bütün îbu sebeplerden dolayıdır ki, ülkemizin
geleceği (bakımından Adana Mühendislik Yüksek
Okulunun Ankara, Istanlbul, Eskişehir, izmir'de
olduğu gibi, .teknik sorunlarının çözümü amaeıyle •
fakülteye d ö n ü ş t ü r e r e k , 22 . 10 . 1973 tarih ve
1786 sayılı Yasa ile bölgemizde kurulan Çukuro
va Üniversitesine ibağlanmıasında 'Sonsuz yarar var
dır.
Durumu Yüce Meclisin ve Sayın Millî Eğitim
Bakanının Ibilgilerime saygı ile arz ederim.
BAŞKAN — Milî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Dengiz, cevap vermek üzere buyurunuz efen
dim.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Uşak) — Çok Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlamm;
Değerli arkadaşınım özel yüksek okullardan
muhavvel ve ıbugün iktisadî ve Ticarî İlimler
Akademilerimize Ibağlı olarak çalışmakta bulunan
Mimarlık ve Mühendislik Akademileri ve buna
/benzer yüksek okulların 5 seneden beri yaptıkları
çalışmalar ve gelişmeler memleketimizin muhtelif
köşelerinde takdire şayan 'bir şekilde bulunmakla
dır.
Arfcadaşıimız, öğretim üyelerinin kifayetsizli
ğinden Ibahsetıtüler. Öğretim, üy el erimin kifayetsiz
liği vardır ve doğrudur. Memleketimizin millî
eğitim alanında san yıllardaki çok süraltli gelişme
si karşısında ve gayet tabiî lise ve lise seviyesin
deki okullarda okuyan öğrencilerimizin yüksek
tahsil yapma imkânlarını geliştirmek ve arzula
rını karşılamak için Millî 'Eğitim Bakanlığı müm
kün 'olduğu kadar çok yerde ve memleketiımllzin
her tarafına yayılmış ıbir şekilde; yalnız bu özel
okullardan ımulhavvel okulları değil, aynı zaman
da yenilerini açmakta ve mevcutları da genişlet
meye çalışmaktadır. Bunun mıetieesindedir ki, ga
yet tabiî, yeter miktarda öğretim üyesi temin
güçlüğü ile de karşı karşıya 'bulunmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığımızda iki konu sırtı
sıra konuşulmakta ve düşünülmektedir.
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Bunlardan (binisi, okullar açma konusu, ikin
cisi de açılan okullara öğretmen bulmak, akade
mik kariyerden kişiler bulma konusudur. Bütün
milletvekili ve senatör arkadaşlarımız gayet iyi
(bilirler ki, hepsi de okul açılmasını ısrarla ister
ler. «Her yerde açılsın» derler, «Her şehirde açıl
sın» derler. Öğretmen yokluğundan veya azlı
ğından 'bahsedildiği zaman da, «Nasıl olsa bulu
nur» derler ve açılır. Açıldıktan sonra da, «Bi
zim okulun, (bizim yüksek okulun hocası yok» de
nil'.
Bu vaziyet karşısında,, Millî Eğitim Bakan
lığı hakikaten sıkışık bir durumda bulunmaktadir. Bakanlığın, Ibu arzular karşısında kenarda
durması veya Ibuna (bigâne kalması mümkün değil
dir. Her yerde, her seviyede okul açılmaisma devam edilecektir. 'Her yerde, her seviyede açılan
okullara da öğretmen yetiştirilmesine gayet tabiî
devam 'edilecektir. Bugün Millî Eğitim Bakan
lığının ıbir numaralı prolblemi öğretmen yetiştir
mek, yüksek okullara, akademik kariyerde öğret
men ydüştirmektir.
Yaz aylarında Yüce Meclislerden geçen Mil
lî Eğitim 'Temföl Kanunu, Üniversite Kanunu ve
Üniversiteler Personel Kanunu; bu ihtiyaçları
karşılayacak kanunlar olarak ortada durmakta
dır. Hükümetimizin vazifesi bittikten ve yeni
Cumhuriyet Hükümeti vazifeye başladıktan son
ra, bu kanunlardan faydalanarak önümüzdeki
yıllarda 'eğitim ve öğretimin ihtiyacı olan gerek
okul açma ve genişleme, onları daha verimli hale
getirme ve gerekse öğretim elemanı yetiştirme
konularımda hu kanunlardan büyük ölçüde yararlanılaeak ve geliştirmek imkânını bulacaktır.
Değerli arkadaşlarıimızın temas ettiği bu Yük
sek Okulun üniversiteye 'bağlanması konusu da,;
hu kanunun içerisinde yer alan ve yemi teşekkül
etmiş Ibulunan Yüksek Öğretim Kurumunun me
saisi içerisine alınmıştır. Bu kurum iki defa top
lantı yapmıştır, üçüncü (toplantısını 7 Şulbat gü
nü yapacaktır. Konu, komisyondadır ve tetkik
edilmektedir. Yalnız Adama'daki konu değil,
Türkiye'deki yüksek okullarla ilgili bütün konu
lar bu kurulun gündeminde bulunmaktadır* Önü
müzdeki ders yılına daha hazırlıklı (bir şekilde geçjilıme imkânı hâsıl olacaktır.
Değerli arkadaşıma, bu konuşmayı hana yap
ma fırsatını verdiği için 'teşekkür ederim.
Saygılarımı sunarım.
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BAŞKAN —• Teşekkür ederiz Sayın Balkan.
Sayın milletvekilleri, ölteki gündem dışı ko
nuşma isteklerini, Tüzüğümüzün olanak venmeanesinden dolayı karşılayamıyoruz. Bundan sonraki
B)

TEZKERELER

1. — Bakanlar Kurulunun yeniden
teşkili
için C. H. P. Genel Başkam ve Zonguldak Mil
letvekili Bülent Ecevifin görevlendirilmiş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/154)
BAŞKAN
okutuyorum.

Cumhurbaşkanlığı

tezkeresini

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 23 Ekim 1973 gün ve 4/1152 sayılı ya
zımız.
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakan
lar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının
102 nci maddesi
uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş
kanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'i
görevlendirdim.
Seçilecek bakanların atanmaları yapıldık
t a n sonra, Bakanlar Kurulu üstesinin ayrıca
gönderileceğini bilgilerinize arz ederim.
Üalhri IS. Korutürk
Cumhurbaşkanı
(C. H. P. sıralarından alkışlar.)
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birleşimlerde arkadaşlarıma söz verme olanağını
arıyacağraı.
Gündeme geçiyoruz.

VE

ÖNERGELER

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur,
2. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi (4/5)
BAŞKAN — İstifa önergesi
rum efendim.

var, okutuyo

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ko'misyonlıarına seçilmeni. nedeni ile bu itibarla adı
geçen her dört komisyondan da istifa ettiğim
keyfiyetini yüksek bilgilerinize saygı ile arz
ederim.
16 . 1 . 1974
Diyarbakır
Hasan Değer
BAŞKAN — Yüce Meclisin
nulmuştur.

bilgilerine su-

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu
adına Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un resmî
israfın önlenmesini sağlamak amacıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/1)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, günde
mimize göre, resmî israf konusundaki Meclis
araştırma önergesinin görüşmelerine geçiyoruz.
önerge, daha önce Yüce Meclisin bilgilerine
sunulmuştu. Bu konuda iki önerge var, onları
okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Meclis araştırmaları ile ilgili kısmın
da 1 nei ve 3 neü sıralarında yer alan resmî israfın
önlenmesi, yetişmiş insanların yurt dışına göç

meleri konularındaki Meclis araştırmaları öner
gelerinden imzamı geri alıyorum.
Basılacak Meclis gündeminin bu tarzda dü
zenlenmesini saygıyle takdirlerinize arz ederim.
M. Nebil Oktay
C . G . P . Millet Meclisi
Grıibu Başkanvekili
BAŞKAN — Gereği yerine getirilmiştir efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Meclis araştırmalarilyle ilgili kıs
mında 1 nci, 2 nci ve 3 neü sıralarında yer alan
resmî israfın önlenmesi, enerji ve enerji kaynak
ları, yetişmiş insanların yurt dışına göçleri ko
nularındaki Meclis araştırmaları önergelerinden
imzamı ıgeri alıyorum.
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t sayılı resini israfla ilgili araştırma önerge
sinde Grulbumuz adına imza sa'hibi Sayın Talât
Oğuz'dur.
2 sayılı enerji ile ilgili araştırma önergesinde
Urubumuz adına imza sahipleri Sayın Mehmet
Altmısyedioğlu ve Hasan Tosyalıdır.
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imaları sonunda tespit edilen bilgi ve belgelerin
değerlendirilmeden bir* tarafta kalması çok ha
talı1 olur.
İki sebeple :

Devletin ve Kamu İktisadî Kuruluşlarının
daha verimli ve israf sız çalışmasına yol açacak
3 sayılı yetişmiş elemanlarla ilgili araştırma
işekikle, «resmî israf» gerçeğine ışık tutacak ve
önergesinde Grubumuz adına imza sahipleri Sa ' yapıcı teklifler getirecek bir Meclis Araştırması
yın Rıza Bolat, Talât Oğuz ve Meihmet AltmışKomisyonun yeniden kurulması faydalı olacak
yedioğlu'dur.
tır. «Resmî hayatta israfı önleyici tedbirlerle
ilgili ıbir Meclis Araştırma Komisyonu» nun kuBasılacak Meclis gündeminin bu tarzda ^dü
rullursa, bu 'komisyon gecen dönemde, yıllarca
zenlenmesini saygıylc takdirlerinize arz ederim.
büren
çalışmalar sırasında tespit edilen 'bilgileri
16 . 1 . 1974
ve elde edilen belgeleri değerlendirmek imkânı
Dr. Vefa Tanır
na da sahip olacak ve her halde yasama dönemi
O. G. P. Millet Meclisi
Ibiiimeden faydalı bir raporla Yüc Meclisin hu
Grubu Başkanvekili
zuruna igelehiîecektir.
BAŞKAN — Gereği yerine getirilmiştir efen
dim.
Bu konuda verilmiş olan ve daha önce bilgi
lerinize sunulmuş olan önergenin müzakeresine
geçiyoruz.
Hükümet lütfen yerini alsın.
Hükümet yok. Görüşmelere devam ediyoruz.
Önergeyi okutuyorum efendim.
iMiMet Meclisi Başkanlığına
Türkiye gelişme halinde bir ülkedir. Geliş
me halindeki bir ülkenin (resmî hayatında, israıfnı ve gösterişin yeri yoktur.
Devlette ve Kamu İştisadî Kuruluşlarında
'israfın'•önlenmesi, ülkemizin kalkınması <b akı
mımdan hayatî önem taşır.
Gecen dönemde, 'resmî hayatta para, malze
me, zaman israfıylc. ilgili ıbir Meclis Araştırması
açılmış ve 'bütün siyasî grupların katılmasıyie
'kurulan Araştırma Komisyonunun çalışmaları
sonucunda çok faydalı 'bâzı bilgiler ve belgeler
(derlenmiş idi,
ıN'e yazık kî, bütün 'bu bilgi ve 'belgeler de
ğerlendirilip nihaî rapor yazılamadan dönem
sona erdi.
Yüce (Meclisin bir komisyonunun ve Millet
'Meclisinde..temsil edilen çeşitli siyasî parti grup
larına mensup arkadaşların yıllarca süren çalış-

'•Biı* tarafta hekim, yardımcı sağlık personeli,
öğretmen, teknik eleman, hayvan sağlık memu
ru, tarım teknisyeni darlığı çekilirken, öte yan
da boş duran diplomalılar; yararlanılmayan uz
manlar, ;bir yanda yol, su bekleyen köyler du
rurken öte yanda âtıl bekleyen makimi!ar; res
mî araba saltanatı; 'bir yandan bâzı zarurî Dev
let hizmetleri ödenek yokluğu sebebiyle aksar
ve gecikirken, öte yandan 'bâzı gösteriş masraf
la rıniin kaharıklıği; sosyal tesisler adı altında
isarfedilen resmî paraların miktar ve kaynakla 'rı; gecen dönemde kısmen araştırılmış olan ve
araştırılmaya devam edilmesi gereken konular
arasındadır.
-Devletin imâl ettiği mallara, zaruretler dı
şında, lüzumsuz yere zam yapmamak veya ver
dileri durmadan artırmamak için öncelikle Deviletin ve iktisadî Devlet Kuruluşlarının işleyişin
de israfı önleyecek tedbirlerin
araştırılması
şarttır.
Geçmişte, Millet Meclisinde, çok faydalı bâzı
araştırmalar yapılmış ve (meselâ 'boru hattı gibi
konularda yapılan Meclis Araştırmaları Devlete
'büyük yararlar sağlamıştır. Resmî israfla mü
cadele konusunun Ibir Millet/ Meclisi araştırma
sını, gerektirecek önemde okluğuna şüphe yok
tur. Böyle 'bir araştırma komisyonunun kurul
ması, geçen dönemde (bütün siyasî parti grupla
rının katılmasıyie başlatılmış olan bir hizmetin
tamamlan masına imkân verecektir.
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Y u t a n d a arz edilen sebeplerle, resimî israfın
önlenmesi için, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştı-rlması açılmasına karar
verilmesini arz ve teklif ederiz.
Ma rdin Milletvekili'
Talât Oğuz
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tüzü
ğümüze göre araştırma yapılıp yapılmaması ko
nusunda hükümete, siyasî parti gruplarına ve
imza sahibi sayın milletvekiline söz vereceğim.
ıSiyaısî parti grupları ve hükümet 20'şer da
kika, imza sahibi ise 10 dakika müddetle konu
lacaktır.

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1. —• Meclis Araştırması önergelerinin önçjör üşmeleri münasebetiyle, Hükümet
üyelerinin
Genel Kurulda kazır bulunup
bulunmamaları
hakkında.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — .Sayın
Başkan, usul haklkında ısöz rica ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun iSayın Atagün.
Hangi konunun usulü .Sayın Atagün, sorabi
lir miyim1?..
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın
Başkan, muhterem milletvekilleri;
Meclis Araştırması ile ilgili olarak, şimdi,
İçtüzüğümüzün umumî hükümleri dairesinde
m üza kere yapılım aktadır.
İçtüzüğün 102 nci maddesine göre muame
le yapılmasını ve şimdi uygulanan muamelenin
noksan olduğunu ifade etmek istiyorum.
«Madde 102. — Meclis Araştırması, Millet
Meclisinin Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci
fıkrası gereğince yapacağı incelemedir.
Araştırma istemi önergesi beşyüz kelime
den fazla ise önerge sahipleri beşyüz kelimeyi
geçmemek üzere özetini eklemek zorundadır.
Meclis Araştırmasının açılmasında genel gö
rüşme açılmıasmdaiki hükümler uygulanır.»
Genel görüşme açılması hakkındaki muamele
lerin, İçtüzüğün 79 nen maddesi nazarı itibara
alınmadan yapılacağına dair bir hükmü hatırlamıyoruım.
79 ncu madde de aynen şöyledir:
«Madde 79. —• Bakanlar Kurulunun herhan
gi bir selbeple çekilmesi halinde yeni Bakanlar
Kurulu güvenoyu alıncaya kadar, Anayasa ve
İçtüzük değişiklikleri, hariç, kanun tasarı ve
tekliflerinin komisyonlarda ve Genel Kurulda
görüşülmesi ertelenir. Ancak, Bakanlar Kuru
lunun bir yazı ile Başkanlığa bildirdiği
ka
nun tasarı ve teklifinin görüşülmesine devam
olunur.»

Burada yapılacak olan Meclis Araştırması
görüşmelerinde Hükümetin de bulunması gere
kir veyahutta Hükümet bulunanı ayacaksa ken
disini temsil edecek yüksek dereceli bir me
murun gönderilmesi gerekir. Bu yönden, kanaa
timce usul bakımından müzakere doğru değil
di ı\
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Efendim, bu. konuya Başkanlı
ğımız da düşünmüş ve sonunda şöyle 'bir tutum
izlemeye karar vermiştir :
Biliyorsunuz, geçen Birleşimde Hükümet taraıfımi'zdan aranmış; Hükümet olmadığı için gö
rüşme' bu Birleşime ertelenmiştir. Bu Birleşim
de de Hükümet aranmış, fakat bulunamamış
tır. Birazın evvel Sayın Atagün'ün de okuduk
ları İçtüzüğümüzün 79 ncu maddesi kanun ta
sarı ve tekliflerinin ertelenmesine dairdir; Mec
lis Araştırmaları kanun tasarı ve teklifi mahi
yetinde değildir.
«Başkanlığımız görüşmelerin yapılması ka
na atım taşımaktadır.
Usul yönünden bir tartışma açılmak istenili
yor ise, arkadaşlarımız lütfetsinler, Başkanlığa
bir önerge versinler. Bu konuda yüce Meclisin
do görüşünü almış olalım.
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Müsa
adenizle önergeyi takdim edeceğim. 102 nci
maddeye göre müzakere acılamaz efendim.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Usul
hakkında konuşacağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu gö
rüşmenin usulü hakkında.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İçtüzü
ğümüzün 6'3 ncü maddesine göre erteleme bir
defalık gelecek birleşime bırakılır. Buna göre,
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Hükümet bulunmaz ise ikinci defa erteleme ya
pılanmaz.
BAŞKAN — Uzun konuşacaksanız lütfen
(kürsüye 'buyurunuz.
«Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir.»
diyor Tüzüğümüz, doğrudur.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Efen
dim, yeni 63 ncü maddeyi tatbik ettiniz. Doğ
rudur icraatınız, görüşmelere devam edebiliriz.
BAŞKAN — önergeniz var mı Sayın Atagün ?
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Gön
deriyorum ©fendim.
BAŞKAN —• Efendim, bu konuda söz isıteyen arkadaşınız var mı?
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Baş
kanlığın .tutumlunun doğru olduğu hakkında konuşacağıım,
BAŞKAN — Başkanlığın tutumunun doğru
-olduğu hakkında, yani lehte görüşeceksiniz;
'önergenin aleyhinde görüşmek istiyorsunuz,
ıSayın Ataıgün'ün görüşü Başkanlıkça anla
şılmıştır. Bu konuda Sayın Ataıgün'ün görüşü
anlaşıldığından, Sayın
Osman Çıtırık'a lehte
isöz veriyorum. İki lehte, iki aleyhte söz vere
ceğim. Buyurunuz efendim.
AHMET BULDANLI
(Muğla) — Sayın
Başkan; önerige evvelâ okunsun, önergenin ma
hiyeti belli olmadan üzerinde müzakere açıla
maz ve siöz de verilemez;
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, durum anla
şılmıştır. Biraz evvel de arkadaşımız kürsüıden
ifade ettiler zaten, önergenin mahiyeti anlaşıl
mıştır. Usul konusunda müzakere açıyorum.
(A. P. sıralarından gürültüler.)
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, usul müzakeresini açabilmek için, ki bi
raz evvel de işaret buyurdunuz, «Bir önerge ve
rirseniz bir usul müzakeresi açar ve yüce Mec
lisin 'bu konuda görüşünü ve bir kararını da al
mış oluruz» dediniz ve bu doğrudur.
BAŞKAN — ISayın Ataıgün, önergeniz hazır
mı eJfendim!
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Gön
deriyorum, Sayın Başkan.
REFET
SEZGİN
(Çanakkale) — Sayın
Başkan, bu durumda müzakere açabilmek için
önergeye mutlak bir ihtiyaç vardır. Zaten îçtü-
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züğümüzün hükümlerine 'göre de başka bir yol
yoktur 'efendim, bunun usul ve şekli 'böyledir.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan,
yerimden bir maruzatta bulunabilir miyim?
BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. Bu konu
da konuşacaksanız, zaten söz vereceğim Sayın

ölçmen.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Hayır Sayın
Başkanım, zaten Hükümet üyeleri aramızda
mevcut bulunmaktadırlar, öyle ki, gündem dı
şı görüşmelere dahî cevap vermektedirler. Ara
mızda bulunduklarına göre, usul münakaşasınada lüzum yoktur. Araştırma önergesinin görü
şülmesine devam edelim. (O. G. P. ve D. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN —• Sayın Ölçmen, Hükümeti ara
dım. Sayın Bakan arkadaşlarımız burada ol
dukları halde, hükümet yerine teşrif etmediler.
AHMET BULDANLI (Muğla) — Müstafi
hükümet.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Baş
kan, Hükümeti vazifeye davet etmediniz, sade
ce aradınız. Vazifeye davet ediniz efendim.
BAŞKAN — «Hükümeti davet etmek» diye
Başkanlığın bir yetkisi olmadığını takdir 'buyu
rursunuz Sayın ölçmen.
Sayın Ataıgün; önergeniz, «Hükümet bulun
madığı için, ıgöriüşme yapılamaz,»...
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Altın
da iki selbep var efendim. Birisi; müstafi (bir
hükümetin mevcudiyeti, diye...
BAŞKAN — Hükümet bulunmadığı
için
yani,
Efendim, Hükümet müstafi olmasa bile, Hü
kümet Genel Kurulda ıbulunsa ve Hükümet ye
rini almasa, bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiş olan müzakerenin bir defa daha Hü
kümet 'bulunmadığı için ertelenmesi yetkisini
İçtüzük Başkanlığa vermemiştir.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan, önerge oya konulamaz, müzakere edi
lemez. 03 ncü madde gayet sarihtir. Sizin yap
tığınız muamele doğrudur.
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz «sadece
kanun tasarı ve tekliflerinin ertelenmesi müm
kündür» diyor. Hükümet halen müstafidir. Usul
hakkındaki görüşmeyi, «'Müstafi Ibir hükümet
zamanında Meclis Araştırması yapılabilir mi,
yapılamaz mı ;» şeklinde vazediyorum. Bu ko-
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nuda yüce Meclisin oylarına müracaat edece
ğim. Vazettiğim şekilde yapılacak olan usul
müzakeresinde söz isteyen arkadaşımız var mı
©fendim?
OSMAN ÇITIRIK
(Adana) — Takririn
aleyhinde/
ıTALÂT OĞUZ (Mardin) — önergenin
aleyhinde.
BAŞKAN — Evet, önergenin 'aleyhinde iki
arkadaşıma söz vereceğim.
Lehinde söz isteyen var mı?
İHSAN ATAÖV (Antalya) — önergenin
lehinde siöz istiyorum.
BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Ataö'V söz istemişlerdir.
Sayın Çıtırık, buyurunuz efendim.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Usul baıkımından önergenin okunması lâzım.
BAŞKAN — İfade ettim «fendim, ifade et
tim.
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Usul ba
kımından, önerge okunmadan üzerinde görüş
me yapılamaz efendim. Tüzüğümüzün âmir hük
müdür, gereklidir.
BAŞKAN — İfade ettim efendim.
Buyurunuz Sayın Çıtırık,
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin saygı değer üyeleri;
Sayın Ataıgün tarafından verilen önerge İç
tüzüğümüze aykırıdır, yani yerinde değildir.
Çünkü, İçtüzüğümüzün 79 neu maddesi sadece,
«ikamın tasarı ve teklifleri»ne ilişkindir. Bizim
yaptığımız ise, Anayasanın 88 nci maddesine
ıgöre bir Meclis Araştırmasına ilişkindir. Sayın
Talât Oğuz'un Meclis Araştırması önerisi ge
çen celse, yani 15 . 1 . 1OT4 tarihli Birleşimde
Hükümet bulunmadığı için bir defaya mahsus
olmak kaydıyle ertelenmiştir. içtüzüğün 63 ncü
maddesine göre, Saym Başkanın tutumu yerin
dedir. önergenin reddini istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çıtırık.
iSayın Oğuz, buyurunuz efendim,
Başkanlığın tutumunun lehinde, önergenin
'aleyhinde.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlarım, kanunların müzakere usulü ile
Meclis Araştırması usulünü birbirinden ayırdetmek zorunluğu mevcuttur. Kanımıza göre,
Başkanlık Divanın tutumu Tüzüğe ve mevcut
hükümlere tamamen uymaktadır.
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•63 ıneü madde ruhu ile tetkike tâbi tutul
duğu takdirde, 88 nci maddeye atıf yapmak su
retiyle meseleyi çözümlemektedir. Bir Meclis
Araştırması konusu ile (bir kanun teıklifi ve ta
sarısının konusunu birbirinden ayırdetmek ik
tiza «der.
Meclis Araştırması doğrudan doğruya; bir
mevzu, bir mesele ve bir sorun hakkında bilgi
edinmeyi istihdaf eder. Hakikaten, kanun ta
sarı ve tekliflerinin müzakeresinde hükümetin
bulunma zorunluluğu mevcuttur; ama Meclis
Araştırma önergelerinin müzakeresinde hükü
metin burada bulunmıasmda zorunluik mevcut
değildir. Nitekim, dünkü Birleşimde Başkanlık
Divanı, Hükümetin 'bulunmaması nedeni ile
mevzuun müzakeresini bugüne talik etmiştir ve
63 ncü madde, «Hükümet bulunmasa dahi
Meclis Araştırması önergesinin müzakeresine
geçilir» hükmünü ihtiva ettiği cihetle, müzake
reye geçmekte herhangi bir sakınca yoktur.
Mâruzâtım bundan ibarettir, saygılar suna
rım.
(BAŞKAN — Teşeikkür ederim Sayın Oğuz.
(Sayın Ata!öv; Başkanlığın tutumunun aley
hinde, önergenin lehinde.
Buyurun efendim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Başkanın; davetinde Hükümeti bulamadığı
için bir defaya mahsus olmak üzere dün yap
mış olduğu erteleme doğrudur. Bugün, Hükü
met gelmediği halde bir müzakere açması da
doğrudur. Burada yanlış bir şey yok. Yanlış
olan, bu önergelerin gündeme alınıp müzakere
edilmesidir. Onun sebebi ele şudur : Yüce Mec
lis hükümetleri gensoru, sözlü soru, araştırma ve
soruşturma yolları ile denetler. Bunların hep
si birer denetim yoludur.
Şu anda denetleyip te, neticede siyasî sorum
luluğu çiikalbilecek (öyle ya, araştırmayı yapa
cak, siyasî sorumluluğu da çıkabilecek) bir hü
kümet düşürülecek. Zaten Hükümet
düşmüş,
hükümet yok. Sonra bu Hükümet bir dönem
içerisinde istifa etmiş de...
OSMAN ÇITIRIK (Adana) — O gensoru
hakkında.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi o, bu
nun sonu da..
BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim.
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, aşağıdan müdahale etmeyin.
Hükümeti denetlemek hem sorudur,
hem
'gensorudur, hem araştırmadır, hem soruşturma
dır. Bunların hepsi hüküm et denetimine girer :
Araştırmanın sonu gensoruya gidebilir; araş
tırmanın sonu Meclis .soruşturmasına da, gide
bilir; sadece araştırma ile de bir neticeye va
rıl ahilir. O zaman kimi düşüreceksin'!; Yok
ki... Sonra İçtüzük «Bu tip konularda hüküme
tin görüşü lâzımdır» diyor. Kim görüşünü bil
direcek? Âmir hükümdür İçtüzüğün kararı :
Hükümetin görüşünü alacaksınız, başında yok
t u r ; ama sonunda alacaksınız. Kimin (görüşünü
alacaıksınız? Bu, bir dönem içerisinde istifa et
miş Hükümet değildir; muvakkaten vazife gö
ren Ibir Hükümettir. Yani kabinede, Parlâmen
to üyesi sıfatını ka.ybo.den bakan arkadaşlar
vardır. Bunu normal, mütalâa etmeyiniz.
Aslında M'eclis Araştırmasının yapılması,
şöyle bir hareketin içerisinde bulunulması doğ
ru; ama büyük bunalımın, hükümet yokluğu
nun içerisinde, «soruşturmayı hemen yapalım
araştırmayı hemen yap al im» m mânası yok.
Şimdi yeni İçtüzüğün tatbikatındayız. Ye
ni İçtüzüğün tatbikatı ilcriki seneler için tea
mül olacaktır. Bu teamül ileride bâzı meseleler
de, «O zaman böyle yaptıydık. Bu, İçtüzüğe uy
gundur, yine yapalım» durumuna gider, müşkül
durumda, kalırız. 13 senedir Anayasanın uygu
lamasında da teamüller kurduk, cok dikkatli
olduk. İstenilen yöndeki çalışma, şu anda iıiçhir şey ifade etmez : Hükümet kurulması vazi
fesi yeniden verilmiştir. Sayın Başkan «İki gün
dür burada hükümet arıyorum» falan dedi. Bir
hükümet adı duyuldu; galiba geliyor hükümet,
inşallah
gelir. O hükümet geldiği, zaman...
('C. H. P. sıralarından «Gelecek, gelecek» sesle
ri). Ben de, inşallah gelir diyorum; fazla bir
şey demiiyOiTOm.
BAŞKAN — Müdahale buyurmayın efen
dim.
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hükümetsiz
'kalınmayı kimse istemez; ama işte üç ay uğraş
tık getiremedik. İnşallah şimdi getiririz, Allah
mübarek etsin, o başka mesele. Fakat, hükümet
ortada olmadığına göre, «Benden bu vazifeyi
alın. Yeter artık, 'ben yapamayacağım,' buyu
run» diyen kişiler için Meclis Araştırması, on-
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lamı icraatı için Meclis Araştırması açmak doğ
ru değildir ve bu gibi meseleler yeni İçtüzüğe
göre kanunların müzakeresindeki usule tâbidir.
Kanunların müzakeresindeki usul; «Yeni hükü
met güvenoyu alıncaya kadar bu meseleler er
telenir» yönündedir.
Şimdi soruyorum, niçin sözlü soruları al
mıyoruz 'gündeme'» Niçin, niçin sözlü soruları
almıyoruz gündeme?
O da denetim yoludur.
Hükümet olmadığı için sözlü soru almıyoruz.
Sözlü soruyu; genel, görüşme, Meclis Araştır
ması, gensorudan ayırdetmeyiniz. Bunların so
nucu bir denetime gidebilir, Hükümet düşmüş
tür, denetimine, lüzum yoktur. Düşmüştür; ama
soruşturma, varsa, onun prosedürü ayrı; o şekil
de önerge gelir. O her zaman '('bakanlıktan, Par
lâmento üyeliğinden düşse dahi) mümkündür,
soruşturma açmak mümkündür.
Bu itibarla, Sayın Başkanın «Hükümet bir
sefer bulunamadığı için, ikinci -sefer .'bulunması
nı beklemeye lüzum yoktur» şeklindeki tatbi
katı doğrudur; ama, bu önergenin müzakeresi
İçtüzüğe göre yanlıştır. Yanlış bir teamül kuru
yoruz, ileride sıkıntısını çekeriz. Müsaade edin
iki üç gün daha; zaten yarından sonraki top
lantılara, kadar inşallah hükümet te gelir otu
rur. O zaman bunun ariz amik, geniş müzakere
lerini yaparız.
Ben bu yönde yanlış bir teamül açmayalım
diye Sayın Başkanı da uyarma görevimi yap
tım, yüce Meclisin takdirine sunuyorum ; ama
siz, «Teamülü böyle kuracağız» dersiniz, öyle
kurarsınız, o da, mümkün. Bizim vazifemiz de
ininim yanlış olduğunu zapta tescil etmektir.
İleride bunun (tekrar buraya geldiği zaman)
müzakereleri, yine yapılır. O zaman temenni ede
rim ki, en doğru yol bulunmuş olsun.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
ık] şiar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv.
Değerli arkadaşlarım; bu konuda iki lehte,
iki aleyhte söz vermiş bulunuyorum. Önerge sa
hibi olarak Sayın Atagün, Başkanlığın tutu
munun aleyhinde, önergesinin lehinde, konuş
muş bulunmaktadır. (Â. P. sıralarından «Ol
maz, olmaz» sesleri).
NAHİT MDNTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan. bii' hususu hatırlatmak isterim. Sayın Ata180 —
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gün başlangıçta konuştu, önerge verildikten
sonra iki aleyhte, bir lehte arkadaşımız konuş
tu, hatırlatmak isterim. Takrir verildikten son
ra iki aleyhte, bir lehte konuşuldu.
BAŞKAN — Başkanlığın tatbikatının, uy
gulanmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Sa
yın Menteşe, iki lehte, iki aleyhte söz vermiş
bulunuyoruz.

gün ile. birlikte söz verilmiş telâkki edilmekte
dir. Lütfederseniz bu konuyu oylarımızla hal
ledelim.
NAKİT MENTEŞE (Aydın) — Şu hususu
hatırlatmak isterim Sayın Başkan : Sayın Ata
ğım 'başlangıçta söz aldı, takrir yoktu. -Onun.
üzerine usul müzakeresi açtınız. İki lehte, iki
aleyhte görşmek icabetm ektedir. vSaym At a gün
herhangi bir fikir beyan etmedi. Bu bakımdan
konuşabilımemiizin uygun olacağı kanaatinde
yim.

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, önerge verildikten sonra kaç kişi konuştu?
Onu hatırlatmak isterim.
BAŞKAN — Sayın Menteşe, usul hakkında
ki konuşmayı 64 neii maddemiz hükme bağlı
yor.

BAŞKAN — Sayın Atagün önce önergesi
ni izah buyurdular, sonra da lehte konuşması
nı yaptılar. (A. P. sıralarından «O zaman öner
ge yoktuki» sesleri.)
Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 88 nci
maddesine göre verilmiş olan Meclis araştırma
sı önergelerinin, Hükümetin istifası halinde de
görüşülmesi konusunu aylarınıza arz 'ediyorum.
REFKT SEZGİN (Çanakkale) — Yanlış ya
pıyorsunuz Sayın Başkan.
•BAŞKAN — Görüşülebileceğini kabul eden
sayın üyeler lütfen işaret 'buyursunlar... Kabul
etmeyenler lütfen işaret'buyursunlar.
Meclis araştırması önergelerinin, müstafi Hü
kümetler zamanında da görüşüleceği hususu
yüksek oylarınızla karara bağlanmış bulunmak
tadır.

«Görüşmeye yer olup olmaması,
Başkanı
gündeme veya. Millet Meclisinin çalışma usul
lerine. uymaya davet, bir konuyu öne alma ve
ya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer
işlerden önce konuşulur..» diyor ve ondan son
ra. «Bu yolda bir istemde 'bulunulursa onar da
kikadan fazla sürmemek şartı yi e, lehte ve aleyh
te en çok ikişer kişiye söz verilir..» diyor.
REFKT SEZGİN (Çanakkale) — İstemde
(bulunursa, Sayın Başkan?.
BAŞEAN —• Şimdi, istemde bulunan üye
Başkanlığımızca lehte telâkki edilmiştir. Sonra
aleyhte iki. üyeye, lehte iki üyeye Sayın AtaGENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE
A)

MECLİS ARAŞTIRMASI

ÖNGÖR EŞMELER

1. — Cumhuriyetçi
Güven Partisi
Grubu
adına Mardin Milletvekili
Talât
Oğuz'un,
resmî israf m
önlenmesini
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
(10/1) (Devam)
BAŞRAN —• Değerli arkadaşlarım, görüş
melere devam ediyorum. Parti gruplarımızın
söz sırasını okuyorum efendim.
C. G. P. Grubu adına Sayın Hasan Tosyalı;
O. H. P. Grubu adına Sayın Erol Tuneer; D. P.
Gruibu adına iSaym Cevat Atılgan; M. S. P. Gru
bu adına Sayın Mehmet Pamuk ve önerge sa
hibi olarak Sayın Talât Oğuz.
Hükümet, bulunmadığına, göre, C. G. P. Gru
bu adına Sayın Hasan Tosyalı'ya söz veriyo
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(Devam)
rum. Buyurun Sayın Tosyalı. Vaktiniz 20 da
kikadır Sayın Tosyalı.
(I G. P. 'GRUBU ADİNA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri;
Devlet hayatında israfı önlemek için grııbumuzca verilen Meclis araştırma önergesinin
mahiyetini, gayesini ve araştırmanın lüzumu
hakkındaki fikirlerimizi yüksek takdirlerini
ze, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
arz etmek için huzurunuzdayım.
Resmî hayatta israfı önlemek, milletimizin
sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanıp
değerlendirmek, öteden beri üzerinde durulan
bir millî dâvadır. İsrafı önlemek, Devlet hiz
metlerini ve İktisadî Devlet Kuruluşlarını çok
daha başarılı ve verimli hale getirir. İsraf, kıs-
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men 'bâzı yöneticilerin şahsî mizaç ve davranış
larından, kısmen uzun yılların verdiği alışkan
lıklardan, kısmen de mevzuattaki 'hata ve boş
luklardan veya ekonomik bünyemizin özellik
lerinden gelen .çeşitli se'bep ve saiklerin bir ne
ticesidir.
Bilindiği gibi, inceleme ve gerçekleri tespit
«amacı ıgüden Meclis araştırması, gensoru veya
Meclis soruşturmasından farklıdır. Amacımız,
israftan dolayı şu devreyi veya bu devreyi kö
tülemek değil; şu teşekkülü veya tbu şahsı suç
lamak değildir; resmî israfın sebep ve kaynak
larını tespit ve alınması gerekli tedbirleri aydın
lığa kavuşturmaktır. Yüce - Meclisin kuracağı
bir araştırma komisyonunun bu konuda çok
faydalı hizmetler yapabileceğini geçmiş tecrü
beler göstermektedir. Gayemiz sadece, Yüce
Meclisçe yapılacak bir araştırma ile, kalkınma
mızla zarar veren, halkımıza Devlet hizmetleri
min çok pahalı, geç ve güç gidişinin sebeplerin
den biri, sadece biri olarak gördüğümüz israfın
mahiyetini ve sebeplerini hep birlikte arayıp
bulmak, lüzumlu ıslahatın yapılmasına, gerekli
tedbirlerin alınmasına Millet Meclisi olarak kat
kıda bulunmaktır.
Yüksek malûmlarınız olduğu gibi, geçen dö
nem de aynı konuda verdiğimiz bir araştırma
«önergesi Yüce Meclisimizi teşkil eden bütün si
yasî partilerimiz tarafından oy birliği ile ka
bul edilmiş, o zamanın Hükümeti de böyle bir
araştırmayı faydalı ve lüzumlu bulmuş idi. Bu
nun üzerine araştırma komisyonu
kurulmuş,
bu komisyon çok faydalı bâzı araştırmalar yap
mış, bilgiler ve belgeler toplamıştı. Fakat söz
konusu komisyon, faaliyetini tamamlayamadan
dönem sona ermişti. Bugün müzakeresini yap
tığımız bu araştırma önergesini kabul etmekle
geçen dönemde yarım kalmış olan, resmî israfı
önleme konusundaki çalışm;alarım değerlen diril
mesine ve tamamlanmasına imkân verilmiş ola
caktır.
iSayim Başkanım, değerli milletvekili arka
daşlarım; Anayasamızın 41 nci maddesi, iktisa
dî, sosyal ve kültürel hayatın adalete, tam ça
lışma esasıma ve herkes için insanlık haysiyeti
ne yaraşır bir eğitim ve yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenlcnımesini; bu maksat
la yapılacak iktisadî, sosyal ve kültürel kal
kınmayı demokratik yollarla gere ekleştirmeyi,
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millî tasarrufu artırmayı, yatırından toplum
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmeyi
ve kalkınma plânlarını yapmayı Devlete görev
olarak vermiştir. Anayasamızın 129 ncu madde
si metini ve ruhuna göre de, Devlet ve özel sek
törden müteşekkil karma ekonomi düzenimiz
içinde genel iktisadî, sosyal ve kültürel kalkın
mamızın, kalkınma plânlarıyle başarılmasını ve
gerçekleştirilmesini kesin hükme bağlamıştır.
Kalkınma plânlarının başarıya ulaşması için
yurdumuzun tabiî, beşerî ve malî her türlü kay
naklarının ve imkânlarının israfsız şekilde de
ğerlendiril nıesi şarttır. Genel ve katma bütçeli
ve döner sermayeli bütün kuruluşla.rda,, Devle
tin, iç ve dıştaki bütün dairelerinde, İktisadî
Devlet kuruluşlarında cari giderleri
azaltıcı;
yatırımları, verimliliği, üretimi, kârlılığı ve faydalılığı artırıcı; yeni kaynak ve istihdam saha
sı yaratıcı; para, vasıta, malzeme, insamgücü
ve kaynak israfını önleyici; partizanlığa, gösteri
şe, lükse, ihtıişama, yaranmaya yönelik verimsiz
ve fuzulî masrafları ve davranışları mucıibolmayan; yazlık kamplarda dinlenme ve sayfiye te
sislerinde hizmet arabalarında, binalarda, yer
leşimde, tefriş ve teçhizde alım - satım işlerin
de, basılı kâğıtta, muamele ve icraatta tasarruf
sağlayıcı, gereksiz kırtasiyeciliği
azaltıcı bir
şekilde çalışılması lâzımdır.
Yüksek tasviplerinizle bu araştırma önerge
si kabul buyurulduğu takdirde; Devlet ve mil
let hayatımızda; iktisadî sosyal ve kültürel kal
kınmamızda birinci derecede rol oynayan ba
kanlıklar, genel ve katma bütçeli bağlı ve ilgili
iç ve dış resmî Devlet kuruluş ve dairelerinde,
(mahallî dairelerde ve İktisadî Devlet Teşebbüs
lerinde daha verimli çalışma, imkânları sağlan
mış olacaktır.
IKurulacak araştırma
komisyonu; Yüksek
Denetleme Kurulu, Sayıştay gibi kuruluşların
yetkili uzmanlarımdan, âmme idaresi alanında
inceleme yapan ilim adamlarından, Devlet
Plânlama Teşkilâtının konu ile ilgili eleman
larından da yararlanılarak bâzı önemli gerçek
lere ışık tutabilir. Bu suretle; geçen dönemde
kurulmuş bulunan komisyonun faydalı çalışma
ları da boşa gitmiş olamaz. İsrafı önleyici tedbir
almak; lüzumsuz cari giderlerin, yatırım im
kânlarının kısılmasını önlemek demektir. İsrafa
karşı tedbir almak, yeni çalışma alanları açarak
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işsizliği önlemek için 'kullanılacak kaynakların
lüks ve gösteriş için kullanılmasını önlemek de
mliktir. İsrafa karşı alınacak tedbirleri tespit
etmek, bir yönü ile gereksiz maliyot artışlarına
ve buna bağlı olan pahalılığa karşı bir açıdan
tedbir almaik demektir.
Yapılan ve yapılacak olan araştırmalar gös
terecektir ki, katma değer yaratma, iş ve is
tihdam imkânı açma bakımından ellerindeki im
kânları çok yetersiz şekilde değerlendiren kıırıvluşlar vardır. Görülıeoelk'tir ki, bazen basit tedbir
lerle milyonları, yüz milyonları tasarruf edip
faydalı alanlara yöneltmek kabildir. Yüce Mec
lis bu araştırmayı yapmakla emin'im çok önemli
gerçekleri aydınlatacak ve alınması gerekli ted
birlere ışık tutacaktır.
Yeni İçtüzük, komisyon sayılarını azaltıp
birçok üyelerin serbest kalmasını
sağladığın
dan, bu gilbi araştırma komisyonlarının daha ra
hat ve devamlı çalışmaları imkânı geçen döne
me kıyasla daha fazladır.
Değerli (arkadaşlarım, resmî israfın önlenme
si ile ilgili araştırma önergesinin kabul buyurulmasmı Yüksek Heyetinizden rica eder, hepi
nizi Cumhuriyetçi Güven Partisi Grulbu adına
saygı ile selâmlarım. (II G. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tos
yalı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Gü
müşhane Milletvekili Sayın Erol Tuncer, buyu
run efendim.
C. H. P. GRUBU ADINA EROL TUNCER
("G-ümüşhane) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ;
Cumhuriyetçi Güven Partisi adına, resmî is
rafın önlenmesi amacıyle bir Meclis araştırması
(açılmak üzere verilmiş olan bu önerge üzerinde
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz
edeceğim.
Günümüzde kamu yönetiminin kalkınmada
k i ağırlığı giderek arttığı için buna paralel ola
rak yönetimdeki israf büyük ölçülere varan za
rarlar doğurmakta ve hiç kuşkusuz, kalkınmayı
olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzün dev
leti artık, geleneksel görevleri dışında, ekono
mik kalkınma ve gelir dağılımı alanlarında bü
yük görevler yüklenmek zorunda kalmıştır.
Devlet; plânlama, eğitim, sağlık gibi, kalkınma
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yı yaratan birçok görevleri üstlenmiş bulun
maktadır. Bunun yanında Kamu İktisadî Teşeb
büsleri eliyle doğrudan birçok ekonomik .giri
şimleri de yürütmektedir. Dolayısıyle, (kalkın
mada başarıyı sağlayabilmek için etkin bir ka-^
mu yönetiminin ne derece gerekli olduğu apa
çık ortadadır. Etkin bir kamu yönetimi ise, elin
deki kaynaklarla gerekli üretimi yapabilen, ya
ni israfa yer vermeyen bir yönetim olacaktır.
Sayın milletvekilleri, resmî hayatta israf ko
nusu gerçekten çok önemli ve çokça ilgi topla
yan bir konudur. Özellikle bizim gibi, gelişmek
le olan bir ülkede kaynakların dikkatle değer
lendirilmesi gereği, bu önemi daha da artırmak
tadır. Bildiğimiz kadarı ile her zaman bu konu
da toplumun değişik kesimlerinde sızlanmalar,
şikâyetler sürüp gitmektedir. Bu çeşit israftan
yurttaş şikâyetçidir, parlamenter şikâyetçidir,
yönetici şikâyetçidir, Hükümetler şikâyetçidir.
Ne varki, bütün bu sızlanmalar bir yandan sü
rüp gider; ama konuya bir ciddî çözüm getir
mek yıllardan beri bir türlü mümkün olamaz.
Resmî hayatta israf 'deyimi genellikle, araç,
gereç, kırtasiye, döşeme ve benzeri unsurları ge
reğinin üstünde tüketme durumunu tamamlar
biçimde kullanılmaktadır. Örneğin, çok kişinin1
aklında iaraba saltanatı, kamu yönetimindeki is
rafın neredeyse tümünü temsil etmektedir. Böy
le düşünenlere göre Devlet dairelerinde bâzı
kaynaklar biraz daha az kullanılabilse israf or
tadan kalkmış olabilecektir. Aslında bu çeşit
israf maddî değeri itibariyle kamu yönetiminde
ki israfın içerisinde düşük bir oranı temsil eder;
ama ne varki daha ziyade mânevi değerleri ze
delemek bakımından çokça zararlı olmaktadır.
Aslanda kamu yönetiminde gerçek israf, ça
lışmaların gerektiği gibi plânlanıp programlan
mamasından, lüzumsuz kuruluşların varlığın
dan, işle insan arasındaki ilişkinin iyi kurula
maması dolayısıyle önemsiz bir hedefe gereke
nin çok üstünde bir sayıda insanın yönelmiş ol
masından, hizmetleri aksatan ya da geciktiren
formalitelerden, idareler arasındaki koordinas
yonun yokluğundan, tutum ve karar hataların
dan ve daha bunun gibi birçok nedenlerden or
taya çıkabilmektedir, örneğin, gereksiz bir he
defe yöneltilmiş belirli sayıdaki personelin çabasa (sürekli çalışıyor olsalar bile) herhangi bir
anlam taşımayacaktır. Bunun gibi, yararı kalma-
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mış bir kuruluşun sürdürülmesi de (bâzı kay
nakları ne kadar tasarruflu kullanılırsa kulla
nılsın) gerçekte israf anlamına gelir.
Aslında 'kamu kesiminde israfla düşük ve
rimlilik eş anlamda kullanılabilir. Bu sebeple,
verimlilik yolunda alınacak her tedbir şüphe
siz, aynı zamanda israfa 'engel olacak bir girişilin
demektir. Devlet; hizmetlerine ilişkin girdi ve
çıktıların sayısal biçimde belirlenmesindeki güç
lükler dolayısryle verimlilik tanımlanması ol
dukça güç bir kavram olarak görülmektedir.
Buna karşılık olaya, kaynakların herhangi bir
değer yaratmadan boş tutulması veya tam ka
pasitede kullanılmaması biçiminde bakmak, bizi,
incelemede daha kolay bir yola götürecektir.
Kabul etmek gerekir ki, Türk kamu yöneti
minin bu açıdan verimi hayli düşüktür. Bu ve
rim düşüklüğünün baş sebebi hiç kuşkusuz, sis
temin oldukça yetersiz olmasıdır. Bugünkü yö
netim gerçekten, toplumun gelişme ve ihtiyaç
düzeyinin çokça gerisinde kalmıştır. Uyulması
gerekli 'kanunî mevzuat çoğunlukla bugünkü
gereklere cevap vermekten uzaktır. Oysa, etkin
bir kamu yönetiminin zaman içinde gelişen ihti
yaçlara göre kendisini sürekli olarak yenileye
bilir bir yapıya sahip olması zorunludur. Bu zo
runluluk bir yama, zaman zaman görülen yeni
den düzenleme girişimleri sadece raporlar ha
linde kalmış, nedense bir türlü uygulamaya döuüştürülemıemiştir. Buna, çeşitli etkenlerle so
rumluluk yüklenmekten çekinen, mevzuatın
amaç ve ruhunu bir yana bırakarak şekilci (ka
lıplara sıkı sıkıya bağlı yöneticilerin tutumu da
eklenince, bugünkü kamu yönetiminin her kesi
minde büyük çapta para, araç, gereç, zaman ve
personel us rafı gözle görülür biçimde sürüp git->
inektedir.
Şimdi, ilik bakışta göze çarpan, aslında her
biri başlı başına birer inceleme konusu olabile
cek bâzı israf olaylarına kısaca 'değinmek isti
yorum :
v
Yönetimde en önemli faktör hiç kuşkusuz
insandır. İnsanın •etkinliğini ve verimini yük
selten çalışmalar yeterli değildir. İşle insan ara
sındaki ilişkiler iyi bir şekilde düzenlenmemiş
tir, •eğitim çalışmaları Türk kamu yönetiminde
plânsız bir şekilde yürütülmektedir. İyi çözüm
lenmemiş ücret politikası çoğu kez, nicelik ve
nitelik bakımından yeterli eleman sağlanmasını
— 184

16 . 1 . 1974

0:1

zorlaştırmaktadır; bu durum özellikle teknik
personelde kendisini göstermektedir. Teknik
personel yetersizliği, proje maliyetlerini yüksel
ten ayrı bir faktördür; gerek işe alınmada, ge
rek terfilerde (üzülerek belirteyim ki) çok ke
re liyakat yerine başka nedenler pekâlâ etken
olabilmektedir. Bunun yanında, dengesiz bir per
sonel dağılımı söz konusudur. Bu dengesizlik
•daireler arasında olduğu gibi; merkezle taşra,
ya da iller arasında da söz konusudur. Genel
likle kuruluşların merkez organlariyle bâzı bü
yük iller, personel için adeta birer yığılma nok
tası olmuştur. Ülkenin geri kalmış yörelerinde
uzman personele ihtiyaç duyulur ve bunlar bu
lunamazken, bâzı büyük illerimizde, ya da ka
mu teşkilâtlarının merkez kuruluşlarında bu uz
man kişilerin yığıldığını her dairede görmek
mümkündür.
Kanımızca Personel Kanunu, 'amaçladığı hal
de asla bir personel reformu niteliğini kazana
mamış, sadece ücretleri düzenleyen bir kanun
olmak durumuna düşmüştür. Aslında ücret ayar
lamaları personel verimliliğini arttırmak için
kullanılabilecek aletlerden yalnız biridir, yoksa
tümü değildir.
Değerli arkadaşlarım, israfa sebep olan bir
diğer etken •ikamu yönetimindeki mevzuatın •es
kimiş ve dolayısıyle yetersiz oluşudur. Kaynak
ları etkin bir biçimde kullanabilmek için yöne
tici, mevzuat ile uğraşmak yerine iş hedeflerini
gerçekleştirme yönünde çaba harcayabilmelidir.
Ne varki, bugün kamu yönetimindeki mevzuat
.eskimiş ve günün koşullarının gerisinde kalmış
tır. Bu eski mevzuata uymak zorunluğu yöneti
ciyi, yararlı kararlar almaktan çok kere 'engel
lemektedir. Mevzuata uymamanın bir çok mü
eyyideleri vardır; ama kamu yönetiminde iş yap
mama, ya da hizmeti geciktirmenin çoğu kero
müeyyidesi yoktur. Bu sebeple olmalı ki, kay
nakları etkin bir biçimde kullanmak yerine mev
zuata uymak, şekilcilik, çok kere esas görev sa
yılır hale gelmiştir. Bu durum 'hiç kuşkusuz, yö
netimin etkinliğini, hizmetin hızını büyük çap
ta azaltmakta ve önemli israf nedenlerinden bi
ri olmaktadır.
Önemli israf nedenlerinden bir başkası da,
yönetimdeki tutum ve strateji hatalarıdır. Bu
nun yanında, karar almada izlenen hatalı yollar,
ya da karar mekanizmasının karmaşıklığı, ka-
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rarlarda partizanlık, kayırma gibi hususla rai
•etken olabilmesi yine önemli bir israf kaynağı
olmaktadır.
Plân fikrine yeterince inançlı olmayan yöne
ticiler tarafından sorunları çözmede 'kolay yola
gidilmekte, günlük kararlarla işlerin yürütül
mesi tercih 'edilebilmektedir. Oysa çok kere, bu
tip kararlar anımda faydalı bile görülse uzun
vadede büyük ekonomik zararlara yol açmakta dır. özellikle yatırım kararlarınım, alınmasında
çeşitli nedenlerle acele edilmekte, gerek etüt ve
gerekse projelendirme işlerine yeterli zaman ay
rılmasına gerek görülmemektedir. Bu durum
bir yandan proje maliyetimin yükselmesine yol
açmakta, öte yandan uygulama esnasında, orta
ya çıkan aksaklıklar yatırını süresini uzatmak
tadır. Hiç kuşkusuz bu da proje maliyetini art
tıran ikinci ve önemli bir etken olmaktadır.
Halkın hizmetlerle ilgili kararların alınma
sında katkısı da yetersizdir ve bu yetersizlik
Türk kamu yönetiminin güçlülüğünü azaltan,
dolayısıyle verimliliğini düşüren önemli etken
lerden birisidir.
Verimli idarenin şartlarından birisi de hiz
metlerin iyi tarif 'edilmesi, daireler içinde ve
arasında işbölümünün ve koordinasyonun sağ
lanmasıdır. Bunların sağlanması kaynakların
en ekonomik biçimde
değerlendirilmesinde
önemli etken olacaktır. Oysa genellikle, hizmet
ler iyi tarif edilmemiştir. Daireler arasında iş
bölümü gereği gibi sağlanamamıştır, idareler
arasında koordinasyon yokluğundan her zaman
şikâyet edilir. Oysa, birçok idarelerin kendi iç
koordinasyonunda da durum bundan pek fark
lı 'değildir; en. azından etkin bir kamu yöneti
mini yaratmaya yeterli bir koordinasyonun var
lığından söz etmek mümkün görülmemektedir.
Bâzı konularda iyi niyetli yöneticilerin ida
reler arası koordinasyon arzusu bir çok kereler,
köhmemiş m'ovzuat duvarlarına çarpıp kalmak
tadır. Kamu yönetiminin gelişimi ciddî bir bi
çimde izlenmediği için bâzı hizmetlerde tekrar
lar vardır, aynı hizmeti görmek üzere birden
'fazla kuruluş varolabilmektedir. Varolan kuru
luşlara gördürülmesi mümkün olan bâzı hizmet
ler için akla geldikçe yeni kuruluşlar yaratılabilmekte, idare lüzumsuz yere şişkinleştirilmektediı*.
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Diğer yandan kamu yönetiminde yetki da
ğılımı konusu bir türlü çıözümlenememiştir. Ge
rek merkez taşra ilişkilerinde, gerekse merkezî
kuruluşların kendi içinde yetkiler genellikle üst
'katlarda toplanmış bulunmaktadır. En küçük
kararlar bile bâzı kereler üst kademede alın
maktadır. Bu, büyük bir zaman israfına yol aç
maktadır. örneğin, • bâzı hallerde bir ildeki en
küçük kademedeki bir memurun bile atanma iş
lemi merkezde yapılmakta ve birçok bakanlık
larda bu atama zaman zaman bizzat bakanın
imzasından çıkmaktadır. Bunun, zaman israfı
dışında ne fayda sağladığını anlamaya imkân
yoktur. Yetki dağılımımın sağlanmaması, çeşitli
yönetim kademelerinin işe sahip çıkma ve so
rumluluk duygularını olumsuz yönde etkilemek
suretiyle bir başka yönden yönetimin verimlili
ğini düşürücü olmaktadır.
Yukardan beri israf konusunda açıklamağa
çalıştığımız' örnekler, nedenler gözönüne alınan
ca şu sonuca varmamız doğal karşılanmalıdır :
İsrafım önlenmesi, 'diğer bir deyimle idarede ve
rimliliğin arttırılması, yani etkin bir kamu yö
netimi yaratılması demektir. Etkin bir kainu
3^önetimi yaratılması ise büyük çapta, idaremin
yeniden düzenlenmesine bağlıdır. Zaman zaman
yapılacak düzenlemeler de yeterli olmayacak
tır. Kamu yönetimi, değişen sosyal ve ekonomik
koşullara göre kendisini sürekli olarak yenilıiyebileıcek bir yapıya da sahip olmalıdır. Türk
kamu yönetiminin ancak bu şekilde modern bir
yapıya ve etkin bir işleme düzenline kavuşması
mümkün olabileceğine inanıyoruz.
Ancak, unutulmaması gereken bir önemli hu
sus daha vardır, onu da ilâve etmeden geçemiyeceğim. Diğer hususlar sağlansa bile, ahlâk dü
zeyi yeterli olmayan, bir yönetim hiçbir zaman
etkili olamayacaktır. Ahlâk unsuru içine, yöne
timi oluşturanların dünya görüşleri; kurallara,
kanunlara uyumluluk gibi hususlar girmekte
dir. Kamu yönetimini elinde bulunduran kişile
rin Devletin kaynaklarını daha iyi kullanma yö
nünde ikna edilmesi ve eğitilmesi yararlı ola
caktır. Bu eğitimin yanında toplumun değer hü
kümleri de etkilenmeli ve mümkün olduğu oran
da olumlu yönde geliştirilmelidir. Topluma ya
rarlı olmanın çok yüksek bir anlam taşıdığı ka
nısı genelleştirilebildiğinde bu konuda çok
önemli bir noktaya varılabilmiş olunacaktır.
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Değerli arkadaşlarım, 1900 yılından günü- j arttıracak yeniden düzenleme fikri bir türlü uy
gulama olanağına kavuşturulamamıştır.
müze kadar ve özellikle plânlı dönem içinde ida
reyi yeniden düzenleme konusunda alman ka
Yukarıdan beri verdiğimiz örnekler, açıkla
rarlara, hazırlanan raporlara, yapılan .araştır
dığımız olgular; resmî hayatta israfın, kalkın
malara rağmen büyük çapta etkili sonuçlar alın
manın baş engeli olduğunu, kalkınmanın hızını
dığını görememenin üzüntüsü içindeyiz. Birinci
(keserek hizmetlerdeki verimi düşürdüğünü; kı
Beş Yıllık Plânın başlangıcı olan 1964 den 1973
saca kamu yönetiminin etkinliğini büyük ölçü
yılma kadar geçen 10 senelik süre içinde bu ko
de zedelediğini göstermektedir.
nuda hangi aşamıaya varıldığını ve ne kadar yol
Konu bu sebepten önemle ele alınmaya vo
.alabildiğimizi saptayabilmek için plân doküman
geıçekten ciddî ve derinlemesine bir araştırma
larına bakmak yeterli olarafetır.
I ya değer görülmektedir. Ancalk, verdiğim mi
sallerde şunu da belirtmiş oldum ki, Devlet or
Birinci Beş Yıllık Plânım 79 ncu sayfasında,
ganlarının ve bizatihi idarede verimi yükseltme,
İdarede- Yeniden Düzenleme bölümünde : «Plân
israfı azaltmak göreviyle yükümlenmiş Devlet
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde başarı sağla
organlarının bugüne kadar, görevi olmasına
mak için, plânların uygulanmasında en önemli
rağmen sadece raporlar halinde kahıp da bir
araç olan Devlet idaresinin kendisinden bekle
türlü uygulamaya geçememesine, bu işi yapama
nenleri yapacak bir duruma getirilmesi şarttır.
masınla,
bir Millet Meclisi Araştırmasının fazla
Bunu yerine getirmek üzere idarede yeniden dü
ca bir katkısı olamayacağı 'kanaatini de taşıyo
zenleme yapılacaktır.!» denilmekte ve bunun
ruz.
metot ve ilkeleri saptanmaktadır.
Bu sebeple, Cumhuriyet Halk Partisi olarak
Birinci Beş Yıllık Plânda, plân hedeflerinin
'konunun önemine aynen iştirak etmekte; fakat
gerçekleştirilmesi için vazgeçilmez bir unsur J
Meclis Araştırması ile yeni bir şey katılacağına
olarak gözüken, «İdamede yeniden düzenleme
inanmadığımız için de araştırma önergesine
işi geçen zaman içinde hangi noktaya ulaşmış- I
tır? Bunu da Üçüncü Beş Yıllık Plânm kendi I olumlu yönde oy kullanamayacağımızı' bildir
. ifadesiyle dile getirmek isterim.
I mekteyiz.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
Sayfa 915, Kamu Kesimi Reformu - Kamu
kışlar.)
Yönetimi - Plânlı Dönemde Gelişmeler. Baş ve
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncer.
son paragrafları okuyorum. «..Kamu yönetimi
Sayın Cevat Atılgan, Demokratik Parti Gru
nin .etkinliği ve verimliliği" ile plânlama arasın- I
bu
adına buyurunuz efendim.
da dolaysız bir bağlantı vardır. Plânlarda ön- I
D.P.
GRUBU ADINA CEVAT ATILGAN
görülen hedeflerin, kaynak tahsislerinin gerçek
(Tokat)
— Sayın Başkan, muhterem milletve
leştirilebilmesi ve izlemenin yapılabilmesi kamu
killeri
;
yönetiminin etkinliğine ve verimliliğine bağlı
Cumhuriyetçi Güven Partisi Konya Millet
dır. Bu nedenle, plânlı dönemde kamu yöneti- I
vekili
Sayın Vefa Tanır ve Siirt Milletvekili Sa
minin yeniden düzenlenmesi Hükümetlerin baş
yın
Nebil
Oktay'ın «Devlette ve Kamu İktisadî
lıca kaygusu olmuştur..;»
Devlet teşekküllerinde israfın önlenmesi ülkemi
Ara ifadelerden sonra sonunda şöyle denil
zin kalkınması bakımından hayatî önem taşır»
mektedir : «..Üçüncü Plân Dönemine girerken I
şeklindeki, Meclis Araştırması açılması hakkın
kamu yönetimi Birinci ve İkinci Plânlarda ön- I
daki önerge üzerine grubumuzun görüşünü açık
görülen etkinlik ve verimlilik düzeyine çıkarı
layacağım.
lamamıştır. Bugünkü durumuyla, özellikle yeni
Demokratik Parti Grubu olarakta fayda gö
stratejide saptanmış bulunan hız ve biçimde sarüyoruz.
Bu bakımdan, bu araştırmanın açılması
nayileşerek kalkınma amacının ve yaklaşmakta
istikâmetinde
rey kullanacağız.
olan batı ile entegrasyonunun gerektirdiği aşa
manın gerisimde kalmıştır.:»
Şimdi, önergede belirtilmiş olan israf iddia
Devletin resmî beyanlariyle belgelenen tablo
ları üzerinde görüşlerimi ifade etmek isterim:
bu kadar hazindir. Yani, kamu yönetimindeki
Devlet, çalıştırdığı memurun dinlenme ve istira
israfı azaltacak; bir başta deyişle, verimliliği | hat etme haklarını tanımalı ve bunda kendisine
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yardımcı olmalıdır. Böylece, belli bir yare dinleiıen, istirahat eden memurun morali düzelmiş,
işgücü de artmış olur. Buna itiraz edilemez. Ne
var ki, bunu bâzan o kadar pahalı ve lüks içinde
temıin etmekteyiz ki, o zaman normal dinlenme
bir lüks yaşantısı haline gelmektedir. Bugün
hemen hemen pekço'k Devlet dairelerinin, bakan
lıkların ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin me
murları için yazlık kamplar vardır. Türkiye'nin
en güzel bölgelerinde, deniz kenarında milyon
larca liraya mal olmuş lüks plajlar, plaj evleri,
oteller, lokaller,, gazinolar, kampingler,
tatil
köyleri kurulmuştur. Bunlardan birçoğu o dere
ce lükstür ki, görenler hayretlerini saklayamamaktadırlar. Bir bakanlığa ait bir yazlık din
lenme yerindeki tanı odalar, binlerce liralık kris
tal avizeler, buzdolapları ve pahalı halılar ile dö
şenmiştir. Şüphesiz, bunların hepsinin parası fa
kir Devletin bütçesinden çıkmaktadır, iktisadî
Devlet Teşekküllerinin hemen hepsinin de yazlık
kampları vardır. Bu kamplar için Devlet bütçe
linden milyonlarca lira harcanmaktadır.
Yanlış anlaşılmasın, biz gerek Devlet nnemui'unun, gereks'3 özel sektörde çalışanların tama
mının insanca bir yaşamaya kavuşmasını isteriz;
fakat insanca yaşamayı sağlayacağız diye Devlet
bütçesini israfa boğmaya hakkımız yok. Bizim
halkımızda zaten doğru - yanlış, bir Devlet me
muru düşmanlığı yaratılmak istenmektedir.
Çünkü, az gelişmiş bir ülkede halkm büyük bir
çoğunluğu yoksulluk içinde çırpınınken, Devlet
'memurlarının bu umumî yaşayışla tezat teşkil
edecek bir görüntüde bulunmalara halkı rahat
sız etmektedir. -Halik; mütevazi levlertde, gece
kondularda otururken, kendi ödediği vergilerle
maaşını alan Devlet memurunun lüks konutlar
da, plajlarda keyfince yaşamasını haklı gör
memektedir.
Bir konu da, yıllarca herkesin şikâyetçi ol
duğu bir mesele de resmî otomobil saltanatıdır.
Bundan şikâyetçi olmayan yoktur, hepimiz ya
kınırız; fakat bir türlü çaresi bulunamamıştır.
Görünen odur ki, çaresi ide bulunamayacağa
benzer.
Devlete ait resmî araçların özel işlerde, tatil
günlerinde keyfî bir şekilde kullanılmaması
devamlı bir şekilde söylenmiştir, yazılmış
tır. Bu kontrolü sağlamak için resmî otomo
billerin kapısı üzerine «Resmî hizmete mahsus^
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tur.» diye yazı da yazılmıştır; ama sonuç ne ol
muştur. Bir pazar günü bir mesire verine gidi
niz, ağaçların altında, üzerinde «Resmî hizmete
mahsustur» ibaresi yazılı sayısız arabalar göre
ceksiniz.
ıSayın arkadaşlarım, Devlet daireleri ile ik
tisadî Devlet Teşekküllerinin diğer bir israf
kaynağı da, yılbaşlarmdaki hediyelerdir, ikti
sadî Devlet Teşekküllerinin hemen hepsi yılbaşı
için cep ve duvar takvimleri bastırmakta, ka
lemler, çantalar yaptırmakta ve bunları 'da cö
mertçe dağıtmaktadırlar. Bütün bunların İkti
sadî Devlet Teşekkülleri için relklâm olduğu id
dia edilebilir. Ne var ki, müesseselerin böyle
reklâmlara pek de ihtiyaçları yoktur, zaten ta
nınan bilinen kuruluşlardır. Nitekim bankalar
takvim ve diğer hediyeler dağıtma yerine bu
iş için ayırdığı para ile köy okulu, ıköy içme su
yu, köy yolları yaptırırsa /memleket için daha
faydalı olacaktır. Böylece birçok köy; içme su
yuna, okuluna, yoluna (kavuşma imkânını bula
bilecektir.
Geçtiğimiz yılbaşında bakanlıklar ve İktisa
dî Devlet Teşekkülleri arasında hediye dağıtma
yarışı başlamıştır. Bütün Ibunlar şüphesiz k i
Devlet bütçesine 400 milyon lira gibi büyük bir
yük tahmil ettoektedir.
Muhterem arkadaşlarım, bâzı belediyeler,
gelirlerinin % 60 - !70'ini, memur ve müstahdem
lerine maaş ve ücret olarak ödemektedir. Hal
buki, normal bir işletmede ücretler, gelirin %
30'unu geçmemektedir. Bu yüzden de belediye
lerimiz, kendi gelirleriyle 'büyük bir hizmet ya
pamamaktadırlar. iktisadî Devlet Teşekküllerin
de ; «iSalk başını al maaşını^ kabilinden, % 40
civarın'da memur ve boş oturan müstahdem var
dır. Bu tip boş oturan memur ve müstahdem:, diiğer memurları meşgul ettiği için verimi düşür
mektedir. Bu defa 2 tip israf manzarasıyle karşı'
karşıya kalıyoruz.
(Muhterem milletvekilleri, bâzı Kamu ve ik
tisadî Devlet Kuruluşlarından israf ile ilgili mi
saller vereceğiz. Bu teşekküller, kendi deyimle
riyle de bir koloni halindedirler. Kapılarında
bekçileri; mensuplarına dışarıya göre % 50 ten
zilâtlı olan özel lokantaları; bedava sineması1;
elektriği, suyu dahil 32 liralik komik bir kira
karşılığında lüks kaloriferli evleri; kendi özel
çiftlik ve mekhanelerinden kapılarına kadar ge-
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(len ve 'kilogramı, ıl,2 liraya mal olan sütü; kan
tini ve kasabıyla vatandaşa kapalı Devletin is
raf -ün - ileyh 'müessesesi. Halbuki, bu teşekkül
lerin kurulduğu her 'beldeye, modern [şehircilik
ve sosyal imkânlar da »•itmiştir. Diğer Devlet
memurları o şehrin imkânlarından
istifade
ederken, bu teşekküllerin mensuplarının koloni
içerisinde özel imkânlarla 'barmdırdmaları, di
ğer Devlet memurları ve vatandaşlar arasında,
(Devlettin adaletsiz bir tutumu olarak [görülmek
te ve ıbu durum antipati yaratmaktadır.
IS ayın imilletv ekili eri, muhtelif Devlet teşek
küllerinde devamlı (müşahede ettiğimiz ve bâzı
örneklerini yukarıda [Sıraladığımız israfını önlen
mesi, hütçede büyük rahatlık vücuda getirecek
tir.
Kalkınma hamlelerimizin haşarıya ulaşması
ive süratlenmesi de Ibu israfın Önlenmesine ya
dından bağlıdır. Onun için meseleye önemle
eğilmekte ve çözüm yolu aramakta büyük ya
rarlar görüyoruz.
D. P. Grubu israfın önlenmesi için Meclis
araştırması açılması istikametinde oy kullana
caktır.
İYüce Meclise Grubum adına saygılar suna
nımı. :(I). P. ve O. !G. P. şuralarından alkışlar)
BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Atıl
gan.
-Millî ISelâmet Partisi Grubu adına Kahra
man Maraş Milletvekili Sayın Mehmet Pamuk;
buyurunuz efendim.
M. -S. P. GRUBU ADINA MEHMKT PA
MUK ('Kahraman Maraş) — Sayın Başkan,
Yüce [Meclisin sayın üyeleri;
Resmî isra.f konusunda Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması hakkındaki,Cumhuriyetçi
Güven Partisinin önergesi huzurlarınıza 'arz
edilmiş bulunmaktadır.
f) Kasım 1973 tarihinde Başkanlığa sunulan
bu önergede, israfın önlenmesi, konusunun, kal
kınmakta olan ülkemizin iktisadî hayatında ha
yatî önem taşıdığı, ayrıca, [geçen dönemde bu
hususta bir Meclis Araştırması Komisyonunun
ciddî bir çalışma ve gayretleri neticesinde bir
takım belge ve bilgilerin elde edildiği, ancak,
yasama döneminin sona ermesi sebebiyle bun
ların değerlendirilemediği, yani -bir rapor hali
ne getirdi e m ediği ifade edilmektedir.
İsrafın önlenmesi için, bu yasama dönemin
de, tekrar bir Meclis Araştırma Komisyonunun
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kurulması istenmekledir. Önce şunu belirtelim,
İçi bu mesele başta hır Hükümet ortağı olarak
Cumhuriyetçi Güven. Partisinin vazifesi idi.
Bu hususta fiilen ne giibi tedbirler almış; ne
gibi teklifler getirmiş; ne gibi bir Hükümet
ortağı olaraik, Hükümet ortağına teklifler ile
ri sürmüştür? Bunu bilmi.yoruz. Bu ibir yana,
im eşelenin ehemmiyeti bir yanadır.
J>en, Millî Selâmet Partisinin Grup sözcüsü
olarak meselenin 'bilhassa ehemmiyeti üzerinde
duracağım.
Hakikî mânada israf ele alındığı takdirde,
görülür ki, aslında israf, sadece önergede beyan,
edildiği giibi yalnız Devlet ve Kamu İktisadî
Kuruluşlarında değil, aynı zamanda toplum ha
yatında da önemli zararlara sebeholmaktadır.
Devlet ve Kamu İktisadî Kuruluşlarında isra
fın mevcudiyeti, inkâr edilemeyecek kadar bir
•gerçektir. Bunlara örnekler gösterecek olur
sak; yurdun birçok bölgelerinde halkın hizmeti
ne arz edilen, sağlık ocaklarının, personel ol
madığı iç/in kapılarına kilitler vurulmuştur. Bu
böyle iken, büyük kentlerde, buna benzer yer
lerde ise. lüzumundan fazla personelin istih
dam edildiği görülmektedir. Bu bir israftır.
I Umunla, 'beraber, personelsiz, araç ve gereçsiz bulunan sağlık ocakları ve buna benzer
müesseseler', ki bunlar da birer israf mesabesin
dedir.
Devlete, ait. resmî taşıt araçları, bilhassa ta
til günlerinde, özel işlerde, keyfî olarak kulla
nılmaktadır. Üzerinde, «Resmî hizmete mahsus
tur» ibaresinin yazılması, bu gibi resmî araçla
rın özel maksatlarda, kullanılmasına mâni ola
mamıştır.
Resmî dairelerde karşılama ve. temel atma
törenlerinde, sırf gösteriş için yapılan her tür
lü masraflar israf olduğu gibi, Devlet dairele
rinde araç ve gereçlerin, hor kullanılması, eski
lerinin atılarak, bakımsız halde çürümeye terk
edilmesi, birer israf örneğidir.
Yine, Kamu İktisadî Kuruluşlarının birçoğuııca, yılbaşında, reklâm mahiyetinde, birçok
hediyeler arz edilmekte ve bunlar ağır külfet
lere m al olmaktadır.
Halbuki, bu kuruluşlar, bu hususta harca
dıkları meblâğ ile, yolsuz köylere yol, susuz
yerlere su, okulsuz yerlere okul yaptırsalar,
'böylelikle hem israfı önlemiş, hem hayra biz-
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met etmiş, hem ele yurt kalkınmasına büyük .kat
kıda bulunmuş olurlar.
Yurdumuzun birçok yerlerinde hâlâ hastala
rını sırtlarında taşıyan köyler dururken, kış
«•ekliği zaman kendi kaderine terkedilirken,
bunlar oralarda İstırap çekerken; toprak üze
rine, yol yapacağım .diye asfalt dökülmesi, da
ğın başına asfalt yol götüreceğim diye ealışılmıası ve buralara harcanan paralar da 'birer is
raf sayılmaktadır.
Devlet 'tarafından imal edilen mallara ya
pılması düşünülen zamlar münasebetiyle malın
arzmdaki tutukluklar, vatandaşı israfa zorla
maktadır.
Millî ahlâkımıza aykırı film ve tiyatro oyun
ları, gazete ve dergiler, eğlence yerleri muzır
israflardan olup, zaman, para, insangüeü kay
bına ve mahdut malî imkânların yanlış istika
mete yöneltilmesine s eh eb ol makta di r.
Moda alışkanlığı yine toplumumuzu büyük
israflara zorlamaktadır.
İşte hu israflar, yurt çapında, iktisadî yönde
kalkınmamızı önlemektedir; daha fazla israflara
sebebolmaktadır. Neden derseniz: Memleketimiz
de, Allah'a şükür birçok tabiî kaynaklara sahi
biz. Yeraltı kaynakları bir hazine olarak yerin
altında duruyor. Gücümüz imkânında, bugün
olmazsa yarın, bunları işleteceğiz. Ama, bâzı
(kaynaklarımız var ki, bunlar elimizde olmaya
rak harcanmakta ve sarf edilmektedir. Bunla
rın da başında akarsularımız gelmektedir.
Mem'lekeJtimiziin enerjiye ihtiyacı vardır;
ımeimlleikeıbimiizıiın bl r zirai at mienıleketi olması doi-ayısiyille sulama barajlarına ihtiyacı vardır.
İste, bu saydığımı israfılairdam elde edilen pa
ralar bu sahaya alktaırıkrısıa, çok az miktarda
lisltifade eltitiğimiz akarsularımız, taımıalmen mıeımleikeitlimlizdln isitifadelsiue arz ledeeektiir. Memle
ketimizin ihtiyacı olan emıerji, bilhassa elektrik
enerjisi leklıe edilmiş olacaktır. Bunun için, israf(Lan önlieyici ıtedbıirleırÜm. alınlmıaısınlda, Millî Selâmıet Partisi Grupu alarak, yardımcı olacağız.
Ancak, bu israfım, öınılemmieısindıe, başita eğitim,
tutum, titizlik ve ahlâkım ollduğuma, inanıyoruz.
Gözle görülen israflardan bini d|e, elfemelk ve
yeım'eik artıikiaırının çöp tenidkelferine atılarak,
tonlarca gıda maddelerimin heder. olmasıdır.
Ekmeğim kıymeti, israf edılme'Sİniln toplum için
zararları, israf yerlimle tuiturnjkıluk alışkanlığı,
ancak eğitim yoluyla, öğr/eitJilebijldr. Vatandaş
— 189
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(eğitimden mahrum edifcıse, israfım yurıt kJalSkısnmıasındafci zanarllarıını bilmezisıe, elibetteki bu. hu
susa kıiymett veıımeıyiecefc; sigıOirStialryiim diye, .lü
zumlu veya lüzumsuz aldığı ilâçları evde çörüfeceık, israf edieeektiir. Bumun için, israfı önlemekte
'en büyülk ağırlık .aslında eğÜtlimidedir.
Gereik Devlet miemuruna, ;gere!k işçiye ve ge
rekse ıserbest vatandaşa, eğliltiımle ahlâk, vazife
şuuru, ıniemllefceit vie millet hüzimteiti, millette hiz
met zevki aşilamırisa, bunlar Devlet hizmetimde
(mesuliyetin ağırla ğı/ra hissedecek ve Devletin
kuruşumu harcarken israf olup olmadığımı araşıtıraeak ve böylece haröayacıalkltır; araç ve gereç
leri, gayesinin dışında kullamımayacaktıır.
Umumî mı analda israfın önüne laincafc bu şe
kilde geçilecektir. Burnunla benaiber, kianunî
'müeyyideler de, zaruret hâsıl olumca, mutlaka
uygulanmalıdır.
Böylece, .su israfımı önlemek için, topnaik ka.ınallar yerime beton kanallar inşa edileceği giiibi,
Devlet bütçesini vaStaıııldaş hizmeltimle üllaştıiram.
'kanalların ıdia, bletim giiibi sağlamı v'e mazbut olınıası ^sağlanacaktır.
Bu komu, üzeninde titizlikle idurulknlaısı, isra
fım önlenmıesii için diddî tedhirlleîr alımaması gere
ken önemli bir meseledir. Partimizin ıteimisil et
tiği ıniilılî görüşte bu konu çok ımülhıilm bir yer
işgal ede!*. Millî görüş, umumî mamada, her tür
lü israfım önliemmııeisiııl, iktlisadî kalkımlmaımızımi
ıtemiel unsur la rındaın biri olarak kaîbul eder. Bu
num için, Millî Selâmet PartiM Gmıbu olanak,
önergenin lehimde oy kullliamacağıımızı ara ederim.
Kaygılaımmlla, (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pamuk.
Adalet Partisi Grubu adıma İçel Milletvekili
Havım İbrahim Göktepe; buyurumuz efendim.
A. P. GRUBU ADINA İBRAHİM GÖKTE
PE (İçel) — Sayım Ba,şikan, sayın m'illeit'vekilleri;
Anayasamızın 88 nci maddesinin başlığı,
«Denetim yolları» dır. 14 Ekim 1973 seçimle
rinden sonra bilikuen sebeplilerle Hükümet kümlıamamışitır. iSayım Talû Hükiüm'eti isie istif a etımiş'tir. Dün ve bugünkü göırüşimlelerde Hükümıeti temsiilıen her hangi bir Hükümet üyesi de
yer aLmıamışitır. Medlis araşltırmaisıinın konusu
icrayı doğrudan doğruya ilgiillemdirir. Böyle'
bir araştıramamın, Hükülmet builummaidam görüşülmieısi hatalıdır, faydasızdır ve bu yönden,
ihizatnhi israfım kendisiidir.
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BAŞKAN — Sayın Gölktepe, bu konuyu hal
lettik efendim, lütfen konuya gıeiâınd'z.
A. P. GRUBU ADINA İBRAHİM GÖKTE^
P E (Devamla) — Sayım ımjiILeıtvıdkdailıeıri, Cumhu
riyetçi Güven Partisii Grubu adına Sayım Oğuz
(ve ıSaym Tosyalı'nın vermiş olduMları resmî is
rafın ve gösterişin önlenımıesine dair önerıgeılerimıi esas itibariyle benimsiyoruz A d a M Partisi
oianaik. Böyle bir araştırma, Devlet ve millet
hayatımız bakımından yanardı ve faydalı ola
caktır.
Geçen dtevne böyle bir (araştırıma komisyo
nu kurulmuş ve çalışmalar yapmıştır. Bu çallıs/malaır sonuçlanmadan dönem Mtmâştir. Geıçen dönemi yapılmış ollan bu çalışmaların değerdendirilmesi bakımından, yeniden
konıfoyon
teşkilini ve araştırmanın devam 'öttirilerek ne
ticeye bağlanmasını Adalelt Partiilsji Grubu olairak lüzumlu görmekteyiz.
Kalkınma halindeki Dertflötijmizfoı, dünde bu
lunan imkânları en iyi şekilde değerlendarimıesi
[lüzumludur. Eikonoımlide prodüktivite ıesas ol-*
duğu gibi,
idarede de prodüktivite -esastır.
Kaynaklarımızın kut olduğu malumlarınızdır.
Diğer taraftan, yapılacak işler çoktur aneımlekeitirnizde, Binaenaleyh, kaynaklarımızın en mü~
•essir ve -en verriimli şekilde (kullanılması iiçin
azamî dikkat ve İtinayı göstermeye mecburuz.
Terdihlerimıizii titizlikle yapmalıyız.
Ülkede, siyasî istikrarın tozulbnası, iç hu
zurun bozulması, Dervıiete ve 'millete pahalıya
imal olmıaktadır. En 'büyülk iısriaf, siyasî istifcttiarsızlılfctan doğmaktadır., İstikrar ortamı yok
sa bür ımemllelkette, yapılaoaik işleır duruyor,
Devlet çarkı dönmüyor, israf aitıp yürüyor.
Siyasî güç olmazsa, siyasî güç zayıflaırsa, Türkiyemıiz'de bürokrasinin durduğu, bürokrasinin işlemez hale geldiği -çok görülen blir haldir.
Bu sebeple plânlı devrede istikrar başarının te
meli sayılmıştır. Birinci, İkindi ve Üçüncü Beş
Yıllık Plânlarda; «Plânın başıansı, kalkınma
nın başarısı, siyasî istikrara bağlıdır.» ifadesi
açıkça yer almaktadır.
Bu sebeple Adalet Partisi daima istikrarın,
siyasî istikrarın savunucusu olmuştur. İstikrar
sızlığın millete neye imal olduğu görülmüştür.
iSiyasî istikrarsızlık bürokrasiyi ımefUuç hale ge
tirmiştir ve bu durum, siyasî istikrar konusun
daki Adalet Partisi görüşlerini haklı çıkamııakttiadır.
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HızJı ve detvamlı kalkınmayı ıbaşarabilnifek
için, kaynakları israf >etmıeımıefc, daha faızla
yatırım, mutlak tasarruf la olur. Zaman tasar
rufu, maddî imkânların tasarrufu, iımsan gü
cü tasarrufu, malzeme tasarrufu hep bu cümle
dendir.
Devlet kesimindeki israfın bedellini, yatırım
lardan 'keserek: ödüyoruz. Malî balkımdan bu'
böyle olmaktadır. Zaman bakılmandan da bü
rokrasinin ağır çarkı, yatırımların sünesind©
bitmesine engel teşkil etmıektedar. Araç v©
malzeme israfı her gün görülen hallerdienıdir.
Bilhassa, İktisadî Devlet Teşdkküllerindefci
^gösterişli kamplar, ikramiyeler, lüks konut ya
pımı şeklinde tezahür eden israf vie dengesizliğe
'bir son verilmelidir.
Adalet Partisi Grubu olarak, bürokrasinin
pahalı ve .ağır isteyişime öteden beni karşıyız.
Adalet Partisinin sıeçlim beyannamelerinde -de
hu husus açıkça yer almıştır.
iSayın milletvekilleri, pahalı devlet olmaz.
Devlet, bizatihi -ekonoımıi'k .hanefeet etımeye mıec'burdur. Devlet, en pratik ımetotülan uygulama
ya Mecburdur. Devlet, ımoıdeırn ve dinamik ol
maya imıecburdur. Böyle olmıazsıa, Devlet ken
disi, bizatihi pahalı olur. Devlet, vatandaşla
rın her işini, kanun ölçüleri içlinde, süratle halilötmeye m-ecburdur. Devleit, vatandaşiliarı ka
pısında beiklıetiemıez; «Bugün git, yarın gel» di
yemez. Bugün için millet hayatında en büyük
lisraf budur.
Biz çok partili hayatta, Adalelt Partisi olara!ky bunun müeadeileısinli yaparak geliyoruz.
Bunu sağlayacak her gayretin, her teşebbüsün,
her laraştırnıanın, Adialet Partisli olanak, yanın
dayım. Devleit hayatında ilsrafın önltennıesinden
yanayız. Bunun dâva,cıısıyız ve bu görüşle, malletin bir kuruşunun dahi nıe suretle ve nereye
harcıandığını, nıiilletiin mümessiMıeri olarak ara
yacağız, ımurafcalbe edeıCieğliz.
Bu görüşlerle önergeye katıldığıımızı arz
öder, Yüce Heyetlinize saygılar sunıarıım. (A. P.
ye C. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ..ederim Sayın Gökıtepe.
İmzıa sahibi olanak son söz Mardan Millet.vekffllıi Sayın Talât Oğuz'undur.
Buyurun ıSayın Oğuz, vaJktıinıiz 10 dakika*
idır lefendkn.
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TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem
Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye gelişme halinde dlam bir ülkedir.
Sosyal ve iktisadî hayat yönünden gelişimle ola
nakları sınırlı bulunan bir Türkiye'de, resmî
hayatta israfla mücadele, gereksiz kırtasiyeci
liğe, gösterişe, lükse mani olma soruıra belli
'başlı dâvalarımızdan biridir.
Devlette ve Kamu İktisadî kuruluşlarında
israfım önlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması,
Devlelt hayatına verimliliğin hâkim kılınma
sı, mutlu bir Türkiye'nin yaratılması, sağlam,
verimli bir çalışma düzenin kurulmasına bağ
lıdır.
Türkiye'de gerek Devlet sektörümde, gerekse
Kamu İktisadî Kuruluşlarında bazen Devlet pa
rası hesapsız sarf edilmekte, resmî araçlar şahsî
maksatlar için kullanılmakta, insan gücü yersiz
ve israfil şekilde istihdam edilmekte, zaman, pa
ra, malzeme ve insan gücü İsrafı verimi düşümıdktedir. Gelişime halindeki bir ülkenin resmî ha
yatında, israfın ve gösterişin yeri yoktur. Ge
çen dönemde, resmî hayatta para, malzeme, za
man israfı ile ilgili bir Meclis Araştırması
grupların oybirliği ille açılmış ve bütün siyasî
grupların katılmasiyle kurulan Araştırma Ko
misyonunun çalışmaları sonucunda çok faydalı
bâzı bilgiler ve belgeler derlenmiştir. Ne ya
zık ki bütün bu bilgi ve belgeler değerlendiri
lip nihaî rapor yazılmadan dönem sona erdi.
Yüce Meclisin bir komisyonunun ve çeşitli si
yasî gruplarına mensup arkadaşların yıllarca
süren çalışmaları sonunda tespit edilen bilgi ve
belgelerin değerlendirilmeden bir tarafta kal
masına gönlümüz razı olmuyor. Bu sebeple, res
mî israf gerçeğine ışık tutacak ve yapıcı tek
lifler getirecek bir Meclis araştırması komisyo
nunun yeniden kurulması faydalı olacaktır. Bu
komisyon, geçen dönem yıllarca süren çalışma
lar sırasında tespit edilen bilgileri ve elde edrlen belgeleri değerlendirmek imkânına da sahip
bulunacaktır.
Türkiye'de, bir tarafta hekim, yardımcısı
sağlık personeli, öğretmen, teknik eleman, hay
van sağlık 1116111111111, tarım teknisyeni darlığı
çekilirken, öte .yanda boş duran yetişkin ve ve
rimli insanlar vardur. Yetişmiş uzmanlar, bü
yük şehirlerde, merkez teşkilâtlarında toplan
maktadır. Bir yanda yol, su, elektrik bekleyen
köyler dururken, öte yanda âtıl bekleyen ma
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kineler vardır. Kaynak, personel dağılımında
dengesizlik, israf göze çarpmaktadır. Bir yan
da bâzı zaruri Dievlet hizmetleri ödenek yok
luğu sebebiyle aksar ve gecikirken, öte yanda
bâzı gösteriş miasraflarmm kabarıklığı göze çarp
maktadır. Sıosyal tesisler adı altında saff edilen
resmî paraların miktar ve kaynaklarının araş
tırılmaya değer olduğuma şüphe yoktur. Bu konularcla şimdiden derlenen bâzı bilgiler ve bel
geler böyle bir Meclis araştırmasının sağlaya
bileceği faydaları göstermeye yeterlildir. Geç
mişte Millet Meclisinde çok faydalı bâzı araştır
malar yapılmış ve bu M'eclis araştırmaları Dev
lete büyük yararlar sağlamış, yüz milyonlarca
lira kazandırmıştır.
Resimî israfla mücadele konusunun bir Mec
lis araşturmasını gerektirecek önemde olduğu
na şüphe yoktur. Böyle bir araştırımla komlissıyonunun kurulması, geçen dönemde bütün siyasî par
ti gruplarının katıl'masiyle başlatılmış olan bir
hizmetin tamamlanmasına olanak verecektir.
Gruplar adına yapılan konuşmalar böyle bir
araşit'ınmanın lüzumunu ortaya koymuş bulun
maktadır.
Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu.
sayın sözcüsünün komışımasiyle, vardiığı sonuç
arasında büyük bir çelişki gördüğümüzü belirt
mek isterim.
iSayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, ko
nuşmasının başımdan sonuna kadar, önergemiz
de söz konusu edilen kaynak israfının, perso
nel israfının, zaman israfının, önlenmesi ve dolayısiyle kamu yönetiminin israfı önleyecek şe
kilde düzenlenmesi yolundaki görüşlerimize
hak vermiş bulunmaktadır. İsrafla mücadele ko
nusunun incelenmesÜLİn lüzum ve zaruretini
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü, konuşmasunın başından son cümlesine kadar belirt
miş bulunmaktadır. Ama son cümlesine, parti
cilik zihniyetiyle sayın sözcü, «Bu araştırma
ya lüzum yoktur» şeklinde bir kelime ilâve et
mek zaruretini duydu. Halbuki, yasama ve de
netleme organı olarak Millet Meclisimin konuya
eğilmesi, teklif ettiğimiz araştırmayı yapma
sı, hiç şüphe yok ki, millete ve Devlete sadece
yarar sağlayacaktır. Geşmişte bir tek Mıeclis
araştırmasının Devlete yüz milyonlarca lira ka
zandırdığı bir hakikattir, bir gerçektir.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, önergemizdefci bütün gerçeklere, bütün belgelere ka-
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trlmış bulunmaktadır, fakat sontuca katıl
mamıştır. Millet Meclisinin yapacağı bir ince
lemeden fayda gelmeyeceği iddiasını, Meclise
•'karşı baksıızli'k saymaktayız. Önergemizin ka
bulü halinde milletin ve Devletin büyük kazanç
lar sağlayacağı izahtan varestedir.
.Muhterem milletvekilleri, kı'saca arz etli
ğimiz sebeplere1 mebni, reisimi israfın önlenme
si için Anayasamızın 88' nci maddesi uyarınca
'bir Meclis Anıştırması açılmasına 'karar verilmesinli rica eder, Yüce Meclisi en derin sayigılarrmla sdlâmları'm efendim. (O. G. P. saraların
dan alkışla.r)
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konuda ve hassen bu'konuya mahsus oOmaİc üze
re size kısaca söz veriyorum, Sayın Uğur.
i
Buyurun efendim.
|
O. H. P. GRUBU ADINA NECDET UĞUR
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli a ricada »ş:

la riiin;

:

Eğer, iburada önergeyi veren Partinin saygı
değer üyesi konuşmasını' yapmamış olsaydı, şimdi
1
söyleyeceklerimizi hiçbir zaman söylemeyecek, tik. Şunun için söylemeyecektik; gerçek olduğu; ııu ıbile ıhile: Bir yeni dönem başlamıştır, ıbu ye• ui dönemde» partiler- .arasındaki ilişkiler yumuşak
j gitsin, .anlayışlı igitsin, .büyütmeyelim, diye söy] lemeyeccıktik; ama Iböylıe bir konuşmadan sonra
BAŞKAN — Teş eklidir ederiz Sayın Oğuz.
i açıklıyorum.
NECDET VÖUlî (İstan'bul) — Sayın, Başi
Hükümette bulunursunuz uzun bir süreden
kan...
| beri, bütün icranın sorumluluğunu üzerinizde
BAŞKA,X — Buyurun Sayım uğur.
• taşırsınız, Hükümeti bırakacağınız sonuncu g'ünNECDET UĞUR (Isfcan'bul) — Sayın Baş
I lerdıe biriniz çıkar '«Türkiye'deki enerji ımeselekan, sayın (konuşmacı Cumhuriyet Halk Parti
j leri .acaba nasıldır; ineclesek nasıl olur?» der.
sine i'ki konuda, sataşmada bulunm ustur. Bunu
j' Ötekiniz çıkar; «A, bu Devlette büyük israf varcevaplamak istiyorum.
\ dır ,bıı israfı önlemek .lâzımdır. Yüce Mıeclis ne
BAŞKAN — Hangi konular Sayın Uğur?
| olur inceler de .'bana halber verir misin?» der.
NECDET UĞUR (İstanbul) — Efendim, '
Soruların mahiyeti 'bu. Madem 'böyle idi, nikendi maksadının dışına çıkmıştır diye göster I cin Hükümette İdiniz? (C. H. P. sıralarından
miştir Cumhuriyet Halk Pantisüni. Cumhuriyet i «Bravo» sesleri, alkışlar'). Hükümette iken resmî
.Hailk Partisinin Meclisin araştırma yapmasında
lisrafı önlemek lıaşîgörevunizdi. Hükümette kalfayda gömmediğini beyan etmiştir; biri 'bu ko î dığınız sürece, burada şikâyet ettiğiniz, israfı
nuda.
i önlemek için neler yptınız? Yüce Meclise önce
İkincisi, Cumhuriyet Halik Partisinin parti I bunun hesabını veriniz. (O .H. P. sıralarından
cilik yapmakta olduğu fikrini ağır bastiırm'afk- ( «Bravo» sesleri, .alkışlar) ıSiz, Yüce Meclise ibui mı incıeletımielk .durumunda değilsiniz, hesabını
taclrrlar.
vermek durumundasınız. Eğer, bunu Yüce Mec
..Hepsi de Cumhuriyet Halk Partisine yapı
lis size söylemedi ise nezaketinden söylemedi,
lan haksız, yanlış beyanllardır. Bunlara cevap
anlarsınız diye..
vermek istiyorum.
Bir başka tkanat, başlangıçta anlayış göster
BAŞKAN — Sayın Uğur, ifade buyurduğu*d i ; «Böyle bir araştırma açılmasın, Hükümet
nuz fikirlerle (ki, zapta geçti) cevap vermiş
ayrılmıştır istifa etmiştir» dedi. Ondan sonra
okıyori-üinuz.
da, katıldığı Hükümetin resmî israfı üzerinde
NECDET UĞUR (İstanibul) — Sataşmadır
(Meclisin inceleme yapmasına oy vereceğini söy
bunlar, cevap vermek istiyorum. (C. H. P. sıra
ledi. Bağışlasınlar, bunu da anlayabilmiiş de
larından «Duymadık, kürsüden cevap versin»
ğiliz.
sesleri) Sataşma vardır, cevap vermek istiyo
Simidi, «Efendim beyin göçü var diyorlar;
rum.
teknik personel gidiyor» 'diyorlar. A l t o d a k i im
zalar, halen Devlette resmî görevi olan iki Ba
BAŞKAN — Evet, sataşma olduğu kanaatin-.
kan, iki icracı, bunu önlemekle görevli iki kişiye
deşiniz. Bir dakikanızı istirham, edeyim Sayın
ait. Resmî israf var diyorlar; imza, sahibi ise ha
Uğur, tetkik edeyim, arz edeyim efendim.
len Bakan. Daha bugün .geri aldılar imzalarını.
:Sayın Oğuz, «Cumhuriyet Halk Partisi söz
Kendileri do son dakikada farkına vardılar ki.
cüsünün ifade buyurduğu fikirlerle sonuç birbu olmuyor dediler. E, biz bu «olmuyor»u sessiz
Ibirine aykırıdır.» ifadesinde bulunmuştur. Bu
192 —
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söylüyorduk, anlaşılır diye umuyorduk. Yüce
Meclisi, ibu şekilde, bizce, ciddî bulmadığımız
araştırmalarla uğraştırmak doğru değil .diyor
duk. Yoksa, Yüce Meclis elbette araştırma ya
par; yaptığı .araştırıma elbette iyi olur, ağırlığı
olur; ama Yüce Meclisten ciddî bir şekilde .araş
tırma istenilirse.
Hem Devlet 'elinde olur, hem israfı önlemekle
görevli ive soruimlu olursun, son dakikaya kadar
birşey yapmazsın; hem -enerji politikasını taıkibetmek elinde olur, bunun 'bir numaralı sorum
lusu ve Meclise hesap vericisi olursun; fakat
giördvi bırakırken son dakikada 'gelirsin; «Yüce
Meclis acaba enerji politikasında doğru yol ne
dir inceler imisin ?» dersin.. Bunu ciddî bulma
dık. Bu cidî bulmamışlığımızı saygı ile, sessizde
ifade ediyoruz; aıma bize ne halkla «siz partizanlık
yapıyorsunuz.» dersiniz1? Bıizim üzerimize geli
yor, «Başlangıçtaki sözleriniizle sonu arasında
irtibaıt yok» diyorsunuz. Yumuşak çünkü, sonun
daki sözlerimiz. Mecbur etmeseydiniz ;bu lâfları
söyletme yee ekti Cumhuriyet Halk Bar tisi; ama
söylemesi gereken lâflar bu idi; ciddî bulmadığı
için söylcımedii.
Konuyu ciddî bulmadı mı? Son derece ciddî
buldu. 'Elbette israf vardır; elbette önlenmeli
dir; elbette Doğu enerji politikası takibedilauelidir;
elbette 'geyin 'gücü önlenmelidir;
ama bunun yolu vardır. Bunu icra yapar
ve siz icradaydınız. (O. II. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Yapmazsınız gelirsiniz ve
Yüce Meclise giderayak, en son dakikada, san
ki yapmadığınızı kapatmak ister gibi, sanki
mesele yapılmayacak ımeselelermiş gibi, sanki
meselle bir hükümetin .gücünün üstünde meselelermiş ıgübi; «Ah, me 'ölür inceler misiniz?» derse
niz, Meclise saygısı olan Cumhuriyet Halik Par
tisi, bu konulara.. (A. P. sıralarından .«.Bizim de
var» sesleri) Bizin de varsa dahilsiniz, siz de da
hilsiniz, kim varsa.. Bu İkonulara çok önem ve
ren bir parti, elbette bu şekilde (gelmiş olan
araştırana önergelerini, Yüce Meclisin ciddiye
tiyle, konunun önemiyle 'bağdaştırmaz ve «ha
yır» der. Bu «hayır», .getiriliş şeklindeki cid
diyetsizliğedir ; yoksa, konulara değildir. (O. II.
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
KJonuş/nıacımızHi, konuşmasının sonundaki yu
muşak sözler, bu söylediğim acı lâfları ifade et
tirmemek içindi, Ettirdiniz kusur sizindir, .ka
bahat konuşmacınızmdır.
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Yüce Meclisten, böyle konuşmak durumun
da kaldığım için özür dilerim. Ama, Cumhuriyet
Halk Partisinin aldığı ikarar doğrudur, Yüce
Meclise saygısının gereğidir. Hepinizi ıbu karara
davet ediyorum.
'Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Uğur.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın
•Başkan.
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Feyzioğlu.
'TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 'Söz
cümüzün, önerge sahibinin konuşmasında fevıkalâde yumuşak bir ifade ile söylenmiş bir cüm
le sataşma kabul ediliyor. Dikkat, bıvyurmuşsunuzdur; edası ve muhtevasıyle «ciddiyetsizlik»
'kelimesini birkaç defa tekrarlayarak, Grubu
muza sataşma yapılmıştır. Eğer izin verirseniz
bu noktaya münhasır olmak üzere cevap ver
mek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu; (Jurahuriyet
Halik Partisi Grubu ^Sözcüsünün izah 'buyurduğu
(fikirlerle sonuç arasında bağdaşıma kuramadı
ğını ifade etti İSayılı Oğuz. Bundan mütevellit,
70 nci maddeye göre; iSaynı Uğur'a ısöz verdim,
'Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ko
nuşma, başından sonuna kadar, Grubumuza,
Hükümet ve nezdindeki icraata dokunan haksız
sataşmalarla doluydu. Müsaade edin anlatalım ;
arkadaşımızı ikna edeceğimizi sanıyorum. Niçin
verilmiştir, niçin ciddiyetsizlikle alâkası yok
tur; 'bunları izah edelim.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu....
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Gruba
sataşıldı efendim. Grup verdi önergeyi. Grubun
(bir 'dâvasına ciddiyetsizdir dendiği zaman, zan
nediyorum ki, bizim konuşmamızda bulunma
yan bir tariz edası vardır. Lütfen iki ölçü uy
gulamayın Sayın Baş'kan.- Sataşma vardır.
.BAŞKAN — Kesin olarak iki ölçü uygula
mıyorum JSayın Feyzioğlu. Yülksek malûmunuz
olduğu vecjhile, kendisine ifade buyurduğu fi
kirlerin dışında fikir ve konuşma
affolunan
grup veya milletvc'ki'linin söz hakkı vardır. Ba
yın Uğur'a bu sebeple söz vermiş bulunuyorum.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri )— Efen
dim...
BAŞKAN — Müsaade ederseniz...
193 —
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TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen- 1 imasını isteyen sayın üyeler lütfen işaret buyurIbunlar efendim... Kabul etemy enler lütfen işa
dim, »özümüz yanlış nakledildi demediler ki,
ret buyursunlar... Önerge kabul edilmemiştir.
sözlerini yanlış nakletmemiştik ki, kendi sözle
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaç kaça
rini tavzih etmediler ki. Konnşıma, 'baştan sona
kadar, ilk kelimesinden sonuna kadar Grubu
efendim?1
muza müteveccih tarizlerle doludur. Bütün be
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir
yanları yanlış nakledildiği de, hangi beyanları
daha sayalım. Ayağa kalkarak aylama yapıl
nı yanlış nakledildi diye tashih ettiler? Bir
sın.
yanlış nakil yoktur. İnsaf edin Sayın Başkan,
İBAŞKAN — Oylamaya itirazın yolu vardır;
çok açıktır.
sayın arkadaşlarımız bunu bilirler.
BAŞKAN — (Sayın Feyzioğlu, Sayın Uğur'a
İHSİAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
verdiğim sözün nedeni, sebeple netice arasında
kan, kaça kaç?..
(bir bağlantı kurmadığı yönünde Sayın Cumhu
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) —
riyetçi Oüven Partisi Grubu adına konuşan Ba
Öğrenmek istiyoruz 'Sayın Başkan. İtirazımız
yın Oğuz'un ifadesinden mütevellittir.. Bu se
yok.
bebi izah buyurdular.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan,
zapta geçmesi bakımından, kaç oya kaç oyla
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İyi ya
kabul edilmediğini öğrenmek istiyoruz.
efendim, bu sataşma olur da «ciddiyetsiz» sözü
BAŞKAN — 'Sayın Ata öv, oy sonucunu adet
sataşma' lolmaz' mı?
olarak ifade etme usulü yoktur.
BAŞKAN •— Sayın Feyzioğlu, şöyle diyor
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vardır Sa
madde, yüksek malûmunuz da böyledir sanıyo
yın Başkan, vardır.
rum; 70 nci madde :
BAŞKAN —Yoktur.
(«Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu
ıgörüşten farklı bir görüş kendisine a'tfolunan...»
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben üyeyİTû,
delmektedir.
(Başkanlıktan istiyorum. Parmakları saydınız,
onu söylemeye mecbursunuz.
İSaym Uğur, Cumhuriyet Halk Partisi Grup
(BAŞKAN — Sayın Ataöv, oylamaya itirazı
sözcüsünün sebep olarak ifade ettiği fikirlerle
nız
varsa, bunun ulsulü vardır. Oylamaya itiraz
netice olarak ifade buyurduğu kısmın birbirine I
•edersiniz yeterli şekilde, yeniden oylarım.
mütenakız olmadığını ifade buyurdular. Kendi
Başkanlığın bir tereddüdü yoktur.
sine bu sebeple söz verdim. Cumhuriyetçi Gü
İHSAN ATAÖV (Antalya)" — Yeniden oy
ven Partisi Grubuna sataşma görmedim Baş
lanmasını istiyoruz.
kan olarak. (A. P. ve C, G. P. sıralarından gü
rültüler)
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ayağa
kalkarak oylansın...
VEFA TANIR (Konya) — Yani, «ciddiyet
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Beş kişi aya
siz»' lâfı sataşma değil midir?
ğa
kalkıyoruz. (A, P. sıralarından beş üye aya
ITURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bütün
ğa kalktı)
ısözleri ciddiyetsizdir.
IİBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) —
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Daha
Sayın
Başkan, oyları söylerseniz kıyamet kop
birinci günden taraf tutmayın,
maz
ya...
BAŞKAN — İSaym milletvekilleri (A. P. ve
ITURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — İçtü
İC. G. P. sıralarından ıgürültüler) bu konuda
züğün 117 nci maddesine göre ayağa kalkaraJk'
yapılan konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır.
oylansın efendim., (C. G. P. sıralarından beş
•Şimdi Anayasanın 88 nci maddesine göre,
üye ayağa kalktı)
resımî israfın önlenmesi konusunda O. G. P. adl
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,, Başkan
ına Mardin Milletvekili İSaym Talât Oğuz tara
fından verilmiş bulunan önergeyi yüksek oyla- I lığın bu konuda herhangi bir tereddütü yoktur;
ama Yüce Kurul bu şekilde bir eğilim gösterdi
rmıza sunacağım.
ğine göre, ayağa kalkmak suretiyle oylama ya
Resmî israfın önlenmesi konusunda Anaya
sanın 88 nci maddesine göre bir araştırma açıl- | pacağım.
— 1941
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Araştırma açılmasını 'kaimi eden sayın üye
lerin lütfen ayağa 'kalkmalarını rica ediyorum...
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Ziller çalsın.
(BAŞKAN — Ziller çalıyor efendim.
^Kaibul etmeyen arkadaşlarımız lütfen ayağa
"kalksınlar efendini... Oturunuz efendim.
MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Kayseri)
•— 'Çoğunluk yok...
BAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEFA TANIR (Konya) — "Sayın Başkan, ekse
riyet yoktur efendim.
'BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. (C. H.
P. sıralarından gülüşmeler)
Değerli arkadaşlarım, yapılan oylama so
munda (-86) üye «Kabul», (90) üye «Ret» yö
nünde oy (kullanmıştır. Bu şekilde Meclis araş
tırması talefbi reddedilmiş bulunmaktadıır.
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Ço
ğunluğun olmadığı doğru o zaman.
SAĞLIK VE İSOSYAL YARDIM BAKANI
VEFA TANIR (Konya) — -Sayın Başkan, «otuirun» dediğiniz zaman, neticeye varmadan, «Ek
seriyetin olmadığı» nı ifade ederek beş kişi aya
ğa kalktık. Siz şimdi...
BAŞKAN — S a y ı n 'Tanır, 'Sayın Tanır...
-(SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
VEFA TANIR (Konya) — Şimdi sizin verdiği
niz ('1/7S) rakaımı da böylece zapta geçti ilk otu
rumunuzda, Bizim için bu kâfidir, teşekkür edetrim.
BAŞKAN — Sayın Tanır, ne şekilde itiraz
edileceğini Ibilirsiniz.
Değerli arkadaşlarım, yapılan oylama so
nunda Meclis araştırmasının kabul edilmediği
ihuısusu 'tescil edilmiş 'bulunmaktadır.
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğlu
ile Kastamonu Milletvekili
Hasan iTosyalı'nın,
enerji ve enerji kaynakları konusunu incelemek,
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/2)
BAŞKAN — Şimdi ikinci önergenin görü
şülmesine (başlıyoruz. (A. P. sıralarından «Ek
seriyet yok, devam edemezsiniz»1 sesleri)
Bu önergeyi 'dkutuyorum efendim.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Petrol ve elektrik enerjisi konuları bugün
yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada önemli
sorunlar arasında yer almıştır.
Enerji konusunun sağlam ve güvenilir bir
şekilde çözülmesi, yalnız ileri bir sanayi toplu
mu haline gelmenin değil, millî bağımsızlığın
da vazıgeıçilmez şartıdır.
'Türkiye'de' bugün birincil enerji
çeşitleri
olarak linyit, taşkömürü, petrol ürünleri ve
hidrolik enerji kullanılmaktadır. Ticarî mahi
yette enerji kaynağı olmayan odun ve tezek de
toplam enerji üretiminde önemli yer tutmakta
dır.
Isıtma amacıyle linyit kullanımını geliştir
mek ve odun - tezek gibi enerji kayna.kliann.ioi
kullanılmasını azaltmak, orman ve tarım varlı
ğımız açısından önem taşıyan bir hedeftir. Bu
hedefe ulaşmak için alman tedbirler yetersiz
kalmıştır.
Birincil enerji
kaynakları içinde
petrol
ürünleri çok önemli yer tutmakta ve bu kayna
ğın payı yıldan yıla artmaktadır.
'Ülkemizde tüketilen birincil enerji kaynakları
içinde taşkömürünün payı % 1'3,9; linyitin payı
'% 8,7; hidrolik enerjinin payı % 3,7; petrol
ürünlerinin payı % 42,6'dır. Böylece ticarî ener
ji kaynakları içinde petrol ürünleri en önemli
yeri almıştır. Tica.rî olmayan kaynaklar arasın
da odunun payı % 16,5; tezeğin payı % 14,6'
dır.
Petrol ürünlerinin toplanı enerji tüketimi
içindeki payı 1962'de % 18,9 iken, 1967'de bu
pay % 30,9'a ve 1972'de. % 42,6'ya yükselmiştir.
Bütün dünyada, sanayileşen
toplumlarda,
petrol ürünleri tüketimi çok önemli bir yer tut
makla beraber, Türkiye'de yerli kaynaklar olan
taşkömürü, linyit ve su gücü yanında, büyük
kısmı ithal edilen petrolün tüketimde gitgide
artan bir yer tutması düşündürücüdür.
Diğor ikincil enerji çeşitleri bir yana bıra
kılarak, sadece elektrik enerjisi üretimi üzerin
de- duracak olursak, görülür ki, son on yılda,
sudan elde edilen elektriğin toplam enerji üretimindeki payı % 31 civarında kalmış; buna
karşılık petrolden elde edilen elektrik enerjisi
nin toplam elektrik üretimi içinde payı % 7.6'
dan % 39.8'e yükselmiştir. Taşkömüründen ve
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linyitten elde edilen elektrik enerjisi yüzdesi ise
(«remli ölçüde azalmıştır.
Türkiye'de 1930'da 117 milyon kilovat saat
ten ibaret olan elektrik enerjisi üretimi, onar
yıllık fasılalarla şöyle bir artış seyri gösteriyor:
'Yıllar
1930
a 940
1950
1960
1970

Kilovatsaat
117 000 000
415 000 000
887 000 000
2 815 000 000
8 623 000 000

ilin artış, temposu küçümsenecek bir tempo
değildir ama, hızlı sanayileşme ihtiyacımız se
bebiyle yetersizliği de şüphe götürmez..
•Petrol alanındaki üretim artışına rağmen,
tüketimin önemli bir krem ılış kaynaklardan
karşı lanın aktadı r.
Yerli ham petrol üretimi, 1955'te 178 000
tondan ibaretti. Birinci Kalkınma Plânının ha
zırlandığı 1960 - 1961 yılarında 400 000 ton ci
varında idi. Bugün yıllık yerli ha m petrol üre
timi 8,5 milyon tonu aşmıştır.
(Bu miktar, bundan 10 yıl önceki toplam ham
petrol tüketimini karşılamaya . yeterdi. Fakat
aradan geçen 10 yıl içinde, yerli üretim artar
ken, tüketim de hızla yükselmiştir. Öyle ki, top
lam hanupetrol ihtiyacımızın % GO'dan fazlası
'bugün de, dışardan itlhal edilmektedir.
Düzenli ve güvenilir şokiktc hampetrol ala
bilmek, gitgide güçlenmektedir. İtampetrol fi
yatları haşıdöndürücü bir hızla yükselmektedir.
Yerli üretimi arttırmanın hayatî önemi çok
daha iyi anlaşılır hale gelmiştir.
Petrol, artık milletlerarası alanda açıktan
açığa bir «dış politika» silâhı olarak kullanıl
maktadır.
iSon ayın olayları; petrolün, büyük devletle
rin, Avrupa ülkelerinin, Japonya'nın dış politi
kalarını, özellikle Orta Doğu politikalarını et
kileyen başlıca faktörlerden biri olduğunu or
taya koymuştu r.
Bu durumda, Türkiye'nin enerji ve enerji
kaynakları konuşumu bir bütün halinde ele alıp
kısa,, orta ve uzun vadeli politikalarını çok dik
katle tespit etmesi gerekir.
(Millî ekonomi bakımından taşkömürü, lin
yit, su, petrol, odun, ve tezek gibi birincil ener
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ji kaynakları arasında en faydalı dağılım nasıl
sağlanabilir?
Birincil enerji kaynağı olarak, su kaynakla
rımızın daha iyi ve daha çabuk değerlendiril
mesi için alınması gerekli tedbirler nelerdir?.
'Millî kaynaklarımızı süratle değerlendirip,
enerji bakımından dışa muhtaç olmaktan nasıl
kurtulabiliriz?
Petrol' alanında, İrak'la imzalanan son boru
hattı anlaşmasının sağlayabileceği ikmal kolay
lıklarına rağmen, orta ve uzıin vâdede karşıla
şacağımız problemler nelerdir? Yerli üretimi
süratle artırmak için alınması gerekli tedbirler
hangileridir?
Millî ekonomimiz ve millî savunmamız ba
kımından tam bir güven içinde bulunabilmek
için acilen alınması gerekli depolama, stok yap
ma, gibi tedbirler bakımından Yüce Meclisin
üzerinde duracağı, hususlar hangileridir?
'Nükleer enerji, ve üzerinde birçok ülkelerin
araştırmalar ve denemeler yaptıkları başka
enerji kaynakları açısından, Türkiye'nin çağın
dışında ve gerisinde kalmaması için yapılması
gerekli işler nelerdir?
Millî kalkınmamız, hatta milletimizin bağım
sızlığı açısından hayatî önem taşıyan bu konu
lara, Millet M!edişimizin özel bir dikkatle eğil
mesi lüzumuna inanıyoruz..
Yukarıda arz edilen konuları incelemek, ge
rekli göreceği -belgeleri derlemek, ilgili dairele
rin yetkililerinden ve uzmanlarından, üniversi
te, Millî Savunma, Devlet Plânlama Teşkilâtı,
Türkiye Bilimsel, ve Teknik Araştırmalar Kuru
mu, meslekî kuruluşlar ve sanayi alanlarındaki
yetkili kişilerden bilgi almak, dünyadaki ve ül
kem izdeki gelİşmel.eri değerlend irerek
varacağı
•sonuçları bir rapor halinde Yüce Meclise sun
mak üzere, Anayasamızın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması Komisyonu kurul
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Kastamonu Millet vekil i
Kayseri Milletvekili
Hasan Tosyalı
Mehmet Altını şyedioğlu
ME11MKT ATAGİİN ' (Kırklareli) — Sayın
Başkan, usul hakkında söz istiyorum.
(BAŞKAN - - Neyin nsulü Sayın Alag'ün?
MBriMBlT ATAG'ÜN (Kırklareli) — Sayın.
Başkan, biraz önce müzakeresi yapılan mevzudaki oy sayımında Mecliste .175 kişinin meveudolduğu anlaşılmıştır. Yani «175 kişinin mevcııdol
duğu anlaşıldı» dememin sebebi şu; Yüce Mec-
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liste müstenkif oyu kullanan hiçbir arkadaşımı
za şahidolmadık. Binaenaleyh 450 mevcutlu bir
'Mecliste 175 kişinin bulunması hasebiyle ekseri
yetin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu bakım
dan, müzakere yapılmasının doğru olmayacağını
belirtmek için söz istiyordum.
ıSaygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Atagün, Millet Meclisin
de ekseriyet olup olmaması hususunun ne zaman
i+'ade buyrulacağı İçtüzüğümüzde açık ve sarih
şekilde hükme bağlanmıştır. Rakam vermiş ol
mam,, ekseriyetin bulunmadığına delâlet etmez,
i ıkdir edensiniz.
Teşekkür ederim.
Değerli milletvekilleıri, şimdi enerji konu
sundaki bu ön erigenin müzakeresine geçiyoruz.
Hükümet burada mı?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAiKANI KEMAL DEMİR (Bolu) — Hükümet adına
ben varım, Sayın Başkan".
BAŞKAN — Sayın Demir burada.
'Siyasî parti grupları adına.söz isteyen arka-dağlarımızın isimlerini okuyorum:
«C. H. P. Grubu adına Sayın Nejat Ölçen,
M. S. P. Grubu adına Sayın Korkut Özel, D. P.
Grubu adına Sayın Özer Ölçmen.
Hükümet adına görüşmek istiyor musunuz
Sayın Bakan?
TURHAN FEY2İOĞLU (iKayseri) — Efen
dim, ilk söz önerge sahibinindir. Önergede im
zası bulunan üyeye ilk sözü vermeniz gerekir
(Sayın Başkan, 101.'e göre.
ıBAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, genel görüş,ıuo açıldıktan sonra gerçekten ilk söz önerge
sahibine aittir, imza sahibine aittir. İlk görüş-ı
meleri yapıyoruz, Hükümet, siyasî parti grup
ları ve ondan sonra da ilk imza sahibine söz
verilmesini İçtüzüğümüz hükme bağlamıştır.
Arz ederim efendim.
TURHAN FEYZİOĞLU
(Kayseri). — 101
nci madde sıra söylemiyor, ama öyle takdir ediy oi'Sa nı z mü mkün.
ıC. G. P. Grubu adına söz istiyoruz.
(BAŞKAN — Sıraya yazıyorum efendim.
C. H. P. Grubu adına Sayın ölçen buyu
run.
C. H. P. GRUBU ADINA ALİ NE
JAT ÖLÇEN
(İstanbul) -— Sayın Başkan,
Yüce Möclisin saygıdeğer üyeleri, enerji ve
enerji kaynakları konusunda açılmasu
teklif
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edilen Meclis Araştırılması önergesi hakikim d a
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini sizlere
burada arz 'etmeden önce, aynı konuda Cum
huriyet Senatosunda da ;bir Meclis Araştırması
önergelsüttiim gündeme al unun akta olduğunu öğ
renmiş bulunduğumu
ifade etmek isterim.
Bu itibarla (benim izahatım, (burada sadec^ par
tim adına enerji ve (enerji kaynakları haikıkında bugüne değin yapılmış olan çalışmaların
Türkiye ekonoımisme yüklediği fayda ve za
rarları dille getirtmek olacaktır.
Ancak talkdir -buyurursunuz ki, konu ger
çekten Türkiye'de hugüne değin bir enerji! po
litikasının rasyonel olarak, akılcı biçimde uygııl anıma maşınım sonucu olarak belirmektedir.
Bunu sizlere peşinen arz e'tnuek istemim.
Ancak, önergede söz konusu olan sorunları
daha ziyade üç. anagrupta toplaşmak gerekir.
.Bunlardan bir tanesi emeırji, özellikle elektrik
•enerjisinde aı<z ve talep dengesizliği veya ya
pılmış olan hatalar.
İkincisi, kaynak kullanımı dengesizliği,
Türkiye'nin coğrafî ve doğal varlığına uygun
bir kaynak kullanımı izlenmiş midir, izlen
ilmemiş midir, bununla ilgili hususlar.
üçüncüsü, niihayet konuşmamın başında
arz etmiş oolduğum gibi uzun vadeli bir politi
kanın noksan oluşu.
Ben, ;bu üç konuya konuşmayı imsihar et
tirmek istiyorum.
Arz ve talep dengesiz]iği bugün gerek ikti-fciid.i 'büyümede ve g'e'rek sanayileşme süre
sinde ibir dar boğaiz olarak hatta şehir haya
tında .bir dar boğaz olarak kendini gösterımiştir ve şu olgulardan ortaya
çıkmakta
dır. Önce projeler yeterli etütlere dayandırıl
madan uygulama alanına geıeiriillmiştir.
İkincisi, finansman yetersizlikler;], kendisimi
göstermiştir'.
Üçüncüsü, yatırımların teknik ve idarî ka
rar veya kararsızlıklar nedeniyle gecikilmeleri
söz konusu olmuştur. Örneğin, Keban Gökçekaya barajı ıgibi. Niihayet tecrübeli perso
nel noksanlığı söz konusu olmuştur ve bun
larım hepsinin üstünde üç yıl ısüren kuraklık
hükmünü yürütmüştür ve nihayet açıkça be
lirtmek gerekir ki, tüketim kısıtlamaları ted
birlerinde beceriksizlikler ve 'kararsızlıklar rol
oynatmıştır. Ben bütün bu altı alt noktada
özetlediğim hususların heJpsine huriden enerji
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•konusunda arz v;c talep noksanlığı gözüyle ba
kıyorum.
Örneğim, enerji tüketimi artışı plânda % 13
olarak öngörülmüş olduğu -halde, 1968 yılın
da kilovat olarak % 4,8'e kadar düştüğünü,
ge'rçeiklevşımenin hiçbir zaman, 1969 yılı hariç,
"% 12'nin üstüne dahi çıkmadığını görüyoruz.
Bundan dolayı
örmeğin, 1965
yılında
5 120 000 000 kilovat saat plân hedefi, <&e\triük enerjisi üretiminde öngörülmüş olduğu
halde, 5 500 000 0Û0 kilovat saat kadar bir
üretim yapılmış; ama bundan sonra 1972 yı
lında 850 milyon kilovat saat civarında bir
•enerji noksanlığı söz konusu olmuştur.
Acaba bu eııereji noksanlığı arz ve talep
dengesini gidermek 'için nasıl bir tedbirler
manzumesine ihtiyaç gösterir sorumu, şümulü
ile, derinliği ile, cesaretiyle ele alınmıştır. Ör
neğin, konut ve ticarethaneler bütün tüclktrik
enerjisi üreteninim •% 17'simi tükettiği halde,
sakak ve daireler % 2,5, % 2,3 olmak üzere
toplam % 5 elektrik enerejisini tükettiği hal
de, ilk kısıtlama tedbirleri gelhiiırlere, konut
lara, sokaklardaki aydınlatma sistemlerine uygıılaınımış, oysa ki, bunlarda sağlanması muhteme'l. olan % 10 veya % 15 nihayet % 20
onercj'i tasarrufu bile tüm enerji tüketimin
de ancak 200 milyon, 260 milyon nihayet
500 milyon kilovat saat bir tasarruf: idi, bu
da temin ledilememiştir kuşkusuz. O halde
arz ve talep dengesizliğimi, tüketimi
kısıtla
makla gidelrme çok geçici bir süre içim; ama
ciddî olmak üzere sağlanabilir idi. Öyle sanı
yoruz ki, bu da sağlanamadı.

\

Kaynak kullanımdaki dengesizlik bundan
son derece daha ciddî ve1 acı sonuçlarla
bizi
yüz yüze getirdi. Bunları kısaca burada siz
lere arz etmek istiyorum.
Önce Birinci Boş Yıllık Uzun Vadeli Kalkıınıma Plânı, sonra İkinci Betş Yıllık Uzun Va
deli Kalkınma Plânı doğal kaymakların 'kulla
nılmasında, daha ziyade su enerjisine, sudan
üretilen enerjiye öncelik tanınmasını öngör
müştür. Oysa ki, uzun yıllar bunun tam tersine
bir enerji yönteminin uygulandığını görüyoruz.
1965 yılında su [kaynağımdan üretil em enerji,
toplamım içinde % 44,5 bir pay taşır iken,
gittikçe azalmış, plân 'ilkelerine ters bir tutum
ile, 1971'de % 27,1 oranına düşmüştür. Bol
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kaynak daha az kullanınır olmıuştur. Ama kıt
kaynak petrol 1965'te % 9 oranlında iken,
1971'de % 40,3 oranımda kullanılmaya başlan
mıştır. Yani kıt kaynak bol kullanılır olmuş
tur. önce bu ömemlü (bir çelişki Plânla ve
rasyonel, akılcı bir iktisadi politika uygula
mak ile.
Kömüre gelince, su jkadar bol olan, ama
rengi kara olan bu madde, 1965 yılında % 40,3
oranında küllanıhrkem, hatta linyit kullanan
çimento tesisleri ve fabrikaları, hatta linyitle
çalışması dama iktisadi olacak olan satraller,
termik santraller fuel - oil, yani petrol; ürünü
kullanarak inşa edildiği için % 30,6 oranıma
düşmüştür.
1965 yılında fuel - oil, tüketim olarak
1 108 000 ton idi ve üretimimizde' 1 720 000
ton idi ve biz ilk kez 1964 yılından itibaren
fuel - oil petrol ürünü ihraç e dem, memleketle
rin başında yer .alıyorduk. Avrupa'da, hiç ol
amazsa Balkan ülkelerinde. Ama 1971 yılında
araya fuel - oil'i yakarak enerji üreten termik
santral, Ambarlı (Santrali ve linyit kullanır
ken fuel - oil'e çevrilen çimento fabrikaları gir
mesi medeniyle 1971 yılında fuel - oil tüketimi
4 238 000 tona çıktı ve üretim, 4 022 000 ton
olduğu içim biz/ fuel - oil ithal eden ülke du
rumuna geldik. Bugün 1 milyon tom fuel - oil,
yani günde 3 bin ton fuel - oil tüketmektedir
yalnız Ambarlı Fuel - Oil .Santrali ve tahmilin,
ediyorum ki, 10 veya 15 günlük fuel - oil kal
mıştır d ep ola r ı n da.
Ambarlı Santralinin devreye girişi, yapıl
mış olan plânlama ve uygulama hataları daha
da öaııemli somuçlarıa doğru itmiştir. Plânlama
ve uygulama hataları nedeniyle elektrik ener
jisine! eki arz ve talep dengesini korumak
üzere devreye çok pahalı olan gaz türbinleri
nin ithal ^edilmesi gerekmiştir. Gaz türbini,
hepinizin bileceği gibi başka ülkelerde günde
bir iki saat devreye girer ve devredein çıkar.
Amortisman süresi ekonomik ömrü son derece
kısadır, üç. ay, dört ay nilhayet aylarla ölçü
lebilecek kadar kısadır. Ama enerji ihtiyacı
nın en yüksek olduğu saatlerde devreye bir
kaç saat için girer ve çılkar. Enerjimin, arız ve
tafliöp noksanlığımı süreli olarak gideren bir
araç olmadığı halde maalesef lenerjisiz kal
mak, palhalı enerjiden daha da pahalıdır prem
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sibi uygu'lamımalk suretiyle, gaz tiM)inleri çöızümümıe gidiltmiş, örneğin, bir jkilovat saatlik
enerji üretimine 195 kuruşluk sabit senmaye
yatırımı gerekmiştir. Birkaç milyon
liradır,
100 milyon lüra civarında dadır bu. Ama Seyitömeır Santralimde, örneğin tenmilk santralde
bunun üçte (biri 'kadardır. Yami 55 kuruştur.
Görülüyor ki, kem son derece ekonomik ömrü
nün kısa oluşu, ve hem de saaıbit sermayenin,
yani yatırımın ço'k yüksek oluşu dulayısıyle
hatta hlie müracaat edilmeımiesi gereken bir vasıta idi. Eğer Plânlama ve uygulama hataları'
yapılmış olmasa idi.
Bugün Ambarlı fuel - <oil Santrali eğer
Türkiye'min bütün fuel - oil'iııi tüketmemiş
olsaydı, bakımız neler olurdu :
Önce, şehirlerde kirli havaya daha çok en
gel olacak şekilde ısıtma olanakları doğar idi.
İkincisi, fuel - oil ortalama olarak 100 ku
ruş veya 100 TL/Ton cinsimden motorine naza
ran daha da ucuzdur. O halde ibiz fuel - oil'i
motorin olarak ibracetmek suretiyle takriben
yılda 100 milyon liralık fazladan bir gelir sağ
layabilirdik ve Ibu her yıl 120 megavvat civarın
da bir santralin devreye ^girmesinin yatırımını
ıbiz-e teşkil ederdi ve yılda 600 milyon Kw/St
üretilir idi. Görülüyor k i ; biz eğer fuel - oil'i
Amıbaırlı Santralinde tüketmese idik, sadece
onu motorin olarak ihracetimek d ola yi siyi e di
ğer faydaları -bir yaoa; ımunzam sağlanan
(kârdan ber yıl devreye sojkaeağıımız bir sant
ral ile bu günkü yıllk enerji açığını gidermiş
olurduk.

16 . 1 . 1974

O : 1

j Beş Yıllık Plândaki bir ilkeyi, yani «su potan
siyelinden enerji üretme» ilkesini katiyen t erik
I etmelmeik gerekir idi.
Görülüyor k i ; bir yandan arz ve talep den
gesindeki hatalar veya dengesizlikler; öte
yandan 'kaynak kullanımındaki dengesizlikle!!*,
ibugün bizi ibir 'enerji meselesiınfi Yüce Mecliste
incelemeye sevk ediyor. Bunun itiraz edile
cek veya gözden uzak tutulacak bir tarafı
yoktur. Ama, laynı incelemede Cumhuriyet Se\| natösunda da yapılacaktır. O halde burada,
I insangücü kaynağını da ikullanmalk suretiyle
her halde bu araştırmanın bize tekaddüm eden,
Cumhuriyet Senatosunda yapılması yararlı
olur giiibi geliyor bana.
Bir /başka husus; bu cümle den olmak üzere,
kaynakların fiyatıyle ilgilidir.
.Petrol fiyatı sorunu :
Petrol fiyatı hususunda 'burada hiçbir tariz
de bulunmak istemiyorum. Zaten başından be
ri Hükümet bu hususa gereken ilgiyi gösterme
miştir. Örneğin; daha 2,60 dolar varil başına
fiyat üzerinden, 50 veya 60 sentlik bir zam talefbi - galiba Irak tarafından - müteakiben ta
fiyatın 5,15 dolara çıkması ânına kadar - öyle
zan ediyorum ki, bunun geçici bir konjonktür
olduğu veyahut ibir petrol savaşı - savaşı da
değil - geçici bir petrol muharebesi olduğu
kanısı galiba Hükümette vardı. Oysa burada
bir petrol muharebesi değil, bir petrol sava
şının da ötesinde, bir iktisadî kaosta her ülke
nin yerini bulması cehcli vardır. Bunu da sizle
re arz etmek istiyorum. Bizim bakımımızdan
da, durumun çok ümitsiz değil, hattâ biraz da
şanslı unsurlar ihtiva ettiğini, burada belirt
mek ihtiyacını duyuyorum.

Ben bir başka tabloyu daha yüksek huzur
larınıza arz etmek istiyorum. Aslında Türkiye
bunların hiçbirine hacet kalmaksızın, su po- j
tansiyelinden em geniş anlaımda yararlanma
'TPAO'nun takriben varil başına maliyeti 2 do
olaınağiina sahip şanslı ülkelerden biridir. Mev
lar civarındadır. Çeşitli fiyat dalgalanmaları
cut su potansiyeli, 90 milyar kilowat - saat
karşısında Ibu miktar, bu rakam az - çok bir ku
enerji üretimime 'elverişlidir. Biz bunun sadece
yudan öteki - birkaç kuyu müstesna - sabit ka
% 2,5 oranından enerji elde etmekteyiz. Ama
lır ve fazla bir değişiklik 'göstermez. Ama
İsveç'te -bizden çok daılıa fazla su kaynakları
1 . 1 . 1974 tarihinde, Basra hampetrol afişe fi
olduğu talimin edilen veya 'zannedilem İs
yatı 13/65 dolar olup, bundan bâzı tenzilâtları
veç'te - 80 ımilyon lkilowat/saat cmerji üretimi
yaptıktan sonra geriye kalan 11 ilâ 12 dolar
ne elverişli olan su potansiyelinin % 47 si;
üzerinden eğer yabancı petrol şirketlerinin va
İtalya'da % 67 si, Fransa'da, % 61 i, İsviçre'de
ril başına maliyetini de 2 dolar kabul edersek;
% 63 ü, Yugoslavya'da % 11 i jkullamlır. Şu
şu halde biz kendilerine varil başına 10 veya
halde, her şeyden evvel, 1963 yılında devreye \ 11 dolar havadan, hiç yoktan bir kâr marjı tagiren ve bize plânlı dönemi vâdeden Birinci • nıımaktayız. O halde; bu kendilerinin 2 milyon
— 199 —
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ton civarında ürettikleri petrol karşılığında
eğer 200 milyon dolar eder ise, 'bundan vergi
payı .1/8 oranında Devlet hissesi düşüldüğü za
man, ortalama 100 milyon doları nasıl trans
fer edebiliriz ?
'Soruya bir transfer..meselesi olarak bakmak,
aslında enerji konusunu hafife almak demek
tir. Soruna bir transfer meselesi, bir tediye bi
lançosu meselesi, biriken yabancı sermaye kâr
larının transferi meselesi olarak bakmak demek,
enerji sorununu anlamamak demektir. Şöyle
ki; eğer kendilerine bir kararname ile veyahut
Türk Parasının Kıymetini Korama Kanunu
veya ona 'müsteniden çıkarılan 17 sayılı Ka
rarname ile kendilerine bu paranın Merkez
Bankasındaki bir fonda biriktirilmesi, fakat
katiyen yurt dışına transfer- edilmemesi hük
me bağlanır ise, bakınız arkasından hangi so
runlar doğabilir:
Evvelâ bu, geleceğe ait bir tezyid-i sermaye
kararnamesi mahiyetinde olur. Çünkü, kendisi
ne yeni kuyular açmak, yeni petrol üretme
olanakları tanımak ve yine yüksek fiyattan
aynı petrolü satmalmak; yeni kârlar ve bu ye
ni kârları tekrar petrole dönüştürme anlamına
gelir.
.Şu halde, bu konuyu aslında bir kararna
me ile değil - eğer önümüzdeki dönemler elve
rirse - Yüce Meclisin de onaylamasını ümidede
ceğimiz şekilde, herhalde bunu bir kanun mad
desiyle ele almak ve petrolde mütekabil hak
ların yeniden bir esasa ve kıstasa bağlama me
selesi olarak ele almak gerekecektir, zannedi
yorum. Bunun kararname olarak hallinde çok
derin ve son derece sakıncalı durumlar hâsıl
olabilir ve bu bir petrol kapitülâsyonu şekline
de dönebilir.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, (bir dakikanızı is
tirham ederim: İki dakikanız kaldı, lütfen gö
rüşmenizi toparlayınız.
NEJAN ÖLÇMEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, görüşm'emi iki dakikada toparlayaca
ğım, özür dilerim, biraz evvel (bitirmeyi ister
dim.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
Fuel - Oil yahut petrol müştakatma ait hedef
lerin gerçekleşme ile mukayesesini yaparak,
sözlerime son vermek istiyorum.
1967 yılında, Birinci Beş Yıllık Plânda ön
görülen Fue] - Oilin enerji üretimindeki payı
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% 11 idil ve % İ l i n üstüne çıkılması katiyen
öngörülmemiş ve hattâ önleyici tedbirler, yıl
lık programlar ve eklerinde ileri sürülmüş idi.
Oysa ki, 1967 yılında gerçekleşme % 25 oldu
ve bu sadece 1967 yılında Ambarlı Santralinin
devreye girmesiyle birdenbire vukuibulan bir
olay olarak karşımıza çıktı. Nitekim 1963'te
% 7,5; 1964'te % 7,1; 1965"te '% 9,1; 1'966'da
% 8,7 oranlarında akaryakıt veya Fuel - Oilden
enerji üretme payı idi. Ama bu 19-67'de birden
bire plân hedefinin üzerinde de, Ambarlı Santra
linin devreye giranesiyle % 25 oranına çıktı.
Şimdi kısaca, eğer bir dakikam kaldı ise Sa
yın Başkanım, araştırma yapılması hususunda
kararı Yüce Meclise terkederek, ben konuşma
mı ibitirirken bütün hu (konuları veya bu sakın
caları araştırma veya araştırma sonuçlarına
bağlı olarak yürütmenin ötesinde, ilgili Devlet
dairelerine bugünden itibaren incelemeye gi
dilmesi ve onların hu konuya, fbiraz daha ciddî
eğilmeleri lâzımgeldiğine kaniim.
'Hepinizi saygılarla selâmlarım, Sayın Baş
kanım. (O. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öl
çen.
iSöz sırası Millî .Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Korkut Özal'm.
Buyurun Sayın Özal.
M. S. P. GRUBU ADİNA. KORKUT ÖZAL
^Erzurum) — Mulhterem Başkan, yüce Meclisin
değerli üyeleri;
Üzerinde müzakere yapmakta olduğumuz
enerji ve petrol konusu sadece 'ekonomik değil,
(belki onun çok ötesinde siyasî ve hattâ sosyal
(boyutları bulunan bir konu. Ben Millî Selâ
met Partisi adına önce konu hakkında görüş
lerimizi arz edeceğim, arkasından da verilen
önerge hakkındaki teklifimizi huzurunuzda su
nacağım.
iKanaatımca enerjinin önemi hâlâ anlaşıla
bilmiş değildir, üzerinde bu kadar konuşmuş
olmamıza rağmen. Meselâ şunu söyleyebilirim
ki, eğer Türkiye'yi daha ucuz bir memleket
yapmak istiyorsak Türkiye'ye daha çok enerji
kullandırmaya mecburuz. Eğer Türkiye'yi sos
yal bakımdan da'ha dengeli bir memleket yap
mak istiyorsak, yine Türkiye'nin enerji ^kullan
masını yükseltmeye mecburuz. Çünkü enerji,
bir milletin fertlerinin de, kül olarak bütün
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memleketin de üretim gücünü büyük ölçüde ar
tıran bir unsurdur.
Sadece bir rakam vereyim, bugün adam ba
şına Türkiye bütün enerji
çeşitlerini alırsak
600 kilogram petrol eş değeri bir enerji kulla
nıyor. Diğer memleketler arasında, bunun 10 15 misli kullananlar var. Meselâ, Birleşik Ame
rika Devleti, ki en yoğun enerji kullanan mem
leketlerden biridir, adam başına Türkiye'nin
14 misli enerji kullanıyor. Adam başına bir ton
enerji kullanışı bir insanın üretim gücünü 100
misline çıkarıyor. Millî gelir de buna paralel
olarak kullanılan enerjiyle orantılı bir şekil
de yükseliyor.
OECD memlekeıtlerinde yapılan bir ankete
göre, kullanılan her kilogram petrol basma
millî gelirde yarım dolarlık bir artış sağlanı
yor. Ddavısıyle enerjiyi iyi bir şekilde temin
edebiMiğ'.miz ve eneriiyl memleket, ekonomisi
nin önümde götürebildiğimiz müddetçe ekonomi
canlanıyor, gelişiyor ve fakirlik fasit dairesin
den çıkışla bir yol bulunmuş oluyor.
Nitekim, bugün sanayi bakımından kalkın
mış bütün memleketlere bakarsak, bunların hep
si enerji
meselelerini temelde
halledebilmiş
meml eketl erdir.
•Sosyalist memleketlere de, komşularımız da
dahil, dikkat ettiğimiz zaman, bunların enerji
sektörüne en büyük ağırlığı verdiklerini gö
rüyoruz.
Türkiye'mize gelecek olursak; Türkiye'de
tenkit etmek mümkündür, geçmişi bilhassa, ten
kit çok kolaydır; fakat şartlarla beraber koydu
ğumuz zaman geçmişte çok da kötü olmayan;
fakat daha iyi olması her zaman mümkün bir
enerji gelişmesi göstermiştir.
Ben burada, bir noktayı da sayın üyelerimi
ze arz etmek isterim. Umumiyetle kullanılan
tâbirde elektrik enerjisiyle toplam enerji birbi
riyle bazen karıştırılıyor. Türkiye'de bugün
elektrik enerjisi, kullandığımız toplam eneriinin % 8'i civarındadır. Yani Türkiye'nin kul
landığı bütün enerjiyi bir araya, koysak, bu
nun içinde elektrik olarak kullanılan kısım
% 8 ilâ 10 civarındadır. Türkiye bu elektrik
enerjisinin dışında çok büyük bir enerji istih
lâki yapmaktadır.
Bütün bunların hepsini bir arada koyar
sak, Türkiye 1962 senesinde 14 milyon ton pet-
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rol eş değeri enerji kullanırken, 1973 senesinde
'bunun tam iki misline çıkmıştır. Yani bu ka~
'baca, 11 senelik bir dönemde iki misli artıştır.
Yapılan tahminlere göre, Üçüncü Beş Yıllık
Plânın perspektifinde yapılan tahminlere göre,
buıgün 28 milyon petrol eş değeri civarında olan
bu enerji kullanmamızın 198*7'de 76 milyon to
na çıkacağını da ümit ediyoruz.
Bu hızlı bir artıştır. Tabiî bu hızlı artışda
demin Sayın Halk Partisi sözcüsünün ifade et
tiği bir sürü mesele var. Ben bunları burada
münakaşayı mümkün
görmüyorum.
Kaynak
dengesi problemi var; tüketimin daima önün
de gidilmesi proiblemi var; ithal enerji prob
lemi var; bir de enerji organizasyonları prob
lemi var.
Bunların yanında, bir de eneriinin Türkive
iç'n büyük önemi, enerji ekonomimizin bütün
seiktörlerini etkiliyor. Etkilemediği şöyle böy
le bir sek f ör yok. Nitekim, so n aylarda gördü
ğümüz elektrik enerjisi kısıntılarının ekonomive ne kadar büvük tesir ettiğinin hesabını da
hi yapmaktan bir ölçüde âciz kalmıştır ilgililer.
Enerji meselesinde ikinci bir prohlem, veri
len müspet veya menfî bir karar 10 - 15 senelik
istikbalimizi etkiliyor. Eğer karar müspetse, 15
senelik bir istikbalde rahat ediyoruz; menfî ve
ya yetersiz bir karar da verdik mi, 10 - 15 sene
onun. sıkıntısını çekiyoruz. Dolayısıyle bugün
biz, lP74'ün başında konuştuğumuz zaman unut
mayalım ki, 5 - 10 senelik geleceğin meselele
rini. artık çözme imkânlarını da. bir ölçüde eli
mizden kacırmışızdır. Bugün verilecek kararla
rın müspet neticeleri enerji sektöründe en asın
dan 8 - 10 senede alınabiliyor.
Bunları yan yana koyduğumuz zaman ener
ji ekonomisinin anahedefi, ki ben enerji eko
nomisinin anapolitika hedefi ne olmalıdırı şöyle
tarif ediyorum :
«Memleket ekonomisinin ihtiyaç duyacağı
miktar ve şekildeki enerjiyi istenilen zamanda
ve yerde ve millî menfaatlerimizle ahenk ha
lindeki en uygun maliyet terkibinde temin et
mektir.»
Şimdi bakalım bizim geçmiş yıllarda uygu
ladığımız - ki geçmiş yıllarda bir plânsız dev
re vardır, bir de 1962'den sonra plânlı devre
vardır - bu politika, genel enerji politikası aca
ba bunu sağlamış mıdır?
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önce şunu söylemek durumundayım ki,
Türkiye'nin enerji politikasının, ben vazıh ve
açık bir şekilde hiçtir zaman tespit edilebildiği
ni göremedim. Bu bir politikanın yokluğuna işa
ret etmez; fakat en azından bir politika üze
rinde bütün ilgililerin aynı anlayışta olmadık
larına işaret eder. Politikamızı değerlendirecek
olursak, uygulanmış olan politika, genel haıtlarıyle, meseleler müzmin hale gelip zorlamadık
ça çözüm aranmamıştır. Yani bizim geçmişte
ki uyguladığımız politikanın anavasfı budur.
Meseleler kapıya gelmiştir, ekonomi zorlanmış
tır ve 'ondan sonra bu meselelere tedbirler
'aranmaya 'başlanmıştır.
Bir hatıramı nakledeyim. 1962 senesinde.
Aşağı Fırat Havzasının etüdünü yaptım. Ke
ban Barajının altındaki kademelerin etüdünü
yaparken, burada çok büyük enerji kademeleri
olduğunu tespit ettik ve 1962 senesinde yazmış
olduğum bir etüt raporunda aynen şu cümleyi
yazmış idim : «Keban'ın altındaki ikinci hid
roelektrik tesise en geç Keban'ın başlamasın
dan 3 - 4 sene sonra başlanması mecburiyeti
vardır, Türkiye'nin elektrik enerji ihtiyaçları
nı karşılamak için.» Bu yazı 1962'de yazılmış
tır. Sene 1974'dür, hâlâ bu kademeye, ki Karakaya barajıdır ve Keban'dan çok daha rantabl
biı* ünitedir, (başlanabilmiş değildir.
Bunfu incelediğim zaman niye böyle
oldu
diye düşününce yüzlerce mesele çıkıyor orta
ya. Bnnun içimde teknik sebepler var, bunun
içinde bir ölçüde bürokrasi var, en büyük prob
lemlerimizden biri bürokrasi var. öyleki bu
gün bu yerli en büyük enerji kaynağımızı hâ
lâ değerlendirebilmiş değiliz.
Bugün yakıt ekonomimiz ki buna dokunul
madı, biraz evvel gündem dışı yapılan konuş
malarda DoSıı Anadolunun yakıt meselesine te
mas. edildi. Yakıt meselesini enerji meselesin
den ayırmak mümkün değildir, onun ayrılmaz
bir cüzüdür. Yakıt meselemiz de benim kanaa
ttim tamamen kendi kaderine terkedilmiş bir
durumda ve bugün Şarkta yakıt mevzuunda
Türk halkına güvenilir bir yakıt temini zanne
diyorum hâlâ ve belki uzun yıllar çözülebile
cek bir problem olmakta devam ediyor.
•Geçmiş politikanın en güç
noktalarından
biri de Türkiye her yıl çok daha fazla mik
tarlarda enerji ithal eder hale gelmiştir. Yüce
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Meclisin sayın üyeleri bu hususta bilhassa dik
katlerinizi çekmek istiyorum. 1969 senesi Tür
kiye'nin enerji ithali bakımından en minimum
olduğu senedir. 196'9 senesinde Türkiye'nin ener
ji ithali toplam enerjisinin % 16'sı idi. Yüz ener
jinin 16'sını ithal ediyorduk, % 84'ünü kendi öz
kaynaklarımızdan çıkarıyorduk. Bu sene, 1973
senesinde toplam enerji kullanmamızın % 30'aınu ithal ettiğimizi tahmin ediyoruz, belki bu
rakam biraz daha artacak. Bunun tabiî tehlike
li bir inikası da dış ödemeler dengemizedir. 1969
senesinde toplam ithalâtımızın % 5'ini enerji teş
kil ediyordu. Bu sene bunun % 20'yi geçtiğini
tahmin ediyoruz. Türkiye toplam ithalâtının
% 20'sinden fazlasını enerjiye ödemiştir.
Ben şunu ifade etmek isterim ki bu rakama
netrole yapılan son zamların hiçbiri dahil de
lildir. Petrol fiyatları son aylarda biraz zam al
mıştır fakat senenin ortalamasını alırsak bu
c°'k mâkul fiyatlarla yapılmış bir ithalâttır. Son
OPFO kararları petrol fiyatlarında, net fiyat
larda dört misline yakın bir artış gösteriyor. Bu
artışın da Nisamdan sonra- yeni bir artışla des
tekleneceği söyleniyor. Bu durumda Türkiye'
nin, değil Türkiye bugün dünyanın en endüstrileşmiş memleketleri İngiltere, Japonya gibi
memleketlerin dahi dış ödeme dengeleri bozul
mak durumundadır. Bu hususu da çok büyük
bir nokta olarak göz'önüne almak durumunda
yız.
Bütün bu durumu ile enerjiye
baktığımız
zaman enerji Türk ekonomisine hız veren,
Türk ekonomisini ileriye doğru süren bir sek
tör olma durumunda iken, maalesef bu vas
fını hiçbir zaman temin edememiştir. Hattâ ben
çoğu zaman, bilhassa son yılda enerjiyi ekono
miyi tutan ve ileriye doğru gitmekten önleyen
bir ağırlık olarak görmekteyim. Bugün Tür
kiye'nin en büyük sanayi bölgesi olan İstan
bul - İzmit kompleksinde öyle sanayiler biliyo
rum ki enerji yetersizliğinden dolayı normal
r>rotasyonlarını, normal kapasite çalışmalarını
dahi götüremez durumdadırlar.
Enerji son aylarda görüldü ki bir ekonomik
silâhın ötesinde bir politik silâhtır ve bu politik
kullanmamn nereye kadar gideceğini de haki
katen bugün tahmin etmek mümkün değildir.
Avrupa devletlerinin son aylarda aralarında
yaptıkları toplantılarda enerji meselesinin anapolitikaların formüle edilmesinde mihrak teş202 —
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kil ettiğini görmekteyiz. Bu bakımdan öyle gö
rülüyor ki enerji bizim gibi gelişmekte olan
memleketlerde de çok daha büyük ağırlık teş
kil eden bir unsur olalbilir dış politikaların ye
niden gözden geçirilmesinde.
Bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Türkiye
geçmişte bir enerji politikası takip etmiştir. Bu
politika Türkiye'yi bugün bir yere getirmiş
tir. Getirdiği bu yerden daha iyi bir yere. gel
mek mümkündür ve mümkün olduğuna samimî
olarak inanıyoruz. Gelmemesinin tamir edile
bilir, tâdil edilebilir veya edilemez bir sürü se
bepleri de vardır. Bundan sonra da Türkiye
enerji mevzuunda, geçmişten çok daha mühim
(Miktarlar da büyük, meseleler de mühimleşmiştir) kararlar vermek durumundadır.
Muhterem Başkan ve değerli üyeler;
Şimdi önerge hakkında görüşlerimi arz et
mek isterim. Aslında önerge, benim kanaatı-mca
vaktinden biraz önce verilmiş bir önergedir. Bu
nu da müsaade ederseniz şöyle arz edeyim :
önergenin temel sorunlarına girdiğimiz za
man birtakım teknik meselelerin, ekonomik me
selelerin karşımıza çıktığını görürüz ve hattâ
benim kanaa'tımca çok geniş, teşkilâtın uzun
süre üzerinde çalışması gereken birtakım me
seleleri Meclis tarafından incelenme durumuna
•getirmeliyiz.
Enerji sektörünü yakından tanıyan bir kim
se olarak arz ediyorum, meselâ millî ekonomi
bakımından taş kömürü, linyit, su, petrol, odun
vs tezek ıgibi kaynaklar arasında en faydalı
dağılımın nasıl olduğu veyahut olması gerekti
ği sorunu aslında dinamik bir sorundur, her
zaman değişir ve buna o kadar çok faktör te
sir eder ki, bu sorunun cevabım aslında devamlı
olarak verecek birtakım programların geliştiril
mesi, elektronik programların geliştirilmesi ge
rekebilir.
Bunun dışında meselâ, «Türkiye'yi dışarıya
bağlı olmaktan nasıl kurtarabiliriz?» suali uzun
yıllar politik plâtformlarda konuşulmuş; fakat
bunun çözümünü bulmak için bu kadar geniş,
bir teşkilât yıllardır çalışmış ve çalışmakta ve
daha da çalışacak. Bunlar, çok geniş .teknik ve
ekonomik araştırmaları gerektiren konulardır.
Ben Meclis araştırmalarına inanan bir insanım.
Bugün dünyanın yerleşmiş bütün parlâmento
larında Meclis 'araştırmaları, değil sadece mec
lisin kendi kullanması için, memleketin ilim ve
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teknik çevrelerinin rahatlıkla, güvenerek kul
landığı dokümanları istihsal etmede hakikaten
kıymetli mekanizmalardır; fakat bu memleket
lerde bu teknik altyapı o kadar kuvvetlidir ki,
Meclis istediği bilgiyi, istediği detayda her an
temin edebilir.
Bu bakımdan biz Millî Selâmet Partisi ola
rak, bu mevzudaki bir araştırmanın, bilhassa
son enerji mevzuundaki dalgalanmaların Dev
let teşkilâtına inikası ve Devlet teşkilâtımızın
bunları da nazarı itibare alarak yapacağı ça
lışmaların neticesinde ortaya koyacakları yep
yeni görüşlerle nazarı itibare alınmasının daha
uygun olacağı kanaatmdayız.
53u bakımdan biz bu önergenin, söylediğimiz
şarta bağlı olarak daha ileriki bir tarihte ve
şartların daha uygun olacağı bir durumda fay
dalı bir araştırmaya yol açacağına inanıyoruz.
Durumu saygı ile arz ediyorum. (C. H. P. ve
M. S. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özal.
•Demokratik Parti Grubu adına Sayın özer
Ölçmen, buyurun efendim.
D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Demokratik Parti Grubu adına görüşlerimizi
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. Dünya'nm ve Türkiye'nin en önemli konu
larından birine Meclisimizin eğilebilme imkânını
yarattıkları için, önerge sahibi arkadaşlarımıza
teşekkürle sözlerime başlamak isterim.
Hızla gelişen teknoloji,
kıtaların ve insan
kitlelerinin birbirine son derece yaklaşması so
nucunu doğurmuştur. Bu sonucun
ekonomiye
yansıması da dünyanın bir bölgesindeki gelişme
lerin diğer bölgeleri de etkilemesini, yani bir
nevi ülkelerarası sosyo-ekonomik bağımlılığı zo
runlu kılmıştır.
Petrol üreten ülkelerin petrolü politik bir
silâh olarak kullanmaları üzerinde doğan eko
nomik kriz dünyamızı Japonya'dan Amerika'ya
kadar etkisi altına almış, sanayiin felce uğrama
sını, pahalılığı, işsizliği anormal ölçülere yükselt
miş bulunmaktadır.
Bu buhranın, Türkiye gibi gelişme çabası
içinde olan ülkelerin ekonomisine
yansımanın
daha tehlikeli neticeler yaratacağı tabiîdir. Hele
bu ülkeler Türkiye gibi enerji
politikalarını,
enerji denge ve âhenklerini iyi ayarlamamış
olurlarsa...
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Batı Avrupa'nın ekonomik camiasına katılma I Onu % 23 oranıyla linyit ve taşkömürü takibetmekte ve maalesef en arkadan % 3,7 gibi cüzî bir
hazırlıkları içinde olan ülkemiz, elektrik enerjisi
oranla hidro - elektrik enerjisi gelmektedir. Türki
tüketiminde ve üretiminde Avrupa'da maalesef
ye'nin coğrafî yapısının hidro - elektrik enerji
sonuncu durumundadır. Federal Almanya bizim
teminine bu kadar müsait olmasına rağmen, bu
26 mislimiz, Fransa 15 mislimiz, İspanya 6 mis
oranın düşüklüğü üzerinde muhakkak durmak
limiz, komşumuz Bulgaristan dahi 2,5 mislimiz
gereklidir. Burada hidro - elektrik enerjiden
elektrik enerjisi tüketmektedirler. Bunu yılda
% 3,7'liik bir onanda istifade edişimizin hatır
fert basma tüketilen enerji cinsmden hesaplar
lattığı bir hususa temas etmeden geçemeyece
sak, Yugoslavya ve Yunanistan'ın ancak beşte
ğim.
birine, Bulgaristan'ın ise onbirde birine düştü
ğümüz görülecektir.
İlgililer, yetkililer, hattâ sayın bakanlarıımız, elektrik ve enerji buhranım ve -silkintisi
Sayın milletvekilleri, enerji sorunu ülkemiz
ni kuraklığa bağlayacak:, yağış <o!l(nı>aıdığı içim
de sanayimiz anahammaddesi olarak taşıdığı
(barajların
dolmadığını ve bu yüzden elektrik
önemden başka, köy ve kasabalarımızın
nura
istihsal
edileoiiediğ'inii
-söyleyecek derecede yakavuşturulması zorunluluğu açısından da içtimaî
mıltılmışlar ya da yamıillmışlardır. Türkiye'deki
bir ağırlık taşımaktadır. Bugün 40 bin köyümü
zün ancak onda biri ışığa kavuşturulabilmiştir. I enerjimin sadece % 3'ünün barajlardan ve hid,ro - elektrik santrallilerimden temıim edildiği bir
Uzay çağında olan dünyamızda köylerimizin
memlekette, yağmur yağmadı diye elektrikleyüzde doksanının mum ışığında yaşaması çok
rlim
kısıtlanması ancak bilgisizlikle ifade edıileacıdır. Demokratik Parti olarak, yapılacak araş
biliir. (D. P. iSimlarımdan «Bravo» sesleri.)
tırmada anakonul ardan birinin, köy elektrifi
kasyonuna getirilecek kolaylıklar ve enterkonekYapılan araştırmalar, ülkemizin hidro te sisteminin köylere indirilmesi olmasını arz ve
<elektrik enerji (kapasitesiinim 65 milyar kilovat
teklif ediyoruz.
saat civarında olduğunu göstermektedir. Bu
Büyün binlerce köyümüz, dişlerinden tırnak
kapasüte, bugünkü üretimimizin altı
katma
larından artırdıkları vüzer bin liraları TFK
tesittir. Yakımda devreye girmesini sabırsızlıkla
veva TEK'e bağlı bankalara ödemişler ve yıllar
beklediğimiz Keban, ful çalıştığı takdirde bu
dan beri elektrik müteahhidinin köylerine uğra
kapasitemin ancak onda, biri kullanılmış olacak
masını beki em ektedirler.
tır. Demokratik Parti olarak âtıl hidro - elek
Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki enerji ih
tiyacı artış hızının tespiti de önemli bir konu
dur. Demin Sayın özal burada bu konuya biraz
temas ettiler; resmî ve plân rakamlarına göre bu
hız yılda % 12 civarındadır. Fakat bugüne ka
dar yapılan perspektiflerin yanıldığını ve bu
günkü sıkıntıda bu yanılgının da büyük bir rol
oynadığını bilhassa hatırlatmak isterim. Zira,
toplumlardaki çeşitli gelişmeler her zaman teorisyenlerin masa başında çarpmaya
alıştıkları
«fî» katsayısında olmamaktadır. % 12 artış
hızı, sanayileşmesini tamamlamış ülkeler için ge
çerli olabilecek bir orandır. Türkiye'nin ise ka
payacağı mesafe ç"ok büyük olduğu için, bu hızın
yılda en az % 20 civarında hesaplanması gerek
lidir kanaatindeyiz.
Bugün enerji sorunu petrolle grift bir man
zara arz etmektedir. Türkiye'de tüketilen birin
cil veya primer enerji kaynaklarının başında
% 40'm üstünde bir oranla petrol gelmektedir.
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trik kapaısiteraıizıiln ele en veriımili biçimde istifa
deye sunulmasının yollarınım araştırılmasını arzu etımekteyiz. Demlim kıymetli konuşmacı arkudaslarım babsıeittiler, Karakaya gibi, Cey
han üzerindeki veya düşünülmüş olan diğer
projelilerin bir an evvel ettüt ve inşaat safhasına
geçilmesini arzu etımeıkıfce olduğumuzu burada
beyanı eltmielk isterilm. Zira hidro - elektrik
santrallilerinin yapımınım müddeti ortalama olarak beş seneyi geçmektedir ve maalesef, önü
müzdeki misallerden, hatırlamak mecburiyetin
de olacağımız üzere, hiçbiri de söyleniliem za
manda bitmemektedir. Keban'da vaade dilem
'zamıanı çok taş/maştır. Bunda teknik zorunlu
luklar vardır. Karatilk yapı yüzündem doldu
rulması icabedem mağaralar ve başka engeller
ortaya çıkmıştır. Bunları da toleransla karşılamıaik lâzım; fakat beş sene hesaplandığı za
man, biran evvel etüt ^edilmiş projelere başlamılması -gereği lortaya çıkmaktadır.
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Buraıdı, siyasî düşünce ve iktidar değişik
liklerini, birçok teslisin gecikmesinde rol oy
madığını -üzüntüyle belirtmek isıberıilm. Bugün
ihtiyaca kâfi geimıeıyen barajların ve santral> lerin bir zamanLar temıelle'rti atılırken, «Bu ka
dar -elektriğe nıe ihtiyaç var camım; bu elektri
ği toprağa mı gömecek bu iktidar!» Diyen mu
halefet zihniyetinin tarihe gömülmüş olmasını
temenınli etmekteyiz Demokratik Parti olarak.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin ener
ji problemi etüt edilirken, üzerinde hassasiyet
le durulacak konulardan biri de muhakkak ki
petroldür. Primer enerji kaynaklarımızın %
40'ının üzerinde bir oranla başta gellien petrol
ürünleri, termik santrallerimizde de % 57 ile
kömürden önde gelmektedir. Petrol ihtiyacı
mızın ancak üçte binini kendi kuyularımızdan
ve maalesef bu üçibebıiılin de ondahilrini millî
şirketimiz otlan Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı tarafından çıkardığımız, son ve muh
temel petrol fiyat artışları karşısında dışarıdan
hampetrol ithali için yılda 600 ilâ 800 milyon
dolar ödemıemıiz mecburiyeti ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Buna bir de çelik ithalâtı mecbuıtiyetimizi ilâve edersek, bu meblâğ, tüm ih
racatımızın karşılığına eşit bir mıeblâğa gel
mektedir. Her halde yıllardır yurt dışındaki
vatandaşlarımızın binhir meşakkatle - biriktirip
yolladıkları döviz rezervlerini birkaç yılda bu
petrol müsrifliği içinde harcamak yolu seçilmeyecektir.
Batılı ülkelerde ciddî ve gayrlciddî birtakım
enerji tasarrufu tedbirleri alınmış ve alınmak. tadır. Bizde bu yolda olumlu ve uzun vadeli
bir etüt yapıldığı kanaatinde değiliz. Vakıa
dairelerin mesaiye başlama saatleri değiştiril
di, reklâm ışıkları yasaklandı; fakat biz daha
ciddî, uzun vadeli tedbirlerin düşünülmesi ve
abraması gereğine inanıyoruz.
Demokratik Parti olarak, petrol
reformu
tasarısında söylediğimiz üzere, petrol kaynak
larımızın ve rezervlerimizin araştırılarak yerüstüne çıkarılması aınıaprensip olmalıdır. Bunun
yolu üzerinde polemik açmak, koyu bir devlet
çilik kompleksinden kurtulmak zamanı gel
miştir. Aramaya ayrılacak finansman kaynak
ları güçlendirilmelidir ve buna öncelik veril
melidir. Bunun yanı sıra deniz sondajlarına
da gereken önemin verilmesi icap ettiği kanaa
tindeyiz.
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Diğer yandan petrol sarfiyatını
azaltacak
tedbirler birbirleriyle bağlantılı olarak kısa ve
uzun vadeli olarak planlanmalıdır. Bu arada
fuel - oil ile çalışan termik santraller yerine lin
yit santrallerine geçilmesi teklifinin ağırlık ka
zandığı bir gerçektir. Elbistan'daki büyük lin
yit rezervlerimizin biran evvel işletilmesi gere
ği doğmuştur. Bu rezervlerin işletilmesinin
kârlı ve iantabl olacağı kesin ise, bunu kalka
ve yurt dışındaki işçilerimize açık bir şirket
haline getirip, süratli bir finansman ve işlet
mecilik temin edilmelidir. . Yoksa Devletin, şiımdiye kadar alıştığımız bürokrasi zihniyeti içinde
yıllarca sürecek bir bürokrat çarkı içinde bu
rezervlerin de heba edilmesine göz yumamayız.
Bu suretle hem petrol tasarrufu, hem âtıl lin
yit kapasitesinin devreye sokulması, hem de
yurttaş tasarruflarının değerlendirilmesi imkâ
nı doğacaktır.
Avrupa kendi kömür rezervlerinden, 'maden
işçiliğinin çok pahalı oluşu ve Avrupa'lmm ma
dene girmeye tenezzül etmeyişi yüzünden istifa
de 'edememektedir. Bizde iye henüz o ekonomik
ve sosyal ortama ıgelinmemiştir; tersine biz Avru
pa'ya maden işçisi ihraç etmekteyiz. Diğer pet
rol tasarruf yolları da aranmalıdır, petrol yakma
yan kitle ve yük taşıma araçları tercih edilmel'.d'ir. Petrolün naiki'nde, petrol harcamadan boru
nakil hatları, pipe - lineler kurulması etüd edil
meli, 'demiryolları daha cazip hale getirilmelidir.
Yakında ilân edilecek olan petrol zammında
da hayatı iğneden ipliğe daha da pahaMandırmayacak ve zarurî maddelerin nakliyesine fazla
yansımayacalk 'kademeli bir zam yerinde olacak
tır •kanaatindeyiz. Aksi takdirde, her maddenin
fiyatında nakliyeden dolayı anormal artışlar hal
kın sırtına bildirilmiş olacaktır.
Bu arada ziraî müstahsil için gerekli mazotun
zam dışı bırakılıp bırakılmayacağının araştırıl
ması ve bu suretle, buğday ve pancar gibi temel
ziraî ürünlerin petrol zammından etkilenin esinin
önlenmesi de geniş halik topluluklarını ilgilendire
cek bir konudur. Hele son yıllardaki kuraklık ve
ziraî ürünlerin fiyatlarının dünya piyasasında
hızla yükselişleri düşünülürse, petrol zammının
kademeli olarak ayarlanması zarureti iyice önce
lik kazanacaktır kanaatindeyiz.
Sayın milletvekilleri; Dünyada, petrol, kö
mür ve hidroelektrik rezervlerinin, hızla artan
enerji ihtiyacı dolayısıyle kısa zamanda enerjinin
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tükeneceği gerçeği karşısında yeni bir enerji
kaynağı olarak nükleer enerji aktüalite kazanmış
bulunmaktadır. Her ne kadar şu anda Dünya
elektrik üretiminin ancak % 3'ü, nükleer enerji
üreten altom «amirallerinden karşılanmakta ''ise de,
Ibu oranın 1985 lerde % 25'e, 2000 yılında da
% 50'ye ulaşacağı batılı kaynaklarca ve bil'ım
adamlarınca da hesaplanmaktadır. Ülkemizde bu
teknolojiyi hesaba katacak çalışmalar yapılması
Meclis araştırmasının konularından biri olmalıdır
Nükleer bir santoalin proje, fizibilite, etüd ve in
şası on yıla yakın bir zaman almaktadır. Şu anda
Türkiye Elektrik Kurumunda «Nükleer Enerji
Dairesi» kurulmuş ve 'başına kıymetli, genç, ihti
sas sahibi mühendis arkadaşlarıımız getirilmiş bu
lunmaktadırlar. Buna rağmen Türkiye Elektrik
Kurumunun ilgili bu dairesinin iki senedir yaptı
ğı çalışmalar ancak; devreye 1983 - 1984 yılların
da sokulma ihtimali olan ye gücü 600 megavat
kadar ve o (seneler için küçük gelecek güçte bir
atom santralin'in sadece ihale şartnamesinin ha
zırlanması ile meşgul 'bulunmakladır. Yani 1984
rakamını dahi ben çok iyimser bir rakam bul
maktayım, Türikye'de ilk atom reaktörünüm ku
rulması bakımından. Halbuki, Hindistan'da ve
Bulgaristan'da bile şu anda devreye girmiş bulu
ıran atom santralleri mevcut bulunmaktadır.
Bu konuya da ağırlık verilmesi ve inceleni n es'
gerekmektedir. Her ne kadar Türkiye'deki Uran
yum 235 ve 'toryum rezervlerinin bu konuya .yete
cek büyüklükte olmadığı tahmin edilmekte ise
de...
BAŞKAN —• Sayın Ölçmen, bir dakikanız kal
mıştır efendim.
ÖZER ÖLÇMEN (Devamla) — Teşekkür
ederim, bağlıyorum Sayın Başkan.
Nükleer enerji konusuna gereken ehemmiyetin
verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Bütün bu konuların müştereken bağlı olduk
ları husus; Türkiye'de teknik eleman sorunudur.
Çünkü, bütün enerji sakıntısını giderecek etüdleri, plân ve 'tatbikatları yapacak olanlar Türk tek
nik elemanlarıdır; fakat bugün kamu sektöründe
maalesef teknik eleman 'istihdam etmek imkânsız
bir hale gelmiştir. Ücretlerdeki düşüklük, çalış
ma imkân ve santiarının tatminkâr olmayışı, tek
nik elemanları büyük ölçüde kamu sektöründen
ayıracak bir durum yaratmış bulunmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, >s(onuç olarak; enerji
kaynaklarımızın en ucuz, en rasyonel ve pantabl
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bir şekilde 'kullanılmasını temin için enerji poli
tikamızda bir koordinasyonun gerekli olduğuna
inanıyoruz. Çeşitli faktörler, insan gücü, petrol,
kömür, nükleer hidrolik enerji birbiriyle ahenk
içine sokularak ülkemiz için en yararlı bir plân
lamanın 'süratle geliştirilebilmesi için Demokratik
Parti olarak bu Meclis araştırmasına müspet oy
vereceğiz.
Hepinizi saygılarımla «selâmlarım. (D. P. «sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
söz sırası Sayın Turhan Feyzloğlu'nun. Buyurun
Sayın Feyzioğlu.
C. G. P. GRUBU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ;
Enerji konusunu bütün yönleriyle ele alan
bir Meclis araştırması önergesi sunmakla ne kadar
faydalı bir iş yaptığımızı, sanıyorum ki, bugün
cereyan eden şu seviyeli ve gerçekten 'istifadeli
müzakere dahi göstermiştir.
Meclis araştırması önergelerini erken 'verdiği
mizden, zamansız verdiğimizden bahsedildi. Fik
rine hürmet ettiğim ve geçen dönemde açılmış
olan bir araştırma önergesiyle teknik eleman ola
rak düşüncelerinden çok yararlanmış olduğumuz
şevgjli bir arkadaşımız da bu konuya temas etti.
Fakat arkadaşlar, biliyorsunuz ki, Millet Mecli
sinin ilk 1 5 - 2 0 günü, bazen bir ayı, Meclis ko
misyonlarının. çalışması, kanun tasarı veya teklif
lerinin incelenmesinin bir zaman alması, Hükü
met kuruluşu ile geçen zaman ve hükümetlerin
mevcut tasarıları, Iteklifleri yeniden incelemek
•ihtiyacını duyması gibi sebeplerle boş geçer. Biz
geçen dönemlerden bu tecrübeyi edinmiş olduğu
muz için ve Yüce Meclisin toplanıp, Başkanın
ağcından «Görüşülecek bir konu olmadığından»
gerekçesiyle, haftanın üç günü görüşülecek bir ko
nu olmadığı gerekçesiyle dağılmasından eza duy
duğumuz için bu önergeleri verdik.
Gazetelerde belki arkadaşlarımızın gözüne ilişmiştir: «Türkiye'nin binlerce sorunu var ve milletvekiıllerimiz toplanıyorlar, görüşülecek konu ol
madığından dağılıyorlar.» tenkitleri çıktı. Defa
larca cılktı, çeşitli temayüldeki basında çıktı, Bu
gibi tenkitlere hak vermemek için de isledik ki,
Meclisimiz toplansın israf konusunu görüşsün,
geçen dönemde (şilindi karşımda oturuyor) böy
le bir komisyonun başkanlığını yapmış olan değer-
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M arkadaşım; milyarlarca liranın tasarrufuna im
kân vereceğini 'haklı olarak iddia ediyordu; yapı
lacak çalışmalar Meclis kararı haline bağlanabilse
idi, rapor oylansa idi ve direktif olarak verilebil
seydi...
Değerli arkadaşlarım, böyle 'bir hizmet yapalım
istedik. Geçen dönemlerde, bugün konuştuğumuz
konu ile ilgili, petrolle ilgili iki araştırma önerge
sini Yüce Meclis kabul etmiştir. O zaman da fbir
İktidar vardı; fakat Meclis araştırma önergeleri
iktidarları devirmek için verilmez. Bâzı arkadaş
lar bunu soruşturma ile karıştırıyorlar. Bu ne
bir gensorudur, herhangi bir bakanın siyasî so
rumluluğunu ortaya çıkarma teşebbüsüdür, ne de
Meclis 'soruşturmasıdır, yani bir hakanı sorumlu
tutma çabasıdır... Bu, Anayasanın deyimiyle «Bir
konuyu inceleme, araştırma, 'bilgi edinime; Mecli
sin bir konu üzerine eğilmesi» müessesesidir.
Bu açıdan, petrol sorununu bundan iki dönem
önce (bir defasında ve geçen dönem de önerge sahi'bi olarak getirdiğimde bütün gruplardan anla
yış gördüğümü hatırlıyorum; o günün iktidar par
tisi olan Adalet Partisi Grubu sözcüsü dâhil, oy
birliğiyle «İnceleyelim bu konuyu» denilmiştir
Getirdiğimiz konu petrol rejimi idi, Petrol Ka
nununda değişiklik yapılması ihtiyacı idi. Türki
ye'nin millî petrol politikasına engel olan 'bâzı
hükümler bulunduğuna inanıyorduk. Millî şirke
timizin ıbir (bölgede yabancı şirket 'muamelesi göre
rek 8 ruhsattan fazla almamasını kabul etmiyor
duk, 13 neü madde uygulaması söz konusu idi.
Petrol Kanununun arada, kısmen değişmiş olan
'bâzı hükümleriyle düzeltilmiş şikâyet konusu olan
hususları vardı (hepsi düzeltildi demiyorum,
ıbir kısmı düzeltilebildi.)
Bir boru hattı yapılmıştı, içimizde Türkiye
Petrolleri Genel Müdürlüğü yapmış arkadaşımız
var, Türk Devleti bu boru haitt1. için 360 milyon
Mra vermişti. Senede Devlete o gün 120 milyon
lira gelir sağlıyordu. Bugün yıllık geliri, yani
Devlete sağladığı gelir Ibelki 200 milyon liraya
ulaşmıştır. Satılması sö'z konusu idi; dedik ki :
«Kıymayın buna, yarısını satacaksınız, hem de
taksitle... Bunun 'bir gelir sağlama hedefi ile sa
tıldığı 'söyleniyor; hiç ocakta ısınmak için kapı ve
pencere sökülür de yakılır mı? Boru hattının ya
rı (hissesini satmak demek, ısınmak için kapıyı sö
küp ocakta yakmak demektir. 10 dakika ısınırsı
nız, ama sonra donarsınız. Bu kadar gelir getiren
bir tesis, üstelik de petrolle uğraşan herkes bilir
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ki, nakliyesine hâkim olan petrole hâkimdir. Nak
liyesini veremeyiz, Devletin kurduğu Ibir müesse
seyi satamayız. Boru halttı Devletin elinde kalma
lıdır.» diye 'Savunduk. Bu fikir bu gibi komisyon
larda bir millî 'anlayış hâkim olduğu için, Adalet
Partili değerli arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk
Partili arkadaşlanmız, başka partilere mensup 'ar
kadaşlarımız tarafından oy 'birliği ile (o tarihte
Komisyonun Başkanı ibir Adalet Partili idi) ka
bul edildi. O gün ibir teknisyen, bir başka genel
müdür satış fikrinde 'idi; ama o 'günkü iktidarın
genel müdürlüğünün yaptığı projeyi, ( sonradan
genel müdürü ve 'başka uzmanları çağırıp dinle
dikten sonra) komisyon oy 'birliğiyle elinin tersiy
le itti, boru battı satılamaz kararını verdi ve bo
ru halttı kurtuldu. M'eclis araştırması işe yarar mı,
yaramam mı? Yarar.
Değerli 'arkadaşlarım,...
HASAN SEVER (Çanakkale) — Kurultay
karan ile geçti.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamila) — Ku
rultay kararı ile mesele hallolmııyor, Meclis kara
rı ile halloldu.
Boru hattı Petrol Kanununun tadili konusun
da o komisyonun yine oybirliği ile kabul etmiş
olduğu (bâzı hususlar, aradan geçen yıllar zarfında
çok tartışılsa da, bu konu yine de bâzı asgari müş
tereklerde birleşmeyi sağlayabildi ve bugünkü
Petrol Kanunumuz 19 54'teki Petrol Kanunundan
bâzı noktalarda daha ileri ise ve bu noktada 'bü
tün partiler ittifak edebilmiişlerse, bir Meclis araş
tırmasının ortaya koyduğu reddedilmez gerçekle
rin bunda payı vardır.
Geçen dönemde açılan Meclis araştırması, bo
ru hattı tarifesi 'ile ilgiliydi. Sayın Korkut Özal
hatırlarlar, kendisinin TPAO Genel Müdürü ola
rak imzasını taşıyan bâzı yazılan da getirmek 'su
retiyle değerlendirdik, Bu komisyonun 2 üyesii
C. H P. li, 5 üyesi A. P. li, 1 üyesi de bizden
di. Biz önerge sahibi idik; «Yanlıştır bu uygula
nan tarife ve yabancı şirketlere yılda transfer
edilebilir 100 milyon liraya yakın para havadan
kaptınlmaktadır. Boru hattı ile ilgili bir petrol
nakliye vergisi konmak suretiyle bu aşın kâr mut
laka Devlet Hazinesine veya tarife yükseltilmek
suretiyle TPAO'nama'ledilmelidir.» görüşünü sa
vunduk.
8 kişilik komisyon incelemeler sonunda oybir
liği ile, (Riyaızî gerçekler reddedilemediği için)
kabul ederek derhal tedbir alındı ve o günün Hü-
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kümeti çok kısa Ibir zaıman sonra, Finansman Ka
nunu görüşüldüğü 'bir sırada Meclis araştırmasın
da oy birliğ'iyle varılan görüşü benimsedi ve 'bir
sayfalık 'bir önerge ile yılda 90 milyon lirayı aşan
Ibir gelir ısağlama imkânı bir Meclis araştırması sa
yesinde elde edildi. Yabancı şirketlere gidecek
bir para Türk Devletlinin Hazinesine girdi, dört
yılda; 'bunun 'toplamı 300 ilâ 400 milyon lira ara
sında değişir.

zim, enerji politikası olarak. O imanlarımız elden
gidiyor, vatan yaşanmaz hale geldikten sonra otu
rup dövünmenin faydası yok. Tarlaya gitmesi
lâzım gelen 'tezek, yani hayran gübresi yakıt ola
rak fcu'l'laniihyor Türkiye'de ve linyit madenleri
miz yeteri kadar değerlendirilmiyor. Bir aıkadaşımızm dediği gibi; «Güçlü kollarımız Almanya'
da kömür çıkarıyor.»

Değerli arkadaşlarım, işte biz bu inanışla ve
geçen dönemlerde yaptığımız (ki onları da döne
min Ibaşmda vermiştik) bu öneriler1!, tıpkı şimdi
'Olduğu g'bi Hükümet kuruluşunun tartışıldığı ve
Meclisin 'bir ay boş durduğu günlerde arz etmişti!1'
konuşulmuştu ve kabul edilmişti. O zaman (bütün
partiler kaibul etmişti, 'bu işi !bir partli meselesi 'ola
rak görmemişlerdi, kalbul edildi ~ve faydalı sonuç
lar verdi.

laka 'üzerine Meeii'sıimjizin eğilmeai gereken bir ko

Arkadaşlarım, 'emin olmanızı rica ediyorıvr
((ki önergelerimi zı'n üslûbundan da 'anlaşılır) b''Z
Ibir meselenin incelenmesine ve bâzı konularda r'yazî şekilde, reddedilemez şekilde ortaya eıkacafgerçeklerin Meclise, m(jilete ma!olmasında, hükü
metler üzeninde Meclisin (kim olursa o'lsun Hü
fcümet) bâzı 'kararların çabuk uygulanması zım
nında 'baskı yapabilmeğimde fayda sağlayacağı
düşüncesiyle ve Meclisin vakti boş geçmesin, fay
dalı işlere sarfedilsin diye bu önergeleri verdik
ve 'hakikaten de faydalı oldu Kabul buyursanız
da, kabul buyurmaısanız da, israfla ilgili, seviyeli
müaakereler Ye enerji politikası 'ile ilgili 'sözcüle
rin her 'birini dikkatle dinledim ve her birinin
getirdiği faydalı unsurlarla bu müzakereler fay
dalı oldu.
Enerji konusunda araşitirma ihtiyacını neden
duyuyoruz? Türkiye'de birinci, enerji kaynakla
rının nasıl kul]anılması gerektiği hususunda mut
laka daha açık Ibir görüşe, millî Ibir politikaya
ulaşmamız lâzımdır. Bir arkadaşımız doğru söy
ledi; enerji alanında bugün alınan karar 4 - 5 se
ne, bazaın 10 sene sonrasını, bazan daha sonrasını
(bağlıyor. O halde bu öyle konulardandır ki, mil
lete malolmuş millî bir politikaya ihtiyaç, var
dır.
Türkiye'de 'birincil enerji kaynağı olarak
(Elektrik ikincil enerjidir) ticarî olmayan odun,
tezek var, hidrolik kaynak var, su var, linyit var,
taşkömürü var, petrol var. Odun deyip geçmeye
lim, bir yakıt 'bir ısınma politikamız olmalı bi-

Dernek ki, Türkiye'de ısınma konusunda mut
nu var.
Su ve kömür kaynaklarım izm ithal malı pet
role nazaran mutlaka dalı i iyi değerlendiirilmeKİ
lâzımdır, biz 'bu önergemizi verdiğimiz zaman, 'bel
ki sabiden erkemin iş 'bir mânada,, çünkü gerçekler
belki ıbu kadar göze sıçrayacak noktaya gelmemiş
ti. Biz Tahran'da toplanan OÜ'itöC üyesi ülkeler'n, petrol ihraç, eden ülkelerin teşkilâtının, İran
Şalımın ilhamı ile petrol fiyatlarına % 100 zam
"apmarjmdan evvel bu önergeyi verin içi tik. 16
Ekimde yapılan zammı tak'ibeden 23 Aralık zam
mı ile, 3 'dş gibi kısa bir zamanda petrol fiyat
larında 4 misli 'artış oldu. Öylesine bir artış ki,
dünya ekonomisini altüst ediyor. Biz bu önerge
mizi verdiğimiz 'zaman meselenin ucu görünmüş
tü, petrol konusuna temas etmiş ve demiştik ki;
millî kaynaklarımız, su kaynağı, kömür kaynağı
dururken petrole, ithal malı hampetrole ağırlık
veren Ibir enerji politikasının zararları. meydan
dadır.
Ankara'da elektrik mühendisleri toplanmıştı,
mesleğin insani a n olarak feryat, ebm'işlerdi. Bu
nu da değerlendirdik, ilhamı biraz da o teknik
kongredeki vatansever teknik elemanların ortaya
koydukları görüşlerden almak suretiyle bu öner
geyi vermek lüzumunu hissettik. Petrolün düzen
li ve güvenilir şekilde temiininde gitgide güçlük
lerle karşılaşıldığı, hampetrol fiyatlarının başdöndürücü bir hızla arttığı, yerli üretimi arltıımanın
hayatî önem taşıdığı konularına dokunduktan son
ra, petrolün artık milletlerarası alanda açıktan
açığa bir dış politika, aracı olarak kullanıldığına;
Avrupa ülkelerinin, güçlü Japonya'nın Ortadoğu
politikasını 48 saat içinde değiştirme 'sonucunu
doğurabilecek kadar etkili bir silâh okluğuna dik
kati çektikten sonra, bu durumda Türkiye'nin
enerji kaynakları konusuna bir Meclis AraPtııması ile eğilmesinde 'zorunluluk vardır, demiştik.
208 —
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Değerli arkadaşlarım...
(C. H. P. sıralarından; «Bunları Kemal Demdr'e söyleyin» sesleri)
Kemal Demir bey arkadaşımıza gelince, ken
disi konuşmak imikânımı bulursa kendi' dönemin
de su ve kömür kaynaklarını geliştirmek için
nasıl çalışıldığımı, bir t'elk fuel - oil saıı/traıli için
izim vermediğini söyleyecektir elbette. (C. H. P.
sıralarından: «Gaz türbini de var» sesleri.)
Gaz türbini a y n hikâyedir, gaz türbinini de
anlatacaktır. Gaz türbini devamlı istihsal unsu
ru, değildir, yedektir. Biraız enerjiden .anlayan
gaz türbininin devamlı üretim unsuru olmadı
ğını bilir.
Değerli arkadaşlarım/ meseleye millî bir
plânda partiler üstîTbir zihniyetle bakaılım, be
raberce yüzde yüz ittifak edeceğimiz konular
var. .Su. ve kömür dururlken ham petrolle kalkın
ma ve elektrik enerjisi istihsali olur diyenler
varsa dahi (ki liem asla onlardan olmadım,
petrol daha ucuızken de) bugün aırttik bunun
taksini iddia edebilecek kimse kaürnıamüştur.
Bir yıllık ihracat dövizimiıziiın hemen tümü
ne yakınını ham petrole ödemeye mecbur oldu
ğunuz bir dönemde, Meclis olarak bundan daha
.önemli bir konu var imidir ki, /bumun üzerine eği
lelim dediğimiz zıaman, buna eğilmiyelim deınlebilsin? Bu, hayatî bir kontu halini almıştır. Bas
ra Körfezi ülkelerinin, yalnız Basra Körfezin
deki petrol üreticisi ülkelerin yıllık petrol .ge
lirleri 49 milyar dolara yükseldi. Sadece 3 :ay
önce 12 milyar dofliardı. Kuveyt kararlariyle 21
milyara çiktı, Aralık ayımda da 49 milyara çı/ktı.
Değerli arkadaşlarım, neredem geliyor bu ge
lirler? Özellikle hem sanayi ürünleri satmak im
kânına sahip olmayan çok sam'ayileçşmeımiş, ge
lişme halindeki ülkeler, hem de petrol (üreltemiyen bu durumdaki ülkeler bunun faturasını öde
mek durumunda kalabilirler. Belki sanayi ülke
leri şu veya bu şekilde zararlarımı kendi ihraç
edecekleri mıalların fiyatlarımı artltıraraik telâfi
edebilirler. Ama duş yardım adı 'altımda (gelişme
halindeki ülkelere kamu eliyle yapıdan yardımı
silip süpürecek kadar bir külfetim gelişmeye
muhtaç ülkelerin sırtına bu iki kararcıkla (16
Ekim ve 23 Aralıkta alınan kararlarla) yüklen
diğini dünya haykırırken, Türkiye'nin bir ha
yatî dâva ile karşı karşıya olduğu meydanda idi.
BAŞKAN — Sayım Feyzicğlu. bir dakikanı
zı istirham edebilir miyim?...
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) —Buyu
runuz «fendini.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma
süremiz dolmuştur. Sayın Feyzioğlu'nun ko
nuşmasının sonuna kadar Genel Kurulun ıyxhs •
maya devam eltmesi hususunu oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir efenlim.
Buyurunuz Sayın Feyzioğlu.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Te
fekkür ederim sayın Başkan.
Bir varili ham petrolden BasHa Körfezi ham
petrolü, 34 graviteli Arap tipli petrolden, ha
fif petrolden 1,75 dolar kâr alan, devlet geliri
sağlayan Basra. Körfezi ülkeleri 3 ayda önce bu
nu 3 dolara, sonra varil başına 7 dolara yükselt
tiler. 1,75 dolardan 7 dolara yükselttiler. İran
Şahı, 5 yıl içinde ülkesini büyük sanayi ülkesi
haline ıgetirm ek içim yapacağı yatırımlardan
bahsediyor. 25 milyon ton kapasiteli rafineri
'kurmaktan bahsediliyor Basra Körfezinde, .ge
lişmemiş ülkelerde. Batımın en büyük rafineri
nin 2,5 misli. «Bern bundan sonra petrol - kimya
ürüruleri satacağım. Aspirini, proteini, sun'î ellyaf maddelerimi biz saltlacağız» der hâle bu ül
keler" ıgelmişlerdir, gelmektedirler. Türkiye'nin
yapması .gereken şeyler vardır.
'Suyumuzu, kömürümüzü değerlendirmek ba
kımımdan, sadece son günlerde toplanan bir telkndk komisyonun ortaya koyduğu birkaç gerçeğe
temas edersem, arkadaşlarımız böyle bir araştır
manın memlekete ne kadar yararlı olacağımda-da ki tereddütleri belki silerler.
Sayın ölçmen ve konuşan diğer arkadaşllarım
temas 'öttüler. Enerji üretimi meselesi bir tekmik
personel sorunudur. Sön defa toplanan Elektrik
Mühendisleri Odası toplantısında, dar boğaz
lardan birinim bu olduğu ortaya kondu. Buma
tedbir almak için gelmiş geçmiş birçok hükümet
ler, ıçalıştı. Son Hükümet teknik persıonel içim
özel tedbirler getirmeye çallıştı, vesaire.. Yeterli
mi, değil mi millî plânda?.. Biz bu ücret siste
miyle, bu eleman yetiştirme politikasıyla acaba
enerji davasını bugünkü teknik perûoın'el statü
sü içinde çözebilecek miyiz 1. Şahsiem benlim
ışüpheleirim var. Eğilelim üstikı'e..
Linyite dayalı santraller kurmak.. Evet, lin
yite dayalı santraller kurmak için linyit rezerv
lerini ve kaymaklarını güvenil şekilde sağlamak
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lâzım. Bu konuda alınması
ıgerekli tedbirler
v a r ; Madem Kamımı iîe ilgili yönüdür meselecriiln, üzerinde durulmuştur. Bunu sağlayacak bâ
zı hükümler mevzuata kısmen girmiştir. Yeterlli
midir, değil midir? Plânlama Teşkilâtından
meslekî teşekküllere, TÜBÎTAK'dan üniversite
mensuplarına kadar ilgilileri çağırarak güzel
bir inceleme ile ortaya konlacak ve bir parti ıdKişünc esiyle değil ama, millî davaya eğilme dü
şüncesiyle çalıştığına göre bu teknik komis
yonlar, üzerinde kolayca alttifak edilebileceğini
sandığım gerçekler var ortaya çıkacak. Millî
kaynakların aranmasmdaki gecikme gelecek on
yılları, tehlikeye atıyor.
Arama politikamız yalnız petrolle değil, kö
mürde, su kaynaklarımı değerlendirmede de ol
malıdır. Proje yapma işi hayatî konu halinde
dir. Hidrolik enerji, hidrolik enerji diyoruz;
ama hidrolik enerji konusunda dar boğazıin pro
jesizlik olduğunu ilmî etüdler, Devletimizin so
rumlu müesseselerinim, meselâ Devlet Plânlama
Teşkilâtımın hükümleri, Elekltrik MühemdfeUri
Odasının son raporları ortaya koyuyor. O hal
de bu proje çalışmalarımı hızlandırmak için ya
pılması ,gerekli olan iş nedir? Her 5-6 yılda
'enerji üretimini iki misline çıkarmaya mecbur.
Türkiye var. Yani 45 yılda yaptığımızı, 50
Cumhuriyet yılımda yaptığımıza 5 yıl içinde 2
katına iartırmlak zorundayız. Eğer bu,îrüı:kii ge
lişme tempomuzu muhafaza etmek istiyorsak
artırmak corumdayız. Bunum m ka'.r.r Lüvuk
yatırımları (gerektireceği meydanda ve bugün
kü tempo ile bunları yapabilecek miyiz? Bu teknliik personel staltüsıüyle, bugümlkıü hükümlerle/
yapabilecek miyiz?. Aflainması gerekli tedbirler
nelerdir, bunları konuşalım işitiyoruz.
BAŞKAN — Sayım Feyzioğlu, kontujşma sü
reniz bitmiştir efendim. Lütfen toparlayınız.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 1 da
kikam da kalmadı mı sayım Baışlkam?.. iSizdem
rica edeyim. Diğer arkadaşlara 1 veya 2 dakika
önce ihtar ediyordunuz.
BAŞKAN — Cümlemizi tamamlayınız efen
dim.
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim. Hemen toplamaya çalınacağım:
'Size sadece bu kısa zamanı içinde meselenin
birkaç noktasıma temas ederek, birtkaç ifırça

16 . 1 . 1974

O : 1

darbesiyle, getirdiğimiz önergenin önlemini an
latmaya çalıştan.
Değerli arkadaşlarım, belki önergeyi verdi
ğimiz zaman petrol ile ilgili kısımda gösterdiği
miz telâş erkendi; ama erken olmadığı hadise
lerle .anlaşıldı. Ne kadar haklı olduğumuz büs
bütün meydana çıktı.
Araştırma Komisyonumuzun kurulması ha
linde ve gerçekten meseleye Sayın Ölçmen'in
temas ettiği nükleer enerji dahil, 200Ö senele
rinde Türkiye'de başlıca enerji kaynağı haline
.gelmesi zarurî olduğu uzmanlarca hesaplan lanmış olam nükleer enerji konusunda, bugün
den tezi yok almamız gereken tedbirler dahil,,
^SO^lerde üretime başlamazsak enerji açığımı
kapatamayacağımız
(uzmanların söylediği)
nükleer enerji üretimi için alınacak tedbirler
dahil, konuya geliniz eğilelim diyorum,.
(Bu konuya bu anlayış içinde bir Araştırma.
Komisyonu kurarak eğildiğimiz takdirde, bun
dan Önce pek çok konuda Meclisimizin yaptığı
araştırmalar gibi sonunda faydalı sonuçlar el
de edileceğine kaniiz.
Kabul ediyorum ki, konunun teknik yönleri
vardır, .elektronik programlamıa gereği vardır;
ama bir Meclis Araştırma Komisyonu, işte bu
rada ortaya atılan bu faydalı fikri, elektronik.
programlama fikrini Hükümete telkin etse da
hi, yalnız bu hizmeti yapsa, yalnız bu kararı
alsa dahi memlekete hizmette bulunmuş olur.
Arkadaşlarrmızıın buraya getirmiş olduklarıfikirlere çok değer vererek, bu fikirlerin yazı
ya dökülmesi için, bu fikirlerin kararlar haline
gelebilmesi için, bu fikirlerin uygulanmasında
Hükümete tazyikte bulunabilmek için bu millî
davada yardımcı olmanızı ve enerji ve enerji
politikası ile ilgili .araştırmanın1 açılmasına, tak
dirlerinizi bu yolda kullanarak yardım etmeni
zi rica ediyorum(Saygılar sunarım. (O. G. P. ve A. P. sıralanmdam alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyzi
oğlu.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz bit
miştir. Bu konudaki görüşmelere devam etmek
üzere Birleşimi, 17 . 1 . 1974 Perşembe gümm
saat 15,00'le toplanılmak üzere kapatıyorum.
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VII. — SORULA» VE CEVAPLAR
A)

YAZILI

SORULAR

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu'nun, Güney hududumuzda mayınlı sahala
ra yakın köylerde yaşayan vatandaşların mağ
duriyetlerinin önlenmesine dair soru önergesi ve
İçişleri Bakanı Mukadder öztekin'in yazılı ceva
bı (7/11)
28 . 11 . 1973
.Mil'let Meclisi (Başkanlığına
(Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim.
İbrahim Hortoğlu
Gaziantep Milletvekili1
iSoru :
1. Güney hududu/muza mayın düşenmesin
den .bugüne kadar buraya girmek suretiyle
ölenlerin ve sakat kalanların adetleri nedir?
2. Mayın döşenmesi kaçakçılık olaylarım
azaltabilmiş imidir ?
i3. a)' Mayın döşenmeden önceki son sene
îi'le mayın döşendikten sonraki olayların adet,
ağır ve değer olarak mukayeseli cetvellerini ve
rebilir imisiniz?
ib) iSiz'den evveliki hükümetlerin mayınları'
kaldırıp sahayı Devlet çiftlikleri haline getirme
çalışmaları hükümetiniz tarafından yürütülmek
te midir?
e) (Maym bölgelerine yakın köylerdeki va
tandaşların; arazilerinin büyük bir 'kısmının
mayın sahasına girdiği, bu sahaya yakın arazi
lerin de ekimine müsaade edilmediği1 ve burada
oturanların gece ışı!k yakmalarına izin verilme
diği öğrenilmiştir. Burada oturan vatandaşla
rın bu iki taraflı ımağduriyetlerinin önlenmesi
için ne gibi tedbir düşünülmektedir?
İT. C.
. İçişleri Bakanlığı
14 . 1 . 1974
Jandarma Genel Komutanlığı
Ankara
İs'th. : 7503-2-73
Hudut ve Kaçak §.
(Konu : Yazılı soru önergesi.
^Millet Meclisi Başjkanilığına
İlgi : Genel İSekreterlik Kanunlar Müdürlü

VE

CEVAPLARI

ğü çıkışlı 9 Ocak 1974 gün ve 7/11-98-1184 sa
yılı yazısı.
Gaziantep Milletvekili Sayın İbrahim Hortoğlu'nun 28 Kasım 1973 günlü yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve sonucu aşağıda belirtilmiştir.
il. Güney sınırlarımızda mayın döşenmesin
den bu yana, genellikle kaçakçılık amacıyle bu
sahaya (girenlerden 93 kişinin ölmüş, 245 kişinin'
de sakat kalmış olduğu anlaşılmıştır.
2. ISözü edilen sınıra mayın döşenmesinin
(kaçakçılık olaylarını belirli ölçüde azalttığı,
hiç değilse hızla gelişerek yaygınlaşmasını enıgellediği düşünülmektedir.
3. a) Güney sınırlarımıza mıayın döşen
meden önceki yılda ve daha sonraki yıllardaki
kaçakçılık olayları aşağıdaki çizelgede 'gösteril
miştir.

Yılı
(1955

ı««
mm
1 «
1970
1973

\01ay
sayısı
2*683
2 i33Ö
1 449
2 310!
3 069
1 533

Suçlu
sayısı
1 885
2 547
1 ,342
il 1358
(1 ;668
720

,Ele geçirilen
kaçak eşya
değeri
3
4
6
20
60
60

İ592
460
177
077
958
426

581
871
188
539
648
898

b) Güney sınırlarımız boyunca Devlet Üret
me Çiftlikleri1 kurulmasına ilişkin çalışmalar
sürdürülmıekte di'r.
c) (Mayın döşenen bölgelerde, yurttaşlarını
ekimlerinin engellenmesi, igeceleri ışık yakma
larının yasaklanması gibi durumlar söz konusu
değildir. Bölgede kaçakçılığı ve sınır güvenli
ğini sağlamak amacıyle alınan bâzı zorunlu ted
birlerin yurttaşlarımızı .mağdur etmemesi husu
sunda ilgililerin tekrar dikkatleri çekildiğini
arz ederim.
Mukadder Öztekin
İçişleri Bakanı
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Çarşamba

Saat : 15,00
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/2)

1
BAŞKANLIĞIN GANEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Milletvekillerinin andiçmesi
••

-

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu
adına Ağrı Milletvekili Rıza Polat ve 2 arkada
şının, Türkiye'de yetişmiş insanların, özellikle
teknik elemanlarımızın yurt dışına göçmelerini
önlemek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak
amacıyle Anayasamın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
(10/3)

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Cumhuriyıeıtçi Güven Partiyi Grubu
adına Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
resmî israfın önlenmesini sağlamak amacıyle
Anayasalım 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırma açılmasına dair önergesi (10/1)
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu
adına Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm,
enerji ve enerji kaynakları konusunu incelemek,
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4. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu
ve 2 arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
için gerekli tedbirlerin saptanması amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/4)
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
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