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1. — Antalya Milletvekili İhsan Ata'öv'ün, Nene Hatuıı'u konu alarak saraylar
da çevrilmek isıteııen hir film hakkındaki
gündem dışı demeci ve İdareci Üye Sami
Kumfbasar'm cevabı.
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2. — İzmir .Mililctvekili Neccar Türkcan'ııı, 1973 - 1974 ders yılı başından beri
Eğitim Enstitüsü öğrencilerine burs veril
memiş. olması ve özel ymltlarm denetimi
konusunda gündem dışı demeci.
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1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Kayseri Milletvekili Meih.ni.et Altmışyedioğlu ile Kastamonu Milletvekili
Hasan Tosyalı'nm, enerji ve enerji kay
nakları konusunu incelemek, gerekli ted
birlerin alınmasını sağlamak amaeıyle
Anayasanın 88 nci nı'addesi uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi > (10/2 >
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2. —• Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Ağrı Milletvekili Rıza Polat ve
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yurlt dışına göçmelerini önlemek ve bu 'hu
susta gerekli tedbirleri almak
amacıyle
•Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis .araştırması açılmasına dair önerge
si (10/3)
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3. —• Cumhuriyetçi Güven Partisi G>rubu adına, Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğiu ve 2 arkadaşının, rüşvet
ve yolsuzlukla mücadele için gerekli ted
birlerin saptanması 'amacıyle 'Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair öneılgesi (10/4) 244:254

1. — GEÇEN Tl ÇANAK ÖZETİ
Erzurum Mille tv ekili Rasim Cin isli, Doğu
bölgesinide hülkünı, sünen şiddetli kış sebebiyle
husule ,gelen yakacak ve hayvan yemi sıkıntısı
na dair ve
(Sakarya
Milletvekili
Kenan
Du rokan,
'TÜRK - İŞ G-emel Başkanı ,Seyfi Demirsoy'un
vefatı dolayısıyie gündem dışı bireır kionuşma
yaptılar.
Adana Milletvekili Osman Oıtırik'm da,
Adana Mühendislik Yüksek Okulunum, eğitim
'bakımından içinde bulunduğu, durum hakkında
ki gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Baka
nı Orhan Dengiz cevap verdi.
'Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için
il H. P. Genel Başkanı ve Zonguldak Milletve
kili Bülent Eeevit'in görevlendirilmiş okluğuna.
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile
Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Ba
yındırlık, ttmlar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo
nundan çekildiğine dair* önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu.

'Ounıjhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Mardin Milletvekili Talâıt Oğuz'un, resmî isra
fın önlenmesini sağlamak amacıyle Anayasanın
88 nci maddesi uyarınca (bir Meclis araştırması
açılmasına dair önergesi (.10/1), yapılan görüş
melerden sonra, reddolundıı.
•'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğiu ile
Kastamonu
Milletvekili Hasan Tosyalı'nın,
enerji ve enerji kaynakları konusunu incele
mek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
.amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştı fin ası açılmasına dair önerge
si (10/2) üzerinde de bir süre görüşüldü.
17 . 1 . 1974 Perşembe günü saat 15,00-to
toplanılmak üzere, .Birleşime saat 19,10'da son
verildi.
Başkan
Divan Üyesi
ıBaşkanvekili
İçel
Memduh Eksi
O rai Mavioğlu
Divan Üyesi
Süit
' tdris Arık cm

II. — GELE] KÂĞITLAR
Teklifler
11. —• Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'
in, Ulutsal ve Bayram ve Genel Tatiller hakkın
daki 2730 sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 'kanun teklifi (2/68') (İçiş
le rii Komisyonuna)
;2. — Eskişehir Milletvekili Ayşe Koksal ve
3 arkadaşının, 'Eskişehir iline bağlı İnönü Bu
cağında İnönü adı ile bir ilçe kurulması 'hak/kın
da kanun 'teklifi (2/09) (İçişleri Komisyonuna)
ı3. .— Yozgat Milletvekili lîllhamd Çetin'in
5434 sayılı T. O. Emekli ^andığı Kanununa ge-

cici bir madde eklenmesi hakkında kanun tekli
fi (2/70) (Plân Komisyonuna)
Tezkereler
4. — Ankara Milletvekili Hasan Özçelik'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair
Başbakanlık tezkeresi 03/1516) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona )
5. —• Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, ya
sama dokunıulunazlığının kaldırılmasına dair
Başbakanlık tezkeresi (3/157) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona)
214 —
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BAŞKAN —• Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini acıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik' cihazla yoklama yapı
lacaktır, Sayın üyelerin anahtarlarını sağa çevi
rerek önlerindeki 'beyaz düğmelere basma!arını
ılca ediyorum.

, (Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır,

görüş

melere başlıyoruzi

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA! SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Nene Hatun'u konu alarak saraylarda çevrilmek
istenen bir film hakkındaki gündem dışı demeci
ve İdareci Üye Sami Kumbasar'm cevabı.

rımız dile gelir ve yeni nesillere geçmiş kahra
manlıklardan örnek veririz düşüncesiyle, tak
dir edilecek !bir hareket olarak mütalâa ettik.
Ancak, 'bu mesele aslında 'böyle olmamıştır.

BAŞKAN — Gündemi dışı söz talepleri var
dır. Başkanlığa intikal eden sıra'ya göre üç sa
yın üyeye söz vereceğim'.
»Sayın İhsan Ataöv, Saraylar ve Nene Hatun
filmi konusunda 17 Ocak 1974 günü için gün
dem dışı söz istemişsiniz. •
• •
Buyurun efendim.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 'Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Büyük tirajlı gazetelerimizden Tercümanda,
ibir olay günlerden beri dile 'getirilmektedir. Bu
olay Yüce Meclisin denetimi ve yönetimi altın
da bulunan millî saraylarda-cereyan ettiği için
konuyu yüksek huzurunuza .getirmede fayda
mütalâa ettim.

Nene Hatun Filminin, senaryosu, tarih bil
gisinden yoksun hir 'senariste yazdırılmış; İtal
ya'da bir sokak sürtüğünün, fbir sokak kadını
nın hayatı kop'ya edilerek Nene Hatun haline
getirilmiştir. Bu senaryo 'Meclis idaresine tam
olarak verilmemiş, içerisindeki 'bir kısım çıkarı
larak daha iyi İbir senaryo gibi, tarihî Nene Ha
tun giıbi 'gösterilmek suretiyle maalesef; kötü
niyet, Meclisteki yöneticinin iyi 'niyetini yenmiş
ve Beylerbeyi ıSarayı, İtalyanların sokak sürtü
ğünün adına yazılmış bir -Senaryoya alet edil
miştir. Yani, •tarihteki Beylerbeyi Sarayındaki
millî hatunun yerine bir zilli hatun konulmuş
tur. Bu senaryoya dikkat etmeden sarayları
böyle şirke'tlenkı enirine tahsis etme hususunda
dikkatsiz "bir davranış olmuştur. Bu davranışa
ilk önce Tercüman Gazetesi karşı çıkmış; Ter
cüman 'Gazetesi millî fyir görev yapmış, hizi de
göreve çağırmıştır.

Konu; hepimizi üzen, hepinizi üzmesi lâzımgelen İbir •konudur. Biliyorsunuz, Erzurum'da
Ruslarla yaptığımız savaşlarda Şanlı Ordumuz
büyük kahramanlıklar, büyük menkıbeler ya
ratmış; Neme Hatun 'gibi kahraman bir Türk
kadını tarihe ve dünyaya malolmuş; ona, «Azi
ziye Kahramanı» adı verilmiştir.
İşte, «Aziziye Kahramanı» nııı hayatını fil
me almak için bir film şirketti harekete geçmiş.
İyi bir şeydir; tarihe ışık tutar, kahramanlıkla-

Bu neşriyat üzerine Meclisimizin değerli Baş
kanı meseleye el koymuştur, elbette takdire şa
yandır. Ancak, Merkez Film Komitesinde san
sürde, «Türk kahramanlığı ile kabili telif değildir» diye tasdik edilmeyen hu film, kötü ni
yet sahibi şirket tarafından «Gazi Kadın» >adı-
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<na çevrilmek suretiyle, Nene Hatun'un adı da
Zeynep'e çevrilerek yeni bir senaryo gibi san
süre .ıgötürülmüş; 'bu .sefer sansür, «Tarihimiz
le ilgili değildir, hayalî bir âşk filmidir, çev
rilmesinde mahzur yoktur» demiştir.
ISevigili arkadaşlariım, meseleleri ibu kadar
»hafife alan ve kadrosunda (Millî Eğitim, Millî
ISavunJma, İçişleri, Basın Yayın, Emniyet Genel
Müdürlüğünün temsilcisi huluınan ve eski usu
le (göre işleyen sansür iheyeti burada görevini
tam yapmamıştır. Dikkati iburaya çekiyorum,
(bir.
İkin'cisi; Meclis yönetimi, maalesef, saray
lara gerektiği şekilde sahlbolamamıştır; dikka
ti buraya çekiyorum.
Üçüncüsü; 'bu kötü niyet sahibi kişiler Da
nıştay üyelerini aracı koymuşlardır,
Silâhlı
Kuvvetlerden îbâzı albayları aracı koymuşlar
dır. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü
Bayramoğlu'na müracaat ederek, Zeynep'i oy
nayacak olan 'Türkân Şoray'm Cumhurbaşkanımızdan randevu istediğimi; aslında Zeynep'i
değil, Nene 'Hatun'u oynayacağı yalanını maale
sef söylemişlerdir. Cuimjhurbaışkanlığı meseleye
gerekli ciddiyetle eğilerek bu randuvuyu red
detmiştir. Fakat Meclis yönetimimiz atlamış,
müsaadeyi vermiştir.
ıSevgili arkadaşlarrım, omuzunıda mermi
taşıyan Nene Hatun'u, 'kocasının arkadaşının
yanında Aziziye talbyalarımda Ruslara karşı
cenk veren Nen'e Hatun'u, sırf para kazanmak
için sarayda tuvaletlerle gösteren bu seviyesiz,
bu millî ahlâktan yoksun, İra millî duygudan
ımahrum kişilerin çalışmalarına dikkat etmeyen
leri, mesele üzerine ciddiyetle eğilmeyenleri,
tarihî saıraylara lâyık olduğu değeri vermeyen
leri 'huzurunuzda tel'in ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, «'Gazi Kadın» da,
Nene Hatun'a Zeynep adını verenler, Zeynep'in
kocasını Aziziye tabyalarında Ruslara esir et
tiriyorlar. Zeynep'i, esir kocasını aramak için
Rusya'ya 'gönderiyorlar. Rusya'da sokaklarda
gayrialhlâkî hâdiselerin içerisinde Zeynep'i ya
şatıyorlar.
Parlâmentodaki Türk hanımları neredesiniz?
Her 'beyannamenin altına imza koyup Türk ka
dınlarının sesimi duyurmak isteyen Türkiye Ka
dınlar [Birliği, neredesiniz ? Nene Hatun'u sokak
aşiftesi (haline getiren eserlere müsaade eden
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ler, ncıv deşiniz? Türk tarihini, T ürik ahlâkını,
Türk milliyetini, Türk kahramanlığını gölgele
yen ve 'Moskova'da Türk kahramanlarını so
kaklara düşürenlere saray kapılarını açanlar,
nerelerdesiniz?
İşte ben, bugün vatan toprakları altında ya
tan, azizi ye kahramanlarının ruhlarını şâdetmek
için Yüce Meclisi vazifeye davet ediyorum, il
gilileri vazifeye davet ediyorum : Bu sakîm yol
da devam edenlere «dur» denmelidir, bu müsaa
de geri alınmalıdır; Türkiye'min sarayları böy
le menfaat aleti olarak kullandırılmamalıdır;
Yönetiminde bulunan millî saraylarına sahibolamayan; kaihranıanlarına; tarihine sahiibolaımayan Meclisler, milletlerine lâyık olamazlar.
Hassasiyet gösterelim, milletçe ayağa kalka'] in ı,
Aziziye'de yatan Nene Hatun bizden böyle işitiyor,
Şehitler lıöyle istiyor, tarihimiz böyle iutı'yor, mil
letimiz böyle istiyor. («Bravo» süsleri.)
Tercüman Gazetesine teşekkür ederken, hepi
mizin İbu millî görevde daha hassas olacağımız dü
şüncesiyle sizleri saygıyle 'selâmlıyorum aziz arka
daşlarını. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür eklerim. Sayın Aböv.
MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ SAMİ
KUMBASAR (Rize) — Sayın Başkanını, Baş
kanlık Divanı adına bir açıklama yapmak üzere
söz rica 'ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
MİLLET MECLİSİ İDARECİ OYE'Sİ SAMİ
KOMBASAR (Riz'e) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri;
Günlerdir, gazeteleri ve kam ııoyunu işgal eden
Aziziye Kahramanı Nene Hatun konusu için gün
dem 'dışı 'konuşma yapan ve bu konuşmayı yap
mak suretiyle bize açıklama zemini hazırlayan Sa
yın Ataöv'e teşekkür ederim.
Konu şudur : Nene Hatun Edimi için bir hi
kâye yazılıyor; anma Senaryo evlere şenlik. Senar
yo, Merkez Film Kontrol Komisyonuna, yani san
süre gönderiliyor. Komisyon senaryoyu 'okur 'oku
maz; «Hayır, bu film çevrilemez» kararım veri
yor. Bu arada filmci yeni girişimlerde bulunuyor;
filmin 'adını «Caizi Kadın», Nene Hatun'un adını
da «Zeynep» yapıyor. Komisyon, hayalî bir mace
ra -olduğu için buna izin veınyor.
Bu ilimde 1877 Osmanlı - Rus Harbi anlatılı
yor. Savaş sonrası Nene Hatun, kocasını aramak
için Rusya'ya gidiyor, Ancak, adı 'bâzı aşk- 'mace
ralarına ka rışıy or.
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1952 senesinin 30 Ağustosunda Üçüncü Ordu
Müfettişi Nurettin Baransel tarafından Aziziye
şehitleri 'için ibir âbide 'kurulmuştur. Bu eser Erzu
rumlular için, Türk Milleti için evlâttan ahfada
intikal edecek mukaddes (bir hediyedir.

Yarının Türkiyesinl hazırlayacak olan yük
sek iöğreııim gençlerinin iki sorununa eğilmek
için huzurunuza çıkmış (bulunuyorum.

Adı tarihe maloimuş Aziziye kahranranımız
Nene Bat un'un iffetine leke sürmek isteyenler,
Meclis olarak ibizi daima, karşılarında, bulacaklar
dır. («Bravo» sesleri.)

seviyeye mutlaKa yükseltilmelidir.

1973 - 1974 ders yılı .başlayalı üç ayı geç
tiği hakle, 'Eğitim Enstitüsünde okuyan binler
Nene Batım'u da (buraya gömmüşlerdir. Me
ce öğrenciye Bükümetin tahsis ettiği /burs üc
zarının başında şu ibare vardır- 1877 Osmanlı retleri halen verilmemiş bulunmaktadır. Yur
Rus Barbinde Aziziye tabyada genç bir kız iken
dumuzun dört (bucağından okumak azmiyle ge
Kus askerleriyle göğüs göğüse çarpışarak Türk
len hu öğrenciler Kasım ayından ıbu yana kader
kadınının savaşçılık ruh ve asaletini »dünyaya ta
leriyle ibaşıbaşa ibıraikılmış; soğukta, yağmurda
nıtan Kahraman Türk Anası.»
• zaten geçinmelerine imkân olmayan 350 liralık
aylık (bursları da verilmeyince perişanlıkları 'bir
•Sayın Meclis Balkanı ve İdareci Üyeler olarak
o kadar daha artmıştır.
'bizler Meclis Divanına geçilmeden evvel verilen
'bir emirle çalışmalarını sürdüren Ak - Ün Film
ıSayın Millî Eğitim Bakanı en ıkısa zaman
Şirketine ve Saraylar Müdürlüğüne telefonla ace
da hem ıbu bursların öğrencilere verilmesini sağ
le emir 'vererek çalışma izinlerini iptal ettik.
lamalı, Ihem de iburs ücretleri bugünkü hayat
(«Bravo» 'Sesleri ve alkışlar.)
şartları karşısında öğrencilerin geçinebileceği

İki gün 'evvel Sayın Meclis Başkanımızın ve
İdar'eci Üye Olarak (benim Tercüman Gazetesinde
bu hususta ibeyanatımız vardır. Ak - Ün Filin Şir
ketine ve Millî Saraylar Müdürlüğüne 1043 sa
yılı yazı ile verdiğimiz emirle Beylerbeyi Sarayın
daki film. çekimi iznini kaldırdık. Devletin diğer
ilgili mercilerinin ele aynı hassasiyetle bu konu
ya eğilmelerini, şanlı Türk kadınına leke sürdür
memelerini temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlai'.)
BAŞKAN — Teşekkür 'ederi;; Sayın Kum ba
sa i*.
2. — İzmir Milletvekili
Neccar Türkcan'ın,
1973 - 1974 ders yılı başından beri Eğitim Ensti
tüsü öğrencilerine burs verilmemiş olması ve özel
yurtların denetimi kotlusunda gündem dışı de
meci.
BAŞKAN —• İzmir Milletvekili Sayın Neccar
Türkcan, 1973 - 1974 ders' yılı hasından beri
Eğitim Enstitüsü öğrencilerine <burs verilmemiş
olması ve özel yurtların denetimi konusunda
gündem dışı söz istemişsiniz.
Buyurunuz efendim.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri;

Ayrıca, Millî Eğitime ait yüksek öğrenci
yurtlarına öğrencilerin alınmalarının ibin ibir
'müşkülâtla olduğu ve maalesef torpile dayan
dığı, yüzlerce öğrenci tarafından her ımüsait
fırsatta •milletvekili arkadaşlarımıza
anlatıl
maktadır. Bu durumda, torpil .bulamayan öğ
renciler (zaten yeterli sayıda yurt da olmadı
ğından) imecıburen özel şahıslara ait ıkâr gayeli
yurtlarda .kalmaktadır. Ama nedense, hu yurt
ların denetimi Millî Eğitim Bakanlığı müfettiş
lerince sık sık yapılması lâzımgelirken yapıl
mamakta; bakımsız olan Ibu yurtlarda yemek
ler de iyi (olmadığından öğrencilerin sıhhatleri
bozulmakta, ya da fena şekilde hastalanarak
okuma olanaklarını kaybetmektedirler.
Kaderlerine terk edilen bu öğrenciler yürü
yüş yapsa, olayı protesto etse hepsi de anarşist,
komünist sayılırlar. ıSorarını sizlere; suç, bu ıs
tıraba itilen gençlerin mi; yoksa, denetimi yap
tırmayan Bakanlığın mı? 'Bu durumun en kısa
zamanda düzeltilmesini istemek ıbizim düzeltil
mesini yapmak Bakanlığın görevidir. İstenirse
hu .konuda gerekli (kaynakları da gösterebili
rim.
Saygılarımla. (C. B. P. sıralarından alkış
lar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan.
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.9. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in,
14 . 1 . 1974 tarikinde, genel idare sınıfında ça
lışan memurların maaşı ile ilgili olarak alınan
Bakanlar Kurulu kararı konusunda gündem, dışı
demeci.
BAŞKAN1 — Söz sırası Malatya Milletvekili
Sayın Hüseyin D eniz'in.
Hüküm etin, genel idare sınıfında çalışan
ımeınıurların maaşlarıylc ilgili olara'k 14.,1.T974
'te aldığı karar dolayı'sıyle söz istemişsiniz.
[Buyurunuz1 efendim.,
ÎHÜBEY'İN DENİZ (Malatya) — .Sayın Başikan, sayın :mill«etvekilleri;
T)evlet Bakanı .Sayın İsmail Hakkı Telkine!'
in, 14 . 1 . 1974 günü yapılan Bakanlar Kurulu
toplantısında .görüşülen ve (karara bağlanan yük
sek kademedeki Devlet memurlarına teminindeki
güçlük zaminu verileceği hakkındaki (beyanları
nı radyo hail) er bülteninden öğrenmiş bulunuyo
ruz.
Hükümetin son anda almış olduğu bu karar,
657 sayılı DevleJt Memurları Kanununa eklenen
ek 7 ! ııci maddelye göre verilmesi öngörülen ve
temininde güçlük çekilen personelle ilgilidir.
Bu hükmün, 'Meclis zabıtlarının da tetkikinden
anlaşılacağı üzere, Ibâzı konularda ender yetişen
ve temin edillmesi Devlet için zarurî olan bâzı
•kişilere, meselâ, Türkiye'de a cılk 'kalp ameliyatı
yapan ve Devlet Sektöründe çalışmasında zaru
ret görülen kimselere ödenmesi gereken bir zam
la ilgili olduğu açıkça gör alini ektedir.
Hükümet bu zammı .müsteşardan genel mü
dür yardımcılarına, haMâ genel •müdürlük uz
man ve müşavirlerine kadar yaymak suretiyle
hem: kanunun amacı dışında hareket etmiş, hem
de bütçeye büyük 'bir malî külfet yüklemiştir.
Alınan karar kanunlara, aykırıdır. Devletin,
yüksclk sevk ve idare kademelerini işgal edecek1
kimselere elbette ihtiyacı vardır. Bu görevleri
cazip hale getirmek gereklidir. Ancak genel
idare sınıfında çfalışan üst kademedeki ımemur-:
lar a kanunu z/orlayaralk 9f0'ö liradan 1 400i lira
ya kadar teminindeki güçlük adı altında bu
Kanıtımı verilmesi kanuna aykırı olduğu gibi,
alt derecelerde çalışan .binlerce memurun mağ
duriyetini mucip olacak, katsiayı müessesesinin
yükseltilmesini önleyecek, emeklileri kuru ek
mek yemeye mahkûm edecektir.
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(Hükümet bu sorunu, 43 ncü maddede yazılı
nıemuriyçitlerin yöneltilin sorumluluğu ve Devlet
için taşıdıkları önem unsurunu dikkate alarak
ek gösterge (müessesesini işletmek suretiyle,
(yani bugün azamî tavan 200 olan ek gösterge
nin 40;0'e çıkarılması suretiyle) hal yoluna gi
debilir, kanun bükümlerini amacına uygun ola
ra k uygu! ayalbil ir di.
Mayın Maliye Bakanının bütçeyi takdim ko
nuşul a sı uda, 1974 yılı Bütçesinde katsayının 8
olarak tespit edilmiş olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. Ticaret Odaları endekslerine göre
Türkiye'de geçim şartları d970 yılından 19l7P>
yılına kadar % 80 artmıştır. Katsayının da her
yıl buna paralel olarak artırıtmıası gerekirken,
İIOÖ7 sayılı Kanunun getirmiş olduğu işgüçlüğü,
iş riski, teminindeki güçlük zammı ve fazla ça
lı,sıma ücreti gilbi (müesseseler dejenere 'edilmek
suretiyle bâzı Devlet memurlarına, küçük me
murun lokmasından keserek ücret ödenmesi kat
sayı .müessesesini işleyemez ihale .getirmiştir. Ya
pılan hesaplara göre bu yıl büte/cde (% 80 ar
tırılmak suretiyle) katsayının 12,6 olması gere
kirken. yan ödemelerin ,2,5' mlilyarı bulduğu bir
bütçede elbette katsayı S kalacaktır. Bundan
öğretmenler, alt derecelerde çalışan Devlet me
murları ve emekliler 'büyük zarar görecek; ge
nel müdür ve daha üst kademedeki görevliler;
1 ııci. derece aylık + 2001 ek gösterge + 1 400'
lira el em an teminindeki güçlük zaımmı almak
suretiyle .bir nevi tatmin cihetine gidilecektir.
ı'Sayın arkadaşlarım, personel mevzuatının
'bu kadar karışık ve içinden çıkılmaz hale geti
rilmesinin seJfoeJbi, objektif davranışlardan uzak.
ıMaliye yetkililerinin tutumudur. Her yetkili
kendi durumu ile ilgili bir maddeyi kanun hük
münde kararnamelere yerleştirmek
suretiyle
mevzuatı, içinden .çıkılmaz hale getirmiştir.
(BA'ŞKA'N —• iSaym Deniz, bir dakikanız var ,
efendim.
HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Topluyo
rum ef eridim.
100 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan, ob
jektif ve ilmî esas]ara göre Devletin istihdam
politikasını tespit etmekle görevli Devlet Per
sonel Dairesi kenara, itilmiş, almış olduğu ka
rarlara itibar edilmeyerek Maliye Bakanlığı
teklifleri kalbııl .görmüştür. Bütçenin % 50'sinden fazlası cari harcamalara ayrıldığı halde
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D evi öt memurları, durumlarından memnun ola
mayacak bir hale getirilmişlerdir.
Netice olarak; .Hüküm ot in. bu karam objek
tif ölçüler içinde aılnımamıştır.
Memlıoketimizıde müsteşar temini, genel müT
dür, cetvel müdür yardımcısının temininde .güç
lük mü çekiliyor ki, Hükümet bu kararı almış
tır? Hükümetlin, .kendi eliyle getirdiği bu üst
kademe memurlarına işlettiği günahların kefa
B)

TEZKERELER

1. — C. İL P. Grup Başkanveküi Selçuk Erverdi'nin, Avrupa Konseyi İstisarî Meclisine ka
tılacak Türk Parlâmento İT e yetin e C. II. P. Mec
lis Grubunca tespit edilen iki asıl ve bir yedek
üyenin isimlerine dair önergesi.
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reti olmak üzere dağıttığı nimet üzerinde incele
me yapılmasını sağlam-ak için son kararname
nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tasdik
edilmeden, kurulacak yeni Hükümete tetkik 'et
mek fırsatının verilmesini arz ve istirham edi
yor, saygılar sunuyorum. (C H. P. sıralarından
alkışlar)
OMŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Deniz.
VE

ÖNERGELER

Bilgilerinizi ve gereğinin
eder, saygılar sunarını.

yapılmasını rica

Erzurum
Selçuk Erverdi:
.€. H. P. Millet Meclisi
Grup IBaşkanveıkili

BAŞKAN — Başkanlığın bir sunuşu vardır,
okutuyorum.
Millet -Meclisi Sayın Başkanlığına
İlgi : 9 . 1 . 1974 tarih ve 440/2528 sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel (Sekreterli
ği, Milletlerarası Münasebetler ve Tercüme Bü
rosu yazılarına.
Avrupa Konseyi İstişarî Meclisine katılacak
Türk Parlâmento Heyetine iştirak etmek üzere,
(kımihuriyeit Halk Partisi Millet Meclisi Gru
bunca 2 asıl ve 1 yedek aday üye tespit edilmiş
ve isimleri aşağıda belirtilmiştir.

İ

Asıl üyeler :
1. — Hasan Esat Işık (Bursa .Milletvekili).
2. — Halûk Ülman (İstanbul Milletvekili).
Yedıelk üye :
Hasan Geltinıkaya (Erzincan MıılltVekili.)
BAŞKAN — Yüce Meclisin biligd'lertinıe sunul im ustur.

V — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Kayseri Milletvekili Mehmet
Altmışyedioğlu
ile Kastamonu Milletvekili
Hasan Tosyalı'nın,
enerji ve enerji kaynakları konusunu incelemek,
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/2)
BAŞKAN — Gikııdemiiımıize göne şimdi, geç€(n binl'eşimidte kailıdığı yenden, enerji ve enerji
kaynakları konusunda 'Meclis Araştırması ko
nusunda Medlis Araştınmiası (merigesfinin görüşım&lıerlinie devaım leıdeceğdz.
ıSöz sımışı Adalet Parltisi Grubu adına Sayın
Nahit Menteşe'de.
Buyurunuz Sayın Mıenjteşe.

A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE
(Aydın) — Sayın Başlkan, sayın mıiHietıVekililieri;
Kastamonu M'illietvelkili Hasan Tosıyıalı ve
Kayseri Milletvekili Mehmtet Ai|tmışyeidk)ğlu'nun
Meclis Başıkanllığına tevdii ettikleri önerge ile
enerji Ikonusunda ıbir Mecldls Araştırımasına lü
zum olup olmadığı husuısunu gönüşmelkiteyiz.
Mamlöketin ekonomâlk vie .sosyal kalkınimasmda en mühim unsurlaridan bMsiniin elektrik ol
duğu şüphesizdir. O balkımdan, böyle bir öner
geye ilgi duymaimaik ımümikün değildir.
M.emleke(timizih fcaranlııktan kıutuilınıası, sanayimıizıin daha eojk gelişmesi, bol ve devamlı
ıcllıektrik enerjisinin teminine bağlıdır. Sanayi-
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iktidardan çekildikten sonra ne bıraktığını, ik
İ€ş,meye yönelen bütün ımeımleketlter altyapı yatidarda iken enerji üretiminde yaptığı çalışma
'tırımlarittim başında elektrhlk enerjisini plâınlaları ve bunları hangi prensip ve politikalara 'bağ
ımışllardır. Dünyada fert başına ortalama eleikftrük enlerjisi tiUk'eıtiimd 1951'ide 440 kilovat/saat, ladığını .görmemek en azından insaf ile kabili
telif değildir. Adalet Partisi iktidarları enerji
1962'de 845 kİtovaMsaalt, 19691da 1 265 kilo
nin, Türkiye'nin kalbi mesabesinde olduğuna
vat/saattir. Memleketlim'izlde iise 1951'd;e fent
inanmış ve buna göre plânlarını yapmış, icraatını
başına (düşen enerji tüketimi 41 kilövat/saat,
yapmıştır. 1965'te üretilen enerji 4 milyar ki
19,62'ıdc 1.18 ikilovat/saat, 197Pdc de 30O kilolovat/saat iken, Adalet Partisi iktidardan ayrıl
va.t/ısaate yaklaşimiiş bulunimalkltaıdır.
dıktan sonra bu 2,5 misline çıkmıştır. Yine, Ada
Türtkiye'nıiz, kızla şeMrieşimlekite, köylerimiz
let Partisi ilk etapta da bunu 17 milyar kiloıışığa ıkavuşımianm heyecanı içinde bulunmaktaIdır. Şehir kenarla muda kurulan gecekoinidular . vat/saate, ikinci etapta 30 milyar kilovat/saate,
üçüncü etapta 50 milyar kilovat/saate çıkarma
ışık istemiştir. Bir tarafta pınll pırıl şehir ışık
yı planlamıştır. Biz Adalet Partisi olarak, enerji
ları yananken, diiger taraftan gecekonduların
konusunda büyük ufuklar düşünmüşüzdür, bü
karanlıkta bullunimasmı hiçbir Tütık vatandaşı
yük rantabl tesisleri ele almışızdır. 6 senelik ik
istemez. Onun için, îilktidar dönemimizde bir
tidar dönemimizde memlekette yüzlerce sanayi
taraftan köy eıliektrİfikaisiyonuna yömleiliirken, di
tesisi yapılmış, kimse elektriksizlikten şikâyet et
ğer yandan igeeclkondula'ra da ışık götürme ça
memiştir. Adalet Partisi; var olanı kullanmamış,
basına girmiş buluıirmafctayız ye bunda da 'ba
ihtiyaçlar öncesinde ülkeye elektrik sağlamıştır.
şarıya ulaştı ğıımıızı iddia ediyoruz.
Kesikköprü Barajının ikmali, Almus Santra
Şehirleşmeye paralel olarak köylerin eleklinin ikmali hep Adalet Partisi devrinde olmuş
triklendiriillmesi, sadleee, ımfedenî bir vasıta ol
tur. Sarıyer, 80 bin kilovat/saat kurulu güçten
maktan daha ötede saııayiieşim/eye, ziraî vie sınaî
160 bin kurulu güce yine Adalet Partisi zama
ka/lkınmaya, sosye - ekon amile kalkınmaya da
nında kavuşmuştur. (rükçekaya Barajı Ekim
yaıldumcı löllmakitaıdır.
1966'da ihale edilmiştir. 1967'de Sayıştayca bu
nun tescili yapılmış ve yine 1967 yazında Adalet
Yurduimiiızun sen günülerde mâruz kaldığı
Partisi İktidarı devrinde temeli atılmıştır. Yine
enerji silkintisi ve bu sıkıntımın (kısa ve uzun va
Keban ihalesi 1965'te yapılmıştır; 16 Mayıs 1966'
deli tedbirlerle gidermesinin araştırma (konu
,da Sayıştayca tescili yapılmıştır. 1966 başında
su yapılması, hakikaten ımiemnnniiyeıt veri cidar.
önce Almanya, birkaç ay farkıyle Fransa, İtal
Cumhuriyet Halik Partisinin 'Sayın Sözcüsü
ya, AID ve Avrupa Yatırım Bankasından fi
dünkü Ikonuşmasınlda; «Üç yıl kuraklık hülklmünansman anlaşmaları yapılmış ve kredi temin
ın.ü yürütmüş, beceriksizlikler,
karar sizi ıklar
edilmiştir. Önce 50 milyon dolar olan kredi, sonra
tüketim 'kısıt!amalarına müncer olmuştur.» de
85 milyon daha ilâvesiyle temin edilmiş bulun
lmişlerdir. Kaynak küllanımıindakii dengesizlik
maktadır. Grökçekaya 1,5 milyar kilovat/saat
ten bıalhseitmjişlerıdir. «Fııcl - oil ihraç etseydik
Î
enerji
üretecektir. Yine, Keban (memnuniyetle
şu kadar para (kazanırdık»; ifadesinde bulunmüşahede ediyoruz, bugün bundan hepimiz se
Imuışlar ve Ambarlı 'Santralini şiddeltle tenkit, 'ötvinmeliyiz) su toplamaya başlamıştır. Bunun da
'.m'işllieridlir.
ikmalinden sonra senede 5 milyar Kvv/h'den faz
Şunu hemen ifade edeyim ki, bugünlerde ya
la
enerji istihsal edilmiş olacaktır.
pılan enerji kısıtlanması Ambarlı'nm lüzumunu
ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Ambarlı olma
saydı, sanayiin gelişmesi mümkün
değildi.
Ambarlı olmasaydı, 1965 yılında Adalet Partisi
olarak 250 köy olarak devraldığımız, elektrik
enerjisi bakımından elektrikli köy olarak devral
dığımız köy sayısını bugün 5 000'e ulaştırmak
mümkün olmazdı.
Adalet Partisi iktidarlarının ne yaptığını,
iktidara geldiğinde ne bulup ona ne ilâve ettiğini,

Yine halen inşa halinde bulunan Ayvacık Ba
rajının ikmalinden dolayı 500 bin Kw ilâve ku
rulu güce kavuşmuş olacağız ki, bunun da se
nelik üretimi 1 300 000 000 Kw/h'c yaklaşacak
tır.
Kadıncık - 1 50 bin Kw kurulu güç, Kadın
cık - II 70 bin Kw kurulu güç olarak mütalâa
edilmiş ve yine bunlar Adalet Partisi devrinde
yapılmıştır.
220 —
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Nusaybin, Van - Erciş, Kovada - II, ki 40 bin
Kw güce sahiptir, Doğarikent 60 bin Kw güce
sahiptir, Tortum tesisi 12 bin, Çıldır 24 hin
Kw, bunların hepsi Adalet Partisi İktidarının
eserleri olarak igörülmoktcdir.
Aslantaş 1971 'de plânlanmış; fakat ımıhatabmdaki değişiklik sebebiyle Ibugüııe kadar gecik
miş bulunmaktadır. Çünkü Aslantaş, Çukurova1
ca yapılacaktı; 12 Mart 1971'den sonra gelen
sayın Cumhuriyet Halk Partili bakanın ihmal
leri ve politika değiştirmesi neticesinde halen
Aslantaş Barajının temeli atılmamış bulunmak
ta di r.
Dün buradaki arkadaşımız, «Adalet Partisi,
politikasını sadece termik santrale dayamıştır»
buyurdular.
Muhterem arkadaşlar, halbuki şu saydıklarını
dev tesislerdir ve Adalet Partisi devrinde plân
lanmış ve Adalet Partisi devrinde bunların temel
leri atılmış, bir kısmı ikmal edilmiş. Demin de
arz ettiğim üzere, Adalet Partisi birinci etapta
17 milyar Kw/h'i, ikincisinde 30 milyar Kw/h'i,
üçüncü etapta da 50 milyar Kw/h'i hedef almış
bulunmaktadır.
Şu hale göre, görüyorsunuz bunların bir kıs
mı su santralleri, bir kısmı, Seyitömer'de olduğu
gibi kömür santralleri, Ambarlı ise Fuel - Oil
santrali.
Muhterem arkadaşlarım, eğer Ambarlı olma
mış olsaydı, ki Kw'ı 13 kuruşa malolmaktadır,
bugün sanayimizin gelişmesi mümkün değildi.
Ambarlı, bugün üretilen enerjinin 1/3'ünü is
tihsal etmiş bulunmaktadır. O bakımdan bir sis
tem içinde mütalâa edilmiş, paralellik mütalâa
edilmiş ve öylece Fuel - Oil tesisleri de ele alın
mış bulunmaktadır.
Yine Adalet Partisinin plânladığı Fırat developmanı 20 milyar Kw/h elektrik enerjisi istih
sal edecektir.
Afşin - Elbistan, yine Adalet Partisinin plân
ladığı kömür santralidir. Ancak, bunda gecikme
ler husule gelmiştir. Bunun "neden ileri geldiğini
biraz sonra belgesi ile izah edeceğim.
Sakarya, Fırat, Yeşilırmak, Ceyhan, Oymapınar developmanlarının düşünülmesi yine Ada
let Partisi İktidarı devrine raslamaktadır. Bun
lar, Adalet Partisinin dışa bağlı politika güttü
ğüne mi işarettir?
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Gaz türbinlerinden bahsettiler. Muhterem ar
kadaşlarım, gaz türbinleri puant içindir. Yani,
enerji ihtiyacının en yüksek olduğu saatlerde
devreye giren aletlerdir. Bunu bugün ikame ola
rak kullanmaktayız ve bugün 70 - 75 kuruşa
malolmaktadır. Halbuki demin de arz ettiğim
gibi, Fuel - Oil ile Ambarlı'da
istihsal edilen
elektrik enerjisi 13 kuruşa malolmaktadır.
Biz, gaz türbinlerinin' Bornova'da tesisini
öngördük; fakat demin d'e ara ettiğim igibi bu,
puant devresi içindir ve ancaik bir - iki saati
kapsamaktadır.
Biz suıdan da, 'kömürden; de, fuel - dilden de
elektrik üretimini öngördük ve bunun işaret
leri bütün vatan sathında yayılı buılıunmaktal
dır.
Muhterem arkadaşlarını, 12 Mart 1971'den
sonra partilerüstü hükümette yer allan Sayın
Topaloğlu, 1971''de Senato'da..
AHMET BULDANDI (Muğla) — Hangi
Topaloğlu, tasrih edin. Çok Topaloğlu var.
A. P. GRUPU ADINA NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Sayın İhsan Topaloğlu'ndan (bah
sediyorum; Enterji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı yapmıştır. 1971'de Senato'da Adalet Partisi
iktidarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı bütçesi görüşülürken şöyle buyurmuşlardır:
(Zabıt tarih, numarasını da veriyorum: 3 . 2 .
1971 gün ve (Senatomun 36 neı Blıilelşıimindö.
Cilt 63 - .1, sahife 403,404.)
«Adalet Partisi iktidarının elektrik enerjisiındeki plân hedefleri1 çok fazladır» demektedir
ve bunların gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu
belirterek, Türkiye'de elekjtrik enerjisi bakınııınvdan âtıl kapasite bulunduğun/u ifade etmekte
dir. Bunun da israf olduğumu, milyarların heba
olduğunu ifade etmektedir.
Tesadüf; bir ay sonra kendileri Enerji ve
Tabiî KaynaMar Bakanlığını deruhte etmişler
dir. Cumhuriyet Halk Partisinin o gün sözcülü
ğünü yapan Sayın arkadaşımız En'erji ve Tahiî Kaynaklar Bakanlığını deruhte etmişlerdir.
Müteaddit kereler de ifade ettiğimiz gibi,
<?Ne lüziiım. v>ar bu kadar enerjiye, toprağa mı
gömüyorsunuz»? felsefesinin tatbikatına
Ba
kanlığı zamanında girişmiştir. Derhal en'erji ya
tırımlarını durdurmuştur. Bakanihğıiia bağlı
bulunian umum müdürlüklere ve dairelere bir
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talmim göndermiştir. Bu, 29 Manıt 1971 tarihin
de 19/112. 1 - 00 sayılı bir tamimdir ve orada;
«Proje ihaleleri, her ııle'vi mühendislik ve müışavirlik hizmetleri ihalelerinin ve kiralama ve
kirayla verme işlerinliln, inşaat ihalelerimin, bü
yük jpara sarfını gerektiren her türlü işlemin
durduralması,»nı emir buyurmuştur.
BAHATTİN ^ARAKOU (Priyarbakır) —
Sayın Başkan, gündelmle ne ilgili var?
(BAŞKAN
kanlıca ait.

Sayın

Karakoç,

takdir Baş-

Buyunun: Sayın Mentelşe.
A. P. GRUBU ADINA NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, tabia
tıyla böyle bir tamim birtakım. projeleri durdurmuış'tur. Aliağa'da 300 bin kvv'hk hemen ya
pılacak olan ve bugün sıkıntıları tamamen bertatfa'f edecek ıolaın tesis durdurulmuş tur. Muhte
rem arkadaşlarıtın, 300 bin1 'kw'lık tesis durdu
rulmuştur. Bu; 2, iazamî 2,5 scnlcde devreye
girmiş olacaktı. Demek İki, elektrik emler j isi sı-,
kımtısı nıe zaman baiş'lamışstır; 5 - 6 ay evvel.
Eğer bu durdurul malmış olsaydı bugün elektrik
sıkıntısında^ bahsetmtek mümkün
değildi.
Efendim, «fu'el «il santralı dışia bağlı olacak,
milyonlar gidecek» gıibi birtakım beyanlar ile
ri sürülmektedir. Ama, sanayiimiz ne derece za
rar görmüş?, Eğer reylerinizle araştırma aça
cak olursanız, araşltırma somucunda bu ortaya
çıkacaktır. Götürdüğü ire olacaktır, 'getirdiği
nıe olacaktır? Bunlarını hepsi te'spit edilecektir..
Onuü için, bu son santralın yapılmamış olması
hakikaten Türk sanayiine Ibü'yük darbe olmıüş'-.
ta*, öyle İdi muhterem arkadalşlaırım, yazın
Ağustos aylarında hepiniz müşahede etmişsiniz
dir, birtakım tekstil fabrikaları durmuışltur; Çi
mento fabrikaları İlam kapasite ile çalışamamış,tır, muayyen saatlerde tatil etmek mecburiye
tinde kalmışlardır: Hassas malamalar zlarar
görmüş ve hakikaten samayiıimiz büyük sıkııntıtilfeır içine girmiştir.
BAŞKAN ~
kaildu efendim.

Sayın

Menteşe, 2 dakikanız

A. P. GRUBU ADIMA NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — Yine demin, arz ettiğim gibi
Aslamtaiş Barajı sürüncemede bırakılmıştır •; Se
yit Ömer III yine sürüncemede bırakılmıştır;
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bunlar kömür santtrsalları. Diğerleri de takip
siz kalmıştır muhterem arkadaşlarım.
Şimdi, buriada kalkıyor sayın arkadaşlarım
elektrik enerjisindeıki sıkıntımın mıuhatıabuvı bil
meksiniz ileri geri laflar ediyorlar. O bakımdan.
infea'f ile konuşmak icap etmektedir. Adalet
Partisi 4 milyar kvv devralmış, 8,5 milyar kw
olarak bırakmış ve bugü'ru 12 - 13 milyar k w
elektrik enerjisi üretilmektedir. Keban devreye ,girecektir, (lökcek'aya devreye girmiştir.
Ve muhterem arkadaşlarım, bunu insaf ile
•mütalâa etmek, lazım dır. Hani, «su santralleri
ne ehemmiyet Verilmiyor, şuna buna ehemmiyet
verilmiyor» gibi !bir ithamda, bulunmak haki
katen insaf ile bağd^şma-z. O 'bakımdan, biz
elektrik enerjisinde ne aldık, ne devrettik hep
si de bellidir, hedeflerimiz de bellidir.
Yine biz nükleer enerjiyi de öngörmüş bu
lunmaktayız. Dünyada hugün nükleer enerji is
tihsali artmaktadır. Dünyada, 1956 yılında nük
leer enerji 5 000 .kilovat iken .19651te 5 milyon
kilovata, .1975'te 20 milyon kilovata yükselmiş
tir, 1985'te 300 milyon kilovata erişileceği iıe'sâbedilmiştir. Türkiye, bundan, uzak duramaz.
Biz Adalet Partisi iktidarı olarak bunu da ele
almış 'bulunmaktaydık.
Zamanın (Başbakanı Mayın Demirel 18 nci
Basın Toplantısında bundan ve bunun ehemmi
yetinden uzun uzun bahsetmiştir. Nükleer ener
ji konusunda gecen .senelerde ve İkinci Beş Yıl
lık Plânda mücadelemiz vardır. Bunun sadece
eğitici sahada kalmayarak yaygın kir halini biz
derpiş etmiş bulunmaktayız.
BAŞKAN — 'Toparl ayınız
vaktiniz doldu (»fendim.

Sayın Menteşe,

A. P GRUBU ADİNA NAHİT MENTEŞE
(Devamla) — »Muhterem, aıkadaşlarım, görül
mektedir ki, elektrik enerjisinde kim ne yapmış
tır, kini elektrik enerjisini baltalamıştır? Bun
lar 'bütün ortadadır. Nitekim demin bailısettiğim
Mayın Bakan hakkında da grubumuz mensupla
rından iki arkadaşımız, soruşturma aıcıknası için
geçen sene 'Türkiye Büyük Mili (»t Meclisine baş
vurmuşlardır. Zamanı gelince bu da görüşüle
cek ve müzakere edilecektir.
Bu konuda bir araştırmayı biz faydalı mü
talâa etmekteyiz. Araştırma yapılsın ve elektrik
enerjisinde ileride daha fa'Zİa sıkıntıya düşme
memiz için birtakım, esaslar tespit edilsin.
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•BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyi
niz Sayın Menteşe; vaktiniz doldu efendim.
A. P. GRUBU ADINA NAHİT -MENTEŞE
(Devamla) — Grup olarak muhterem arkadaş
larım, bu 'araştırmanın açılmasına 'katılıyoruz.
Oyumuzu bu yönde kullanacağız.
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo
rum efendim (A. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN —• Teşekkür ederim, Sayın Men
teşe.
ALİ NEJAT ÖLOEN (İstanbul) — Sayın
Başkan, acaba bir nolktayı tavzih etmek için
bana söz verebilir misiniz?
BAŞKAN — Hangi konuda Sayın Ölçen?
SELOUK URVBRDİ (Erzurum) — Sayın
Başkan, ikinci defa grup adına söz istiyorlar.
BAŞKAN •— Maalesef ikinci defa söz ver
mem mümkün değil, bu konuda.
Sayın Ölçen, ıhaogi sebeple, istiyorsunuz;
izah eder misiniz?
ALİ 'NEJAT ÖLOEN (İstanbul) — Efen
dim, daha evvel yaptığım konuşmamda Adalet
Partisinin 'bâzı başarısızlıklarına temas etmiş
tim, ve dolayısiylo hu konuşmam insafla bağ
daşmaz sözlerle tavsif edilmiştir. Böyle bir tar
tışma niyetinde; olmadığımı, ithamda bulunma
dığımı, böyle bir kastımın olmadığını ve ne şe
kil d'e görüştüğümü ifade etmem için söz verme
nizi rica ediyorum.
(BAŞKAN -—• ıSayın Ölçen, ifade buyurduğu
nuz konuda, ileri sürdüğünüz görüşten farklı
bir görüş ifade edilmesi konusunda, Başkanlık
ça ıherhamgıi bir muamele yapılmasına imkan
görülmemiştir. Bu konuda size söz veremeye
ceğiz. iSataşma da hahis konusu değildir.
ALİ NEJAT ÖLOEN (İstanbul) — Ben o
nolktayı tavzih için söz rica edecektim; teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlarım, bu konudaki konuş
malar 'bitmiş 'bulunmaktadır.
KNDRJİ VE 'TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI 'KEMAL DEMİK (Bolu) — Saym Başkan,
Hükümet adına daha önce söz istemiştim.
BAŞKAN —• vSayııı Demir, daha önce işaret
buyurma diniz. «Görüşmelere katılmak üzere»
şeklinde bir tezkereniz var.
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ENEKJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Bolu) — Görüşme başla
madan önce geldim yerimi aldım. Bana sordu
nuz; «Söz istiyor musunuz?» dediniz, ben de;
«Bvet söz istiyorum» dedim. Sonra gruplara söz
verdiniz. Takdir buyurursunuz, yeni İçtüzük
uygulanıyor. Hükümet olarak bana söz lütfe
deceksiniz diye bekliyorum.
BAŞKAN — Konuşmak istiyorsanız'buyu
runuz efendim. Yalnız, hu celsede göremedim,
affedersiniz.
- ENEB.Jİ VE TABİİ KAYNAKLAB BAKANF KEMAL D E Mİ İt (Bolu) — Evet îSayııı Baş
kan, konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim, büyününüz.
ENBRJİ VB TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DBMİII (Bolu) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Enerji konusunda bir Meclis Araştırması
açılıp açılmaması ile ilgili olarak, gruplar adı
na yapılan konuşmaları dikkatle dinledim. İm
kânlarım ölçüsünde konuşmaları, konuşmaların
içerisindeki hususları not etmeye çalıştım. Bu hu
sustaki bilgileri, bilgilerimi
sunmaya igayret
edeceğimi.
Genel olarak müşahedem, 'gerçekten istifa
deli şeyler söylenmiştir. Gerçekten
üzerinde
durulabilecek, tartışmaya imkân
verebilecek,
değerlendirilecek hususlar karşılıklı belirtil
miştir. Ama, müşahede ettiğim husus şudur iki,
genellikle gruplar adına yapılan konuşmalarda,
aslında önergenin de getirmek istediği, sağla
mak istediği maksada uygun, uzun dönemli de
ğerlendirmeler yapılmaktadır .ve yapılmıştır.
Takdir edersiniz ki, ben bugünkü görüşmemle,
uzun vadeli, plânlı dönemin başından başlayan,
hattâ zaman zaman bâzı konuşmalarla onun da
-gerisine giden, oradan haşlayan ve 'günümüze
ulaşan değerlendirme biçimi içerisinde
pek
fazla kalmamaya çalışacağım.
Genellikle uzman arkadaşlarımızın burada
yaptığı konuşmalar, içinde bulunduğumuz yılın
ve daha doğru bir deyimle, geçen yılın rakam
larına da ulaşmadan, 'ilaha gerideki rakamları
değerlendirmek suretiyle yapılmıştır. (Sorumluluk taşıdığım dönemi dikkate alarak, sorumlu
luk taşıdığım dönem içerisindeki rakamlar üze
rinde bir değerlendirme yaparak bilgi sunmaya
çalışacağım.
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ircrçekten 1973 yılı, 'elektrik enerjisi bakı
mından, dar (boğazlar yılı olmuştur. Konuşan
değerli 'hatipler bumun nedenlerini sıralamışlar
dır. Bu nedenlerin çoğunda haklılık payı var
dır. 'Bunları şöyle 'değerlendirmek, «ıralamak
mümkündür.
Projeler zamanında •gerçekleşememiştir. Pro
jelerin izamanmda (gerçekletmemelerinin neden
leri vardır. Bir kısım projelerin ilik hesapla.riyle
sonraki uygulamalarındaki farklılıklar, uygu
lamanın bünyesinden ve bir ölçüde de uygula
manın tabiatından »meydana çıkmıştır. Keban
Barajı buna örnek olarak ıgösteri İm ektedir. Ke
ban Barajı örneğinde, gerçekten, ilk etütlere
nazaran bir farklılık meydana 'çıkmıştır; bü
yük bir farklılık batta mağaraların ve boşluk
ların miktar tahmininde bir büyük farklılık çık
ması, gerçekten ıgeçikme âmili olmuştur. Tek
nik personel sorunu (gecikme âmili olmuştur.
Gerçekten, ibir cümle ile ifade eıtınek İsterim;
özellikle elektrik enerjisi
üretiminde
görev
alan teknik personelin iyi yetişmiş olması şart
tır; .çok iyi yetişmiş olması şarttır ve özellikle
elektrik enerjisinde görev alan teknik persone
lin sosyal koşulları çok ağırdır'. Çok ağır sosyal
koşullar içinde* •çalışmaktadırlar. P>u nedenle,
teknik personel 'sorununu, ayrı bir statü içeri
sinde değerlendirip çözmedikçe, yasaların bu
gün verdiği imkânlar içerisinde, hükümet'ler
olarak çözebilmek için yapılmış olan uygulama
lar yetersiz kalmaktadır.
Elektrik enerjisindeki dar
boğazlarımızın
bir diğer nedeni de değerlendirilmektedir de
ğişik gruplarca. Plân ''hedeflerinde, tüketim .he
deflerinde yanılgı olmaktadır ; doğrudur. İlk
müşahedelerim, rakamları değerlendirdiğim za
manki ilk müşahedelerim, tüketim hedeflerin
de yanılmanın bulunduğu şeklindedir. Tüketim
(hedefi olarak, tahminlerde yandı nmıştır. Plân
lamanın 'verdiği tüketim hedeflerine ulaşıldığı
yıllar olmuştur; ama tüketim ihtiyacı karşıla
namamıştır.
Şimdi, 1978 program una baktığımız . zaman,
12 400 000 000 kilovat saat elektrik
enerjisi
üretiminin öngörüldüğü igörülür. Hedef olarak
bu verilmiştir Türkiye Elektrik Kurumuna.
12 400 000 000 kilovat saate ulaşacaktır Türki
ye Elektrik Kurumu. «Acaba, Türkiye Elektrik
Kurumunun buna ulaşmasının imkânsızlığı gö-
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rülmüştür de, onun için imi, gerçekçi olabilmek
için ini bu rakam •verilmiştir»e baktığımız za
man; İkinci Beş Yıllık Plânda da (son dilim
lerinde 1973'ün) bu rakam igörülür. Oysa, Tür
kiye Elektrik Kurumu 1973 yılında 12 400 000 000
kilovat saat elektrik enerjisi üretimini sağla
mıştır. Buna ulaşmıştır. Hemde, kuraklık nede
niyle [hidrolik su santrallerinden beklenen üre
tim elde edilemediği halde ulaşmıştır.
Buna
rağmen, 1973 yılı, elektrik enerjisi bakımından
darboğaz yılı olmuştur.
Demek ki, tüketim hedeflerinin, saptanma
sında, iflaha ilı-ri rakamları ele almak şarttır.
'Sanayi, patlama noktasına girmiştir, hattâ sa
nayi patlamıştır. 'Sanayi ıgeliş.mcmiz -incelendiği
zaman ki, sanayii (özellikle son yıllarda, yal
nız sanayi hızına bakarak
değerlendirmemek
lâzımgelir özellikle son yıllarda elektrik ener
jisini ıfazla tüketen sektörler yönünden, hızlı
ibir gelişme içerisine ıgirdiği görülmektedir. Böy
lesine tüketim artınca, tüketim tahminlerinde
elibettcki yanılmalar olmuştur, öyle olunca da,
üretimde tüketim hedefine ulaşmış olsanız dahi,
1973 yılı açığı ile karşı karşıya kalmış olacak
sınız demektir.
Şimdi, burada 'bir noktayı, belirtmek istiyo
rum. Ben mesc-lrlcri yaşadığını ölçüler içerisinde
arz etmeye çalışıyorum.
1973 yılı elektrik enerjisi açığı, plân hesapla
rında 'daha önceden biliniyordu. Bil inmesi de g:
rekiyordu. Nitekim, ben bugün 1965'in durumu
nu biliyorum; plânın bana verdiği rakamlara.."
(biliyorum. 1966, 1975, 1976, 1977, 1980, 1982iıin
biliyorum. Plân gösteriyor çünkü. Nitekim, biz,
1973 yılında Afşin - Elbistan projesinin altp.rojesiyie ilgili 'anlaşmalar biraz geciktiği için, Afşin Elbistan projesinin bilinci ünitesi olan 300 me
gavatlık termik güç, 1978'e aşar göründüğü için,
1977 yılında doğacak elektrik 'enerjisi açığını 'kar
şılamak için, plânda 1973 yılı yatırımla rina ilâve
yatının koymak ihtiyacını duyduk; .1977'de bir
elektrik 'enerjisi açığı olmasın diye. Görünüyor
du çünkü. Üç tane kömüre dayalı yeni santralı
programa, plâna aldık; kamu kesimi kömürüne
dayalı. Niçin? 1977 yılına ancak yetişebilir diye.
Bir kömür santralı, asgari 30 - 36 ayda gerçekleşi
yor. Uzmanlar söylüyorlar bunları. Bir kömür
«Santralı 3 - 3,5 yılda 'gerçekleşiyor. Bir su sant
ralı 5 yıl, 6 yıl, Türkiye'nin gerçeklerinde bazen
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7 - 8 yılda gerçekleşiyor. Fuel - oil santralı 2 - 2,5
yılda gerçekleşiyor.
Şimdi, 'ben, 1973 yılında göreve, başlamış foiv
Hükümetin Enerji ve Taihiî Kaynaklar Bakanı
yım.
Değerli arkadaşlarım, 600 milyon kilovat saat
elektrik 'enerjisi açığını karşılayacaksınız, kapata
caksınız, Seydişehir Alüminyum tesisi erinde ba
kısını yedek gaz türbinleri mevcut. Arkadaşlarım
belirtirler; gaz türbini, sistemin devamlı 'aracı ola
maz; doğrudur. Yedek araçtır. Vardı, üç tanesini
devreye soktuk süratle. 15'erden 45 megavat. Geri
kalan açığı karşılayacaksınız; diğer hususlar da
normal gitmemektedir. B'arajla'rdaki sn azalmak
tadır ve su santr'alrarmdan beklediğiniz üretimi,
plânda öngörülen liretimi de sağlayamıyorsuııuz.
1973 yılı açığım karşılayalb ilmek için, könıür
santrallarını üç ayda kurulu hale 'getiremezsiniz.
Hiçbir santralı üç ayda kurulu hale getiremezsiniz.
Hiçbir elektrik enerjisi üretici tesis yoktur ki, yılı
içerisinde üretime geçsin ve sizin açığınızı kapat
sın. Demek ki bir kısım tedbirleri alırken, en azın
dan 'bu üretim saıitraliarmın kaç yıl içerisinde realize edilebileceğini göreceksiniz, bileceksiniz. Bu
nu uzmanlar ıbiliyor esasen. Ona göre daha önce
den onun tedbirini alacaksınız. Bizim, Hükümet
olarak, 1977 için üç 'tane kömüre dayalı ve 120'şer
megavatlık ilâve santralı ihaleye sevk ettiğimiz
• gibi.
Şimdi, bil' grıııı sözcüsü arkadaşım, enerji sı
kıntısının kuraklığa bağlandığını ifade ile bu tarz
da değerlendirdi. Hemen arz 'edeyim; bu yılki
elektrik enerjisi sıkıntısı kuraklıktan, münhasıran
kuraklıktan değildir. Kuraikhk artırmıştır. De
nlin -arz ettiğim gibi, esasen, 600 milyon kilovat
saat açıkla îberaiber girilmiştir bu yıla,. Tabiî yedeksizliğin (bunda (büyük etkisi olmuştur. Neden
'büyük etkisi olmuştur? Radyolardan, gazetelerden
'benimle tbera'ber 'değerli arkadaşlarım da dinli
yorlar, okuyorlar; Seyitömer Termik Santralında
bir arıza olduğu için yine !bâzı illerde kısıntıya gi
diliyor diye.
Bir ülke, çağımızda sanayi gelişmesi içerisine
girmiş 'bir ülke düşünür müsünüz, ki bir santralın
da üç günlük arızadan dolayı, o ülkede elektrik
kısıntısına gitmek 'mecburiyetiyle karşı karşıya
kalınsın, hiç yedeği olmadığı için. Oysa, böyle
-zamanlarda yedek üniteler devreye sokulur, sıkın
tılı zamanlar atlatılır; (ama hiç yedek yoktur; ibı— 235
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rakınız yedeği, mevcut üretim, yedeğiylc beraber
açık içerisinde seyretmektedir.
Şimdi elektrik enerjisi ile ilgili olarak alınmış
olan tasarrufları, tereddütlü ve etkisiz kabul et
mek, uzman 'arkadaşlarını için, sanırım biraz hak
ile pek yan yana göranınremektedir; tam değerlen
dirme yapılınca görünmemektedir. Ben uzman
değilim; ama uzmanların 'bilgilerini değerlendiren
bir insanım. Ben, uzmanların bana getirdiği he
sapları incelerim, onları değerlendiririm.
1973 yılında (biz, elektrik enerjisi tasarrufuna
gittiğimiz zaman, değerli «özcü arkadaşımın 'belirt
tiği gibi, sokak lâmbaları ki sın t isiyle gitmedik.
Daha etkilisiyle gittik. Yani, 'sanayii de etkileye
cek, sosyal yaşantıyı 'da, etkiteyectfk kesintiyle
gittik. Mecburduk; yoktu Ibaşka çaresi. Seyitömer
Termik Santralı (büyük bir arıza içerisine girmiş
ti; Oökçekaya Su Santralı henüz üretime geçeme
mişti, öngörülen tarihte geç emeni işti. gecikme ile
'geçti. Yetmiyordu üretilen enerji; tüketimi karşı
lamıyordu. O zaman tahditlere gidildi. Biliyor
sunuz tiranları. Sanayide tahdide gidildi.
Bir ıkısım belediye hudutları içerisinde sa
nayi kuruluşları olduğu için, Türkiye Elektrik
Kurumundan doğrudan doğruya enerji alan
larla, belediye hudutları içerisinde olup ora
dan enerji alanlar arasında ayırım yapma
mak için, hepsinde tahdide gidildi. Ama Se
yitömer Teıimik Santrali işlemeye başladı; ara
da bir arıza yapıyor, falkat işlemeye [başlamış
tır. Gökçe'kaya devreye girdi. O zamau, gü
nün birçok saatlerinin sıikınti'Siz' geçiştirile>bildiği görüldü ki; saat 16,00 ilâ 23,00 arasında
bir darlık vardır. Öyle üse, 16,00 ilâ 23,00 aırasıııda tedbir almak lâzımdır. Bizimi aldığımız
tedbirler, 16,00 ilâ 23,00 arasımda alınabile
cek tedbirlerdir. Öteki tedbirleri alınmamış
farz ederek, Ibizl ikısıntıya zorlayan tedıbirleıri
•alınmamuş gibi farz ederek, yalnız ve bilhassa
ibumunta iktifa edilmiş gibi görmek yanlıştır.
Bu, saat 16,00 ilâ 23,00 arasında tasarruf sağ
lamak için alınmış tedbirlerdir ve onlar da
değerli sözcü arkadaşıımm belirttiği Ikadaır ta
sarruf sağlamaiktadır. Bu gerçekten doğru
dur, esasen o saatlerde tasarrufa olan ihtıiyaço miktarlarda veya o ımi'ktarlara yakın durum
dadır.
Yine bir hususu daha belirteyim : Oer'ç'efkten, o düşünülen rakama da o tasarrufla id a-
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kurulu gücü % 70 küsurdur. !Su santralleri
gücü % 29,97 gibi bir ırakamdır. Demekki,
oran]ar % 70'e % 30'dıır ve» denge bozuktur.
Zaman tahdidine1 uymak durumunda oldu
Aslmda, uzmanların söylediğine göre, termik
ğumu, İçtüzük gereğince, öğrendim. Onun
santralle'r ile su siantralle.ru toplamımda su sant
için fazla açık 1 anı a.( la 1) uluna maya cağımdan
rallerinin % 40 - 45 oranında olması gerek
dolayı değerli arkadaşlarını beni bağışlasınlar.
mektedir. Demekki, bu deüge % 40 - 45 ol-,
Şimdi, kaynak kul Lamımı meselesine geli
(ması gerekirken, % 30'dıır. Ama, bu denge .
yorum. Kaynak kullaınılmı (meselesi, Türkiye'de
yeni bozulmuş değildir. Plânlı döneme baktı
(Uzun yıllardır taırtıişılır. İçinde.' Ibulunduğumuz
ğımız zaman, kurulu güçler bakımımdan gör
yıl ise devamlı olara'k tartışılan bir Ivonu oldüğümüz odur ki, a&lrnda su santralleri:,
imuştıır. Kaynak ıkullanımum değeri en dirirfce'n,
% 40 - 45 oranını dahi doğru dürüst muhafaıza
•beni geçmiş yıllardaki oranları birbiriyle mu
edememişlerdir. Daima termik santraller oran
kayese etmeyeceğim ; 'ama, içinde1 ibulunduğuitibariyle ağıır basımistır. Şimdi ıbu dengeyi
nıuz yıi'nn durumu şudur.
düzeltmek. 1 âzıım di r.
şılanıaimıstır. Ama, tasarrufu imkân
dâhiline
sokabilmek için mümkün olan da yapılmıştır.

Türkiye'de su santral lıeriyl e termik santral'lerin oranı dengesizdir. "Bugün su santralleri
yaklaşık olarak % 30 civarındadır, termik
santraller ise % 70 civarındadır. Şimdi sant
ralleri, su san t raileri ve termik santraller ola
rak değerlendirirken, iki ayrı değerlendir
meyi yan yana, rakam olaralk kıyaslamak
Imümlkün değildi!1. Karışmasını ı önlemek için
.arz etmek istiyorum : Üretimji karşılıklı 'Oran
lamak vardır; kurulu (gücü oranlamak var
dır. Hidrolik santrali erin. üretimi yüzde şu
kadardır; termik santrallerim üretimi şu ka
dardır; bunun hesabımı yapmak, vardır. Hid
rolik santrallerin, kurulu gücü şu kadardır,
termik santrallerin Ikıumln gücü şu kadardır;
bunun da hesabını yaplımak vardır, -i>oıı kurulu
güç, hesabını yapıyorum. Oüuikü, üretim gücü
daima yanıltıcı olur. ["zinan arkadaşlarım üre
tim gücünü orta yere koydular; ama «üretim
ıgücü» dediğiniz zaman bakarsınız su santral(leri hulunan barajlar su ile dolmuştur, su
santrallerinin üretimi artar. O yıl su santralle
rinin üretim gücü fazladır. Barajlarda hiç
su olmaz; hattâ bir kısım barajlar hiç
çalıışimaz. Böylece, su santrıalle'rinden o yıl, 1973
yılımda olduğu gibi, çok düşük üretim [sağla
nır. «Su isantrailerinden 1973 te şu kadar üre
tim sağlandı. Oysa, rermıik santrallerinden şu
kadar sağlandı.» dersteniz, olmaz. Zira, termik
santraller zorlaya zorlaya çalıştırılmıştır, dolayısıyie oranları artmıştır. Ben, kurulu güç1 e ı i kıyaslayacağım.
Kurulu güç... Türkiye'de ne miktar güç
kurmuşuz; Bugün, 1973 yılında, termik santral

Peki, termik santrallar içerisinde fııel. - oil
sanltrallerinin oranı nedir? Termik santralleri
nin içerisinde kurulu güç olarak fuel - oil sant
rallerinin oranı ela % 30'dıır. Toplam termik
santrallerin, bugünkü durumda •% 30'ıı fuel oil santralıdır.
Artık, bugün içinde bulunduğumuz şartlar
da, «'Fuel - oil. santralı kuralım. Petrole dayalı
bu fuel - oil santrallerini geliştirelim» fikrinin
•savunulduğu da esasen görülmemektedir; bu
gün, içinde bulunduğumuz noktada, esasen sa
vunulması da mümkün değildir. Bu, dıişa bağlı
lığı yönünden ve sağlamada çekilen güçlükler
yönünden de mümkün değildir. Gerçekten, bufgün içinde bulunduğumuz şartlarda
mümkün
değildir.
Hemen söyleyeyim; biz, uygulama dönemi
mizde, demin de arz ettiğim gibi, 3 tane santral
kurınuşıızdur; bunlar kömüre dayalıdır. Su san
trallerini geliştirme çalışmalarımız olmuştur.
Ama, fuel - oil'e dayalı santrallere iltifat etme
mi sizdir.
Şimdi, burada «gaz türbini» meselesini
lirtmek istiyorum. •

be

Sayın milletvekilleri, 1OT3 yılında, Hükümet
olarak biz, tasarruf tedbirleriyle iktifa edebilir
dik. Esasen, sipariş edilen gaz türbin/leri 1'973'e
yararlı olamıyordu; çünkü, yetişmezdi. Dünya
da, elektrik enerjisi üretimi bakımından, bir
yıl veya biraz daha kısa, süre içerisinde üretime
geçebilecek tesisin, gaz türbinlerinden başka bir
şekli olmadığı söylenmektedir,
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Gaz türbinleri sistemin normal aracı mıdır?
Hayır, değildir. Arkadaşlarınım söyledikleri
doğrudur. Gerçekten, gaz türbinleri elektrik
enerjisi üretimimin normal aracı değildir1. Kısa
döneni]erde çalıştırılması gereken, sıkışık
za
manlarda çalıştırılması icaibeden yedek üniteler
dir ve öyle olmak gerekir. Pahalıdır, pahalı üre
tim yapar; dayanıklı değildir, uzun süre çalış
ması pek mümkün değildir. Ama, 1974 yılında
ki (Plânda görülen) 1,2 milyar Kw/Saa.t elek
trik enerjisi angının da karşılanması lâzımdır.
BAŞKAN —• Sayın Bakan bir dakika vakti
niz var efendim. Toparlamanızı rica ediyorum/
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Devamla) — Biz 1973 yı
lını tasarrufla geliştirirdik. 1974'te, 1 milyar
Kw/İSaatin üzerindeki elektrik enerjisi açığı
nı, görev yapacak olan Hükümet tasarrufla da
kapatamazdı, mümkün değildi. 1 Kw/Sa,at elek
trik enerjisi yokluğunun sanayie. 7 lira olarak
dntikal ettiği, uzmanlarca, Ibir bölgesel araştır
ma sonucu, tespit edilmiştir. Bunu 5 lira olarak
kalbul ediniz, 6 milyar lira. eder. Yalnız 5 lira
olsa. 1,2 milyar Kw/Saatlik elektrik açığı, bu
rakamı vermektedir. En pahalı enerjinin, «ol
mayan enerji» olduğu söyleniyor, doğrudur. Bu
nedenledir ki, konuşmacı arkadaşım da, esa
sen; «(Buna zorunluluk olmasaydı, çok iyi olur
du; ama bu bir zorunluluğun gereğidir,» diyor.
Bu doğrudur, bir zorunluluğun gereğidir. Ama,
dünyanın her yerinde bulunan yedek, Türkiye'de
yoktur. İngiltere. % 20 oranında yedeğe sahip
tir. % 20'yi aşan ülkeler var; Avrupa ülkelerin
de % 17 yedeği olanı da var; bizde hiç yoktur.
Bu gaz türbinleri 1973 yılındaki açığı kapa
tacaktır. Keban'da, inşallah 6 ncı ayından itiba
ren üretime geçebilecektir. O zaman bu gaz tür' binleri, asıl gayelerine dönüşecektir; yani, ye
dek üniteler olarak görevlerini yapmak üzere
beki e y e c ek le ıidi r.
Su santralleri hakkındaki görüşümü mutla
ka sunmak istiyorum ve bunu suratla arz ede
ceğim.
Su santrallerini Birinci Beş Yıllık Plân öng-örmüşrtür, deniyor. Su santralleri oranları çok
düşüktür, doğrudur. CJok düşüktür; ama plânın
öngördüğü hedeften vazgeçilmemiştir. Neden
vazg-eçilm'ediğini şimdi arz edeceğim. Su sant
rallerinde potansiyelimizin, 90 milyar değilse
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bile, 73 - 74 milyar Kw/Saat olduğu tespit edil
miştir. İstikşafı, envanleri yapılmış ve sudaki
elektrik enerjisi gücümüzün, 73 - 74 milyar
Kvv/Saat olduğu anlaşılmıştır. Bugün bunun
kullanılanı ne. kadardır? Verilen rakam % 2,6,
ki bu da geçmiş yıla, 1972, hattâ 1971 yılma ait
tir. Bugün, % 4,7 yani % 5 civarındadır, ki Gölkçekaya'da devreye girdikten sonra bunun % 5'
İni kull anmaktayız.
Şimdi arz edeyim; «73 milyar Kw/Saa,t su
gücümüz var; bunun % 5'ini kullanıyorsunuz,
yani çok azını kullanıyorsunuz ve böylece plân
ilkelerinden uzaklaşmışsınız.» görüşü, bu rakam
ların değerlendirilmesiyle yanlış olur. Şundan
dolayı yanlış olur : Şu anda inşaatları devam
eden 10 tane santrali vardır.
Geçmiş yıllar
da plânlanmıştır ve inşaatları devam etmektedir.
Bunlar bittiği zaman, bu oran % 25 olacaktır.
İn şakırı projelenmiş, ileriiki yıllarda, perspektif
içerisinde değerlendirilmek üzere projelenmiş
olan, isimlendirilmiş olan su santrallerinin in
şalarına başlanılıp bitirildiği zaman, su gücümü
zün c/r 73 - 74'ü kullanılmış hale gelmiş olacak
tır. Demekki,. su gücümüzü kullanma bakımın
dan plânlı dönemde projelenmişiz. Bu projeler,
yatırımlar bitecek, üretime geçilecek; ancak on
dan sonra bünyesi içerisinde yerini alabilecek
tir.
Termik santrallerin bünyesinde fuel - oil san
trallerini değerlendirdiğiniz zaman, ileriki yıl
lara ait, orada da bir tedbir var olarak ünümüz
de görünüyor. Bizim yapmadığımız, uygulama
dığımız gibi, bundan .sonra da, (petrol savaşının
künyesinde) fuel - oil santrali Türkiye'de kurul
madığı takdirde, bakınız gelişme nasıl olacak
tır?
Bugün, termik santraller içerisinde % 30
olan fuel - oil payı, Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
neminin sonunda, 1977'de yaklaşık olarak % 19'a
düşecektir; yenisi yapılmadığı takdirde, bu mik
tara. düşeeeikt.ir.
BAŞKAN — Başkanlığa lütfen
yardımcı
olunuz Sayın Bakan, sözünüzü bağlayınız efen
dim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ KKMAL DEMİR (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.
Dördüncü Plân döneminin sonunda, 1982'de
% M'e, Beşiıroi Plân dön-eminin sonunda '% 6,9
veya % 7'ye düşecektir. Dcmekki, o da, bir plân
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perspektifi içerisinde oranını düşürecektir. Bu
suretle de petrol bakımından belirtilmiş olan
endişeler ortadan kalkmış olacaktır:
Nükleer santral için de, kısaca iki cümle arz
'etmek isterini.
Plân öngörmüştür, nükleer santralleri ve yer
seçimi çalışmaları tamamlanmaktadır.
\982'dc
üretime geçmek üzere (>()() milyon kilovat saat
lik. bir santral söz konusudur.
Petrolle ilgili hususlara temas edemeyece
ğim. Ancak Sayın Başkanın müsamahasını rica
ediyorum, yarım dakika .çok önemli ve kamuoyu
nu ilgilendiren bir konu ile ilgili düşüncelerimi
arz etmem lâzım. Yüce Meclise bunu ifade et
in em gerektiğini zannediyorum.
BAŞKAM — Başkanlığın da. takdirinde değil
•efendim bu konu.
ENERJİ VE TABİÎ. KAYNAKLAR BAKA-Ni: KEMAL DEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, cümlemi bağlayayım, müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Lütfedersiniz.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ KEMAL DEMİR (Devamla) — Şirketler
Türkiye'de petrol üretmektedirler; ham petrol
üretmektedirler-. Bu ham petrol fiyatları, sanki
dışarıdan satın alınıyormıış gibi, dış piyasa fi
yatlarının en düşüğünden hesap edilmekte ve
'böylece Türkiye fiyatı teşekkül etmektedir. Böy
le olunca da, dışarıdaki ham petrol fiyatlarının
(bir mislinden fazla artması karşısında, Türkiye'
de ham petrol üreten, kuruluşların,
(yerlisi,
yabancısı) maliyet fiyatlarında esaslı bir artış
olmadan kârlarında, gelirlerinde büyük artış
olacaktır. Bu artışları dışarıya transfer etmek
imkânını bulacaklardır. Bunu bul m anı alan lâ
zımdır; ama Petrol. Kanunu böyledir. Bu ne
denle bir Kararname çıkarılmıştır. Bu Karar
nameye göre bir fon kurutmuştur.
Şimdi değerli bir grup sözcüsü demektedir
ki, «Bu fonun gaye'si eğer transferi önletnekse,
hu hiçtbir şeyi sağlamaz.» doğrudur.
Hemen arz etmek istiyorum; bu fonun ga
yesi transferi önlemek değilder. Merkez Ban
kasının bünyesinde kurulmuş olan fonda fark
lar toplanaicaJktır. Hangi kuruluşun ürettiği pet
rolün farkı olursa olsun bu fonda toplanacak
tır ve bu farklar, o petrol şirketlerinin arama
faaliyetleri için o petrol şirketlerine verilecek
do değildir.
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Fon ile ilgili Kararname böyle değildir. Bir
fon kurulması öngörülmüştür. Bu fonda topla
nacak paraların, fark paralarının Enerji ve T-aibiî Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
nın müşterek kararıyle petrol aramasında kul
lanılması öngörülmüştür. Bunun anlamı, o para
mutlaka o şirketten geliyorsa o şirket tarafın
dan kullanılacaktır; böylece yatırımlarına bir
yenisinin ilâvesine imkân verilecektir tarzında
değildir. Bu görüşle kaleme alınmamıştır, bu gö
rüşle kaimi edilmemiştir. Arz ettiğim gibi, Tür
kiye'deki petrol aramalarında kullanılmaik üze
re, iki bakanlığın mutaıbakatıyle kullanılmak
üzere ve maksadı belli olmak üzere ayrılmış,
münhasıran bunun için ayrılmış bir fondur. Bu
şekilde değerlendiril mesi 1 âzımdı r.
Hemen arz etmek isterim; elbette Petrol Ka
nununun ilgili maddesinin değiştirilmesi hali
daiha emniyetlidir, daha doğrudur, yapılması lâ
zımdır ve -esasen Bakanlığımızda, Petrol Kanu
nunun ilgili maddesinin değiştirilmesi çalışma
ları yapılmaktadır.
»Sayın milletvekilleri, arz edeyim; eğer Pet
rol Kanununun, değiştirilmesini beklemiş olsay
dık çok uzun bir süre geçecekti. Petrol Kanu
nu değişikliğini Meclislere sevk •edeceksiniz, - ki
daha komisyonlar yeni kurulma halinde, çalış
maya, henüz başlamamışlar - Petrol Kanunu Mec
liste müzakere 'edilecek, görüşülecek, Millet Mectisinden Senatoya gidc'Cek, görüşülecek; yasala
şacak ; ondan sonra uygulamaya başlayalçaksı
nız. Belki bir ay geçecek, belki bir buçuk ay ge
çecek. Farklar teşekkül edecek, transferafcl hak
haline gelecek, geriye alamayacaksınız. Petrol
Kanununda ilgili değişiklik yapılıncaya kadar,
his değilse bir kararnameyle fon kurmak ve
•meydana gelen birikimi, münhasıran iç arama
larda kullanabilmek için hükümetlerin, millî hüikiimetlerin emrine vermek suretiyle, millî hü
kümetleri u takdirleriyle kullanabilecek şekilde
lıağlamak istedik. Görevlerini yapan siyasî icra
ların, elbette haklan yoktur, teşekkür beklemez
ler; elbette hakları yoktur, övgü beklemezler.
Görevlerini yapan siyasî icralar övgü beklemez
ler; ama..,
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Vic
danları da ralhattır.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI KEMAL DEMİR (Devamla) — Bir ölçüde
de İm tarzda, hiç değilse., değerlendirilm'esini ar-
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zu ederler, beklerler. Kararname herkesin göre
bileceği tarzdadır. Esasen tarafımdan müteaddit
defalar da açıklanmıştır, kamuoyuna açıklanmış
tır. Meali de bu şekildedir.
Petrol konusuyle ilgili hususlara temas imkâ
nını bulamadığım için gerçekten üzgünüm.
Sayın Başkana müsamahasından dolayı say
gılarımı sunar, teşekkür ederim.
Saygılar sunarım. (A. P. ve C. G. P. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Son söz, ilk imza sahibi sıfatıyle, Kayseri
Milletvekili Sayın Mehmet Altmışyedioğlu'nun.
Buyurunuz efendim; konuşmanız 10 dakika
ile sınırlıdır Sayın Altmışyedioğlu.
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri)
— Sayın Başkan, değeri milletvdkilleri;
önergemizin metni Yücıe Meclisin bilgisinle
sunulmuştur. Grubumuz adına yapılan konuş
mada, bu önergeden, memleket hesabıma bekle
diğimiz yararlar açıklanmıştır. Bu sebeple uzun
bir konuşma yaparak vaktimizi alacak değilim.
Kısaca bâzı konulana değinime k istiyorum.
Değerli arkadaşlafrım, Meclis Araştırması,
bilindiği gibi biir konuda bilgi edinime ve gerçe
ği arama hedefini güder. Meclis Araştırması,
Gensorıu veya Meclis Soruşturmasından farklı
olarak şu veya bu Hükümete karşı yöneltilmiş,
sorumluluk aramak çabası güden bir müessese
değildir. Meclis Araştırması, bâzı konuların tam
aydınlığa kavuşması için, o konudaki bilgileri,
belgeleri, idare içimdeki ve dışındaki yetkili uz
manların görüşlerimi derleyerek, bunları karşı
laştırarak gerçeğe ulaşmak hedefime yönıelmıiştir. Gerçeğim aydınlanmasından kimse zaıar
görmez. Geçmişte Hükümetler ve Meclis bu çe
şit araştırmaların getirdiği ışıktan sadece yar arlanmı ş.1 ardır.
Sayın arkadaşlarım, enerji ve onun unsurla
rından biri olan petrol konusu, -bugün, yalnız
ülkemizde değtil, bütün dünyada en önemli so
runlar arasında yer almıştır. Enerji konusu, yal
nız ekonomik bir konu değildir. Bu konu, sa
dece ileri bir sanayi toplumu haline gelmemiz
Bakımımdan hayatî önem taşımakla kalmaz, bu
aynı zamanda millî bağımsızlığımızla da yakın
dan ilgiM bir konudur.
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önergemizde etraflıca açıkladığımız husus
ları tekrarlamayaĞağım. Konunun aktüel bir
yönüne, özellikle dikkati çekmek isteTiiım.
'Türkiye, enerji üretimi bakımından dışa
bağlı olmaktan kurtulmalıdır. Oysa, bugün,
Türkiye'de ıcleiktrik enerjlisi üretiminde petro
lün payı % 39,8'ıe yükselmaştıir. 10 yıl önce pet
rolün elektrik enerjisi üretimindeki payı % 7,6'
dan ibaretti.
Taş kömürü ve linyitin elektrlik lemerjisi üre
timindeki payı önemli ölçüde azalmış, sudan el
de 'edilen .elektrik «enerjisi payı % 31 'civarında
sabit kalmıştır. Şüphesiz, son 10 yılda, çeşitlli
Hükümetlerin 7 milyar lira harcadıkları Keban
Barajı devreye girince ıbu oranlar değişecektir.
Buma rağmen, petrolün elektrik enerjisindeki. payının, son 10 yılda 5 mislinden fazla arttı
ğı da bir gerçektir. Yalnız bu örmek, Türki
ye'nin enerji politikasının ciddî bir incelemeye
muhtaç olduğunu göstermeye yeter.
Halen, toplam hampetrol ihtiyacımızın %
60'dan fazlası dışarıdan ithal edilmektedir. Ham
petrol fiyatları baş döndürücü bir hızla artmak
tadır. 16 Ekimden bugüne kadar petrol fiyatı
4 misli artmış, daha da artabilir. Petrol artık
milletlerarası alanda, açıktan açığa bir dış po
litika salâhı olarak kullanılmaktadır. Son ayın
olayları, petrolün, büyük Devletlerin, Avrupa
ülkelerimin, Japonya'nın dış politikalarını, özeln
İlkle Ortadoğu politikalarını etkileyen başlıca
faktörlerden biri olduğunu ortaya koymuştur.
Bu durumda Türkiye'nin, enerji ve enerji
kaynakları konusunu bir bütün halinde ele alıp
kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını çok dik
katle tespit etmesıi gerekir. Millî -ekonomi bakı
mımdan taş kömürü, linyit, su, petrol, odun gibi
enerji kaynakları arasında en faydalı dağılım
nasıl sağlanabilir? Ormanlarımızın, tabiatlımızın
korunması içiin odun ve tezeğin yerine linyit
kullanılması hususu hayatî önem taşır. Dıştan
gelen petrol yerline, yerli kömür ve su kaynak
larımızı daha iyi ve daha çabuk değerlendirmek
için âcil tedbirler almak zorunluluğu vardır.
Millî kaynaklarımızı süratle değerlendirip
enerji bakımından dışa muhtaç olmaktan kur
tulmalıyız.
Petrol alanında, kısa, orta ve uzun vâde kar
şılaşacağımız problemleri iyice incelemek ve
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yerli üretimi artırmak ,iç.in alınması gerekli ted
birleri süratle almak zorundayız.
Millî ekonomimiz ve millî savunmamız bakı
mından tam bir güven içinde bulunabilmek için,
'depolama, stok yapma gibi tedbirler yönünden
de Yüce Meclisin üzerinde duracağı hususlar
vardii*.
Dünya nükleer »enerji çağma girerken ye bir
çok ülkeler rüzgârdan, denizden, güneşten ener
ji elde 'etmek için başka enerji kaynakları arar>ken, Türkiye'nin çağın dışında ve gerisinde kal
maması için yapılması gerekli işler nelerdir?
Bunların Yüce Meclis tarafından ele alınması
lâzımdır. Millî kalkınmamız, hattâ milletimizin
bağımsızlığı açısından hayatî önem taşıyan bu
konulara Millet Meclisimizin özel bir dikkatle
eğilmesi lüzumuna inanıyoruz.
^
Enerji politikamızın bir bütün halinde ele
alınması şarttır. Yerli kaynaklar olan taşkömürü,
linyit ve su gücü daha iyi değerlendirilmek,
millî petrol üretimini hızlandırmak
zarureti
vardır. Bu yolda atılmış adımlar vardır, atılma
sı gerekli adımlar vardır. Yüce Meclisin kuraca
ğı bir araştırma komisyonu, üniversitenin, Dev
let Plânlama Teşkilâtının, Türkiye B'limscl ve
Teknik Araştırmalar Kurumunun, Türkiye Mü
hendisler ve Mimarlar Odası gibi meslekî kururuşların yetkili uzmanlarım çağırıp dinleyebilir.
Böyle bir araştırma komisyonu, bu konuda şim
diye kadar toplanan teknik kongrelerin, yazılmış
raporların, yapılmış etütlerin sonuçlarını değer
lendi re'bil ir.
Araştırma Komisyonu, enerji sıkıntısı çeken
sanayiin dertlerini, ilgili Devlet dairelerinin,
Türkiye Elektrik Kurumunun, millî petrol ku
ruluşumuzun, Petrol Dairemizin, Atom Enerjisi
Komisyonunun görüşlerini ve isteklerini tespit
edelbilir. Bu hayatî konuda yapılacak bir Meclis
araştırması, hiç şüphe etmiyorum, birçok gerçek
lere ışık tutacaktır. Böyle bir Meclis araştırması,
millî enerji dâvamızın çeşitli yönlerini aydınlığa
(kavuşturacaktır. Hem millî kalkınmamızı, hem
millî ^bağımsızlığımızı ilgilendiren bu hayatî ko
nuyu bütün yönleri ile incelemek üzere Anaya
samızın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması Komisyonu kurulmasını Yüksek Heyeti
nizden rica ediyorum.
Bu millî dâvaya desteğinizi esirgemeyeceği
niz ümidiyle Yüce Meclisi saygıyle selâmlıyo
rum. (O. G. P. sıralarından alkışlar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedioğlu.
Sayın milletvekilleri, bu konuda
yapılmış
olan konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. Şim
di önergeyi oylarınıza arz edeceğim.
Enerji ve enerji kaynakları konusunu ince
lemek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak
amacı ile bir Meclis araştırması açılması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler lütfen
işaret buyursunlar.. Meclis araştırması açılması
taletbi reddedilmiştir.
2. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na Ağrı Milletvekili Rıza Polat ve 2 arkadaşı
nın, THlrkiye'de yetişmiş insanların,
özellikle
teknik elemanlarımızın yurt dışına göçmelerini
önlemek ve "bu hususta gerekli tedbirleri almak
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi
(10/3)
BAŞKAN — Şimdi gündemde bulunan baş
ka bir araştırma önergesinin görüşülmesine geçi
yoruz.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Ağrı Milletvekili Sayın Rıza Polat ve arkadaşla
rının vermiş oldukları; Türkiye'de yetişmiş in
sanların ö:;ellikle teknik elemanların yurt dışına
göçmelerini önlemek ve Ibu hususta gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desine göre Meclis araştırması önergesi.
Adı geçen önergeyi okutuyorum efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Konu : «Beyin Göçü»
kıonusunda Meclis a ras
tımı ası a.cıl ması.
•«(Bcyi;n göçü» gelişme halimdeki ülkeleriın
başlıca dertlerinden biridir.
'T ü itkiye'm iz de, yetişmiş insanların, özellik
le trkni'k. elemanların yurt dışına gömuesktden1
büyük zarar gören ülkelendıen biridir.
Milletlerin 'kalkınmasurda, maddî kaynak'laHdp.n daha ço:k yetişmiş insan gücünün rol oyn adı ğı bili n m ekteıdi r.
Yer altı ve y^v üntü kaynaklarımızı millet
yakarma en verimli şekilde değe den direhilme
miz, her alamda,, ycit.erli sayıda ve yeterli nite
likte insangücüne saihiıb olma miza bağlıdır.
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Yurt dışına göçen ve yerleşen, bilgilerini ve
çalışma güçlerini başka ülkelerin kalkınmasına
katkıda bulunacak .şekilde ycrleştlkleıü ülkede
değerlendiren yurtt asi a rı nııznı sayısı
çoktur.
Bunlar abasında millî bağlarını sürdürenler,
belli 'biı* süre için yurt dışında kalarak geri dö
nenler vardır. Bir kısmı yurttaşlık bağını mu
hafaza öt tiki eri halde, göçtükleri ülkeye devam
lı olarak yerleşmektedirleır. Bâzıları ise tabiyet
değiştirmek suretiyle millî bağlarından tam'anrıyle kapmakt adırlar.
Türk' Milletinin ve Devletinin sınırlı imkân
ları ile yetiştirildikten sonra yurt dışına göçen
•elemanların her birinin, milletimize yüz binlere,
hatta milyonlara mal olduğu yapılacak hesap
lardan kolayca anlaşılır. Bâzı ülkeler, her yıl
yurt dışına kaçırdıkları elemanların sayısının
bir üniversitenin bütün mezunlarına eşit sayı
ya yükseldiğini tespit etmişlerdir. Türkiye'nin
de sınırlı kaynakla rıyle kurduğu ve ayakta tut
tuğu eğitim kurumlarının bir kısmı, âdeta, kıs
men Türkiye, kısmen yaibancı ülkeler için ele
man yetiştirir duruma gelmişlerdir.
Uğranılan kayıp, sadece, beyin göçü ile kay
bettiğimiz on binlerce yetişmiş insanın her bi
rinin eğitim için, ilkokuldan başlayarak en yük
sek eğitim kademelerine kadar, milletimizce
sarf edilen yüz binler Ve milyonlardan ibaret
değildir. Asıl .kayıp, bu insanların millletimiziin
gelişip yükselmesi için katkıda bulunacakları
en verimli çağlarında, başka milletlerin insaııgüeüne katlim al arı dır.
«İBeyin göçü» olayının önemli yönlerinden
biri de, kaybedilen «Beyin» 1er arasında İmzan
çok seçkin ve yurdumuzun en çok muhtaoolduğu kimselerin de bulunmasıdır.
ıŞüphesiz, yurt dışımla çalışanların hepsini
«ıReyin ,g*öçü» olayına dahil etmek doğru değil
dir. Üyesi olduğumu;: milletlerarası kurul uslar
da yurttaşlarımızın görev yapması elbette lüzum
ludur ve faydalıdır. Elbette, bilgilerini artırmak
dçin sınırlı bir süre için bâzı elemanların yurt dı
şına gitmeleri - hatta Devletçe gönderilmeleri, belli süre sonumda tekrar yurda dönmeleri şartıyle, bir kayıp sayılanı az. Yeter ki, uygulanan usul
ler -«Beyin göçü» ne yol açmasın.
•En değerli hazinemiz olan insanlarımızın
kabiliyet, zekâ ve bilgisinin, Türk Milletinin
hizmetinden koparak başka milletlerin hizmeti-
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ne girmesi ihmali caiz olmayan bir
«devamlı
kan ama» ııiı t e 11 gündedir.
. «(Beyin göçü» olayı, bir çok gol isme halinde
ki ülkede, etraflı araştırmalara konu teşkil et
miştir. Amerika Birleşik Devletlerinin bir çok
değerli ilim adamlarını, üstün ücretlerle ve ça
lışma imkânlarıyle, çektiğini gören sanayileş
miş Avrupa ül'kele rinde - meselâ İngiltere "de,
İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da - bile, «Be
yin göçü» nü önleyici tedbirler üzerinde araş
tırmalar yapılmıştır. Türkiye'de ise, hem Avru
pa'ya, hem de Amerika Birleşik
Devletlerine
doğru bir beyin göçü göze çarpmaktadır.
'Birleşmiş ıMilletler, İktisadî İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilâtı gibi .milletlerarası kuruluşlar
da bu önemli konu üzerinde durmak zorunluğunu duymuşlar, gelişme halindeki ülkelerin
«Beyin göçü» ndem uğradıkları büyük zararla
ra diik'kati çekmişlerdir.
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumu) sorumluları, bu konu
nun gitgide .artan önemine dikkati çekmekte
dirler.
iSon.yıllarda, «Oöe» daha da hızlanmıştır.
Türkiye barajlarına, sulama tesislerine, yoEara muhtaç iken Devlet Su İşleri ve Karayolları
boşalmaktadır. Nükleer enerji önem kazanır
ken, m ili et ler arası değerde fizikçilerimiz ve uz
man! anmız yurt dışındadır. Ülkemizde hekim
sıkıntısı varken, her biri binlbir emekle yetişti
rilmiş hekimlerimizden bir kısmı yurt dışına
yerleş m ektedir. Bu örnekler alabildiğine artırı
labilir.
«•Beyin göçü» olayının Türkiye'yi ne ölçüde
et.ki!ediği, uğradığımız kayıpların miktarı ve
milletimize maliyeti, beyin göçüne yol açan
başlıca nedenler Millet Meclisimizin kuracağı
bir Araştırma Komisyonunca incelenmelidir.
Bu komisyon, İlgili resmî ve meslekî kuruluşla
rın, üniversitelerin, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumunun
görüşlerini de ala
rak, yetkili uzmanları dinleyerek, bu konu üze
rinde yurt dışında ve Türkiye'de yapılmış bi
limsel araştırmalardan yararlanarak beyin gö
çünü önlemek için hukuk alanında, eğitim, bi
lim ve araştrıma politikası alanında, personel
rejiminde ve başka alanlarda alınması gerekli
tedbirleri tespit edebilir.
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Yukarıda arz edilen sebeplerle, yetişmiş in
sangücünün yurt duşuna yerleşmesi konusunu
bütün yönleriyle incelemek üzere Anayasamızın
88 mel maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması
Komisyonu kurulmasını saygılarımızla arz ve
teklif ^ederiz.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi
Grubu adına
Siirt
Konya
N. Oktay
V. Tanır
Ağn
Mardin
ıR. Polat
T. Oğuz
Kayseri
M. Alıtmışyedioğlu
BAŞKAN — ıSöz alan değerli milletvekille
rinin isimlerini okuyorum efendim::
Cumhuriyet Halik Partisi! Grubu adına Er
zincan Milletvekili Sayın Karsu, Millî Selâmet
Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili /Sa
yın Okur, Demokratik Parti Grubu adına Kon
ya Milletvekili İSayın Ölçmen,
Cumhuriyetçi
Güven Partisi Grubu adına Kastamonu Millet
vekili Sayın Tosyalı.
İlık söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Erzincan Milletvekili iSayın .Nurettin Karsu'
nun; 'buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUBU ADİNA NURETTİN KAR
SU (Erzincan) •— İSayın Başkan, sayın ımilletvekilleri;
Oumihuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Ağrı Milletvekili Rıza Polat ve iki arkadaşının,
Türkiye'de yetişmiş insangücünün, özellikle tek
nik eleımanlarımızın yurt dışına ıgöç etmelerini
önlemek ve bu 'hususta gerekli tedbirlerin alın
ması amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair
önergeleri hakkında Cumhuriyet Halik Partisi
Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Bugün Dünyada oluşan sosyal, ekonomik ve
teknolojik evrimler karşısında toplum .kalkın
masının ihtiyaç duyduğu ve kısaca adıma «(be
yin» adı verdiğimiz yüksek seviyeli insangücü,
ıbütün ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan
ülkelerde fazlasıyle ihtiyaç duyulan ve yokluğu
'hissedilen bir .güç 'haline (gelmiş [bulunmaktadır.
Bu nedenle beyin, itibar (gördüğü için, .gelişmek
te olan ülkelerden kalkınmış ülkelere doğru,
eskiye oranla daha da artan bir hızla göçe de
vam etmektedir.
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Dünyadaki tüm milletleri ıkendi ekonomik
ıgüçleri oranında etkileyen ;bu akım, memleketi
mizi de ıgünden (güne artmakta olan 'büyük bir
ölçüde ve olumsuz yönde etkilemektedir. Yok
sul Türk köylüsünün sırtından alman vergiden
oluşan ıkıt olanaklarımızla elde ettiğimiz mil
yonları harcamak suretiyle yetiştirdiğimiz yük
sek seviyede insangücünün, bu millete hizmet
etmeden dış ülkelere ıgöçmesi ,elbette üzerinde
durulması icaJbeden önemli bir »konudur.
Günümüzde milletlerin ekonomik güçleri, o
milletlerin saıhiboldukları yetişmiş Ibeyin gücü
oranıyle ölçülmektedir. Diğer bir deyimle, ge
nel nüfusa oranla, yetişmiş faal .beyin .gücü
ne kadar yüksekse, o memleketin millî hâsıla
sı o oranda yüksektir. Bu ıbakımdam, bütün geri
kalmış ülkelerde olduğu gibi, bizde de önemli
bir sorun haline .gelen ıbeyin göçü üzerinde dur
mak zamanı (gelmiş ve hattâ çoktan ıgeçmiş bu
lunmaktadır.
Türk Ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine çı
karacak beyin takımına .siyasal iık t id arlarımız
gerekli değeri vermedikleri gibi, (gittikçe hızla
nan Ibeyin ıgö'ÇÜne karşı da duyarlı olmamışlar
dı T- ve böylece Doğu Anadoluda doktorsuz has
taneler, ımühendissîz fabrika ve şantiyeler, öğ
retmensiz okullar ve bunlardan fayda bekleyen
fakir Türk Ulusu kendi kaderiyle (başibaşa (bı
rakılmıştır. (O. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.)
Ülke kalkınmasında çoık gerekli
olmasına
rağmen, ihtiyacın çok altında bulunan beyin gü
cünün, ayrıca yurt dışına göç ederek dalha d a
azalmasının kalkınan Türkiye'nin sorumlu ki
şilerini daha önce etkilemesini beklerdik. Yıl
lardan beri devam eden ve 'bilhassa son Personel
yasası ile daha da artan beyin göçü Türk kamu
oyunca yeter derecede tartışılan ve bilinen bir
husustur. Bütün yönleri ile (kamuoyu tarafından
bilinen 'bu önemli ülke sorununun, iki yılı aşkın
bir zamandan beri Hükümetin bir /kanadı ve ha
zan da üyelerinin geçmiş Hükümetlerin Ibaşı ol
duğunu ^gördüğümüz (bir Parti ve onun Hükü
met üyeleri tarafından getirilmesini ciddiyetle
bağdaşır görmemekteyiz.
Kanayan bu yaranın teşhisinin konulmuş ol
masına rağmen, elindeki olanaklarla bu yaraya
merhem -sürçmeyen, sürme (becerisini göstere
meyen ıgeçmiş Hükümetler, tam aksine, çıkar-
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dı.klan kanım hükmündeki Kararnamelerle ya
ranın daha da kanamasına yol açmış ve beyin
gücüne yardımcı olmuşlardır.
Ülkemizin kıt olanaklarına rağmen, büyük
emek, uzun zaman ve «milyonlarca lira sarfedilerok yetiştirdiğimiz doktor, mühendis ve öğret
menlerin yurt dışına göç edenleri sayıca hayli
kabarık 'bulunmaktadır. Örneğin bu oranın dok
torlarda 1970 senesine kadar % 15, 1970 sene
sinden, yani Personel Yasasından sonra % 21,4;
mühendislerde 1970 senesine kadar % 5,6, 1970
senesinden sonra, yani Personel Yasasından son
ra % 12 olduğu saptanmaktadır. Ayrıca öğret
menlerin de !bu Kanundan sonra dışarı çıkmış
olanlarının 12 binin üstünde olduğu bütün ma
kamlarca teyidedilmektedir.
Bunların (göç nedenlerinin başlıcalarmı, Tür
kiye'de 'gelir azlığı ve ücret eşitsizliği, mes
lekteki başarıya erişmenin güçlüğü, kötü reka
bet şartları ve meslekî ilişkilerin yetersizliği,
araştırma ve geliştirme ortamı yetersizliği, sos
yal ve kültürel nedenler, politik nedenler, geliş
miş ülke hayat şartlarının rahatlığı, bilim ve
teknoloji politikalarının yanlış uygulanması ola
rak ifade edebiliriz.
Yıllarca umutla beklenmiş olan 657 sayılı
Personel Yasası gerekçesinde özet olarak şöyle
denilmektedir:
Çok eski Personel Yasasının memurlar ara
sında 'fanklılık yarattığı, gelişen ekonomik ve
sosyal yapıya paralel bir gelişme olanağına sahİbolamadığı ve bu nedenle yurdumuzda kamu
yönetimi de kendisini devamlı biçimde yenile
yeni ey ece ğıi ileri sürülerek yeni yasanın ihtiyaç
haline geldiği belirtilmiş olmasına rağmen, 1970
yılında uygulamaya konulmasiyle birlikte mey
dana getirdiği anltidemokratik çelişkileriyle, da
ha ilk görüşte Nasrettin Hocanın helvası misa
li, uygulayan Hükümet tarafından hile beğenil
memiş ve her ay bir ek kararname çıkartılmak
suretiyle, temsil ettiği adaletsizliği günbegün
daıha da yaygın 'hale getirmiştir.
Üç yıllık uygulama sonunda yamalı bir boh
ça haline 'gelen yeni Personel Yasası ve onun
elkleri, çağımız gerçeklerine eski yasadan daba
çok ters düşmek suretiyle, beyin göçünü hız
landırıcı baş etken olmuştur, örneğin 1970 yı
lında 4/10195 sayılı Teknik Personel Kararna
mesine ıgöre ücret alan bir mühendisin, 657 sa
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yılı Kanunun yürürlüğe konmasiyle ücreti don
durulmuş ve o anda almış olduğu ücreti mük
tesep bak sayılmış olduğu halde, mahrumiyet
ve ağırlık zamlarının hesaba katılmaması ve
% 5 Memur Yardımlaşma hissesi kesildiği işin
daha başlangıçta mühendis ücretlerinde % 5 ilâ
% 15 bir azalma meydana gelmiştir. Ayrıca
resmî endekslere' göre Ağustos 1970 - Eylül 1973
•arasmda'ki % 74'lük bir bayat pahalılığını da
hesaba katarsak, bir mühendis halen almakta ol
duğu 1970 senesi donmuş ücreti ile bugün 1970
senesindeki satmalma gücünün ancak % 55'ine
saihip bulunmaktadır.
Çocukların büyümesi dolayısıyle eklenen
külfet de ıgözönüne alınırsa bir mühendisin
üç yıl içinde göğüslemek zorunda kaldığı ha
yat pahalılığı ister istemez kafasına bir göç
fikrini sokmaktadır. ıSon zamanda uygulama
hazırlığı yapılan yan ödemelerin uygulamasın
da ^üzî bir artış meydana gelecekse de, bu kü
çük artış bir mühendisin 1970 yaşamını hiçbir
zaman temin edemeyecek durumdadır. 657 sa
yılı Personel Yasasının gerekçesine taban taba
na 'ters bir tutumla çı'kan 8 sayılı Kanun hük
mündeki kararname de 4 yıllık yüksek lisans
öğrenimi görmüş mühendisler arasında ayrıca
lık yarattığı için bu durumdalki mühendislerin
% 90'ı küskün hale getirilmiş ve gene beyin gö
çüne bu kararname yardımcı olmuştur.
İkincisi için bir darlık yaratılmaması bakı
mından yeni mezun olmuş, genç mühendislerin
boş kalmalarını önlemek amaciyle büyük sana
yi kuruluşlarımızda bunlara geniş kadro ayrıl
ması sağlanmalıdır. Örneğin; bugün Karayol
ları Genel Müdürlüğünün 1971 yatırımları, 1961
yılı yatırımlarının üç misli olmasına rağmen ve
makine parkı % 40 artmış olmasına rağmen mü
hendis kadrosu tüm personele oranla 1961'de
% 3,6 iken, 1970'de bu kadro % 2,1'e düşmüş
tür.
İki genel müdürlüğü misal olaraık vermeye
devanı ediyorum:
Devlet D'em'ryolları Karayollarından da
ha da kıt bir tutum içinde olmuştur. Demiryıo'llarında çalışan 65 000 personelin anea(k 320'si
mühendis o'malttadır. Bu lişjteıt menin 'mühendis
oramı % 0,5Mir. Memleketimizin birer dev ku
ruluşları olan bu iki dev müessesenin ıbu .dere
ce 'kı!t bir mühendis kadrosu ile yetinmeleri (bc-
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yin göçüne yol açan etkin 'bir tutum, olmakta- ı tekli oldukları resmen saptanmış bulunmakta
'dır. Zaman, -emek ve mi'lyoınlar harcanarak ye
dır. Geçmiş hükümetlerin bu konudaki tutar
tiştirilmiş genç mühendislerimizin «itki yıllık
sız poilAıikaları sonucu olarak mıeydana gelen
pratik tecrübeleri» yok diye işe alıınmıaımıalları
bu göç arzusu ileride daha büyük bir yetişmiş
umutlarını 'kırmakta ve bunları da göçe ha
insamgüçüne, ü'kemin muhtaç olacağını şimdi
zırlamaktadır.
den bize haber vermekte ve tehlike çanlarının
çalındığını göstermektedir. Bu aynı zamanda
B'eyin göçü nedenlerinden biri d e ; T ürik mü
Türk teknik .elemanlarınım yılda 2:37 miiryon
hendisinle oilan güvensizlikten ileri gelmıekte'Türk lirası verilirken,- yabancı teknik hizme
dir. Bir yandan Avrupa'ya, 'Amerika'ya beyin
te aynı yılda 1 milyar 343 milyon Türk Lrası
olarak güden ve takdir ledilen mühendislerimiz
ödenmesinin doğal Ibir sonucu olacaktır..
diğer yandan kendi ülkelerinde,, kendilerine gü
ven duyulmadığı için ve yaibamcılara verilen mü
BAŞKAN —Sayın Karsu, /beş dakikanız var
hendislik hizmetlerinden dolayı üzüntü duyefendim.
>maktadırlar. Örneğin; 1963 - 1970 yılları ara
NUK!BTTtN KAlElSU (Devamla) — Topar
sında yapılan toplam sanayi yatırımı 28,3
lıyorum efendim.
milyar olmasına mukabil, aynı devrede yaban
Doktor göç,ü son zamanlarda kızanı artırmak
cı mühendislik hizmetLeri için 6,5 milyar Türk
suretiyle daha da etkin bir biçim almıştır, örlirası dışarıya ücret ödenmiştir. Bu da ya
nioğin; bir doktora isabet eden nüfus Fransa'da
pılan sanayi yatırımlarının % '23'ü oranında
770 kişi, Almanya'da 5'80 kişi, Yunanistan'da
dır.
640 k;'<şi olmasına mukabil, Türkiye'de Ib'ir dok
Bunlardan birkaç misâl arz etmek istiyo
tora isabet eden ortalama insan adedi 2 '300'dür.
rum ;
Bu rakam Türkiye ortalaması olup Doğu
Türkiye Oün'ey sahillerinin kalkınlması için
bööıgelerirnizin bâzı yerlerimde yaptığıımız he
bir yaibancı firmaya 270 000 dolar, Otomotiv
saplara göre bıir'dioktara' isabet eden nüfus sa
endüstrisi dövme tesisleri etüdü için 33 ÖOO do- j
yısı H6 '666 kişiden ibarettir.
lar, Antalya'da 750 yataklı bir Tatil köyü, pro
Yurdumuzda (bulunan tüm dokı'tar sayışı
jesi için yine yaibancı firmaya 1 400 000 dolar,
15
8'
5ı6 olup, yurt dışında bulunan doktor sayı
Zamantı Bölg'e Çinko - Kurşun etütleri için
sı
is©
3 1O0 sayısının üzerindedir. Türk Mille
1 290 000 dolar, istanbul liman etütleri için 30
tlinin
sağlığı
ile ;llgili bu konu şimdiye kadar'ki
milyon dolar, Antalya Tekirova turistik tesis
hükümetlerin
tutarsız politikaları sonucu bir
lerinin »etüdü için 7 450 700 D.M. taze meyve ve
çözüme bağlanamamış ve siyasal iktidarlar halsebze ihracatı etüdü için 229 000 D.M. yeraltı
kıknnzıın
hayatî^ önemdeki 'bu sorununa rahatlık
suyu gelı'şitirmeleri projeleri için 47 000 dolar,
la
seyirci
kalmışlardır.
Bandırana Boralks ve Borik a s i tesisleri için
Öğretmen
sorunu; özellikle ilkokul öğret
46 000 dolar, Türkiye Petrol Ürünleri arz tıal'ep
menlerimin
sorunu
da ülkemiz için önem taşı
'etüdü için '98 000 dola.r, İstanbul Boğaz Köprü
yan bir 'konudur. Ülkemizde mevcut 160 000 öğ
sü için 20 milyon dolar, tabiî gaz fizibilite ra
retmenden ancak, 12 500 öğretmeme iş güçlüğü
porları için 257 000 dolar ve böylece ilâniShaye
zanlımı verilmekte olup, geride kalan 147 500
devam ediyor.
.öğretmenden çoğu köyde kendi •kaderine ter
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, memleket
kedilmiş bulunmaktadır'. Başka sosya! güven
t e değerli mühendislerimiz bulunurken, mühen
cesi olmayan öğretmen, ekonomik sıkıntıları
dislik hizmetlerinin ıbu gibi yaibancı firmalara
nın da etkisinde kalınca mutsuzluğa 'düşmekte
verilmesinin Ikarışmındayız. Toplumsal geliş
vıe çareyi yurt dışına işçi olarak gitmekte ara
menin belirli bir aşamasında bulunduğumuz bu
maktadır.
gün Türk mühendisi kendisine düşeni yapma
bilinci içerisindedir, yeter ki, kendisine güve
Bu tarzda 'bugün yurt dışına gitmiş olan öğnilsin ve 'imkân verilsin.
retnren sayısının 12 000'in üzerinde «olduğu bü
tün ilgililerce kabul •eddlımiekteda\ Bugün 'Tür
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği ta
1
kiye'de
üç sınıfı /birden okutan öğretmen sa
rafından dört ay önce yapılan bir ankette mü
hendislerin % 712'sinin yurt dışına gitmeye is~ [ yısı 12 864, beş sınıfı 'birden okutan öğretmen
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M. Meclisi

B : 81

sayım 12 191 d'lmak üaere toplam 25 052 öğret
men ve bunların-okuttukları ine nü eke t 'çocuk
ları ş'hıdiye kadar ilgi görmemiş olmanın caikMği içinde uımutsu2İkığa düşmüşlerdir. .
Yüksek öğretimdeki öğretim üyesi sıkıntısı
nın nedenlerinden birinin de göç okluğu ger
çek olmakla beraber, bulnun yanında öğretim
üyelerinin dengesiz dağıtılması da önem taşı
maktadır. örneğin; 1970 - 1971 ders yılımda
yüksek öğrenim Irarumlarmda bir öğretim üyesiine düşen öğrenci sıaıyısı şöyledir: Ankara Üni
verslitesiinde bir öğretmene 11 öğrenci,
Orta
Doğu'da 8 öğrenci, Hacettepe'de 4,5 öğrenci,
istanbul Üniversitesinde 21,05, İstanbul Teknik
üniversitesinde 11,6, Ege Üniversitesinde 10,2,
Atatürk Üniversitesinde 6,8 Karadeniz Teknik
Üniversitesinde 12,6, yülksıeik okullarda isie 35,2
den ibarettir.
Bugüne kadar illgi gö ster illmf emiş bu denge
siz dağılımı, dengeli hale getirmek suretiyle öğ
renim yapan tüm yüksek öğrenim gençlerimizin
iyi yetiştirilebilnresini ve yarının yüksek sevi
yeli insan gücüne sa.hip, güçlü elemanlar hali
ne getirilmesini (illıgiilil'erden ve yeltikiliiılerdıen bek
liyorduk, bundan sonra dıa beklemeye devam
edeceğiz.
Yukarıda arz ettiğim gibi; bugünkü koşul
larda beyin göçü ülkemiz için büyük bir de
ğer taşımasına rağmen herkesçe bilinen bir
sorun olması bakımından C. H. P. Grubu olarak
araştırma önergesinin zıaıman kaybından başka
bir şey getiremıeyeceği kanısındayız.
Bu nedenle de oylarımızın bu önerge aley
hinde olacağını arz eder, hepinize saygıilar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu."
M. S. P. Grubu adına Zonguldak Milletveki
li Sayın Mehmet Zeki Okur, söz sırası sizindir,
buyurunuz efendim.
M. S. P. GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ
OKUR (Zonguldaik) — Muhterem Başkan, muhIterem milietvekiilleri;
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince beyin
göçü .konusunda bir Meclis Araştırması isteyen
önerge hakkımdaki görüşlerimizi özeit olarak be
yan etmeden önce Milî Selâmet Partisi adına
hepinize saygıilar sunarım.
Az gelişmiş diğer ülkeler gibi, bizim de mil
let olaraik güçlenırnemfizi ve refaha kavuşmamızı engelleyen birçok dert ve sıkıntılarımız mıev>—235
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cuttur. Bunların ıertı önlemlilerinden birM hiç
şüphe yok, büyük emeklerle yetlşeın insanları
mızdan bir kısmının yurt dışında çalışmak zo
runda bırakılmış olmalarıdır. Daha çok hekim
le rimizin, teknik elemanlarımın ve bir kısım
öğretmenlerimizin başjka memleketlerde çalış
mak istemelerinin sebeplerini araştırmak;, gereklli tedbirleri allımak her halde hüldimetlıerin en
lönemli görevlerinden birisi olsa gerdektir.
Avrupa'da 5 yıl müddetle Devlet memuru
olaraik hizmet eitmiş bir Ikimseyim. Bölgemde
ki hastanelerde yatan vatandaşlarıimızı ziyaret
ederek onlarla ilgilenirdim. Zaman, zaman
bu hastanelerde çalışan Türk doktorlara da
rastladım ve neden vatanımızda değil de mese
lâ Almanya'da çalışmayı tercih ettiklerini sor
dum. Kısaca; Almanya'da daha çok kazandık
larını, ayrıca bilgi, görgü ve tecrübelerini de_
artırdıklarını söylediler. Bunlardan bir kısmı
da, .daha çok kazanmak için değil ve fakat yal
nız teknik 'bilgilerini artırdıktan sonra vatana
dönmek niyeti ile geldiklerini!, dönmek istedik
leri zaman, kendilerine ilgili bakanlıkların ge
reken alâkayı göstermediklerini, engelleyici forıinallıiıtielerle karşılaştıklarımı ve böylece kendi
yurdumuzda hizmet aşıklarının sönmek istidadı
gösterdiğini ifade <ettiler.
Sayın milletvekilleri; eğer çekinmeden ha
kikati ifade edecek olursak durum şudur: Bu
gün imkân verilse Avrupa ve Amerika gibi
memleketlerde çalışmak isteyeceklerin
sayısı
bir hayli yekûn teşkil edecektir. Halen Avru
pa memleketlerinde 1 milyona yakın insanımız
çalışıyor, 1 miilyon insanımız da oralara gide>bilmeik için sıraya girmiş bekliyor. Demek akı
yor iki, geçımiş iktidarlar yurdumuzun sahip
olduğu insan gücü ve beylin potansiyeline para
lel olarak her yönü ile sanayilıeşimıeyi geciktir
mişler ve yetişkin insanılarıtmızı tatmin edemez
duruma gelmişlerdir.
Yurdumuzun kalkınuiiası ve millet ilmi zin mad
dî, mâınlevî refaha kavuşması için tabiî jbir müd
det sabır ve kanaat ile çalışmak, çile doldur
mak lâzımdır. Hayat ve kültür seviyeleri yük
sek Avrupalı veya Amerikalı öyle insanlarla
karşılaşıyoruz ki, bunlar henüz gayelerine
ulaşamadıkları inancım taşıdıkları ve kendi
milletlerinin adını biraz daha yükselt eb ilmenin
zevkine duyamadıkları için çok ağır şart bar
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atanda hattâ birçok tehlikeleri gözle aliarak «Ba j
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayım Okur.
rış Gönüllüsü:» ve sair sıfatlarla gıerli kalmış ül |
ıSöz sırası D. P. Grubu adıma Konya Milleıtkelerde, aldıkları eğitimlin tesiri altında çile , veibili Sayın Özer Ölçımen'indir. Buyrumuz Sa
çekmeye devamı etmekte ve yurtlarına döndük
yın Ölçumen.
leri zaman da büyük mıerasilmlerle! biner kahra
D. P. GRUBU ADINA ÖZER ÖLÇMEN
man gibi kaırşılanımıalktadırilar. Zaltem böyle tak
('Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muh
dirle karşılanaoalklarıınıi bildikleri için gittikleri
terem üyeleri;
yeniçeride bunca zahmetlere katlanarak hizmet
Huzurunuza Demokratik Partinin, «Beyin
(etmiş oluyorlardı.
göçü konusunda Meclis araştırması açılmasına»
mütedair önerge üzerinde, görüşlerini arz et
Almanya'nın Köln Üniversitesitnde doktora
mek
üzere çıkmış ıbulunuyorum.
yapan ve oradaki işçi Ikardeşlierlilmizliın lojmanla
rını ziyaret edecek bir kısıım araştırmalarla meş
gul olan, anne ve babası profesör olan bir
Amerikalı tanıdım. Kendisi güzel Türkçe bi
liyordu. Türkçeyi iki yal! öğretmenlik yaptığı
Adıyaman ilimizde öğremmliş, biz ise sosyal im
kânlardan. mahrum böyfie bir ile tâyin edilsek,
çoğunlukla buna 'karşı çıkarız. Aslında biziim
milMimiz dünyanın en çaikşlkan, valtan sevgisiy
le dolu bir ımilflıeitidiir. Ancak okumuş imsaniarıımızla, hu imkândan ımıahrum kalmış (insanları
mız arasındaki sievgi ve ısıaygı bağları çolk sağ
lam değildir.
Değerli miilleltveıkillerli, biz beyin göçü <mesieleaind'e uzun ve kusa vadeli oüımıak üzere aşa
ğıdaki hususların dilkkarte alınması gerieıkftıiğl
ikanaatimdeyiz:
1. Millî eğitimde vatan ve miillelte hizimet
sevgisi, manevî sorumluluk duygusu gibi ru
humuzu yükseltecek haslıetllenimdzin gelişmesinle
(büyük ölçüde ağardık verillıerek ımaltteryaılist fel
sefeye iltifat etımemek.
2. Okumuş, yetişmiş imsamlarımızım hayat
seviyelerini hiç olmazsa orta sınıf bir tacirini
hayat seviyesine yükseıltmek.
3. Yurt dışındaki ibülgiin ve uzmanlarımıza
Ikendıi ihtisas sahalarında çalışma imkânları te
linin etmıek.
4. Devleit dairelerimizde hâkim olan bünolkratik tatbikata son vermek.

Bir ülkenin gelişmesinde en mühim faktö
rün insan olduğu gerçeğinden hareketle ve di
ğer faktörlerin insana taibi ve bağlı faktörler
olduğunu hesaplamak noktasından
hareketle,
insaugüeü meselesinin bir ülkenin, hele kalkın
ma çabası içinde olan bir ülkenin anaproblemi
olduğunu kabul etmemek imkânsızdır. Fabrika
sını da, barajını da, uzay kapsülünü de plân
layan, hesaplayan ve işleten insan olduğu düşü
nülürse, bütün ekonomik faktörlerin ve zengin
liklerin hesabından önce insan faktörünün iyi
ayarlanması, iyi ve ahenkli bir şekilde hesaba
sokulması gereği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye'nin birçok dallarda, ehliyetli, yetiş
miş, bilgili eleman sıkıntısı çektiği bir gerçek
tir. Diğer yandan hâzı dallarda da lüzumundan
fazla eleman mevcudiyeti âdeta bir uzman enf
lâsyonu yaratmaktadır. Meselâ, Anadolu'nun
birçok vilâyetinde ve ilçesinde doktor ve sağlık
elemanı ıbulma imkânı yokken, Almanya'nın
ufak ıbir kasaba hastanesinde dahi 3 tane Türk
doktoruna, uzmanıma rastlamak bugün için ar
tık günlük hâdiselerden ve normal hâdiselerden
bini haline gelmiş bulunmaktadır. Buma karşı
lık Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden me
zun yüzlerce gencimiz bir yere öğretmen tayin
olabilmek için yularca sıra beklemektedirler ve
ondan sonra bu sıra da gelmediği için banka
lardan 'birinde memur olarak vazifeye başlamak
ta veya 'buma mümasil bir işe girmektedirler.

Yukarıda kısaca arz ledillien hususların kuru
Her zaman vertgi kaçakçılığından şikâyet
lacak yemi Hükümet tarafımdan ölmemle ele alı
ederiz. ,Bu kürsülerden de ederiz. Uzmanlara,
nacağını ümit ve teıımenmii etmıeikte olduğumuz
i ilgililere sorduğumuz zaman, «Dosyaları inceledan, bu konuda şiimdilik bir Meclis Araşftırj yecek elimizde eleman yok. Onun için 10 yıllık
(nıası açılmasına lüzum olmadığı kanaatindeyiz,
birikmiş dosyaları örnekleme usulüyle yüzde
bir isabet şansı altında elimizdeki maliye me
Hepimize Millî Selâmet Partisi adına saygı
murlarına incelettiriyoruz» diye cevap verirlar sunarım. (M. S. P. ve C. H. P. sıralarından
J
1er.
Fakat maliye meslek memuru yetiştirecek
alkışlar.)
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bir .millî eğitim politikamız yoktur. Onun kar
gılığında ziraat yüksek mühendisleri bir kere
dahi tarlaya çıkmazlar, masa başında masa başı
teknokratı olarak, masa memuru olarak görev
görür. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Bu
tersliğin kökünde yanlış ve plânsız bir eğitim
sistemi yatmaktadır. Bu plansızlık sadece yük
sek öğretimde değil, meslek okulları ve orta
öğretimde de kendini göstermektedir.
ıMu'htorcmı milletvekilleri, önerge sahibi ar
kadaşlarımız iyi niyetle Türkiye'nin ve bu eko
nomik seviyede olan diğer ülkelerin önemli bir
sorununu araştırma konusu olarak teklif et
mişlerdir. Biz' Demokratik Parti olarak beyin
göçünün araştırılması sırasında onunla ayrıl
maz şekilde bağlantılı başka meselelerin de in
celenmesinin gerekli olduğu kanaatini taşıyo
ruz. Bizim kanaatimizce incelenmesi gerekli bu
amakonular:
1. Millî eğitim politikamız,
2. İstihdam ve işgücü politikamız,
3. Genel iktisadî durumumuzdur.
Bu 3 konu önenge konusu ile direkt alâkalı
dırlar. Ayrıca önergenin kapsamını sadece be
yin tâbir edilen ve birkaç yüz profesörümüz
ile doktor ve mühendisimizi değil, yurt dışında
çalışmaya icbar ettiğimiz hir milyon vatandaşı
mızı da içine alacak bir şekilde değiştirilmesini
arzu ediyoruz. Bu istikamette Yüce Başkanlığa
bir değiştirge önergesi arz «tmiş »bulunuyoruz.
Şayet İçtüzük müsait ise veya önenge sahipleri
nin kabulü şart ise veya Yüce ıM'eclisin reyleriyle hallolalbilecek ise, 'biz konunun Türk işgücü
nün göçü şeklinde mütalâa edilmesi ve geniş
letilmesini .arzu ediyoruz.
•Bu suretle Meclisimizin, Türk insangücünün
yurt dışına göçünü önleyecek bir araştırma
yapması imkânı doğmuş olacaktır.
Bugün.Anadolu hastanelerinde uzman tabip,
narkozitör, hemşire . bulmanın imkânı yoktur.
Buna karşılık Amerika'dan Almanya'ya kadar
demin de arz etmeye çalıştığım üzere Türk dok
torlarına bolca rastlama imkânı ile karşı karşıyayız. Hattâ öylesine ki, bir zamanlar yurt
dışındaki Türk doktorlarına, yurda davet kam
panyası açan hir jet hakanımız vardı. O jet ba
kanımız dahi seçimleri kaybettikten sonra, ga
zetelerden üzüntü ile öğrenmiş olduğumuza gö
re, çalışmak üzere Almanya'ya gidecekmiş. Bu
derece tenakuzlar içindeyiz.
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Teknik elemanlar açısından da kamu sektö
rünün durumu aynı ters manzarayı göstermek
tedir. Demin kıymetli konuşmacı arkadaşları
mız da aynı konuya temas ettiler. Dün bura
da enerji buhranını görüşürken de üzerinde
hassasiyetle durduk; hidrolik "olsun, termik ol
sun, nükleer olsun enerji çözümümüzün başfak
törü gene insangücüne dayanmaktadır.
Batı Almanya ve Japonya misalini hatırdan
çıkarmamak gerekir. İkinci Dünya Harbinin
mağlupları kısa süre içinde ve insangücünü millî
eğitim politikalarıyle, istihdam politikaları ile
ve ekonomi politikaları ile ahenkli bir şekilde
bağdaştırdıkları için bugün Dünyanın ekono
mik ıgüçleri haline gelmişlerdir.
Kelban Barajında yaptığımız hir incelemede,
mühendis arkadaşlarımızla yaptığımız ibir ko
nuşmada, bundan evvelki baraj tecrübelerinden
yararlanmış ve Ibilıgi sahibi olmuş hiçıbir mühen
dis arkadaşımızın Keban'da çalışmadığını üzün
tü İle öğrendik. Kendileri üzüntü ile bize Ibeyan
ettiler ki, bundan sonraki (barajlarda çalışmaya
caklardır. Yani, Devlet iSu İşlerindeki görevle
rinden ayrılacaklarını öğrendim.
Bir ıbaraj tecrübesi, bir milletin, hele kalkın
makta olan hir milletin tarihinde ımühim yer tu
tan teknik tecrübelerden biridir. Bundan dahi
anlaşılmıştır ki, mühendislerimizin bir Ibaşka harajımıza ıbu teknik tecrübeyi aktaracak derece
de dahi bir istihdam politikası ıgüdemediğimiz
maalesef ortadadır. Bunda, konuşmacı arkadaş
larımın işaret ettikleri gibi, bir gece veya bir
hafta içinde hazırlanan ve Devlet Personel Daire
sine 'dahi fikir danışmadan Meclislerden geçiri
len İbir 'Personel Kanununun hüyük rolü oldu
ğu muhakkaktır. Bunda, ayrıca teknik perso
nele karşı diğer meslek 'gruplarının 10195 sa
yılı Kararname ile ıbirikmiş olan bir hınçları
nın alınması 'da mevzubahistir. O zamanlar bu
kürsülerde ti söyledik. Bu kanun ile yan ödeme
vermeden .bu ücretlerle hiçbir mühendisi çalıştı
ramazsınız, teknik elemanı çalıştıramazsınız diıye
söyledik, kabul ettiremedik.
Söylediklerimiz
maalesef 4 sene içerisinde gerçekleşti. Hükü
metlere Kanun Hükmünde Kararnameyle «buyu
run düzeltin diye yetki verdik. Senelerdir maa
lesef düzeltmek imkânı da kalmadı. Bugün ne
Devlet Su İşlerinde, ne Türkiye Elektrik Ku
rumunda, ne Karayollarında ne Bayındırlık ve
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İmar İskân Bakanlıklarında ihtiyaca yeteceğin
değil yarısı, onun 'çok daha altında dahi teknik
eleman bulmak imkânı kalmamıştır. Keban'da
yaptığımız incelemede, «yıllardır Sarıyerde ça
lışmış olan bir jeologu, 3 lisaın (bilen tecrübeli
ıbir jeologu 4 ncü dereceye sokamadığımız için,
kadro 'veremediğimiz için kendisi Kanada'ya
•gitti, şimdi 2 000 dolar maaş alıyor» diye üzün
tü ile başmühendis arkadaşımız anlatmıştı. İs
tihdam politikaımızın yeniden ele alınması lâzım
dır.
ööıçün baş sebebi kanaatimce muhterem mil
letvekilleri maddî tatminsizlik ve işsizliktir. [Bir
birimizi hamasi hislerle, millî hislerle aldatanla
yız. Muhakkak bir yerde maddiyatın tatmin edil
mesi lâzımdır. Bir doktor (bugün Almanya'da 3 - 4
bin DM. para kaşanmaktadır. Bu, 20 ihin liraya
tekabül etmektedir. Biz de 20 ıbin lira verelim
demiyorum; ama hiç olmazsa o doktorun en taIbiî ihtiyaçlarını karşılayacak ıbir maddî ödeme
imkânını Devletimizin yaratması gerektiği ka
naatindeyim.
Diğer sebeplerden Ibir tanesi; çalışma imkân
larının mevcudiyeti. Yeni tâbirle «olanak» «Lâboratuvarlar, atelyeler, malzemeler, kitap, kü
tüphane, literatür v.s. (bunlar da ilim yapmış, il
mini ilerletmek isteyen kimselerin herigün tabiî
ihtiyaçları olan (hususlardır. Bunların bulunma
yışı, ımaddî imkânsızlıklardan, bâzı şartlarda
daha da ağır basan ıgöç sebeplerinden birisidir
kanaatimizce. ISosyal refahı sağlayacak faktörle
rin de beyin ıgöçünde ve diğer ıgöçlerde rol oy
nadığını hesalba almak mecburiyetindeyiz. Genç
yaşta yüksek .öğrenim için yurt dışına yollanan
öğrencilerden istifade imkânı bugüne kadar istatistikî olarak araştırılmış mıdır bilmiyorum,
ama 'benim kanaatimce yüksek öğrenimin Tür
kiye'de yaptırılacak bir şekilde ayarlanması ge
reği .mevcuttur. Ancak, yurt dışına Türkiye'de
bulunmayan ihtisas dalları için yollanılması ve
bunun da belirli bir süre için olması herhalde
Türkiye'nin hem döviz (bakımından, hem insan•g üçünün iyi kullanılması (bakımından yararlı bir
politika olacağı kanaatindeyim. Çünkü, 18 yaşın
da yurt dışına yolladığınız ıgenç, hem dış hayata
sosyal bakımdan intibak edememekte, hem bir
yabancı eş alması ihtimali doğduğu takdirde ki,
bunun yüzdesi bir hayli yüksektir. Yabancı eş
onun Türkiye'ye dönmesine Ibüyük bir engel teş
kil etmektedir.
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Bu ibakımdan, dışarıya öğrenci yollama poli
tikamızda daha ziyade yüksek öğrenimi bitir
dikten sonra doktoraya, doçentliğe veya diğer
ihtisas dallarına ve Türkiye'de olmayan branş
larda yollanılması her hakle yararlı olacaktır.
Dışarıda çalışan bütün Türk ıbcyinlerini ve
Türk kişilerini muhakkak vatana ihanetle suç
lamak doğru olmayacak ve haksızlık olacaktır.
Bunların içinde memleketlerine en az bizler ka
dar bağlı, milliyetperver arkadaşlarımız vardır.
Meselâ; Yale Üniversitesinde 28 yaşında full
profesörlük unvanını alıp, bugün bütün eserleri
bütün dillere tercüme edilmiş olan ıbir teorik fi
zik ve kimya profesörü Oktay ıSinanoğlu dünya
•çapında (bir isimdir ve inşallah yakın senelerde
ilk Nobel kazanan Türk bilim adamı unvanın:
alacağını ümidetmekteyiz. Bu arkadaşımız Yale'
deki ve dünyanın diğer memleketlerindeki ders
lerinin ve kürsü vazifelerinin dışında, Türkiye'
de Orta Doğu Teknik Ünivesitesinde bir teorik
kimya kürsüsü kurmuştur, bunun dışında İstan
bul'da Boğaziçi Üniversitesinde de öğretime de
vam etmektedir. Tayyareye atlayıp Yalc'den
gelip burada derslerini verip tekrar dönmekte
dir ve bütün emeli Türkiye'de de yetiştirdiği
ıgenç Türklerin bir gün aynen Avrupa ve Ame
rika'da bulduğu vasatı yaratmalarıdır; 'bundan
başka bir temennisi yoktur. Bütün bu arkadaşla
rımızın 'hepsini ıbirden aynı terazi kefesine koyup
kötülemek de (büyük bir (haksızlık olacaktır. Biz,
ıbize düşenleri yapmalıyız, onlardan da, ondan
sonra haklı olan isteklerimizi ve feragatlerini
istemeliyiz.
Amerika'da 5O0'ün üzerinde Türk doktoru
ve 20 binin üzerinde işçi olmayanı, 'diğer .mes
leklerde çalışan Türk olduğunu öğrenmiş 'bulu
nuyoruz. Hattâ (bunlardan 30 kadarının dolar
milyoneri oldukları gayri resmî rakamlara göre
ibilinmektdeir. Bu Türkler Türkiye ile muhak
kak irtibat kurmak istemektedirler. Ekonomik
yönden olsun, bir ;gün nihaî olarak dönecekleri
yer olıması bakımından, diğer nîeseilcler bakımın
dan olsun, Hükümete .çeşitli resmî, gayri resmî
müracaatları olmuştur; takat bunları ayrı bir.
problem halinde bugüne kadar ele almak im
kânı hâsıl olmadığı anlaşılmaktadır. Bir dokto
run, mühendisin, kimyagerin Devlete yüzfbinlere mal olduğu hesaplanırsa, hiç olmazsa eko
nomik açıdan Ibu konunun, Amerika'daki ve Av-
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Muhterem milletvekilleri, bu şartlar altın
da Demokratik Parti olarak, Türk insangücünün en optimal istihdam şeklinin bulunması ve
dışa ıgöıçün önlenmesi için ekonomik politika
mızdan 'Millî Eğitim ve istihdam politikamıza
ikadar birbiriyle bağlantılı olan bütün hususla
rın araştırılmasında büyük bir yarar görmek
teyiz. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partili
arkadaş!arımız, Ibundan evvel reddettikleri ve
Ibu ıkonuda ela ret gerekçelerini açıklarken «Yü
ce Meclisleri fazla işgal etmemek için tâbirini
kullanmışlarsa da, bu konuda bir araştırma ko
misyonu kurulduğu takdirde Yüce 'Meclislerin
vakitleri işıgal edilmiş olmayacaktır. Bu komis
yon, müstakil olarak, Meclisten ayrı olarak ça
lışacaktır ve sadece ilgili üyeler bu komisyon
da vazife 'göreceklerdir. Binaenaleyh, Meclisin
vaktini israf mevzubahis değildir. Cumhuriyet
Halk Partisinin 'gerekçesi yanlıştır. Konu enerji
konusu ıgibi önemli bir konudur.
Bu hakımdan, önergeye iltifat tbuyurulmasını Iben de rica ediyorum. Demin arz ettiğim
gibi konunun genişletilerek, Türk
işgücünün
göçünün önlenmesi şeklinde ele alınmasını arz
ve teklif ediyorum.
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Memleketimizin kalkınmasında hayatî önemi
olduğuna inandığımız bir konunun daha Yüce
Meclis tarafından ele alınmasından Cumhuri
yetçi Güven Partisi Grubu olarak kıvanç duyu
yoruz.
Millet Meclisimizin önüne henüz komisyon
lardan gelmiş tasarı ve tekliflerin bulunmadı
ğı bir dönemde, her biri yurdumuzun kalkınma
sı ve ilerlemesi bakımından büyük önem taşı
yan bâzı millî dâvaları bu kürsüye getirmek ve
Yüce Meclisimizin ilgisine sunmakla bir mem
leket 'görevi yaptığımız inancındayız.
Beyin göçü son 3 - 5 ayın ortaya çıkardığı
bir konu değil, uzun yılların sorunudur. Bu, bir
parti polemiği konusu da değildir, bir millî dâ
vadır. Böyle dâvalar parti polemiği ile değil,
•objektif, seviyeli, ciddî inceleme ile çözülür.
iSaym Cumhuriyet Halk Partisi- sözcüsünün
sık sık kullandığı «Şimdiye kadar ki, hükümet
ler» 'deyimi içine Cumhuriyetçi Güven Partisin
den daha çok, uzun yıllar hükümet sorumlulu
ğu taşımış olan Cumhuriyet Halk Partisi (girer.
İSaym Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, bir
millî dâvanın çözümüne Millet Meclisinin el
koyması ve yardımcı olması için verilmiş ve
'haklılığını hiç kimsenin reddetmediği bir öner
geyi siyasî tariz konusu yapmamalıydı.

Söz sırası, Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
bu adına Kastamonu Milletvekili Sayın Hasan
Tosyalı'nm, buyurun efendim.

Personel Kanununun aksaklıklarına İlık defa
Cumhuriyetçi Güven Partisi sözcüleri dikkati
çokmişlerdi. 1971'deki ve sonraki hükümetlerde
uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi de görev
almıştı. Beyin göçü başladığı dönemde Cumhu
riyet Halk Partisi İktidarda idi, uzun yıllar ik
tidarda da kaldı. Hal böyle iken, ifade buyur
dukları şekilde konuşulmamak idi.
Meclis araştırması, yüksek malûmlarınız ol
duğu üzere, belli bir konuda sağlam bilgi toplan
ması, gerçeğin meydana çıkarılması hedefini güt
mektedir. Gerçeklerin bilinmesi alınacak tedbir
lere ışık tutar. Bu gibi araştırmalar geçmişte
büyük yarar sağlamıştır. 1961 Anayasasının .ka
bulünden bu yana, bu gibi millî dâvalarla ilgili
olarak getirilen Meclis araştırması önergeleri ge
nellikle hükümetler tarafından da desteklenmiş,
hattâ şükranla karşılanmış, gruplarca da elbirli
ğiyle çok faydalı çalışmalar yapılmıştı.

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI
(Kastamonu) — iSayııı Başkan, değerli mil
letvekilleri ;

Grubumuzun, beyin göçü, yani yetişmiş mem
leket evlâtlarının yurt dışına göç etmesi ve yer
leşmesi konusundaki önergesi de, diğer araştır-

Yüce Meclisin konuya ışık tutarak milletimi
zin en lehine yolları aydınlatacağı inancı içinde
Demokratik Parti Grulbunun müspet rey kulla
nacağını arz eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım.
BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Ölçmen.
Vermiş olduğunuz önergede, Meclisimizin
ıgündeminde bulunan Beyin Göçü konulu Mec
lis Araştırması önergesinin konu ve ıbaşlığınm,
«Türk jnsangücünün yurt dışına göçünü önle
mek» ışeklinde değiştirilmesini arzu ediyorsu
nuz; fakat İçtüzüğümüzün ilgili hükümlerine
uygun olmadığı için önergenizi işleme koymu
yorum. efendim.
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ma önergelerimiz gibi şu veya 'bu şahsı, şu veya | dan kolayca anlaşılır. Bâzı ülkeler, her yıl yurt
dışına kaçırdıkları elemanların sayısının
bir
bu zümreyi, şu veya bu dönemi suçlamak gibi bir
üniversitenin bütün mezunlarına eşit sayıya
düşünceden tamaımiyle uzak olarak, objektif şe
yükseldiğini tespit etmişlerdir. Türkiye'nin de
kilde gerçeği aramak ve tedbir alınmasını kolay
sınırlı kaynaklarıyle kurduğu ve ayakta tuttuğu
laştırmak amacına yönelmiştir.
eğitim kurumlarının bir kısmı, adetâ kısmen
Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlarım,
Türkiye, kısmen yabancı ülkeler için eleman ye
Ülkelerarası yüksek seviyede beyin göçü de
tiştirir duruma gelmişlerdir.
nilen eleman göçü, kâr maksadı güden diğer üre
Uğranılan kayıp, sacede beyin göçüyle kay
tim faktörleri gibi insan sermayesi adını verdiği
bettiğimiz oribinlerce yetişmiş insanın her biri
miz belirli bir üretim faktörünün ülkelerarası
nin eğitim için ilkokuldan başlayarak en yüksek
hareketinden ibarettir. Maddî sermaye gibi, in
eğitim kademelerine kadar milletimize sarf edi
san sermayesi de tedbir alınmazsa, düşük verim
len yüzbinler ve milyonlardan ibaret değildir.
'bölgelerinden, geri kalmış memleketlerden daha
Asıl kayıp, bu insanların, milletimizin gelişip
yüksek verim bölgelerine ve ilerlemiş
sanayi,
yükselmesi için katkıda bulunacakları en verimli
endüstriyel bölgelere doğru akma eğilimi -göste
çağlarında başka milletlerin insangücüne katil
rebilir.
im al arıdır.
Muhterem arkadaşlarım, 'bildiğiniz gifbi be
Beyin göçü olayının önemli yönlerinden bi
yin göçü gelişme halindeki ülkelerin hakikaten
ri de, kaybedilen beyinler arasında bazen çok
başlıca dertlerinden biridir. Türkiyemiz de ye
seçkin ve yurdumuzun en çok muhtaç olduğu
tişmiş insanların, özellikle teknik
elemanların
kimselerin de bulunmasıdır.
yurt dışına göçmesinden büyük zarar gören ül
Şüphesiz yurt dışında çalışanların hepsini
kelerden biridir. Milletlerin kalkınmasında mad
beyin göçü olayına dahil etmek doğru değildir.
dî kaynaklardan daha çok, yetişmiş insangücü
Üyesi olduğumuz milletlerarası kuruluşlarda
rol oynamaktadır. Yeraltı ve yerüstü kaynakla
yuttaşlanmızm görev yapması elbette lâzımdır
rımızı millet yararına en verimli şekilde değer
ve faydalıdır. Elbette, bilgilerini artırmak için,
lendirebilmemiz her alanda yeterli sayıda ve ye
belirli bir süne bâzı elemanların yurt dışına git
terli nitelikte insangücüne sahibolabilmemıze
meleri, hatta Devletçe gönderilmeleri, belli bir
bağlıdır.
süre .sonra yurda 'dönmeleri şartıyle bir kayıp
sayılamaz; yeter ki, uygulanan usuller beyin
Yurt dışına göçen ve yerleşen, bilgilerini ve
göçüne yol açmasın.
çalışma güçlerini başka ülkelerin kalkınmasına
Değerli birer hazinemiz olan bu insanları
katkıda bulunacak şekilde yerleştikleri ülkede
mızın
'kabiliyet, zekâ ve bilgisinin, Türk Mille
değerlendiren yurttaşlarımızın sayısı pek çoktur.
tinin hizmetinden koparak başka milletlerin
Çeşitli kaynaklardan şahsen tespit edebildiğime
hizmetinle girmesi, ihmali caiz olmayan bir «de
göre, 1972'de çeşitli dallarda 452 bilim .adamı ve
vamlı kanama;» niteliğindedir.
araştırıcı, 3 000'i aşkın mühendis, mimar ve
Beyin göçü olayı, birçok ülkede etraflı araş
benzeri, 3 868 yüksek seviyede sağlık elemanı,
tırmalara konu teşkil etmoktedlr. Amerika Bir
doktor yurt dışında yerleşmiş, oralarda hizmet
leşik Devletlerinin, birçok değerli bilim adamı
yapmaktadır.
nı üstün ücretlerle Ve çalışma imkânlarıyle çek
Bunlar arsında millî bağlarını sürdürenler,
tiğini ,gören Avrupanın sanayilc-jmiş ülkelerin
belli bir süre için yurt dışında kalarak geri dö
de, meselâ İngiltere'de, İsviçre'de, 'Fransa'da ve
nenler vardır. Bir kısmı yurttaşlık bağını muha
Almanya'da
bile beyin göçünü önleyici tedbir
faza ettikleri halde, gittikleri ülkeye devamlı ola
ler üzerinde (araştırmalar yapılmaktadır.
rak yerleşmekte, bâzıları ise tabiiyet değiştirmek
Türkiye'de ise, hem Avrupaya hem Amerika
suretiyle millî bağlardan tamaımiyle kopmakta
Birleşik Devleİlerine doğru bir beyin göçü gö
dırlar.
ze çarpmaktadır.
Türk Milletinin ve Devletinin sınırlı imkânBirleşmiş Milletler İktisadî İşbirliği ve Kal
larıyle yetiştirildikten sonra yurt dışına göçen
kınma Teşkilâtı gibi milletlerarası kuruluşlar
elemanların her birinin milletimize yüzbinlere,
da bu önemli konu üzerinde durma zorunluluhattâ milyonlara malolduğu, yapılacak hesaplar— 240 —
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ğunu duymuşlar, gelişme halindeki ülkelerin
beyin göçünden uğradıkları büyük zararlara
dikkati çekmişlerdir.
'Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar
Kurumu (TÜBİTAK) sorumluları bu konunun
gitgide artan önemine dikkati çekmektedirler.
Son yıl!anıda göç daıba da hızlanmıştır.
Türkiye; barajlara, sulama tesislerine, yol
lara muhtaç, iken, Devlet Su İşleri ve Karayol
ları Genel Müdürlükleri boşalmaktadır.
Nükleer enerji önem kazanırken, milletler
arası değerde fizikçilerimiz ve uzmanlarımız
yurt dışındadır.
Ülkemizde haklım silkintisi varken, her birini
•bin bir emekl'e yetiştirdiğimiz hekimlerimiz den
binlercesi yurt dışına yerleşmektedir. Bu örnek
ler aUalbildiğine artırılaJbilir.
Beyin göçü olayının Türkiye'yi ne ölçüde
etkilediği, uğradığımız kayıpların miktarı ve
millet'.mize maliyeti, beyin göçüne yol açan
başlıca nedenler Millet Meclisimizin kuracağı
bir araştırma komisyonunca incelenmelidir. Bu
komisyon; ilgili resmî ve meslekî kuruluşların,
üniversitelerin, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırmalar Kurumunun görüşlerini de alarak,
yetkili uzmanları dinleyerek, bu konu üzerinde
yurt dışında ve Türkiye'de yapılmış bilimsel
araştırmalardan yararlanarak, beyin göçünü
önlemek için hukuk -alanında, eğitim, bilim ve
araştırma politikası alanında, personel rejimin
de ve başka alanlarda alınması gerekli tedbir
leri tespit edebilir.
'Muhterem arkadaşlarım, beyin göçünü, ya
ni yetişmiş ilim ve bilim adamlarımızın yurt
dışına- göç etmesini ve oralarda yerleşmesini
önlemıck, yerleşenleri yurdumuza, celbedeırek
TürklyeVle e al ıs mal arını kolaylaştırmak için
aşağıdaki tedbirler bâzı araştırmacılar tarafın
dan üne sürülmüştür. Bu tedbirlerden bir kısmı
şunlardır:
1. — Bu elemanlara tatmin edici meslekî
gelir sağlanması.
2. — Müsait çalışma ortamı yaratılması.
3. — İstihdam politikasının ıslah edilmesi.
4. — Daha yeterli ve modern yüksek eğitim
sağlanması.
5. — Bilim adamına daha fazla önem ve iti
bar sağlanması.
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6. — İlim politikasının ıslah edilmesi.
7. — Yeterli araştırma tesisi, yeterli ilmî
literatür sağlanması.
8. — Millete hizmet aşkının (Bilhassa bura
nın altını çiziyoruz) memleketle faydalı hizmet
aşkının harekete geçirilmesi.
9. — 1416 sayılı Kanun gibi çok eskimiş
mevzu atı n ıslahı.
10. — Askerlik, mecburi hizmet gibi sebep
lere dayalı gö'çe tedbir bulunması gibi sebepler.
Yukarıda arz edilen sebeplerle, yetişmiş insangücünün yun t dışına yerleşmesi konusunu
bütün yönleriyle incelemjek üzere Anayasamızın
88 nci maddesi uyanırca bir Meclis Araştırma
sı komisyonu kurulmasını grubumuz çok uygun
görmektedir. Yüce Meclisimizin de bu önerge
ye, önemine binaen, millî dava oluşuna binaen
iltifat buyurmasını teklif eder, grubum adına
Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve
C. G. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosya
lı.
Adalet Partisi Grubu adına Gümüşhane Mil
letvekili Sayın 'Turgut Yücel, buyurunuz efen
dim.
A. P. GRUBU ADINA TURGUT YÜCEL
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, değerli -miikitvekilleri;
Beyin göçü diye ifade edilen ve yurdumuz
için çolk önemli ibir prcıblenı olan bu konuda ibir
Meclis Araştırması Önergesine, gerek yasal ek
siklikleri ve 'gerekse uygulamadaki dar boğazlan
'objektif olarak, konunun ilgilileri ile de temas et
mek 'suretiyle ortaya koymak ve gerekli tedbirleri
tespit «itmek ve önerilen -çarelere uygulama imkâ
nı ıbulmak bakımından faydalı olacağı görüşüyle
(bakıyor ve 'konu hakkındaki düşünoelerimizi arz
ediyorum.
Kalkınma çalbası içerisinde olan ülkemizde kay
nakların en iyi İbir şekil ve biçimde kullanılması
zorunludur. Aksi halde plânladığımız, ya da dü
şündüğümüz sektör hedeflerine ulaşmamız müm
kün olmayacak veya kalkınma kaybına sebep olu
nacaktır. Para, program ve personel üçlüsü ara
sında 'bir denge kurulmalı, özellikle kalkınmanın
sürükleyici unsuru olan teknik insan gücü 'başlan
gıç noktasını teşkil etmelidir. Bu söbeple teknik
insan gücünün yetiştirilmesi, eğitimi, çalıştırılma
sı üzerinde önemle durulmalı, ekonominin yapısı
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ve ihtiyaç 'gösterdiği talep düşünülerek 'teknoloji
yi uygulayacak nitelikte kişiler yetiştirilmelidir.
Yoksa tam çalışma olanağı bulamayan, bürckra,siye yardımcı olan, âdeta gizli issiz durumuna so
kulan teknik elemanlarla var olan tüm kaynak
ları kullanmak mümkün değildir.
Türkiye'de tüm kaynakları kullanacak «ayıda
da teknik eleman yetiştirmiş değiliz, Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Plânında.; «Plânlı dönemde ön
görülen mal ve hizmet üretimi artışlarının gerek
tirdiği sayıda ve nitelikteki insan gücünün yetiş
tirilmesi için belirlenen hedeflere dengeli bir bi
çimde ulaşılamamış, ekonomide bir yandan belirli
sektörlerde yetişmiş insan gücü -sıkıntısı çekilir
ken, öte yandan İnsan gücünün bölgelerarası da
ğılımı ve.yerinde kullanımındaki sorunlar tümüy
le çözülememiştir.» gerdeği ifade edilmiştir, Ancak
bütün bunlara rağmen, Türkiye de yeterinden çok
'teknik eleman 'bulunduğunu öne süren eleştirici
ler de olduğunu üzüntü ile söylemek yerinde olur.
Aslında, Devlet Planlanıra Teşkilâtınca da yayın
lanan teknik eleman arz «ve talep tablosu 'gerçeği
yansıtmamakta ve tüm var olan kaynakların naza
ra alınmadığı kanısını yaratmaktadır. Bu nokta
da bir gerçeği ve bir mukayeseyi dikkatten kaçır
mamakta fayda (mülâhaza ediyorum.
Teknik eleman pratik düşünen, sonuç alan ve
sonuç almak için mevzuatı bir kenara 'iten; özetle
toplumu üretici yapan kişidir. Bu eğit imli alır
lar, bu amaca dönük yetişirler. Bürokraside ise,
tutuculuk, mevzuatçılıfc ve durgunluk hâkimdir.
Bu sebeple bürokrasi, mevzuat bünerleriyle dalma
teknik elemanları baskısı altına, almaya çalışır.
Türkiye'de de bu böyle işlemektedir. Teknik ele
manlar âdeta zorla bürekratlastırılmakta, bu se
beple teknoloji ve teknik insan kaybına sebep clunmafctadır.
Yeni personel rejimi uygulamasında da bu fi
kir ağırlık kazanmış olduğundan, teknik eleman
lar önemli Ibir 'sorunla karşılaşmışlardır. Kamu
kuruluşlarında -çalışmakta olan inşaat mühendisilerinin durumunu bir misal olarak arz ediyorum.
Personel Kanununun yanlış uygulam asiyle kamu
kuruluşlarında çalışan tüm. inşaat mühcndislerinm
% '64,'6'ıgının 'gelirinde azalma meydana gelmiştir.
Böyle olunca, yetişmiş teknik elemanlarda Devitt
kuruluşlarından ayrılma ve yurt dışına gitme eği
limi belirmiştir. Kamu kuruluşlarımızda 'hızlı
ayrılmalar sebebiyle bir boşalma olmuş, artan ya
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tırım hacminde teknik kapasitenin istihdamı im
kânsız hale gelmiştir.
Bugün Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol - Su
Elektrik, Türkiye Elektrik Kurumu, Bayındırlık
Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı gibi yatırım
hacmi büyük olan ve oldukça, çok sayıda elemanı
bünyesinde muhafaza ötmesi gereken kuruluş
larda, artan yıllık bütçelerle ve Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda öngörülen yatırım 'hedeflerinin yeterli
nitelikte gerçefcleştlrıİlmesi endişçileri ıbellrmiştir.
Nitekim Devlet Plânlama Teşkilâtının, «1973 yılı
kamu yatırım uygulaması» va «Kuruluşların kar
şılaştıkları sorunlar» adlı yayınlarında, bütün ku
ruluşların ortak dar 'boğazı olarak teknik eleman
sorunu tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu duru
mun çaresiz kalması halinde memleket, yararına
büyük sakıncalar bizi beklemektedir. Yatırımla
rın hedefine uygun bir biçim ve nitelikte gerçek
leşmesi ve gelişen teknolojileri absorbe edebilecek
yeterlikteki' teknik elemanların daha uzun süre
küskün, geçim sıkıntısı içerisinde bırakılmasına ve
d'olaynsıyle beyin göçüme zorlanmasına göz yuma
mayız.
Kamu teknik personelinin çalışma özellikleri,
Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunla tanımla
nan özelliklerine uymamaktadır. Mesleğin özel
liklerine göre esnek çalışma imkânı • ve rilm emekte dir. Kanunun çıktığı günden bu yana kadar çıka
rılan kanun hükmünde kararnameler de bu görü
şümüzü doğrulamakladır. Bu bakımdan yurt öl
çüsünde ve yurt kalkınmasında hayatî önenn taşı
yan bu konunun enine - boyuna arattırılıp mah
zurlarının ve çarelerinin ortaya, çıkarılmasına, ve
böylece büyük ihtiyacımız olan teknik insan gü
cünün daha iyi değerlendirilmesine imkân verecek
ve Parlâmentonun 'damgasını taşıyacak bir araş
tırmanın vücut bulması için, biz de Adalet Parti
si olarak bu araştırma önergesine katıldığımızı arz
öder, saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yücel.
Başka konuşma talebi yek değerli arkadaşla
rım.
RIZA POLAT (Ağrı) — Önerge sahibi ola
rak konuşmak istiyorum.
BAŞKAN —• Şimdiye kadar konuşma talebiniz
gelmedi de Sayın Polalt. Buyurunuz efendim,
hakkınız elbette.
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Tüzük
hükmü de...
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Tüzük «konu I
Yabancı teknik elemanların, memleketimizde
şabilir» diyor. Konuşabilir tâbirinden -talep an
bizim teknik insanımıza göre aldıkları aylık üc
laşılıyor.
ret bizimkilerin 5 ilâ 15 katıdır.
RIZA POLAT (Ağrı) — Sayın Başkan, de
Üçüncü neden, teknik insanımızın işsizlik ve
ğerli 'milletvekili eri;
mesleklerini uygulayamama nedenleriyle yabancı
ülkelerde çalışmak istemeleridir.
Sayın grup 'sözcülerinin beyin göçü ile ilgili
araştırma önergemiz üzerindeki değerli konuşma
Kamu kesiminde çalışan teknik personel ço
larını 'dinledim. Kendilerine teşekkür ediyorum.
ğunlukla teknik görev yapmamakta, idarî görev
Önerge sahibi sıi'atıyle, 'araştırma önergemize
lerde çalışmaktadır; birçokları da işsizlik nede
ilâve olarak birkaç nokta üzerinde kısaca durmak
niyle mesleklerini terketmek mecburiyetinde kal
işitiyorum.
maktadır; asıl uzmanlık dallarında çalışma, ilerle
me ve bilgilerini artırma imkânlarını bulamamak
Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de çalışan nüfus
tadırlar.
ta 'teknik gücün oranı % 2,2 iken, Yunanistan'da
Dördüncü neden, teknik insanlarımızın yurt
% 8,3; İsveç'te % 15,3'tür. Buna rağmen, (mil
içindeki dağılımının gerek memleket kalkınması
yonlarca lira. harcanarak yetiştirilmiş binlerce
bakımından ve gerekse kendi yönlerinden ortaya
Tüı*k âlimi, doktoru, mühendisi ve mimarı yurt
çıkardığı proıblemlerdir.
dışına göç etmiş bulunmaktadır.
Teknik elemanın yurt içindeki dağılımı plân
Meslek teşekküllerinin yapmış olduğu ankete
sız, programsız ve dolayi'sıyie verimsizdir. Belirli
göre, Türkiye'deki mühendis ve mimarların % 72'
bölgelerde ve illerde dengesiz bir yoğunlaşma 'gö
si yurt dışında,'çalışma 'eğilimini göstermektedir.
rülmektedir. Anice)t sonuçlarına göre, Türkiye'de
Millet olarak kendi doğal kaynaklarımıza ve kendi
ki teknik insanımızın % 75 - 80'i Ankara, İstan
insan gücümüze dayalı bir sanayileşme ve kalkın
bul ve İzmir'de çalışmaktadır. Türkiye'de beyin
ma politikasının hamlesi ve özlemi içinde 'bulu
göçünün yan sebeplerinden biri ele, bu dengesiz
nurken, neden teknik insanl'aırjmızın yurt dışında
dağılımın yarattığı yığılmalardır.
çalışıma isteği yaygındır? Teknik insanımızın be
Sayın milletvekilleri, ilim adamlarının, hekim
yin göçüne mesnet gösterilen ve araştırma önerge
lerin, yüksek seviyede teknik personelin yurt dı
mize konu olan -şikâyetlerini şu şekilde sıralayabi
şına devamlı şekilde yerleşmek üzere göçmeleri
liriz :
nin sebepleri, sadece biraz önce saydığım ve mesle
Birinci neden, teknik insaniarnmızm içinde
kî teşekküllerin raporlarında dile getirilen husus
bulunduğu geçim sıkıntısıdır.
lardan ibaret değildir. Düşük gelir, ihtisas ala
Meslek teşekküllerinin yapmış olduğu ankete
nında 'çalışma imkânını bulamama, yabancı teknik
göre, teknik işgücümüzün % 87'si kamu kesimi
güce aşırı ve gereksiz itibar gibi sebepler dışında.,
ve özel kesimde maaşlı ve ücretti i olarak çalışmak
ilmî araştırmaların ortaya koyduğu başka sebep
tadır. Bu şikâyetin (büyük (bir kısmı, Devlet Perso
ler de vardır. Bu sebepler; doktora yapmış Türle
nel rejimine karşı yapılmaktadır.
ilim adamı ve araştırıcılarının yurt dışına 'göçüy
le ilgili çok seviyeli bir araştırma yapmış olan Bo
Teknik 'elemanlarımızın ikinci şikâyetleri, 'tek
ğaziçi Üniversitesi profesörlerinden Turhan Oğuznoloji ve teknik hizmet ithali karşısında kuşku ve
kan ve Hasan Üner gibi araştırıcıların Türkçe ve
güvensizlik içinde bulunmalarıdır. Türkiye'de
yabancı dilde yayınlanmış eserlerinde açıklanmış
Devlet eliyle yapılan birçok yatırımlarda yatı
tır. İlmî etütlerin ortaya koyduğu sebepler ara
ran öncesi araştırmaları ile uygulama safhalarınsında, büyük ilim merkezleriyle temas güçlüğü,
dafci teknik hizmetlerin yabancılar tarafından ya
kendi alanında daha ileri araştırmalar yapmak
pıldığıdır.
için gerekli lâboratuvar ve telislerin mevcut ol
mayışı, siyasî huzursuzluklar, çalışma hayalından
Meslekî teşekkülleri m iz raporlarında, yurt dı
ve insan münasebetlerinden doğan çatışmalar, ya
şına göçün ve ücret düşüklüğünün önemli neden
bancı eşle evlilik, askerlik mükellefiyeti ile ilgili
lerinden (biri olan rasgele ve gereksiz yabancı 'tek
pürüzler, mecburî hizmet yükünden sıyrılma ar
nik hizmet ishaline karşı çıkmakta, bu hizmetle
zusu, milletlerarası bir üne 'kavuşma hevesi gibi
rin kendi gücümüze dayanılarak teknik insanlaI sebepler de 'sıralanmakıtadır.
rı-mız tarafından yapılacağı savunulmaktadır.
243 —
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Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu, önergemizde ele aldığımız 'beyin göçü konu
sunda Yüce Meclisin kuracağı bir komisyona çok
faydalı görüşler 've teklifler getirecektir.
Bu konuda, milletlerarası etütler ve araştır
malardan faydalanılacağı gJbi, Profesör Turlum
Oğuzkan, Hasan Üne?, Cevdet Köseni en, Rallini
Diriean gibi Türk ilim adamı ve araştırıcılarmm
komisyona daveti suretiyle bilgi almak da 'kabil
olacaktır ve Mühendis ve M'imar Odaları, Taibipler Odası, başka meslekî teşekküller tems:ilcileri
nin değerli görüşleri tespit od ilebilecektir. Üni
versitelerin vo 'beyin göçüyle ilgili tedbirleri uy
gulaması söz konusu olan 'idarelerin yotkil Itemsilçilerinin görüşleri allınaib ilecektir. İddialar, gö
rümler, teklifler karşılıklı olarak tartışılıp değerlendirileibileecktir ve eminim ki, Millet Meclisi
Araştırma Komisyonu 'bu konuda derde deva cin
caik bâzı sonuçlara ulaşabilecektir.
Bu önergemizi, tamamı iyi e parti 'mülâhazaları
dışında, memleket menfaati açısından vermiş (bu
lunuyoruz. Önergemizin kabul eti ilmemesi halin
de, ileride telâfisi mümkün olmayan zararlara
memleketin duçar olacağı İrana tindeyim.
Yüce Meclisten araştırma önergemizi destekle
mesini. ve Anayasanın 88 nci maddesine göre 'bir
araştırma komisyonu kurulmasını rica eder, Yük
sük Heyetinizi saygılarımla selândarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pclat.
Sayın milletvekilleri, bu konuda yapılan ko
nuşmalar 'sona ermiştir. Şimdi oylamaya geçece
ğim.
Türkiye'de yetişmiş insanların, özellikle tek
nik elemanla mm izm yurt dışına -göçmelerini önle
mek ve ıbu .'hususta gerekli tedbirleri almak amaci'ylo Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca İblr
Meclis Araştırması 'açılmasını kabul eden arka
daşlarımız lütfen işaret buyursunlar efendim?...
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
na, Kayseri Milletvekili Mehmet
Altnmyedioğlu
ve 2 arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukta mücadele
için gerekli tedbirlerin saptanması amacıule Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/4)
BAŞKAN —• Şimdi, bir başka M-eciis araştır
ması önergesinin görüşmelerime geçiyoruz.
Önergeyi okutuyorum efendim.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Konu : Rüşvet ve yolsuzlukla müca
dele konusunda Meclis araştırması.
Rüşvetle ve resmî hayatta yolsuzlrlkla et
kili şekilde mücadele 'Zaruretini görmeyen ve
kalbui etme'yen hiçbir iyiniyetli vatandaş yok
tur.
Resmî hayattan bu h asta 1 ilki arı söküp at
mak için çok yönlü tedbirlere ihtiyaç vardır.
Yuttaş, haiklı işini gördürmek için rüşvet
ödemeye mecbur olmaımalıdır. Haksızlılktan,
eziyetten ıkurtumıak için rüşvet vermeye zor
lanma malidir.
Devletin bir liraya yaptıracağı iş, yolsuz
luklar yüzünden iki liraya mal olmamalıdır.
İhaleler dürüst yapılmalıdır. Resımî satmalmalarda millet parası, ahlâk ve fazilet dışı yol
lardan -şunun veya bunun celbine akmam alı
dır.
Rüşvet almak da, venm.elk de suç olduğu
için, rüşvet olaylarının tespiti ve ortaya çı
karılması zor olmaktadır.
Bâzı ülkelerde, resmî hayattan yolsuzluk
ları ve rüşveti söküp atmak için, gerçeği
söyleyen ve keısikı delillerle bir yolsuzluğu is
pat eden kişileri takibat ıkoılkusundan kur
taran, böylece gerçeğin aydınlanmasını kolay
laştıranı ilginç hukukî usuller uygulamnıalktadır. Bunların incele'imesi ve ülkemizin şart
larına, millî bünyemize uygun olan usullerin
benimsenmesi yerinde olur.
Devlet hayatımızı her kademede ahlâk ve
fazilet temeli üzerine oturtmak ve yolsuzluk
lara ıkarşı daha etkili mücadele edilmek için,
çeşitli 'alanlarda alıoması gerekli çok yönlü
tedbirleri araştırmak ve raporunu Millet Mec
lisinle sunmak üzere bir Meclis araştırmaısı ko
misyonu kurulmasında yarar vardır.
Bu komisyon, Ceza Hukuku ve Mukayeseli
Hukuk alanında konuya ışık tutacak ilim
adamlarımın, rüşvet ve suiistimal suçlarına ba
kan yüksek mahkeme dairelermdelki tecrübeli
hâkimlerin ve savcıların Devletin teftiş (kad
rolarında tecrübe kazanmış bâzı seıçfkin kişile
rin ve gerekli göreceği başjka uzmanların da
görüşlerini dinleyerek, rüşvet ve yolsuzluk
lara karşı daha etkili şekilde mücadele için
alınması gerekli çeık yönlü tedbirlere ışık tu
tam bir rapor hazırlayabilir.
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Yukarıda 'aırz »edilen konuyu genel ve ofbjektif şekilde araştırıp aydınlığa kavuşturmak
üzere, Anayasanın 88 mci maddesü uyarınca
ibir Meclis Araştırması açılmasını
saygıları
mızla arz ve teklif »ederiz.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına
Kayseri Milletvekili'
Van Milleitvellüili
Methımet Altmışyedioğlu
Saliih Yıldı'/
Mardin Milletvekili
Talât Oğuz
BAŞKAN — Grupları adına" söz istemiş
(bulunan sayın milletvekillerinin isimlerimi ve
gruplarım okuyorum :
Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu Adına İs
tanbul Milletvekili Sayın Hasan Basri Akıgiray, Millî Selâım.eıt Partisi Grubu adına Kay
seri Milletvekili (Sayın Cemal Celbeci. Demok
ratik Parti Grulbu adına Konya Milletvekili
Sayın Kubilây Ime'r.
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adına İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Basın
Akgiray'da.
Buyurumuz.
C. H. P. GRUBU ADTNA HASAN BASRÎ
AKKÎRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin Sayın üyeleri;
Cumhuriyetçi Güven Partisinin, rüşvet ve
yolsuzluklarla 'mücadele konusunda bir Meclis
Araştırması isStemini kapsayan önergesi hakkım
da Cumhuriyet Halk Partisi Grubumun görüş
ve düşüncelerini arz etmek istenim.
Hemeo belirtmek gerekir ki, rüşvet ile yol
suzluk birbirinden ayrılmayan, birinin olmadı
ğı yerde diğerinin de lolmasmın olgulanmasına
olanak bulunmayan iki eylem ve davranıştır.
Hemem üzülerek belirtmek gerekir ki, Türki
ye'de sosyal bir yara olan ve gittikçe kanser
leşmeye yüz tutam rüşvöt ve yolsuzluk olayları
mıaaJleseif varıdır.
Değerli milletvekilleri, Türk Ceza Kanunu
num 211'dem 227'ye kadar olan maddeleri rüşvet
suçunu, eezalamdırır. önceleri 1 - 5 yıll arasımda
hapis cezasını öneren Ceza Yasamızda sonra
dan yapılan birkaç kez değişikliklerle bu ceza
10 yıl ağır hapse .kadar çıkarılmıştır; ama me
var M, Türkiye'de rüşvet yine alınmış, Türki
ye'de yolsuzluklar tüm sosyal çöküntüleri ile ar
ıtarak olagelmiştir.

17 . 1 . 1974

0:1

Ben, bu önerşgenim verilişinden sonra büyük
bir kentimizde fcüçük bir inceleme yaptım. 1971
yılında bu kentte mahkemelere 20 bin küsur
ceza dâvası açılmış Bunlar irinde ancak 9 ade
di rüşvet suçunu kapsıyor ve bu 9 âdedin 7 tu
rnesinin rüşvet komıusu uOü liradıain aşağı, yani
100 lira, 200 lira, 300 lira, bir taraesi 3 bin, diğe
ri de 6 bin lira. Oysa Türkiye'de anbin'larün,
yüzbinlerim, milyonların rüşvet ve yolsuzlukla
ra konu olduğu çok bilinen bir gerçektir.
100 liralık bir rüşvet suçun/um cezu takibi
îdtınia alınması, buma karşın büyük sıfırlı ra
kamların ifade ettiği paralarım ceza müeyyide
sinden dışta bırakılması acı; ama esef verici,
gönül kinci, toplumu yıkıcı bir gerçektir.
Değerli milletvekilleri, 'kanımca rüşvetin
oluşmasamsda ve ıgiderek artmasında birtakım
etkenler ve sorumluluklar vardır, önce Adalet
örgütümün 40 yılı aşkın bir temel© dayalı esklımiş mevzuatı bunda etkendir. Ceza y a r g ı l a r ı 
mız her rüşvet olayının, her yolsuzluğun sanığa
göre sosyal ve ekonomik durumlarını, olaytTi
gerçek nedenini araştırıp kendi takdirlerime
göre bir karar vermek olanağından yoksundur.
Böyle olumca, rüşvet olayları mahkemenin, hâki
min önüne gelse bile, çoğu kez beraatle sonuç
lanmaktadır.
Size örnek olarak kendi meslek yaşantımda
karşılaştığım bir olayı anlatmak isterim,
Bir muhtar 100 lira rüşvet almış. Para alı
nırken görmüşiler; şahitler var, hatta dlaha ev
vel -zabıtaca paranın numarası da alınimış. Ama
samik mahkemeye geliyor, savusnmasımda; «Be
nim bu köylü vatandaştan 100 lira alacağım
v a r d ı ; onu aldım» diyor. Eğer bunu M tanıkla
kanıtlarsa, bu sanığım mahkûmiyetine olanak
bulunmaz. Böyle olunca rüşvet suçllan. ıgiderek
artmak olanağımı ıkazîanmış oluyor.
Değerli milletvekilleri, rüşvetim artmasın
da kanımca baş sorumlu Devlettir. Sumdan k i :
Devlet, gelir sahiplerimden gerçek vergiyi al
maz ve almak için de ciddî bir girişimde bu
lunmaz. Devlete gerçek gelirinin vergisini öde
nmeyen sermaye sahibi, gelir sahibi bu vergimin
küçük bir bölümünü rüşvet şeklimde memura
verir. Böylece bu üçlü düzemden hem devlet
memnundur, hem işi görülen kişi memnundur,
hem de memur memnundur. Aslında, eğer öner
gede bahsedildiği gibi, devlete 1 'liralık mal 2
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likaya mıaloluyorsa, ihalelerde yolsuzluk varsa,
medeinini burada aramak gerekir.
Devlet sorumludur, çünikü devleıtj memuru
na en az geçim sağlıya cak olanağı uygulamaz,
'ama ona yüldimlülüklerim en ağırımı vermekte
salkımca görmez.
Yine meslek yaşamıtımdan bilirim, 750 lira
alan bir memur 2 milyanlluik bir paraya tek ımzasıyle tasarruf eder. Böyle olunca, insanın do
ğal içgüdüsünü frenleyip, «Bu önündeki büyük
yemi yeme, ama ıaç kal» demenin olanağ? yoktur.
Size meslek yaşantımdan bir örnekle bu söz
lerimi kanıtlamak isterim. 780 lira net maaş
lalan bir küçük memuru savcı okırak sorguya
çekmiştik. Soruşturma ile saptanmıştı ki, bu
memur üç çocuk sahibiydi ve üıçıü de ilkokula
gidiyordu. Hasta bir karısı vardı, tedaviye, ba
kıma muhtaçtı. Kendisi 375 lira ev kirası veri
yordu. Peki bu memur ııe yapıyordu
100 lira
ınülşveit almıştı.
Şimdi Sayın milletvekilleri, insancıl duygu
larla dollu olduğuna inandığım yüreklere sesle
niyorum; bu zavallıyı mahkûm etmek, adalet
dağıtmak mıydı? Ama ne var ki, ceaa yasaları
mız hâkimleri mecbur kılmıştır. Bu nedenle biz,
beyaz kâğıtları göz yaşlai'imızla ıslatarak mah
kûmiyet hükmünü yazdık, lama adalet dağıtma
dık.
Devlet sorumludur, çünkü bürokrasi halkı
mıza kapalıdır. Vatandaş birtakım yasaları bil
se bile, onun gereklerini ve birtakım; koşulları
nı bilmez. Devlet kapısı halka karşı kapalı bir
kutudur. Bir örnek vermek gerekirse1, diyelim:
'bir imar işinde vatandaş belki imar mevzuatı
nı bilir, ama her gün, ayda bir veya sık sik de
ğişen imar plânlarını, sosyal ve sağlık gereklerin
ne olduğunu bilmesine olanak yoktur.
Böylece rüşvetçi 'memurun işi kolaylaşır,
takdir ona kabr ve vatandaş parayı verip işini
gördürmekten başka olanak bulamaz, O halde,
esasen, aslında büyük bil" bölümü eğitimsiz olan
halkımıza bürokrasinin, y^ni daha doğru bir tâ
birle devlet işlemlerinin halka türlü yollarla
açılması, öğretilmesi zorunludur.
'Rüşvetin artmasında, rüşvetçi memurun da
kuşkusuz payı çoktur. Yine bir örnekle bu iddi
amı soınıutlaştırayım. Büyük bir kentimizin bü
yük bir ilçesinde savcı olarak görev yaparken,
yüksek öğrenim gönmüş, meşru aylık geliri 5 bin
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liranın üzerinde olan bir vatandaşı, bir görev
liyi 10 lira rüşvet almaktan sorguya çektik, ön
ce çenemizi göğsümüze dayayıp düşündük. Yük
sek öğrenim yapmış, toplumda saygılı bir yeri
olmıası gereken böyle bir insanın 10' lira gibi bir
rüşvet alacak kadar aşağılık bir davranışta bu
lunacağını usumuz kabul etmedi, ama ne var ki
soruşturmayı derinleştirdiğimizde, bu vatanda
şın her gün 80 - l'C'O1 kişiden 10'ar lira aldığını1
saptadık, işte burada rüşvetçi memur sorumlu
dur.
'Sayın milletvekilleri, rüşvetin çoğalmasında
ikinci olarak toplum, yani vatandaşı da »oruımludur. Şöj'le iki; yasa dışı bir işini gördürmek
için Devlet dairesine başvuran vatandaş eğer
bir çıkar karşılığı işini gördürürse memnundur
ve akşıaım kahveye gittiği zaman memur için,
«ibaba adam, iş .gören kişi»1 diye övgüde bulunur.
Böylece rüşvet doğal bir eylem, onu yapan me
mur saygıdeğer kişi haline gelir. Oysa, gerçek
ten yasalar», saygılı dürüst bir memur bu işi
yapmıamış'sa, bütii n ısrarlara rağmen bu işi yapmıaımışsa, ıo camian o memur halk nazarında «dik
kafalı, istenmez insan, ne kokar ne bulaşır» ta
birleriyle yerilir. O halde vatandaş da, toplum
da rüşvetin artmalında bölüm bölüm, kerte ker
te sorumludur.
Deneibilir ki, Devletimizin parasal 'olanakla
rı, memuruna daha çok gelir sağlamaya yeterli
değildir. Bu sav, aslında gerçek dışıdır arka
daşlarını. Günkü Türkiye'de para vardır. Çünkü
Türkiye'de .gerektiğinde bir telefon fconuşmasıyle beş binleri, elli binleri ve yüz binleri ra
hatça cebine indirebilen insanlarımız vardır.
Türkiye'de, özellikle Ankara'da son zamanlarda
şahit oluyorum, Ankara'nın en lüks otellerinde
devamlı, müşteriler hep karışık'işler peşinde ko
şan kimselerdir, O halde Türkiye'de para var
dır. Ama Türkiye'de âdil bir unillî gelir dağılı
şı, Türkiye^de âdil bir vergilendirme sistemi
yoktur. Bu nedenle Devlet para sıkıntısı çeker.
Değerli milletvekilleri, aslında Meclis 'araş
tırmaları, bir konunun Yüce Meclisçe 'bilinmesi
için açılır. Rüşvet Türkiye'de bilmimiyor mu?
Bir ülkede başbakanların yolsuzluklara karıştı
ğı, bir ülkede Devlet yönetmek iddiasında olan
ve bu yetkileri edinmiş kimselerin yakın çevre
leri uzay çağının füze hızına uyarak birden bi
re yüksek dilimlere, gelir 'dilimlerine geçtiği
varid ise o ülkede rüşvet vardır, yolsuzluk var-
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dır. (!C. H. P. sıralarından «Bravo» yekleri, al
kışlar)'
O halde neyi bilmiyoruz, neyi öğrenmek; is
tiyoruz? Bilmediğimiz 'bir yan kald\ mı? işte
sayın milletvekilleri, biz bu nedenle bu Meclis
Araştırmasının içten olduğuna inanmıyoruz.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Hiç
olmazsa «içten olduğuna inanmıyoruz» deme
yin.
- HASAN BASRt AKKİRAY (Devımla) —
Görüldüğü gibi...
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) - Öyle
diyerek mücadeleden kaçmayın, ciddî olun.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sıym Fey
zi oğlu.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Öyle diyerek
ortadan' kaçmayın.
(HASAN BASRl AKGÎRAY (De\nmla) —
Arz edeceğim biraz sonra.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri \ — Öyle
laflarla geçiştirmeye çalışıyorsunuz.
TALÂT OĞUZ (Mardin) — O sekilin konu
şamazsınız.
BAŞKAN — Konuşmanın şeklinin takdiri
Başkanlığa aittir.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) - - Sayın
Başkan, müsaade etmeyin, siz lütfen o ş-îkil'de
konuşturmayın.
(BAŞKAN — Yerinizden konuşmaya hakkı
nız yok .Saym Feyzioğlu.
TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) - - Sayın
Başkan, böyle müsaade etmeyin, bunlav cildiyötten uzak şeyler.
HASAN BASRt AKGÎRAY (Devamla) —
Simidi 'benim sözüme tepki .gösteren 'Sayıyı Fey
zioğlu, dün yaptığı konuşmada, asımda bu Öner
gelerin Meclisin bir aydır geçen boş zamanını
İşgal etmek, îbir iş yapmış olmak için veril diğini
söylediler. Bunun neresi ciddidir arkadaşlarım?
Görüldüğü gibi, rüşvet ve yoksullukla c top
luluğumuzu çeviren sosyal bir derttir. Bu der
din bugüne kadar var olduğunun gizlenmesi
olanaksız bir gerçektir. Ama ne var ki, böyle
bir önergenin' bugüne dek hükümet eden ikti
dar ortaklarından biri tarafından verilmiş olıması .çok şaşırtıcı, bizi haklı olarak ciddî şekil
de düşündüren bir davranış olmuştur. (C. H. P.
sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar)
y
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Kuşkusuz, rüşvet ve yolsuzluklarla mücade
le önce ve kesinlikle bir yürütme organının işi
dir. Bu görevi, bu işi iktidardan çekileceği gü
ne ka'dar gerekli şekilde yerine getirtmeyen ve
hükümetten çekildiği sıralarda !bir Meclis Araş
tırması olarak Yüce Meclise getiren bir siyasî
partinin biz içten olduğuna inanmıyoruz. (C. H.
P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, alkışlar)
Bu nedenle sayın milletvekilleri, Cumhuri
yet Halik Partisi olarak biz, bu önergeye ret
oyü vereceğiz.
iSaygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Akgiray.
ISıra, Millî .Selâmet Partisi GruJbu adına Kay
seri Milletvekili Sayın Cemal Cebeci'nin.
Buyurunuz Sayın Cebeci,
ÜV1. S. P. GRUBU ADINA CEMAL CEBECİ
(Kayseri) — Muhterem Balkan, muhterem mil
letvekilleri ;
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuunda
Cumhuriyetçi Güven Partili sayın arkadaşları
mız tarafından Meclis Araştırılması açıliması ve
'bir komisyon kurulması teklif edilmektedir.
(Millî Selâmet Partisi Grubu adına bu konu
daki gürüşlerimd'zi ifade etmeye çalışacağım.
Rüşvet, iltimas ve çeşitli yolsuzluklar bugün
daha fazla ilerleme kaydetmektedir. Memleketi
mizde gerek özel iş hayatında, gerekse resımî
hayatta bu konuda basına intikal eden yüzlerce,
binlerce vakanın yanında, günlük hayatımızda
defaatle karşılaştığımız, bizzat müşahede ettiğiımiz çeşitli yolsuzluklar, meselenin her geçen
gün ehemmiyetini artırdığını, inkâr edilmez bir
şekilde gözler önüne sermektedir. Bilhassa res
ımî hayattaki rüşvet iddiaları ve yolsuzluklar
üzerinde dikkatle durulması zarurîdir.
'Muhterem (milletvekilleri, 'bir 'memlekette
rüşvet ve iltimas olaylarının ilerlemesi, kelime
nin tam mânasıyle io memleketin tereddi ve
ahlâkî çöküşünün bir ölçüsü sayılmak lâzıtm ge
lir.
Bu olayların temel seibe!bini nesillerin yetiştİTİlmemesinde aramak lâzıım gelir.. Rüşvet ve
çeşitli yolsuzlukları diğer ceza adaleti olayla
rından ayırımak gerekir. Sadece bu suçları işle
yenleri tespit ederek cezalandırmak, meselenin
çok basit olan bir cihetidir ve tedavi ile ala-
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kası yoktur. Rüşvet hâdisesinde, alan kadar ve
ren de suçludur. Rüşvet, iltimas ve çeşitli yol
suzlukların sebeplerini ve bunu ortadan kal
dırmak için gerekli tedbirleri ihtiva eden tek
liflerimizi (biraz sonra arz edeceğiz.
Burada, meselemin asıl sebepleriyle ilgili bir
zihniyet farklılığıma işaret etmek zarureti var
ıdır.
Literatürde rüşvet Ve benzeri yolsuzlukların
tiki anasebebıi tespit <eidilmiştir: Ahlak bozuk
luğu ve ücret yetersizliği, diğer Mr ifade ile
manevî ve maddî unsurlar.
Hiç şüphe yok M, mıesıeieınin tiüspitkude bu
lik!i sebebin de rolümü ihmal ve irkâr etrvııeik
ımümfeün değildir. Muayyen ölçüler içiaide üeriet yetersizliğinin de, ahlâkî buhranların da
rüşvet, iltimas ve benzeri yolsuzluk Larııı teyekikülümde tesirleri bulunmaktadır.
Rüşvet meselesi, maddeci bir görüş ille halledilemıez. Çaliışanılariın karnınım doyması, as
garî bir ücretin t emlin ve izafî bir gelir den yeşi
min her şeyi halledeceğini zammetmek yamili -şitır.
Zira bu şartlar bakımından daha iyi oll&m ülke
lerde adı geçen olaylarını daha az olduğu illeri
sürülemez.
Batının ilktisaden ileri ülkelerimde hastalık
artık teşhis edilmiş olup, iktisadî konjonktür
ler kadar maneviyat ve ahlâkın da bu hususta
önemli rol oynadığı hakikati araştırmalarla or
taya konmuştur. Modem âmme idaresi kitap
larımda, rüşvet ve benzeri yolsuzlulHarm esas
sebeplerinim manevî ve ahlâkî olduğu tespit
(edilmiştir.
Meseleye bu açıdan bakılmadıkça, halledil
mesinin imkânı yoktur. Aksi halde, alvnp-cak
tedbirlerin çözüm yollarının geçici olacağı, harvada kalacağı açıktır. Konu, her şeyden önce,
'bir cemiyetin insanlarının ahlâklı yetiştirâlm©leri lâzım geldiğini temel alam millî görüşle hal
ledilebilir.
Köklü tedbirler asıla ihmal edilmemelidir.
Ücret, mevzuat, organizasyon tedbirleriyle takviye edilmiş, .gerçekçi, ahlâk ve mıanıeviyuta
önem veren başarılı bir eğitim politikası olma
dan kısır düzenlemeler ve 'tadillerle müspet bir
sonuç alınacağıma inanmıyoruz.
Rüşvet ve benzeri konular incelenirken aşa
ğıdaki hususlar üzerimde durulmasını bilhassa
zarurî görüyoruz:
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Rüşvet ve benzeri yolsuzlukların temıelinde
yatan esas sebebin manevî ve ahlâkî olduğumu
gözden uzak tutmamak lâzımıdır. Bu sebeple
'eğitim ve kültür noksanlılklan hatalarını başta
saymamız gerekir.
Millet ve cemiyet olarak tarih boyunca men
şeini em ulvî ahlâk kaidelerinden alan ve yüz
lerce yıl buınu korumuş bulunan memleketimiz
de, kaidelerim tersime dönmüş olmasının millî
'bir eğitim ve terbiye noksanlığımda aranması em
mâkul bir teşhistir.
Eğitimi, en geniş manasıyle, beşikten meda
ra kadar bir kül olaralk telâkki ediyoruz. Bu
leğitim bölümüme, başte», okul içi eğitim olmak
üzere çeşitli sosyal müesseseler ve birimlerde
verilecek terbiye ile ımoıdern kitle haberleşmıe
vasıtalarının tesirlerini dâhil 'ediyoruz. Bugüne
Ikadar cemiyetimizde tatbik edilen eğitim siste
mi ise, maalesef ücret karşılığı hizmet telâk
kisine dayandırılmış ve bu maddeci görüş neti
cesi olaralk da meşru ile gayrimıeşru arasındaki
fark ortadan kaldırılmıştır.
Modern idarede maneviyat ve ahlâk düşük
lüğünün tezahürleri rüşvet ve ahlâksızlık, dü
şük verim, devamsızlık ve işçi devri olarak sa
yılmaktadır.
Amerika'da, İkinci Dünya Savaşı cısn/asında
ikurulan Harp - İşgücü Komisyonuma ımıemsıup
uzmanllarm yaptıkları incelemeler, işçi maneviyatıyle verim arasında yalkım bir münasebet bu
lunduğunu, çok yüksek istihsalde bulunan fab
rikalarda maneviyat ve moralin de aynı dere
cede yükselk olduğumu göstermiştir. Nihayet
eğitim yoiluyle gerçekleştirilen. Japon /kalkın
ması, millî ve manevî değerlerin sadece nazarî
ıseviyede kalmadığının, bizatihi kalkınmamın te
melinde birinci derecede önemli olduğunum en
açık misalini teşkil 'etmektedir.
Muhterem milletvekilleri, millî ve ahlâkî
bakımdan yemi yetişen nesle gerekli bilgi ve
terbiyenin verilımamıesi, tarihî değerllerimizin,
ananelerimizin. ve ahlâkî meziyetlerimizin öğretilmemesi, böylece rüşvet ve iltiması doğu
rtan manevî sebepler olaraik ortaya çıkmakta
dır. Bozulan ahlâkın tabiî bir neticesi' olarak
iş isteyende ehliyet, liyakat ve gayret yerine
nüfuzlu bir kişinin gölgesi aranmaktadır. Bu
gidişin durdurulması ve millî kalkınmamızın
gerçekleştirilmesi için plânlı dönem ibüyüik bir
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fırsıat oimuşikejı, maalesef, bu fırsat da gerekti
ği gibi değerlemdirüememiş; kalkınma ve geliş.
me mefhumu dar vıe kısır 'iktisadî kalıplar içki
de mahsur kalmış; gayriısâfi millî hâsılanın
(artmasından öteye geçilememiştir. Halbuki
Anayasanın 41 nci ve 129 neu maddeleriinıde, ik
tisadî kalkjnımıa kadar sosyal ne kültürel kalIkınıma üzenimde durulmuştur. 41 nci madde
min dikine! bendinde, «İktisadî, sosyal ve kültü
rel kallkınmayı demokratik yollarla gerçekleştinmlök ve bu maksatla millî tasarrufu artır
mak, yatıranları toptanı yararının gerektirdi
ği öne elliklere yönielttmıelk ve talkınıma plânları
nı yapmak Devlettin grevidir.» dradlimefefedir.
Yine, 129 ncu maddenin birinci bendiiide,,,
«İktisadî, soısyal ve kültüreli kalkınma plâna
bağlanır. Kallkınıma bu plâna gör<î gerçekleş
tirilir» denilmektedir.
G-örüldüğü gaibi, Anayasamıza göre kalkın
ma-, iktisadî, sosıyal ve kültürel olmak üzeıe
üç buutlu düşünülmüştür. Tatbikatta ise sa
dece iktisadî buut üzerinde durulmuş, sosyal
buut noksan ve maddeci bir açıdan elle alın
mış, kültürel meseleler tamamen ihmal edil
miştir.
Maddî sebepler :
Konıuşmıamızıın başında belirttiğimiz gibi,
rüşvet ve benzeri yolsuzlukların; ücıet yeter
sizliği, ımevzua't noksanlıkları, bürokrasi gibi
birtakım maddî sebeplerji de vardır. Gerçekçi
bir görüşle bu gübi meselelerin hallinde, mutla
ka zaruret olduğu kanaatindeyim.
:Maddî sebeplilerin başında, ücret ve maaş
ile ilgili meseleler gelmektedir. Maaş ve üc
retlerin miktarca yeterdi olmaması rüşvet veya
benzeri yolsuzluklara tesiir etmektedir. Ancak,
daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bunu lek ve
•en önemli sebep olaralk almıalk son derece haJtaılı bir görüştür. Tatbikatta ücret seviyeUieıi ye
terli olanların da bu yolsuzluklara başvurduk
ları, hattâ imkânları müsait olduğundan daha
foüyük çapta suiistimallerde bulundukları bili
nen bir gerçektir.
Maaş ve ücretlerin fiyat îartışjlarmı taföp
edememesi, en. &z mutlak ımıiktardaM yetersizlik
ikadar meselelere sebebiyet vermektedir. Bilhas
sa içinde yaşadığımız günlerde olduğu gibi fi
yat artışları azamî haddine varmışsa ve dört
nala bir enflâsyon baş göstermişse, sabit gelir
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li olmak: dar gelirli o(lüiııaJ<taaaı daha fazla önem
kazanmaktadır. Memleketimizde, Dervflet Me
murları Kanuımundakl son değişikliklere rağ
men, maaşlar fiyat konjomtüramü takip edemem
mektedir.
Ücret eşitsizlikleri ve gelir dağnlımımıdaki
dengesizlikler, rüşvet ve benzeri yollisuzluklara sebep olan önemli umsııriiardanıdır. Bu eşit
sizlik ve dengesizlikler çeyitlü sakillerde tezahür
etmektedir:
Önoe, gelir dağılımındaki dengesizlüklıer
önemli bir sosıyal mesela olaralk ortaya çıikmaiktadır. Sosyal huzurun ve (barışın temini sadece
konumuz bakümındaD değil, Türkiye'de huzur
lu ve dengeli kallkınmanıın sağlanıması bakımlın
dan da şarttır.
Sonra, işçi - marnıur ayııriimından doğan ada
letsizlik, bilhassa fiyat artışlarının hükmünü
icra ettiği soin üç yılda kendini göstermiştir.
Toplu sözleşme limikânılarıyie işçi ücretleri, kon
jonktürü az da olsa takip edebilmiştir. Halbu
iki, memur maaşları olduğu gibi kailımış, bu du
rum büyük dengesizlikler meydana getirmiştir.
1973 yılında bir vasıfsız işçinin ortalama gün
lük kazancı 50 TL n m üstünde ilken, Personel
Kanununa göre en düşük maaş kademelerinin
net tutarı, bunun anealk 1/3Hi karşılığmdadır.
Daha sonra, gerelk kamu sektörünü kendi
içimden, gerekse özel sektörle mukayesesinde
bir ücret dengesizliği müşahede edilmektedir.
Devletin ödediği ücretlerle özel teşebbüs tara
fından ödenen ücretler arasımda ırmakûl bir den
ge teessüs etmemiştir.
Bürokrasi ile ilgili meseleler :
Üeret meseleleri kadar önemli düğer bir hu
sus da, bürokrasiden doğan mesıelllelerdir. Bun
ların başında, idarî teşlkilâtlıanımanın bozukluğu,
•eksikliği ve yetersizliği gelmektedir. Kırtasi
yecilik ve nıemelâzıımeılık da, rüşvet ve benze
ri yolsuzlukları desteklemektedir. Devfet mekaınıizmasmm normal çalışmaması, işlerin sürünce
mede kalkması yüzünden rüşvet ve iltimasa mü
sait bir vasat hazırlanmaktadır.
Devlet hizmetlerime girişte esas ollması lâzıımgelen liyalkat ve eşitliik prensipleri yerine,
iltimas, kayırıcılık, tarafgirlik, rüşvet gaibi un
surların İkame edildiğinle dair dedikodular yay
gınıdır.
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'Mevzuat noksanlıkları, hataları ve yeter
sizlikleri bir taraftan rüşvet ve benzeri yolsuz
luklara müsait zemin hazMaımafcta, diğer ta
raftan bahis konusu yolsuzlukları talkip w
İkontrol edecek ıbir ımıekaJnjizmanım bulunmayış J.
(dikkati çekmektedir.
İkinci olarak; Devlet hizmieltinde kontrol gö •
revinin tesirli şekilde yapılamaması, memurun
başıboş bırakılması d a rüşveti teşvik eĞeu un
surlardandır. Sadece Ceza Kanununda rüşve
tin suç kabul 'edilmeısimdın hiçbir ımânası kalımaımıştır, tamamlayıcı mevzuata ihtiyaç vardır.
İstihdam darlığınım doğurduğu miesâleler:
Memleketimizde büyülk bir işsizlik ve eksik
(istihdam meselesi vardır. Bilhassa faarımı sek
töründe ve idarede mevcut olan gizli işsizlik,
meselenin ehemımiyeıtiini daha da artırmaktadır.
Yeterli çalışma sahasının açılamaması yüzün
den, Mıhassa resmî kuruluşlarda bir tıkanıklık
fbaşgöstıermekte, ancaJk muayyen kişilere iş verillebülmıekteıddır.
Bmıek arzı örnek talebinim her sarman üstün
de olmakta, istihdam mevcut talebi karşılaya
mamaktadır.
Sebepler ve neticeleri bu kadaı* açık ve se
çik ortada duran bu olayların, Hülkümıeıt tara
fından .allınıaealk tedbirlerle önlıemımeimesıi hailin
de bu yola gidilmesüniin uygun .olacağı kanaa
tindeyiz.
Alınacak tedbirlere ışılk tultması bakımından
şju hususları ilgililerin dikkatine sunuyoruz:
Temel eğitimden yüksek öğretıımin sonuna
(kadar her kademedeki eğitim ve öğretim mües
sesesinde millî görüşle yer vterilımesri, millî ve
ahlâkî değerlerimizin genç nesillere kazaııdırılfması gereklidir.
Okul dışı diğer sosyal terbiye ve kitle ha[beriJeşmıe müesseselerinin usliahı; basıırii, radyo,
televizyon, ısinema, tiyatro, folklor gibi eğitim
ve kültür vasıtalarının bu »maksada en uygun
şekilde düzenlenmesi gereklidir.
Kalkınma plânları, yıllılk proigraımlar ve di
ğer önemli Devlet dokümanlarının Anayasa
esaslarıma uyguın olkrafc, sosyal ve kültürel
programların, da ımillî bir görüşle hazırlanmaisı ve uygulanması gerekir.
Maddî tedbirlere de önem verilmıeflidilr. Bu
cümleden olarak, ücretlerin miktarca yeterli1
(bir seviyeye getirilmesi, asıgarî geçim haddine

17 . 1 . 1974

0 : 1

ulaştırfliması gerekir. Ücıielierih, fiyat hare
ketlerini takip edebilecek bir esnekliğe (kavuş
turulması ve bunun için bünyemize uygun bir
sistemin geliştirilmesi; ücretkr arasında iç denıgenin sağlanması, kamu selktörü içinde ve ka
mu ile ilgili özel sektör 'arasındaki ücret den
gesizliklerinin giderilmesi, bilhassa meanur - işçıi ayırımınım sebep olduğu eşitsizliklerin orta
dan kaldırılması...
BAŞKAN — Sayın Gdbeol, iki dakikanız
var efendim.
M. S. P. GRUBU ADINA CEMAL CEBECİ
(Devamla) — Bu ve bunum gibi bâzı hususilar
dikkate alındığı takdirde, bünyemizi sardığı
söylenen ve mevcult olduğu herkes tarafından
bilineni rüşvet ve 'benzeni âfetten bünyemizin
kurtarılması, Devlet itibarımın, otoritesinin da
ha fazflla artmasını teımin edecek, Devlet Millet litşbirliği gelişeerik ve karşılıklı sevgi, say
gı içinde kamu hizmif İtleri yürütülecek Devletim
ıebed - ımüdd/et varlığı hususundaki fikre gölge
fdüşünülmeyecıektir.
Bu görüş ve inançla Grubum adına hepinizi
hürmetle selâimll!ar7m. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci.
Söz sırası Domolkratilk Parti Grulbu adına
Konya Milletvekili Sayın Kuibilay tmer'de.
Buyurumuz eıf ergdim.
D. P. GRUBU ADINA MUSTAFA KUBİLÂY İMıER (Konya) — Muhterem Başkan, Bü
yük Millet Meclisinin kıymetli üyeleri;
Demokratik Parti Grubu adına, görüşülmek
te olan rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili Meclis
araştırmacı mevzuunda görüşlerimizi arz etmeya •çalışacağım.
Berveçhi peşin arz edeyim ki, burada biz,
bir araştırmaya neden lüzum vardır, bunu izah
edeceğiz; yoksa rüşvetin ve yolsuzlukların mü
dafaasını yapacak değiliz, bunları mazur göste
recek de değiliz.
Diğer taraftan şunu arz edeyim, ister ilâhi
hukuk olsun, ister beşerî hukuk olsun, hukuk
ta; gayrimeşruya prim verilemez, gayrimeşrunun müdafaası yapılamaz, .gayrimeşruya tevil
yoluyle dahi «caizdir» denilemez.
Muhterem 'milletvekilleri, burada ele alınan
mevzu, Genel Başkanımızdan bütün parlamen
terlerimize ve bütün mensuplarımıza kadar bi
zim üzerinde ısrarla durduğumuz bir mevzudur.
Hattâ, seçimlerde Ibu mevzu üzerinde durdu-
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ğumuzda, bu meseleye diğer araştırma me^vzulariyl'e beraber cevap vermelerini arzu ettiğimiz
Hükümetin ve bilhassa Hükümet «başının verdi
ği cevabı hatırlamamak kabil değildir. Nite
kim, rüşvet mevzuunun, iltimas mevzuunun, yol
suzlukların ımevcudolduğu yolunda Genel Baş
kanımızın beyanına, şimdiki geçici ve istifa et
miş durumda bulunan Hükümetin başı Talû,
rüşvetin ve yolsuzlukların olmadığı yolunda
bir cevap vermişti. ;Bu, kendilerinin beyanlariyle, eğer cevap verirlerse, bir 'açıklığa kavu
şur.
(Bu arada meseleyi çeşitli noktalardan ele
almanın lüzumuna işaret etmek isteriz.
Eğer mevzuu, bugün .benden evvel konuşan
parti sözcülerinin belirttiği gibi, mevzuatın ki
fayetsizliğini de açıkça ortaya 'koyan bir tarz
da, yani sadece hukukî müevyideler yönünden
ele alırsak, Ceza Kanunumuzda bu mevzua bir
kitap 'ayrılmıştır. Nitekim, Ceza Kanunumuzun
ikinci kitabı «Cürümler» «başlığını taşır; bunun
üçüncü babında «Devlet idaresi aleyhine işlenen
cürümler» kısmında iy, altı fasıl halinde ele alı
nır.
Birinci fasılda zimmete para geçirme ve ih
tilas, ikincisinde irtikâp, üçüncüsünde rüşvet,
dördüncüsünde, memuriyet ve mevki nüfuzunu
suiistimal edenlere ve memuriyet vazifelerini
yapmayanlara- ait cezalar, beşinci fasılda din
adamlariyle ilgili olan kısım ve nihayet altıncı
fasılda, Hükümet memurları tarafından efrada
karşı yapılacak suimuameleler yer almıştır.
Yani, hukukî yönden, müeyyideler yönün
den kanunda birtakım hükümler konulmuştur.
Bu hükümlerin (konulmuş olmasına rağmen bu
rada da bu meselenin mevcudiyetine işaret edil
mesi gösteriyor ki, mevzuat neticeyi halle me
dar değildir. İki yönüyle değildir:
1. Müeyyidele/i yönüyle,
2. Bu müeyyidelere inanmak ve onu (tat
bik etmek yönüyle...
O halde, mücadele yeterli değildir. îster hu
kukî müeyyideler yönüyle alın, ister diğer yö
nüyle alın; o halde mücadelenin kifayetli ol
madığını kabul ediyoruz. Ama bu iş, «Sefiller»
romanındaki şekilde, ekmek hırsızlığını yapa
nı bu yaptığı suçta, cürümde mazur göstermek
gibi ele alınacak, bu mevzu rüşvete tatbik edi
lecekse; o zaman Devletin hukuka bağlılığı ve
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vatandaşın bunun içerisinde yer alması diye bir
şeyden bahsolunamaz.
Her yerde misal veririm; herkesin mendil
kullandığı ve nezle olduğu bir memlekette hap
şırmayı veya 'burun silmeyi müeyyideye bağlar
sanız herkes cezıa yer. O halde, rüşvet bu kadar
salgın hale geldiyse, o zaman bunu cezalandır
maya gitmek de zordur; eğer hu hale hakika
ten geldiyse, ki biz 'bu hale hakikaten geldiği
kanaati içerisinde değiliz. Kanunlar kötü iseler
iyi ellerde iyi tatbikata, iyi iseler kötü ellerde
en kötü tatbikata kavuşur. O halde mesele hu
kuk nosyonuna erme 'meselesidir. Kanunlar bir
cemiyetin düşünüşünü ve inanışını aksettirmi
yor iseler, o halde o cemiyetin kanunları değil
dir, değiştirmek lâzımdır, yenisini getirmek lâ
zımdır. Biz, bir müddot ithalât ile uğraştığı
mız için, birtakım düşünüşler ve mevzularda,
şimdi maalesef değil ihracat, yetiştirmenin sı
kıntısı içerisindeyiz, ke'idi kendimize yetmenin
sıkıntısı içerisindeyiz.
Muhterem milletvekilleri, hukukî yönden ele
alınan meseleler burada sadece bir rüşvetle geçiştirilemez. Biz yolsuzluklar meselesini, kanun
daki, biraz evvel Ceza Kanunundaki fasıl nu
maralarına kadar belirttiğim hususlara da şâ
mil olması şeklinde ele alıyoruz. Bilfarz, hiçbir
maddî Eayda sağlamadığı halde, yakınlıktan
dolayı bir iltimas meselesi de mevzubahistir.
Bunun içerisinde maddî bir menfaatin sağlan
ması olmadı diye düşünüş itibariyle iltiması
rüşvetten ayıralbilir misiniz?
Rüşvet nedir? «Kanunen ve nizamen yap
maya mecbur olduğumuz şeyi yapmak veya yap
mamak için maddî menfaat sağlamak veyajsağJatmak.» Yani alanın da, verenin de rüşvette
suçlu olduğu belirtiliyor.
İrtikâp: «Memuriyet sıfatını veya nıemuriyetine ait vazifeyi suiistimal •suretiyle kendisi
ne veya başkasına - burada mesele kendisi yö
nünden alındı - menfa at. temini.»
Zimmete para 'geçirme: «Kendisine tevdi
olunan veya vazife dolayısiyle muhafaza, mu
rakabe ve mesuliyeti »altında bulunan para veya
para hükmündeki evrak ve senetleri veya sair
malları zimmetine 'geçiren veya mal edinen me
mur...» diye devam eder.
İhtilas; biliyorsunuz, bunu, kayıtları tahrif
suretiyle ika etme fiilidir.
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Böyleee görülüyor ki, mesele sadece bir rüş
vetin tetkikiyle orta yerden kaldırılamaz, «rüş
vet vardır» diye de orta yerden kaldırılamaz
veyahut, «filânca adam rüşvet ıaldı» diye bu iş
yine başka türlü düşünülemez.
»Büyük Türk mütefekkiri ve bütün dünya
nın kabul ettiği M evlâna, «Bu kadar bilgiyi,
ahlâkı ve fazileti kimden öğrendin?» diye sor
dukları zaman, «'Gaüıilden, faziletsizden ve ah
lâksızdan öğrendim» demişltir.
O halde mesele, ahlâkî olmayan, kanunen
kabul edilmeyen duruma kaftan biçmek değil,
bu yaıpılan harekötin kötülüğünü görerek bun
dan vazigeçmektir. Meseleyi bu tarafı ile ele al
madığımız müddetçe, dernek ki biz, araşitırmanın geçerli oluşuna ve bunun zaruretine inanmıyoruz demektir; evvelâ araştırmanın zarure
ti üzerinde durmak yazımdır.
IMuhterem milıteıtvekilleri, burada bir husu
su daha arz etmek isterim.
Meseleyi vazedenin içten olup olmaması, vazediş yönünden (bunu redde medar olmaz. Mev
zu eğer hakikaten görüşülmeye değerse, bunun
üzerinde görüşmek lâzımdır. Bunun dışında,
bir misal olirak söylüyorum; güzel bir düşü
nüş bir daihinin de ağzından çıkar, normal bir
insanın ağcından da çıkar; bir çocuğun, rüşte
ermediği için aklî gelişmesi kabul edilmeyen,
rüşt çağına ermesine rağmen çocuk gibi kabul
edilen kimseler tarafından da ileriye sürülebi
lir. Aıma, iş; sözün, fikrin doğruluğımdadır. Şu
nun veya bunun ağzından çıkmış olması mese
leyi redde medar olmaz,
Diğor taraftan bugün görüşülen bir mevzu
daha oldu; Meclisin zaman israfına sebelbolduğu yolunda iddialar ileriye sürüldü. Eğer ret
gerekçe',.5İ içerisinde bu çeşit düşünen şu anda
burada bolunan milletvekili arkadaşlarımız varsa'
onlara şunu arz etmek isterim: Anayasamızın
88 nci maddesinin 2 nci fıkrası, diğer taraftan
İçtüzüğümüzün 102 nci ve 103 ncü maddeleri
açıklıkla Mecdis Araşjtırmasınt kabul etmişftir:
Böyle bir müessesenin mevcudiyeti kabul edil
diğine ıgöre, burada Meclisin çalışmaları yönün
den bir zaman israfından bahsetmek ve bunu
redde gerekçe yapmak; kanuna, hukuka ve bi
zatihi Meclisin kendi yaptığı yasasına, İçtüzü
ğüne uymamak demektir.
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Bu .sebeple, daha makul bir sebebe müsteni
den belki ret gerekçesi olur; ama bunun Mec
lisin zamanını israf ettiği veyahut bunun içten
likle verilmediği, veyahut da bu suçları işleyenlıeri mâsur göstererek; «Bunu incelemeye
lüzum yoktur» diye bir ret gerekçesine girmek
ne hukuka, ne mantığa uygundur, ne de ahlâkî
düşünüş içerisinde (genel mânada alıyorum)
tervicedilecek bir durum, mantıkî bir düşünce
dir kanaati içerisindeyiz. Bunu, hiçbir kimseyi
veya topluluğu düşünüşü dolayısıyle kınamak
için ifade etmiyorum, kemdi düşüncemizi kendi
inanışımız ölçüsünde, onların inanışı ölçüsünde
en az, düşünüşe ve kanaate sahip bulunduğu
muzu ve doğruluğuna inandıklarımızı müdafaa
etmek gerekçesi içerisinde izah ettiğimi kabul
buyurunuz.
'Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, rüş
vetle ilgili olan hükümler 'tatbik edilmiyor ve
rüşvetin mevcudiyeti kabul ediliyor. O halde,
burada bunu ileriye sürenler eğer bu iddiaların
da samimî iseler, (ki, kabul ediyorum samimî
dirler,) ve hakikaten üzerinde duruyorlarsa,
bugünkü kanunî tndbirlerin palyatif olduğunu,
yani neticeyi elde etmeye sali'h olmadığını ka
bul etme] idirler. Yani, sadece kanunî yönden
tedbir almanın palyatif olduğunu kabule mec
burdurlar. Geçici hükümlerle netice
alınmaz.
Temele inmedikçe, meselenin kökünden işi hal
letmedikçe daimin netice aynı çıkacaktır. Ateşi
kesmediğiniz bir yerden alev püsküııdüğü tak
dirde, üzerine istediğiniz kadar söndürmek için
su sıkınız, hp.ngi şeyi getirirseniz getirin yan
gın devam edecektir. O halde yangının devam
etmemesi için ateşin kökünün orta yerden kal
dırılması lâzımdır. .Devlet, hukuk düşünüşü za
viyesinden, Alman hukukçularından Esmein'in
tarifine göre, milleitin hukuken teşkilâtlanmış
şeklidir. Devlet, Devlet... «Devlet» diye, bir du
dağı yerde, bir dudağı gökte bir ucube mev
cut mudur sayın milletvekilleri? Devlet, mille
te hizmet yönünde vazife almış kişilerin bulun
duğu bir hükmî şahsiyettir. Bu Türk Devleti
dir, bir başka devlet değil ki. Ayırmışız; Ame
rika Devleti, Rus Devleti, Türk Devleti, İngi
liz Devleti gibi. O halde, bu bizim Devletimiz
olduğuna göre, Devlet bir hukuk nizamı olduğu
na göre bu nizama, bu nizamı tatbik edenler
kadar tatbik edilenlerin de uyması lâzımdır.
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'Tersinden alırsak; tatbik edilenler kadar tat
bik edenlerin de uyması lâzımıdır. Hastalık or
ta yiertde olduğu zaman; «İBuna tedavi yolu
yoktur» diyerek bırakmak mı lâzım, yoksa, in
sanlar bunu araştırma yolu ite tedaviye mi git
melidirler? Araştırmayı kaıbul (etmemek, biza
tihi insanın, düşünıen varlık olan insanın varlı
ğını, sebebini orta yerden kaldırmak demektir.
Çünkü insan araştırma ile mevcuttur. Araştırılmadııkça bir şeyin sebebine inemezisiniz, ne
ticeyi de alamazsınız. BınaJkamazsınız olduğu
gibi. Tıp ilmi de böyledir, kanser araştırmaları
n a kadar gider; filân ilim de böyleıdir, içtimai
ilimler de bunun içerMnıdıe, hukuk da bu yol
dadır.
Burada esas sebep, ele alınacak husus bir
noktada toplanıyor muhterem milletvekilleri;
bu da vazife ve hizmet mevzuu. Ben hatırlıyorum,
19(311 senesinde ilkokul öğretmenleri, o zaman
simidi «özel idare» denilen hususî muhasebeden
maaşlarını alırlardı. O arada dokuz ay maaş ve
rilmemişti, gazete koleksiyonlarını karıştıran. 1ar görür; ama dokuz ay maaş verilmemesine
rağmen memur olan öğretmen vazife olarak o
hizmeti gördüğü için hizmetini terketmemiştir ve
vazifesini görmüştür.
Mesele şudur : Eğer alınan vazife sadece bir
manalvdan alınan elmaya karşılık verilen para
şeklinde alış - veniş kabul ediliyorsa ortada ne
hizmet vardır, ne vazife vardır. Hizmet, maddî
.karşılığının dışında vazife yönü ile, ahlâkî yö
nü ile mevcuttur. Bir düşünüşe girmişseniz, bu
nunla devamlı maddeyi ölçüyorsanız, yani mater
yalist iseniz; bir düşünüş içerisine girmişseniz,
hukuk kitaplarında mevcut olan, hukuk l'den,
2'ye kimsenin geçemeyeceği, «sosyal adaleti»
«sosyalizm» ile karıştıracak kadar bir kavram
kargaşalığına ve bir suiniyet durumuna girmiş
iseniz, o cemiyette elbette bu şikâyetler olacak
tır. Materyalist bir düşünüş içerisinde hizmeti ve
vazifeyi bağdaştırmaya imkân yoktur. O hal
de, meseleyi bu zaviyeden ele almak mecburi
yeti içerisindeyiz.
Bu noktadan ele alınmadığı takdirde ne olur?
Bir fasit daire içinde, «Yumurta mı tavuktan
çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı?» hesabı ile
döner durursunuz. Ama, eğer ortada kanayan
bir yara varsa, eğer bu yaranın tedavisi isteni
yorsa, eğer orta yerde bir illet varsa, eğer bu
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diletin tedavisinde birleşiyorsak, gelin bunun
ne şekilde ortadan kaldırılacağını araştıralım.
Biz bu araştırmayı bu şekilde kabul ediyoruz.
Eğer yapılacaksa, bu noktada araştırılır. Yoksa...
HASAN ÖERİT (Adana) — Bilinenin nesi
ni araştıralım?
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) —
Sizin partiniz adına, C. H. P.'si adına burada ko
nuşan kıymetli meslekdaşım, (ben de tatbikatın
bir başka bölümünden geliyorum, eğer burada
tatbikattan gelinmeyi arz etmek kaide haline
gelecekse, ben de aynı şekildeyim), burada «Me^
selenin halle medar olmadığım ve yürüdüğünü»
söyledi, hadisenin mevcudiyetini söyledi. O hal
de, «Hadiseyi orta yerden kaldıralım» diyoruz.
Nasıl kaldıracağız? «Bunun çaresini araştıra
lım.» deniliyor. (C. H. P. sıralarından «İktidara
igeldnee yaparsınız.» sesleri.)!
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Devamla) —
Mulhterem milletvekilleri; mesele, olan hadise
ye bir müsebbip aramak değildir; bu bulunur,
mesele işi halletmektir. Hepimiz bu memleketin
çocuğuyuz. Bir söz vardır : Mesele üzüm yemek
tir. Eğer bekçi dövülecekse her zaman dövülür.
Mesele mevzuu halletmektir. Eğer buna bir ka
bahat aranıyorsa yine bir darbı mesel vardır,
«Kabahat samur kürk olsa üzerine giyen bulun
maz.» O halde mesele, geçmişte bunu yapanla
rın durumunu tespit etmek kadar, onu itham
ederek 'vakit geçirmek değil; yapılanlar kötü ise
o kötülerden dönüp iyiyi bulmaktır, iyiyi araş
tırmaktır. Ben bunu koyuyorum, yoksa hiçbir
kimsenin müdafaası içerisinde değilim. Nitekim
burada sözlerimin başında, «Biz bunu detvlet
tatbikatı, millet yönünden ileriye sürdüğümüz
de, memlekette bunun olmadığını halihazırda
Başbakan olan zat iddia etti, ileriye sürdü» de
dim. «Rüşvet ve iltimas yoktur,» dedi. Burada,
«vardır» deniliyor. O halde, şimdi mesele, bir
sorumlu arayıp, onu mesul etmek, cezalandır
mak meselesi değildir. Hukukun bir yanı, me
selede cezayı tayin etmek değil, önleyici olmak
tır. Hukukta da vardır bu, tababette de var
dır... Tıpta «Tedavi hekimliği» diye, hukukta
da «önleyici tedbir» diye bir şey vardır.
Bunu bir tarafa atamazsınız. Hukuk sadece ce
zaî müeyyidelerden ibaret değildir. Müeyyidele
rin daima netice verip vermediğinin burada hu-
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(kuıkî münakaşasına girmek istemiyorum. Yüce
Meclisin sayın üyelerinin bunu gayet iyi bildiği
ni ben de biliyorum. Teferruata girmek işitemi
yorum, burada umumî noktalar üzerinde duru
yoruz.
Kıymetli milletvekilleri, o halde mesele, de
diğimiz gibi, evvelâ bir devletin varlığına ve bu
devletin bizim Devletimiz olduğuna ve bu dev
letin ancaik iyi, dürüst, doğru olaJbilme yolun
da gelişebileceğine ve bunu geliştirmek için kai
deler vazedilmesi lâzım geldiğine (Anayasasın
dan, nihayet tüzüğüne kadar) ve bunları tat-.
ibik eden mercilerin de bunlara aynı ölçüde uy
ması lâzım geldiğine inanmamız lâzım.
iSonra, buna hepimizin uymamız ve neticeyi
ıhep birlikte meydana getireceğimize kanaat ge
tirmiş olmamız lâzımdır.
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Netice itibariyle, meseleyi hakikaten 'araştı
rılması gerekecek kadar büyük bulmaktayız ve
buna 'buradaki müddetin kâfi gelmeyeceğine de
inanmaktayız. Bu tarafıyle araştırılması kana
ati içerisindeyiz. Yine bu tarafıyle, verilen bu
önergeyi, araştırma yapma hususunda yerinde
görüyoruz. Demokratik Parti Grubu olarak bu
yolda müspet oy kullanacağımızı arz eder, say
gılarımı sunarım. (D. P. sıralarından alkışlar.)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Imer.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dol
muştur. Gündemde bulunan diğer konularla bir
likte, görüşmekte olduğumuz araştırma önerge
sinin müzakerelerine devam etmek üzere,
'2;2 . 1 . 1074 'Salı günü saat 15,00'te topllanmak
üzere Birleşimi kapatıyorum.
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Milletvekillerinin andiçmesi
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu
adına Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu ile Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn,
enerji ve enerji kaynakları konusunu incelemek,
gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyle
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına dair önergesi (10/2)
2. — 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 Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir
Meclis^ araştırması açılmasına dair önergesi
(10/3)
3. — 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
1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Türkiye'de suçların önlenmesi bakımından a l ı 
nan tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/1)
2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Kaçakçılığın önlenmesi için alınan tedbirlere
dair İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/2)
3. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Türkiye'de su ihtiyacının karşılanması için ya
pılan çalışmalara dair Köy İşleri Bakamından
sözlü soru önergesi. (6/3)
4. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in,
Ekmeklik buğdayın ofislerce fırınlara tahsisine
dair Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/4)
5. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm,
Basında yer alan Devlet ormanlarının nüfuzlu
kişiler tarafından paylaşıldığı iddialarına dair
Orman Bakanından sözlü soru önergesi. (6/5)
6. — Kars. Milletvekili Hasan Yıldırım'm,
Halen hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/6)
7. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm,
Ankara veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine dair
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7)
7
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLEP.

