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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerin

deki görüşmelere devam olunarak; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Danıştay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi, 
Bütçeleri kabul edildi. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri onaylandı, 

tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda 
kabul edildiği bildirildi. 

16 Kasım 1982 Salı günü saat 10.00'da toplan
mak üzere Birleşime saat 14.45'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkaın 

Başlkanvekili 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtlip Üye 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 
KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

ffl. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Abdurrahman Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle 
1 Kasım 1982 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
izinli sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi. (3/477) 

BAŞKAN — Danışıma Meclisi Başkanı Sayın Ir-
mak'ın, Danışma Meclisi Malatya Üyesi Sayın Ab
durrahman Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle bir sunu
şu var; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Meclisi Üyesi Abdurrahman Yılmaz'ın 

hastalığı nedeniyle 1 Kasım 1982 tarihinden itibaren 20 
(Yirmi) gün müddetle izinli sayılması hususunun Ge
nel Kurula arzı, Başkanlık Divanının 12 Kasım 1982 
tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisi Ma
latya Üyesi Sayın Yılmaz'ın 20 gün raporlu ve izinli 
sayılması hususunu oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bütçe Programındaki Ticaret Bakanlığı Büt
çesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçelerinin yer de
ğiştirmesine dair Ticaret Bakanlığı tezkeresi. (3/490) 

BAŞKAN — Bütçe görüşmeleri esnasında daha ev
vel kararlaştırılmış bulunan bakanlık bütçelerinin ta
rihleri arasında bir değişmeye ilişkin yazı var; okutu
yorum. 

Dosya No. : Müs. 3.02/407-460 
Konu : Bütçe görüşmeleri. Ankara. 15.11.1982 

T.C. Danışma Meclisi Başkanlığına 
Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün yurtdışında gö

revli bulunması dolayısıyla 18 Kasım 1982 Perşembe 
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günü yapılacak olan Bakanlık Bütçesi görüşmelerinin, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının 23 Kasım 1982 tarihinde 
yapılacak görüşme gününe ertelenmesi ve 18 Kasım 
1982 Perşembe günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesi hususunda mutabık kalındığı
nı gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Ticaret Bakanı Vekili 
Mehmet TURGUT 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu sunuşu bir Baş
kanlık sunuşu olarak kabul buyurmanızı istirham 
ederim. 

Bu sebeple, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
18 Kasım 1982 Perşembe gününe alınacaktır, Ti
caret Bakanlığı Bütçesi de 18 Kasım 1982 Perşembe 
gününden Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesinin 
görüşülme tarihi olan 23 Kasım 1982 gününe kaydırı
lacaktır. 

Bu değişikliğin yapılması hususunu oylarınıza su
nuyorum efendim : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3. — Anayasa Komisyonunun, Siyasî Partiler Ka
nunu hazırlık çalışmalarına, başlamış bulunması do
layısıyla Danışma Meclisi Komisyonları ile Danışma 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 1983 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Bugünkü programımızda, Adalet Bakanlığı ve bir
likte Yargıtay Başkanlığı Bütçeleri ile, Millî Savunma 
Bakanlığı ve daha evvelki vaki kararlarınızla değiştiri
len Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçeleri müzakere 
edilecektir. 

A) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

B) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESt : 

BAŞKAN Önce Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki müzakerelere başlıyoruz. Adalet Bakanlığı Büt
çesi yanında Yargıtay Başkanlığı 'Bütçesi de birlikte 
müzakere edilecektir. 

Söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum efen
dim; Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük, Sayın Rıfat 

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12.11.1982 tarihli 13 
üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

Meclisi üyelerinin yazılı görüşlerini 15 gün içinde 
bildirmelerine dair Anayasa Komisyonu Başkanlığı 
tezkeresi. (31489) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Anayasa Komisyonu 
Başkanı Sayın Aldıkaçtı'nın bir tezkeresi var; okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
12 Kasım 1982 tarihinde toplanan Komisyonumuz 

Siyasî Partiler Kanununun hazırlık çalışmalarına baş
lamış ve bu amaçla; Danışma Meclisi komisyonları ile, 
Danışma Meclisi üyelerinin yazılı görüşlerinin alın
masına karar vermiştir. 

Komisyonlarımız ve sayın üyelerimizin yazılı gö
rüşlerini onbeş gün içerisinde bildirmeleri alınan ka
rar gereğidir. 

İçtüzük hükümleri çerçevesinde, sayın üyelerimi
zin Komisyon çalışmalarına her zaman katılmaları 
mümkündür. 

Gereğini saygılarımla arz ederim : 
Orhan ALDIKAÇTI 

Danışma Meclisi 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

Bayazıt, Sayın tsa Vardal, Sayın Güngör Çakmak
çı ve Sayın Necip Bilge. 

Sayın Gözübüyük buyurun efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Pek 
muhterem Adalet Bakanımız ve arkadaşları, pek Sa
yın Başkan ve değerli üyeler; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi bilindiği üzere tamamen 
ve mahiyeti itibariyle devletin temel faaliyetlerini içi
ne alması bakımından ayrı bir özelliği olduğu şüphe
sizdir. 

Bu konuda münhasıran temenni mahiyetinde bazı 
hususları ve vesileyle arz etmeyi meslekî bir vazife 
saymaktayız. Devletin temeli olan adalet kuruluşu 
mensuplarının aylık ve ödeneklerinin adalet görevinin 
vücelik, itibar ve önemi ile mütenasip seviyeye getiril
mesinin özel bir kanunla düzenlenmesi ve bövlece 
adalet görevinin cazip bir hale getirilmesi zarureti var
dır. 

Bu konuda Sayın Adalet Bakanının gerekeni müm
kün süratle yerine getireceğine eminiz. Meclisimizin 
böyle yeni bir düzenleme sağlayacak tasarıyı tam 
müspet bir anlayışla karşılayacağına da inanmakta
yız. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bugün mesleğe ilk defa giren bir adalet rnensubu-
nın eline geçen safi meblağ 26 bin küsur liradır. Ni
tekim, bu sebeplerden dolayı geçim darlığının had 
derecede müşküllere yol açması sebebiyle, Adalet 
kadrosunda büyük bir açıklık hüküm sürmektedir. 
Bu açıklığı gidermenin ve telafi etmenin çaresi, Ada
let mensuplarının aylık ve ödenekler nin bugünkü ih
tiyaçlara, malî ve iktisadî hareketlere, hayat pahaiı-

' lığına göre yeniden düzenlenmesi zaruretini ortaya 
koymaktadır. 

Adalet binaları tümü itibariyle yeterli değildir. 
Adalet görevinin ifa edildiği yerlerin, basit binalar 
değil, birer adalet sarayı olması lazımdır. Bunların 
mimarisine, adaletin yüceliğine ve üstün itibarına uy
gun bir şekilde döşenmiş ve donatılmış olması, müm
kün olan gayretin topyekûn, Devlet olarak gösteril 
mesi, hayatî bir önem taşımaktadır. Adalet binala
rının tavsif edilen şekilde gerçekleştirilmesi hususun
da ileriki yıllara sirayet edecek bir tertip ve plana 
ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Bu amaca, ancak zaman
la, yıllar boyunca ulaşılabileceği de bir gerçektir. 

Sayın Adalet Bakanımızın müsellem gayret, cid
diyet ve çalışkanlığı ile bugüne kadar başardığı eser
lerin bir devamı olarak, adalet saraylarını da bir öl
çüde bu maksat ve gayeye uygun olarak gerçekleş
tireceğine inanmaktayız. 

Adalet mensuplarının mesken ihtiyacı son dere
ce Önemlidir. Resmî mesken temini Devletin başta 
gelen görevlerinden sayılmaktadır. Kira tutarlarının 
ve yıllarca kira bedellerinin devamlı şekilde artması 
karşısında, adalet mensuplarının içerisinde bulunduğu 
malî müşkülatı izaha ihtiyaç yoktur. Bu sebeplerle, 
meskenlerin inşaatına ve yeni yeni onlara eklemeler 
yapılmasına gösterilen gayretlerin daha hızla ve da
ha geniş ölçüde devamını canı gönülden temenni ede
riz. 

Adalet yayınları ise, bu kuruluşun mensuplarına 
birer rehber olması itibariyle yine ayrıca bir önem 
taşımaktadır. Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında 
izaha çalıştığım gibi, hizmet için zarurî yayınlar bü
yük önem taşıyacaktır. Bunlar arasında önemlerine 
göre bilhassa şunlar zikre şayandır : Adlî kanunlar. 
adlî tüzükler, kanunlarda yapılan değişiklikleri ihtiva 
eden kanunlara ekler, yargı içtihadı birleştirme karar
ları, bilim eserleri, telif eserler, tercüme eserler, temel 
kanunlarımızın alındığı ülkelerde yayınlanan açıkla
malar, Türk Hukuk Kamusu... 

Bu konularda Yüksek Meclisimizin kabul ve tas
vip buyuracağı ödeneklerle yapılacak çalışmalara ye

ni bir hız ve yeni bir imkân sağlanmasına zaruret 
vardır. 

Rahmetli Mahmut Esat Bozkurt zamanında «Hâ
kimlere mahsus» kaydıyla, Medenî Kanun, Ceza Ka
nunu, îcra - İflas Kanunu gibi temel kanunlar, bir me
tin halinde basılmış, mahkemelere ve hâkimlere da
ğıtılmıştır. Aynı usulün bu defa da gerçekleştirilmesi, 
hâkimlerimizin eli altında, her gün başvuracakları ve 
tatbikatta yararlanacakları eserlerin teminindeki ihti
yaç ve zarureti yüksek takdirlerinize sunarım. 

Bir diğer husus da adalet dili meselesidir. Adalet 
dili, kanun dilidir. Bir başka deyimle, adalet metin
lerinin, kanun diline uygun olması mecburidir. Ada
let mensupları, hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları, 
yürürlükteki kanunlarda yazılı deyimler yerine, baş
ka deyimleri kullanamamalıdır ve kullanmaya yet
kili değillerdir. Gerçekten, Anayasanın 3 üncü mad
desinde teyit edildiği üzere, Devletin resmî dili, res
mî metinlerde yazılı olan dildir. Bu itibarla, (Şimdi 
birer birer tadadı doğru bulmuyorum) bazı kuru
luşlarımızın kararlarında kullanılan tabirler doğru 
değildir. Bu yüce adalet kuruluşunun bir noktası da 
olsa, onun itibarını zedeleyicidir. Nitekim, bir daire
de «tescil» yerine «kütükleşme» tabiri kullanılmış
tır. Bunlar tamamen yanlıştır, kavram karşılığı de
ğildir, uydurmadır. Bu şekilde, hukuk dili, adalet 
dili oyuncak haline getirilmemelidir. Bu hususta pek 
değerli Bakanımızın ve diğer yetkili makamların 
icabedenlerin dikkatlerini çekeceklerine de eminim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Adalet teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da başarılı çalışmalar yapmasını canı 
gönülden temenni eder, başarılar dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübüyük. 
Sayın Bayazıt buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, Saym Ada

let Bakanı, çok kıymetli arkadaşlarım; 
Kıymetli arkadaşım Sayın Abdullah Pulat Gö

zübüyük, 1983 Bütçesi münasebetiyle Adalet Bakan
lığının ve yargının işleyişi, görevleri hakkında doyu
rucu, geniş izahat verdiler. Bu konudaki görüşlerine, 
temenni ve takdirlerine aynen iştirak ediyorum. 

Bendeniz de yeni Anayasamızın çıkarılmasını em
rettiği ve yargı yönünden bu dönemde çıkarılması 
zorunlu bulunan kanunları açıklamaya çalışacağım. 

29 Haziran 1981 gün ve 2485 sayılı Kurucu Mec
lis Hakkındaki Kanunla kurulmuş bulunan Danışma 
Meclisi Anayasa Komisyonu, büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle hazırlayıp, Kurucu Meclisin, geçmişteki 
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acı- ve karanlık günleri göz önüne alarak her madde
si üzerinde oya gibi işleyip, yurt gerçeklerine uygun 
olarak kabul ettiği Anayasamız, asil Türk halkının 
oyuna arz edilmiş, 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan 
serbest halk iradesi, gizli oy, açık tasnif esasına bağ
lı halkoylamasında % 91'in üzerinde iştirak ile % 91' 
in üzerinde tasvip edilip, 9 Kasım 1982 tarihinde yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Asil ve kadirbilir, takdirkâr milletimizin oybirli
ğine yakın büyük bir çoğunlukla kabul edip baş tacı 
yaptığı Anayasamızın, bir daha 12 Eylül 1980 önce
sine dönmemesi için, tam ve adil şekilde işlemesini 
sağlamak, yasama, yürütme, yargı organlarının müş
terek çalışma ve gayretlerine bağlı bulunmakta ve 
bunun için, yasama, yürütme ve yargıya büyük gö
revler düşmektedir. 

Anayasamızın hazırlanma ve kabul edilmesindeki 
ruh ve felsefe doğrultusunda işlemesi için bu Yasa
nın, ilgili maddelerinde tedvini emredilen 52 kanunun 
çıkarılması veya Anayasa paralelinde değiştirilmesi 
lazım gelmektedir. 

Tarih boyunca müstakil yaşamış olan, demokra
sinin yanında olduğunu, kavgaya, anarşiye, bölücü
lüğe, iç savaşa, mezhep mücadelesine, sınıf ve züm
re hâkimiyetine karşı, millî birlik ve beraberlik ko
nusunda tek vücut olan ve siyasî görüş, din ve mez
hep, ırk ve dil farkları gözetmeyen büyük Türk mil
leti, demokratik ülkelerin hiçbirinde görülmemiş bir 
çoğunlukla kabul ettiği Anayasamızın, içte ve dışta 
ileride kışkırtmalarla işlemez hale gelmemesi için bu 
52 kanundan Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları Ku
rucu Meclisçe hazırlanıp, kabul edileceği cihetle şim
di arz edeceğim kanunların Anayasanın bütünlüğünü 
muhafaza bakımından icabında yargının layıkıyla 
uygulamaları sağlamak ve kolaylaştırmak için Sayın 
Adalet Bakanının da dahil olduğu yürütmece hemen 
hazırlanıp, Kurucu Meclisimizce görüşülüp, çıkarıl
ması gerekmektedir. 

Bu kanunlar : 
Anayasanın 14 üncü maddesinde öngörülen Ana

yasanın Temel Hak ve Hürriyetlerinin Kötüye Kul
lanılmasında Yasalara Aykırı Hareket Eden veya 
Başkalarını Bu Yolda Teşvik ve Tahrik Edenlere Uy
gulanacak Müeyyidelere İlişkin Kanun. 

Anayasanın 31 inci maddesindeki Kamu Tüzelki
şilerinin Elindeki Basın Dışı Kitle Haberleşme Araç
larından Kişi ve Siyasî Partilerin Yararlanma Şart
larına ve Usullerine İlişkin Kanun ve Basın Kanunu. 

Anayasanın, dernek kurma hakkına ilişkin 33 ün
cü maddesinde Öngörülen kanun. j 
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Anayasanın, 34 üncü Maddesindeki öngörülen 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının 
Kullanılmasında Uygulanacak Şekil, Şart ve Usulle
re İlişkin Kanun. 

Anayasanın, 44 üncü Maddesinde öngörülen Top
rak ve Tarım Reformuna Dağıtılan Toprakların Dev
letçe Geri Alınmasına İlişkin Esasların Düzenlenme
si Hakkındaki Kanun. 

Anayasanın, 46 ncı maddesinde bahsedilen «Ka
mulaştırma» bedeliyle vergi beyanları kıymet arasın
daki farkın nasıl vergilendirileceğini gösteren Kanun. 

Anayasanın, «Devletleştirme» başlıklı 47 nci mad
desindeki «Devletleştirme» de gerçek karşılığı hesap
lama tarzı ve usullerine ilişkin Kanun. 

Anayasanın, 51 inci maddesinde öngörülen «Sen
dika ve üst kuruluşlara ilişkin» Kanun. 

Anayasanın, 52 nci maddesinde öngörülmüş olan 
«Sendikalar üzerinde Devletin idarî ve malî denetle
me ile gelir giderleri, üye aidatlarının sendikalara öde
me şekillerini gösterir» Kanun. 

Anayasanın, 53 üncü maddesindeki «Toplu iş söz
leşmesinin nasıl yapılacağına ilişkin» Kanun. 

Anayasanın, 54 üncü maddesinde «Grev hakkı 
ve lokavt» a ilişkin Kanun. 

Anayasanın, 63 üncü maddesinde öngörülen «Ta
rih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması» bu var
lıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara 
getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine 
tanınacak muafiyetlere ait Kanun. 

Anayasanın, 119, 120, 121 inci maddelerinde ön
görülen «olağanüstü hal ilanı» ve yönetim usullerine 
ilişkin Kanun. 

Anayasanın, «Sıkıyönetim, seferberlik ve havas 
haline ilişkin» 122 nci maddesinde öngörülen Kanun. 

Anayasanın, «Kamu kurum niteliğindeki meslek 
kuruluşlarına ilişkin» 135 inci maddesinde öngörülen 
düzeltmeye ait Kanun. 

Yine Anayasanın, 140 inci maddesinde (Bu 1961 / 
Anayasasında da mevcuttu) hâkimlerin, savcıların 
maaş ve ödeneklerinin ayrı bir kanunla düzenlenmesi 
öngörülmüştü. Bu kanun maatteessüf 1961 Anayasa
sından sonra çıkmadı ve Personel Kanununa ek bir 
madde olarak getirildi, bunun da bir kanunla çıkarıl
masına dair özel Kanun. 

Anayasanın, 143 üncü maddesinde öngörülen 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve 
yetkileri ve yargılama usulleriyle ilgili diğer hüküm
lerin düzeltilmesine ilişkin» Kanun. 
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Anayasanın, «Tabiî servetlerin ve kaynakların 
aranması ve işletilmesi» başlığını taşıyan 168 inci 
maddesinde öngörülen Kanun. 

Anayasanın, «Orman köylüsünün korunması» baş
lığını taşıyan 170 inci maddesinde öngörülen Kanun. 

Arz ettiğim kanunlar bunlardır. Şayet, arz etti
ğim bu 19 Kanunu siyasî partilerin kurulmasından; 
siyasî partilerin iştirakiyle seçimlerin yapılmasından 
sonraya bırakacak olursak, Devlet yine siyasî parti
lerce ikinci plana atılacak. Geceli gündüzlü, büyük 
bir vatanseverlikle ve emsalsiz çalışmalarla kabul edi
lip, devleti birinci planda tutacak şekilde büyük Türk 
milletinin tarihte görülmemiş, serbest iradeli, millî 
bütünleşmeyle kabulüne mazhar olan Anayasamız 
işlemez hale sokulacaktır. 

Bu hususu Yüce Meclisin zabıtlarına geçirtmek 
için arz ediyorum. Takdir bu kanunları hazırlayacak 
olan çalışkan, vefakâr, Adalet Bakanını da bünyesin
de bulunduran Yürütme ile kanunların çıkarılmasında 
hizmet ve gayretlerini esirgemeyecek olan Atatürk 
ilkelerine bağlı Yüce Meclisindir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Yüce Meclisin Sayın Başka

nı, sayın üyeler, Sayın Adalet Bakanımız ve Bakan
lığın seçkin temsilcileri; 

Bir yıl evvel bu kürsüden Adalet Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesi nedenliyle Yargı Organının hiç
birimiz tarafından kabul edilmeyen durumu ve bu 
durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiği ko
nusunda görüşlerimi bildirmiştim. 

Aradan yaklaşık olarak bir yıla yakın bir zaman 
geçmesine rağmen 6881 hâkim ve savcı kadrosundan 
1035'i hâkim 565'i Cumhuriyet savcısı olmak üzere 
toplam 1600 kadro açığı bulunmaktadır. Bu açık 
1981 yılında 1367 civarındaydı. Görülüyor ki, bir yıl 
içinde açık daha da büyümüştür. 653 hâkim adayı 
kadrosundan 430'u açık bulunmaktadır. Geçen yıl
dan bu yana hâkim ve savcıların gerek maddî, ge
rekse manevî durumlarının düzeltilmesi yönünden 
başta Sayın Bakanımız ve Bakanlık Teşkilatı büyük 
bir çaba harcamış ve bu çabalara Millî Güvenlik 
Konseyi ve Hükümet yardımcı olarak hâkim ve sav
cıların ödenekleri 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ek geçici 7 ve 8 inci maddeleriyle % 50'den, 
% 75'e çıkartılmış, lojman yapımına diğer yıllara 
oranla büyük önem verilmiş, 22.4.1982 gün ve 2461 
sayılı Kanunla, 2556 sayılı Hâkimler Kanunu değiş
tirilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen boş kadroların doldurul
ması sağlanamamıştır. Bu durumda ne yapılması hu
susunda daha ciddî ve , etraflı düşünmemiz gerek
mektedir. 

Bugün Yargıtayda bulunan bir davanın bir celse
lik murafaası için en az 50 bin lira avukatlık ücreti 
ödenmektedir. Halbuki, yeni mesleğe giren bekâr bir 
hâkimin maaş ve ödeneği dahil, eline 26 775 Era" geç
mektedir. Bu hâkimin çalıştığı yerdeki mahrumiyet 
ve diğer imkânsızlıkları gözönünde tutulursa, bu mes
leğe rağbet beklemek boş bir hayalden ibaret ola 
çaktır. Esasen, mesleğe rağbetin azalması sadece ma
aş ve ödeneklerin yapılan kutsal görevin karşılığı ol
madığından kaynaklanmamaktadır, şahsî kanım ve 
gözlemlerime göre, bugüne kadar göreve atılan bir 
hâkim ve Cumhuriyet Savcısı ile hiçbir şekilde ilgi
lenilmemiş, bunlar yalnızlığa terk edilmişlerdir. Ken
dilerine Yargıtay Dergilerinden başka herhangi bir 
yayın gönderilmemiş, değişen kanunlar zamanında 
ulaştırılamamış, bütün bunların temini hâkime bıra
kılmıştır. 

Yargı mensubunun bu yalnızlığı ve terk edilmiş
liği yetmiyormuş gibi çalışma koşulları yıllardır ih
mal edilmliş ve biriken bu sorunlar son 2 yılda bü
yük çaba harcanmasına rağmen kısa sürede çözüm
lenmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. 

Burada hâkim ve savcıların yalnızlığı konusunda 
basit bir örnek vermek istiyorum, Vereceğim örnek 
yurdun ücra köşesinde bulunan hâkim ve savcı için 
değil Ankara'da Yüce bir Kuruluş olan Yargıtay-
daki tetkik hâkimleriyle ilgili bir örnektir. 

Bugün Yargıtayda görev yapan tetkik hâkimleri 
en az 2 hâkim ve 3 hâkim, 4 hâkim bir odada olmak 
üzere çalışmaktadır. Bu hâkim arkadaşlar kendileri
ne haftada en az 30 - 40 - 50 dosya tetkik için ve
rilmekte ve bu dosyaları kendi bürolarında incele
melerine imkân olmamaktadır. Çünkü, 2-3 hâkim 
bir arada olduğu için çalışma imkânı mevcut değil
dir. O nedenledir ki, bu hâkim arkadaşlar dosyala
rını evlerine götürmekte ve evlerinde incelemekte
dir. Bu dosyalar hâkim arkadaşlar tarafından evle
rine götürülürken bazıları gazete kâğıtlarıyla paket 
yapıp götürmekte, bazılarıysa pazar çantalarına koy
maktadır. Teşkilat bu hâkimlerle herhangi bir şekil
de ilgilenmemekte, bunların çalışma koşulları daha 
iyi bir şekilde düzenlenmemektedir. 

Ayrıca, bu hâkim arkadaşlar Yargıtayda çalışma
larına rağmen kadroları Yargıtay bünyesinde olmadı
ğı için aylık maaş ve ödeneklerini Ankara Adliyesi 
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veznesinden almaktadır. Ankara Adliyesi veznesinden 
bu paralar mutemet tarafından alınmakta, Yargı-
taydaki mutemete devredilmekte ve Yargıtaydaki 
mutemet bu paraları dağıtmaktadır. Yargıtayda ça
lışan bir kâtip veya kalem şefi öğleden evvel bu maa
şını aldığı halde, çoğu kez tetkik hâkimi arkadaşlar 
maaşlarını akşama doğru veya ertesi gün almak du
rumunda kalmaktadır. Yargıtay tetkik hâkimleri 
hastalandığı zaman hasta sevk kâğıtları Adalet Ba
kanlığında onaylanmaktadır. Görülüyor ki, Anka
ra'nın merkezinde olan bir tetkik haklimi ki, bu tet
kik hâkimleri Yargıtaym bütün yükünü çekmekte
dirler; bu koşullar altında çalıştırılmakta ve bunla
rın çalışma koşullarının düzeltilmesi konusunda şim
diye kadar herhangi bir adım veyahutta işlem yapıl
mamaktadır. 

Bundan başka Bakanlığın Bütçe - Plan Komis
yonu Raportörü Sayın Özer Gürbüz'ün hazırladığı 
rapordan da pasajlar okumak istiyorum : 

«Adalet Bakanlığı kuruluşunun 1982 Malî Yılı 
ödenekleriyle 1983 Malî Yılı ödenekleri aşağıda su
nulmuştur : 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununda 9 mil
yar 41 milyon 50 bin TL. yatırım ödenekleri, 11 
milyar 797 bin küsur personel ödenekleri, 6 milyar 
578 bin 195 diğer cariler 367 bün 600 TL. transfer 
harcamaları olmak üzere toplam 27 milyar 748 bin 
TL.'dir. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında; 
12 milyar 761 milyon 750 bin TL, yatırım ödenek
leri, 21 milyar 728 bin 643 personel ödenekleri, 10 
milyar 917 bin 250 diğer cariler, 3 milyar 420 bin 
728 transfer harcamaları olmak üzere toplam 48 mil
yar 828 bin 371 TL.dir. 1982 Malî Yılı Bütçesi üze
rimden 'yüzde 69,9 oranında fark görülmekteyse de, 
bumdan 1982 Malî Yılı Bütçesinin lOt ay üzerinden 
düzanılenımesi, fiyat artışları, muhtemel seçimlerle 11-
glil'i ödenek teklifleri, cezaevü yapımı ile ilgili ödenek
lerin eBk!i olduğu görülmıektedir.» 

«(Kadro, maaş dunumu ye hâkim'açığı: 'Ülkemizde 
hâkim 've Cumhuriyet Savcısının kadrolarının tama
mı 6 881'dir.» Bıiraz evvel de değindiğim gibi 
15.10.1982 tarihi (itibariyle 1 035*1 haklim açığı, 565'i 
Cûimhuriıyet Savcısı açığı olmak üzere 1 600 boş kad
ro vardır. «IBuınun sonucu yer yer ağır ceza mıahıke-
ımlelleriı teşekkül ©dememekte, birçok mahkemelerde 
tek hâikim Ibirden fazla mahkemeye baktığından da-
'Vaları ibiıfliremeyip vatandaşa yenıi duıruşımıa günü bil
dirilmektedir. Oysa geciken adalet adaletsizliğe da
ha yakındır. İçlimde !bulumduğumuz büyük boyutlar
daki işsizliğe rağmen 653 hâkim, aday kadrosundan 
43|Q'un 'açık bulunmaktadır. Hukuk mezunu gençle-

riıniii'z lıâkiımiik liçlitti- ibaşvurmamıak'tadır, çünkü hâ-
IcJmllk çekici olmaktan çıkmıştır. Yeni mesleğe 
giren ıbeıkâr 'bir hâkiımin maaş ve ödemeği 
dahuî elnıe 26 775 lira geçmektedir. Diğer 
ım'kâ'n'SizMdlar da göz önüne alındığımda :hâ-
kıiımlilk mesleğime rağbet her güm biraz daha 
azalmaktadır. Malî Yılbaşından sonra emekli ola
caklarla hâikim açığımın 'biraz daha arıtacağı üahıh'im 
edilımefctedir.» 

«Adalet Daireleri ve demıirbaş durumu: Adalet 
Teşkilatında mievcuıt 641 adalet ıbinıasımım1 497 adedıi 
hükümet konağı içerisinde, (Ki, >bu hükümet kona
ğı içerisindeki adalet binalarınım durumu hepim'izce 
malumdur) 'bunlardan 69 adedi kiralık, 46 'adedi (müs
takil adalet binası olmak üzere 22 adedi de devlete 
ait eslki 'binalar içerisinde 'bulummıalkıfcadıır. Bazı is
tisnalar dışımda bir ilçeye gittiğimizde adalet ibinası-
na tarife gerek yoktur. Önünde inşam kalabalığı en 
çok olan en eslki fclina adatot biınasıdır. Adalet say
gınlığıma gölge düşüren bu köhne ıbünialardan mut
laka kurtanltaalıdır. Yemi kurulan adalet 'kuruluş
larımın döşeme ve demıirbaş durumu .biraz iyiye doğ-
'u gjitmekıüeyse de eslkidem, beri hizmet sürdüren 

adalet dalireleriınim döşeme ve demiırbaş durumu bi
naların dış görünümünden farksızdır. Oysa adaletim 
dağıtılmanda şekil de çok öneımıDidıiır. Duruşma salon
ları yüksek yere konulanı 'kürsüler, hâkimlerim cüppe 
giymesi şekle verilen önemdendir. Saygınlığım biraz 
daha 'artırılması içindir. Emsal dairelerle ki'yaslandik-
ça vatandaşı dahi üzen adalet dairelerimin döşeme 
ve demirbaş durumu bir plan dabJil'imde her yıl büt
çelere konulacak yeteri ödemeklerle kısa sürede gli-
derilmdlidlir.» 

«Daktilo makinesi ve kırtasiye durumu: Som yıl
larda eldeki bütçe iimkâmları en liyi biçimde değerlen
dirilerek, basılı evrak kırtasiye ve daktilo ihtiya
cı karşılanımfaya çalışılmafctaysa da çoğu zaman zarf 
eksikliği, kâğıt yokluğu, daktilo serildi, yokluğu ve 
özelikle daktilo makinesi yokluğu ya da eksikliği 
adaletim gedkımesime neden olmaktadır. Adiliye men
supları yer yer kırtasiye ihtiyaçlarını barolardan ve 
diğer kuruluşlardan sağlamak zorumda kalmaktadır
lar.»! 

Adalet Bakanlığı Bütçe Raporunda da 'belirtildi
ği gibi, büro malzemeleri ve makümeleri yönünden em 
yoksul durumda olanlar taşra adliyeleridir. Gerçek 
ihtiyaçlar saptanarak adliyeleriımizlı fou yoksul du
rumdan kurtarılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayım Vardal, süremiz dolmuştur, 
konuşmanızı lütfen ibağlayımız efendim. 

— 523 — 
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'ISA VARDAL — Lojman durumu: 
Hukukî ve ceza ihtilaflarınım hallimde 'büyük so

rumluluklar yüklenerek görev (ifa eden hâkim ve 
Cumhuriyet Savcılarınım, Devletçe inşa olunan ko
nutlarda oturmalarının sağlanması gerek hizmetin 
daha veriımıli biiır biçimde yürütülmesi ve gerekse 
toplu oturmanın verdiği huzur ve can güvenliği açı
sından önem 'arz 'dbmöktediır. Bu önemi çok üıyıi vur
gulayan Adalet Bakanlığı düzenlediği mastır planı 
içinde lojman sorununu çözmeye çalışmaktadır. Sa
yın Millî Güvenlik •Konseyimlizce 1982 yılı 'Bütçesi
ne 'eklenen 1 mıil'yar diıra ödenek yerinde değerlendi-
rilerek 1982 yılında 47 adet lojman inşaatı sonuçlan
dırılmış, 13 il ve 2 ilçe olmak üzere 'toplam 15 ma
hal ve 293 daireyi ihtiva eden hazır lojman satın 
alınmıştır. 74 'lojmanın ihalesi yapılmıştır. Bu mas
tır planımın 1983 - 1984 yılında hedeflediği (131 'blok) 
1 400 dairemin sağlanımıası içim 1983 yılı bütçdsline 
konulması gereken 2,5 mıil'yar liralık ödeneğin 950 
«ııi'lyon llliıra olarak 'teklifi plan hedeflerinin yıllarca 
'aksaımasına neden olacaktır. Lojman konusundaki 
çalışmalarıyla adalete çok önemli katkıları ollian Sa
yın Adalet Balkanlımızı ve (ilgilileri Adalet mensubu 
olarak gönülden kutlamak istıiıyoruz. 

Taşıt durumu: 
Adalet hizmetinin çabukluğunu sağlayacak taşıt 

ihtiyacı 'bir ölçüde kaırşianaralk hailen 150 mahale 
215 'adet taşıt tahsis edilmiştir. Taşıt ihtiyacı karşı-
lamacak 489 ;adet adalet dairesi vardır.» 

(Cezaevlerinin durumunu vaktim dolduğu için ay
rıca okumak takanını bulamıyoruz. Zabıt kâtipleri 
ve cezaevi pars önelimin durumu da hepimizin bildiği 
gibi yürekler 'acısıdır. Bunu da okuımıaktan mahrum 
oluyorum. 

'Raporda 'belirtilen Ibütüln 'bu durumlara göre, 
çalıştığı bu kötü koşullar göz önünde tutulduğumda 
mesleğe rağbeti artırmak mümkün olamayacaktır. 
Memllekeıti yarı işlemez halde bulunan yargı orga
nıyla baş 'başa bırakmak da memlieiket yararıma ol
mayacağımdan; 'yukarıda belirttiğim gibi, konu üze
rin de hassasiyetle durmamız ve belirttiğimiz n oksan -
ılıkları 10 yıü içerisinde değil, azamî 5 yıl içerisinde 
giderecek programlar yapıp, bu programlairı gerçek-
leşDirecek maddî olanakları sağlamalıyız. Teşkilatın 
yargı mensubuyla daha yakından ülgiillemmesime özen 
göstererek onu yalnızlık ve manevî ol'aınaksızlıfctan 
kurtarmalıyız. 

Okuduğumuz ıbu pasajlardan da anlaşılacağı üze
re, yargının sorunumun 'bu bütçe ille kısa zamanda çö-

•zülımıesü mümlkünı ollmıayaoakıtır. Anadan her geçen yıl 
için kadrolarda, 1982 - 1983 devresinde olduğu gübi 
boşalma olacağı düşünülürse, 5 - 10 yıl sonra kadro
da hiçbir hâkiım ve cumhuriyet savcısı kalmayacak -
'tır. Halihazır durumda dahli mevcut kadro yargı gö
revini ibüyülk bir fedakârlıkla yapmasına rağmen 
'ihtiyaca cevap verememekte, vatandaş yıllarca mahke
me kapılarında perişan olmakta ve haklarını aldık
larında da, verii'em hakikim hiçbir maddî ve manevî 
değeri kalmamaktadır. 'Bir metmılelkeiüte güvenidir ve 
saygın bir yargı düzeni kurulmıaımışsa, toplumun hu
zur ve güvenliğimden bahsetmek mümkün değildir.; 
O 'nedenledir ki, gerek Devlet gerek Millet olarak 
yargıya layık olduğu önemi vererek onu yüce yeri
ne oturtmamız gerekmektedir. Milletçe bu özlem için
de olduğumuza ve bunu gerçekleştireceğimize inana
rak Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Vardal. 
Sayım 'Bilge, buyurunuz efendim. 
NECİP BİLGE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım, değerli Adalet Balkanı ve Adalet Bakanlığı 
mensuplan; 

Sözlerime, Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunun 
Cumhuriyet dönemimde henüz özel bir kanuna kavuşa
nı amış olduğuna işaret ederek başlayacağım. 

Bakanlığın merlkez örgütünün işleri, 70 küsur yıl
lık bir geçmişi olan Adliye ve Mezâhip Nezareti Ni
zamnamesi ve daha sonra kabul ©dilen müteferrik 

. kanunlarla 'yürütüılmelkıtedir. 

«Muımı dibine ışık vermez» örneği, Adalet Ba
kanlığı da birçok temel kanunların hazırlayıcısı ol
duğu ve bu kanunlarım çılkımasında önemli bir rol 
oynadığı halde, 'henüz kendi kanununu çıkarmamış 
bulunmaktadır. 'Bütçe Raporundan öğreniyoruz ki, 
Bakanlık nihayet bir kuruluş kanunu 'tasarısı hazır
layarak Başbakanlığa sunmuş bulunmaktadır. Tasarı
nın biran önce Danışma Meclisine gelmesini dile
riz. 

Yine bu Rapordan öğrendiğimize göre adalet 
örgütünün hâkim ve savcı kadrosunda 1 600'den faz
la boşluk vardır. Bunum üzerinde benden önce ko
nuşan arkadaşlar durduğu içlin ben fazlaca durma
yacağım; yalnız şuna işaret edeyim ki, bu boşluk sa
dece üst kademneterde veya orta kademelerde değil 
başlangıç kademelerinde de mevcuttur. Rapora göre 
653 tane hâkim adayı kadrosundan 434 tanesi açık 
bulunmaktadır. Bu rakam mevcut kadronun üçte 
'kişimden fazladır. Demek kıi hâkimliğe rağbet yok
tur. Hukuk Falkültelerdındien mezun olanlarım sayısı 
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kadro adedimden daha fazla olduğu halde adaylık 
limıtuhanuna girenlerin sayısı enik azdır. Bu intiharladır 
lkti, falküıltelıerden mezun olanlar hâlkiımılûk mesleğine 
rağbet etmeımıaktedıidier. Bu münasebetle, fcaıtsayı 'ar
tışının daha çok hâkiımil'öre yaradığı hakkındaki gö
rüşün. yersizliğine de işaret etmeden geçemeyece
ğim. 

Bildiğiniz üzere yargı gücü devletin temel organ
larından birisidir. İhtilaflarda, çekişmelerde son söz 
onundur. Bu itibarla, onun gerek personeline gerek
se bina, demirbaş ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarına özel 
bir önem verilmesi gerekmektedir. Ta 1924 Anaya
sasından beri hâkimlerin maaşlarının ve ödenekleri
nin özel bir kanunla ayrıca belirtileceği hususu hük
me bağlanmış bulunmaktadır; fakat maalesef henüz 
böyle bir kanun çıkarılamamıştır, 

Türk adliyesinn gerek hizmet gördüğü binalar 
gerekse bu hizmetin gerektirdiği kırtasiye vesaire 
ihtiyaçlar bakımından ne durumda olduğu hakkında 
benden evvel konuşan arkadaşımız yeterli izahat ver
miş olduğu için ben bu nokta üzerinde de durma
yacağım; yalnız şunu ifade etmek istiyorum: Gerek 
mahkemelerin ihtiyaçları gerekse hâkimlerin maddî 
ve manevî huzurları bakımından bu adalet örgütü 
üzerinde ne kadar durulsa azdır. Çünkü, çok eski 
bir deyime göre «Adalet mülkün temelidir». Bu 
mülkün, yani devletin temelinin sağlam olmasını 
gerçekleştirebilmek için adalet örgütüne önem ver
mek, onun ihtiyaçlarını iyi karşılamak gerekir. 

Bu arada bendeniz bilhassa üst yargı kuruluşu 
olan Yargıtaya da biraz dokunmak istiyorum. Bütün 
mahkemelerimizin ve özellikle üst kuruluş olan Yar-
gıtayın iş hacmi çok fazladır. Meşhur bir tabir, «Bu 
terazi bu sıkleti çekmez» denildiği gibi, Yargıtay da 
bu iş hacmini çekecek durumda değildir. Bir iki ra
kam vermek suretiyle meseleyi aydınlığa kavuştur
mak isterim. 

Türk Yargıtayının senelik iş hacminin 300 bin ci
varında olmasına karşılık Alman Yargıtayının se
nelik iş hacmi 15-20 bin arasında ve Fransız Yar
gıtayının senelik iş hacmi ise nihayet 30-35 bin ara
sında değişmektedir. Bu durum dikkate alınırsa, bi
zim Yargıtayımızın iş hacminin ne kadar ağır oldu
ğu kendiliğinden anlaşılır. Başka bir söz söylemeye 
lüzum görmüyorum. O halde Yargıtayın iş yükünü 
hafifletmek lazım gelir. Çünkü Yargıtay esas itiba
riyle bir içtihat organı, bir içtihat mahkemesi olma
sı icap eder. Bugünkü durumda bunu yapamamak
tadır. Çünkü, her bir dosya için, eğer çalışma gün

lerini vesaireyi dikkate alarak rakama vuracak olur
sak, ortalama beş dakikadan fazla zaman bulunma
maktadır. Böyle bir durumda ise Yargıtayın içtihat 
organı olarak çalışmasına imkân olmadığı kendili
ğinden anlaşılır. Onu bir içtihat mahkemesi haline 
getirebilmek için onun iş hacminin azaltılması, yü
künün hafifletilmesi gerekir. Yalnız, bizde şimdiye 
kadar takip edilen usul, Yargıtaya yeni daireler ek
lenmek suretiyle bu işe bir çare bulunması şeklinde 
kendisini göstermiştir. Kanımca bu doğru değildir. 
Böyle bir yönteme devam etmek Yargıtayı eski ta
biriyle «İstinaf» haline getirmek demektir. Halbuki 
istinafın bir de sözlü yargılama usulü olduğu için, 
orada bazı faydalar vardı; Yargıtayda sözlü yargı
lama da yoktur. Bu itibarla Yargıtay dairelerinin 
adedinin fazlalaştırılması Yargıtayın bir içtihat mah
kemesi haline getirilmesinin bir yöntemi olamaz. 
Bunun çaresi, Yargıtayın iş hacmini azaltacak şekil
de bir ara mahkeme kurulması, bir süzgeç mahke
menin kurulması icap eder. Öteden beri bu söylenir; 
fakat bir türlü gerçekleştirilemez. Bu hususa dikkat 
edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması lazım geldi
ğine inanmaktayım. 

Biraz önce bir arkadaşımın belirttiği gibi, yargı 
örgütünün iyi işleyebilmesi için sadece hâkimlerin 
dikkate alınması yeterli değildir; aynı zamanda mah
kemede çalışan kalem personelinin de dikkate alın
ması lazım gelir. Onlar hâkimlerin elleri, kollan du
rumundadır. Bu itibarla onların da durumlarının dü
zeltilmesi gerektiği kanısındayım. 

Nihayet bir de şu noktaya temas edeceğim: Büt
çe raporunda çocuk mahkemeleri hakkında herhan
gi bir işarete rastlanmamaktadır. Bunun üzerinde du
rulmamıştır. Geçen Haziranda hukuken ve fiilen yü
rürlüğe giren ve faaliyete geçen bu mahkemelerin 
durumu hakkında hiçbir şey bilmemekteyiz. Bu iti
barla bu husus hakkında da Meclisimizi aydınlata
cak şekilde gerekli bilgi verilirse, çok müteşekkir ka
lırız. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın üyeler, söz alan üyelerimizden Sayın Çak

makçı konuşmaktan vazgeçtiği için, Adalet Bakan
lığı ve Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 
üyelerimiz konuşmalarını tamamlamışlardır. 

Sayın Komisyon, konuşan üyeler üzerinde her
hangi bir açıklamada bulunacak mısınız efendim? 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE
MİL ÇAKMAKLI — Hayır efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa* 

yın Başkan, Danışma Meclisinin değerli ve sayın 
üyeleri; 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Yüce 
Meclisinizde görüşülmekte olması nedeniyle, Bakan
lığım çalışmaları hakkında özet bilgi arzetmek üzere 
söz almış bulunmaktayım. 

Bu suretle, Sayın üyelerce tevcih buyrulan veya 
muhtemel sorulara da cevap vermiş olacağım. Buna 
rağmen, cevaplandırılmamış sorulara da müsaadeniz
le ayrıca değineceğim. 

Adalet Bakanlığı, Askerî Yargı Organlarının gö
rev alanları dışında kalan ihtilafların çözüm mercii 
bulunan genel mahkemeler, idare mahkemeleri, icra 
daireleri, ceza infaz kurumları ve bunlara yardımcı 
kurumların kuruluşu, işleyişi, personel, bina, dona
tım araç ve gereçlerini ilgilendiren, Noterlik ve Avu
katlık Kanunlarında belirtilen konularda «yargının 
bağımsızlığı» ilkesine bağlı kalarak görev ifa eden 
bir kuruluştur. 

Bilindiği üzere Hükümetimiz, 30.9.1980 tarihinde 
Millî Güvenlik Konseyi'nin güvenoyuna mazhar olan 
programını bugüne kadar titizlikle uygulayarak, bü
yük ölçüde gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimiz programında; «Ülkede huzur ve 
asayişin sağlanmasında adalet hizmetlerinin tarafsız, 
etkili ve süratli şekilde yürütülmesine, adalet siste
minde meydana gelen aksaklıkların giderilmesine, 
mülkün temeli olan adaletin yerine getirilmesinde, 
yargının bağımsızlığının korunmasına, kanun ve ni
zam hâkimiyetinin icrasında, tecrübeli ve ehil kişi
lerden oluşan mahkemelerin süratli ve âdil karar ve
rebilmesine ilişkin yasal ve idarî tedbirlerin derhal 
alınacağına» yer verilmiştir. 

Adalet hizmetlerinin belirttiğim, bilinen niteliği 
ve önemi göz önünde tutularak, Hükümet Progra
mında yer alan hususların gerçekleştirilmesi için ya
pılan çalışmaları beş noktada toplamak mümkün
dür : 

Yasa çalışmaları, 
Kuruluş-insan gücünün sağlanması, yetiştirilme

si ve görevlendirilmesi, kadro çalışmaları, 
Ceza infazıyla ilgili çalışmalar, 
Bina, araç gereç, donatım ve sosyal hizmetlerle 

ilgili çalışmalar, 
Diğer faaliyetler. 

Yasa çalışmaları : 
Yıl içerisinde yasalaşan kanun tasarıları : 
6.1.1982 gün ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahke

meleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 
Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun, 

6.1.1982 gün, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 

6.1.1982 gün ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usu
lü Kanunu, 

21.1.1982 gün ve 2592 sayılı, 2247 sayılı Uyuş
mazlık Mahkemesi Kuruluş ve İşleyişi Hakkındaki 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
Kanun, 

21.1.1982 gün ve 2593 sayılı, 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

17.3.1982 gün ve 2638 sayılı, 647 sayılı Cezaların 
İnfazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun, 

26.3.1982 gün ve 2644 sayılı, ödeme Güçlüğü 
İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlişkili Kişi
lere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun, 

14.4.1982 gün ve 2652 sayılı, Avukatlık Kanu
nunun 81 inci maddesinin ikinci bendinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun, 

14.4.1982 gün ve 2659 sayılı, Adlî Tıp Kurumu 
Kanunu, 

20.5.1982 gün ve 2675 sayılı, Milletlerarası Özel 
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, 

17.6.1982 gün ve 2681 sayılı, 766 sayılı Tapula
ma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

17.6.1982 gün ve 2683 sayılı 2313 sayılı Uyuş
turucu Maddelerin Murakabesine Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

Bakanlığımızca hazırlanan ve halen yasama or
ganlarında bulunan kanun tasarıları şunlardır : 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı, Yüksek 
Konseyde, 

1730 sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kındaki Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Da
ir Kanun Tasarısı, 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait 
Kanun Tasarısı. 
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Bakanlığımızca hazırlanıp halen Bakanlar Kuru
lunda bulunan kanun tasarıları : 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 305'inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı, 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun 
4 üncü ve 5 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı, 

5435 sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı, 

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu Tasa
rısı. 

Halen Bakanlıkta üzerinde çalışılan kanun tasa
rıları : 

Staj Akademileri Kanun Tasarısı, 
Adlî Sicil Kanunu Tasarısı, 
Çekle Ödemelerin Yaygınlaştırılması ve Çek Ha

millerinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, 
İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, 
Üst, Mahkemeler (İstinaf) Kanun Tasarısı, 
Medenî Kanun Tasarısı, 
Mahkemeler Teşkilat Kanunu Tasarısı. 
Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

yürürlüğe girmesiyle beraber Bakanlığımın görev 
alanına giren, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Ana
yasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Avukatlık ve 
Noterlik Olağanüstü Hal, Basın, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunları üzerinde de gerekli çalışmalar hız
la sürdürülmektedir. 

1982 yılı içerisinde diğer Bakanlıklarca hazırla
nan 90 adet kanun tasarısı, 31 adet tüzük ve yönet
melik tasarısı, 9 adet sözleşme tasarısı üzerinde de 
görüş bildirilmiş bulunmaktadır. 

KADRO ÇALIŞMALARI : 
1982 yılında 6881 olan hâkim ve savcı kadrola

rına ilaveten 2576 sayılı Kanuna ekli cetvel ile 905 
adet hâkim, 1230 adet Genel idare ve Yardımcı 
sınıflar, 2661 sayılı yasa ile de 210 adet idarî yargı 
hâkim adayı kadrosu sağlanarak, 22 yerde Bölge 
İdare Mahkemesi, 22 yerde 33 îdare Mahkemesi, 33 
yerde de 63 Vergi Mahkemesi kurularak faaliyete 
geçirilmiştir. 1 
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20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren çalışmala
rına başlayan bu mahkemeler, bölgelerinde kiralanan 
yeni binalarda her türlü kadro, araç, gereç ve mef
ruşat ihtiyaçları da karşılanarak faaliyetlerini sür
dürmektedirler. 

1982 yılında yeniden kurulması düşününlen mah
kemelerden bugüne kadar hakim kadrolarındaki nok
sanlık sebebiyle, bir ağır ceza mahkemesi, 3 asliye 
ceza, 3 asliye hukuk, bir sulh hukuk, 7 müstakil ta
pulama mahkemesi kurularak faaliyete geçilirilebil-
miştir. 

Ayrıca mevcut icra dairelerinden bazılarına ele
man takviyesi yoluna gidilmiş, bu meyanda 11 kad
ro taşra teşkilatına mal edilerek atamalar yapılmış
tır. 

Hâkim adaylığı sınavları yapılarak 1982 yılı içer
sinde, 326 kişi adaylık kadrolarına atanmış ve staj 
sürelerini bitiren 143 hâkim adayı adçekme ile atan
mışlardır. 

2552 sayılı Kanunla değiştirilen 2253 sayılı Ço
cuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca bütün mahke
melere gerekli yetki verilmek suretiyle Çocuk Mah
kemeleri faaliyete gçirilmiştir. 

Boş olan hâkim ve Cumhuriyet Savcılığı kadrola
rına gerekli atamalar yapılabildiği takdirde, 1983 
yılında 6 adet ağır ceza, 26 adet asliye ceza, 11 adet 
asliye hukuk, 9 adet sulh hukuk, 4 adet ticaret; 10 
adet sulh ceza, 3 adet tek hakimli asliye, 1 iş 6 
tapulama, 7 trafik mahkemesi, 16 icra hâkimliği ve 
12 icra dairesi kurulması düşünülmektedir. 

Ayrıca 12 adet ağır ceza mahkemesi çevresinde 
hizmet gereklerine göre değişiklikler yapılması plan
lanmıştır. Çocuk Mahkemeleri Kanununa göre müs
takil olarak mahkemelerin kurulması sağlanacak ve 
adlî yargı ile idarî yargının ihtiyaçları için adaylık 
sınavları açılıp, aday atamaları yapılacaktır. 

20 Temmuz 1982 tarihinden itibaren faaliyete 
geçirilmiş bulunan Bölge İdare, idare ve Vergi Mah
kemeleri başkan ve üyeliklerine 629 başvuru olmuş, 
bunlardan 412'si hakkında mesleğe kabul kararı ve
rilmiş, kabul edilenlerden 264 ünün ataması yapıl
mış olup, 128 kişinin atama işlemleri henüz tamam
lanmamıştır. Bölge idare Mahkemelerindeki 16 baş
kanın tümü Danıştay kadrolarındaki elemanlardan 
alınmış, 7 üyeden müracaat eden 4'ü keza Danıştay 
kadrolarından sağlanmıştır, idare mahkemelerine baş
kan ve üye olarak atanan 75 hâkimden 44'ü Danış-
taydan alınmıştır. 

Vergi Mahkemeleri Başkan ve üyeliklerine ata
nan 182 hâkimden, 3'ü müracaat eden Danıştay men-
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suplarından, diğerleri talepte bulunup, mesleğe ka-
kabullerine karar verilen Maliye Bakanlığı eleman
larından, bunun da çoğunluğu Vergi İtiraz ve Tem
yiz Komisyonları başkan ve üyelerinden alınmıştır. 

Hâkim ve savcı atama ve nakilleri, mesleğe ka
bul işlemleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru
lunca tespit ve kabul edilen ve bağlayıcı kural nite
liğini taşıyan ilke kararları ve ilgili mevzuat çerçe
vesinde Kurulca yapılmaktadır. 

Yetki Kanununa istinaden Bakanlar Kurulunca 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 
yeniden hazırlanan «Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluş Kanun Tasarısı» daha öncede belirttiğim gibi 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

Tüm "mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve ic
ra dairelerine 1981 yılı içersinde toplam 7.137.478 iş 
gelmiş, bu işin 4.189.795 adedi, mevcut kadro ile 
ve değerli hâkim ve savcılarımızın ve adalet perso
nelinin üstün feragat ve çabaları sonucu yıl içersin
de çıkarılarak 1982 yılına 2.947.683 işle girilmiştir. 

Halen adlî yargıda 1570 hâkim ve savcı kadrosu 
boş bulunmakta, 327 hâkim ve savcı da Askerî Yar
gıtay ve Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev yap
maktadır. 

1953 yılında çıkan 6119 sayılı Adlî Tıp Müesse
sesi Kanunu, artık yetersiz kalmış ve giderek gelişen 
tıp ve hukuk bilimlerine uyum sağlayamaz hale gel
mişti. Sözü edilen Kanunda tıbbın çeşitli kolların
dan uzman istihdamına yer verilmediğinden müesse
sede iş birikimi meydana gelmiş, davalar bu yüzden 
sürüncemede kalmıştır. 

Bakanlığımızca, Adli tıpda reform yapılması za
manının geldiği görülerek, hazırlanan Adli Tıp Ku
rumu Kanunu Tasarısı 19.8.1981 tarihinde Millî Gü
venlik Konseyine sunulmuş, Yüksek Konseyce ka
bul edilen 2659 Sayılı Kanunla Adlî Tıp Kurumu 
çağın koşullarına uygun hale getirilmiş bulunmakta 
ve Ekim 1982 tarihinde hizmete giren yeni ve mo
dern binasında görevini sürdürmektedir. 

Adlî Tıp Kurumu Kanununda öngörülen ihtisas 
kurulları teşekkül ettirilerek, bu kurullara tıbbın her 
dalından uzmanlar atanmış, mevcut ihtisas dairele
rine ilaveten Biyoloji ve Trafik Daireleri kurulmuş-
muştur. 

2659 sayılı Kanun gereği olarak kurum bünye
sinde teşekkül eden döner sermaye idaresinin, kuru
mun araç, gereç ve personel yönünden gelişmesinde 
büyük katkısı olacağına inanılmaktadır. 

Ankara, Bursa ve Erzurum Üniversiteleri ile iş
birliği yapılarak bu yerlerde Adlî Tıp Kuruluna bağ
lı yeni üniteler açılması düşünülmektedir. 

Adalet hizmetlerinin etkili, çabuk ve yararlı bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla personel 
eğitimine önem verilmektedir. 

Gerek hizmet öncesi eğitim, gerekse hizmet içi 
eğitim, imkânlar son haddine kadar zorlanarak za
man zaman bazı kuruluşlardan da teknik ve perso
nel yardımı alınarak artan hızla sürdürülmektedir. 

Mahkemeler ve adalet daireleri kalem personeli 
ile ceza infaz kurumları ve icra daireleri personelini 
kapsamına alan eğitim; görev yerinde ve görev ba
şında yapıldığı gibi, belli merkezlerde açılan daha. 
uzun süreli kurslarla da sürdürülmektedir. 

İnfaz personeli meslek öncesi eğitimine özel önern 
verilmektedir. 

Staj Akademileri Kanunu çıkıncaya kadar yü
rürlükte bulunan mevzuata göre hâkim ve savcı 
adaylarının, imkânların elverdiği ölçüde stajdan ya
rarlanmalarına çaba sarfedilmektedir. 

Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra, halen 3 yerde (İstanbul, An
kara, İzmir) bulunan ve Hukuk Fakülteleri bünye
lerinde kurulan Adalet Yüksek Meslek Okullarının 
yanı sıra, lise düzeyinde Adalet Meslek Okullarının 
açılmasında yarar görülmektedir. 

Yargı ile ilgili tüm kanunların bastırılıp yayım
lanması zamana ve malî imkânlara bağlı olduğun
dan, kanun değişiklikleri ile yargıyı ilgilendiren son 
çıkan kanunlar broşürler halinde bastırılarak teşki
lata dağıtılmaktadır. 

Ayrıca konu ile ilgili ve faydalı görülen eserler 
ve yargıtay yayınları satın alınarak, her Cumhuriyet 
savcısı ve her hâkimin istifadesine sunulmaktadır. Bu 
uygulamaya 1983 .yılında da devam edilecektir. 

CEZA İNFAZI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR : 

Sıkıyönetim Komutanlıkları ile sıkı işbirliği ku
rularak ceza infaz kurumlarında alınması gerekli ön
lemler tespit edilip yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Büyük merkezlerdeki infaz kurumlarında hüküm
lü ve tutukluların iaşeleri Devlet tarafından karşılan
makta, üç öğün sıcak yemek verilerek dışarıdan gı
da maddesi alınması önlenmiş bulunmaktadır. 

1982 yılında kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklular 88 TL; hasta ve müşahadeye tabi hüküm
lülerle açık, yarı açık ve çocuk İslah evlerindeki hü
kümlüler ' 100 liradan iaşe edilmişlerdir. Bu miktar, 
günün ekonomik koşulları karşısında yetersiz kaldı-
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ğından 1983 yılında kapalı cezaevindeki hükümlü ve t 

tutukluların 130 TL. açık, yarı açık ve çocuk İslah 
evlerindeki hükümlülerin de 140 TL. üzerinden iaşe
leri tespit olunmuştur. 

Bütün hükümlü ve tutukluların eğitimine özen 
gösterilerek bu maksatla merkezde bir «Eğitim Bi
rimi» kurulmuştur. 

1982 yılı içerisinde Bakanlığımıza ait öğretmen, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı kadroları ile 786 
hükümlüye okuma - yazma belgesi, 230 hükümlüye de 
ilkokul diploması verilmiştir. 

Çoğu açık bulunan 198 öğretmen kadromuzun 
1983 yılı içerisinde yeni atamalarla doldurulması ve 
eğitim faaliyetlerimizin belli plan ve programlar içeri
sinde gerçekleştirilmesi titizlikle takip edilecektür. 

Islahın, en etkin vasıtası olan hükümlü ve tutuk
luların çalıştırılması konusunda da hassasiyetle du
rulmaktadır. 136 iş yurdu ile faaliyette bulunan ve 
çeşitli atölyelerden oluşan büyük infaz kurumlarımız
da halen 6851 hükümlü yurt ekonomisine katkıda 
bulunma azim ve şevkiyle çalışmaktadır. Ayrıca kamu 
ve özel sektör nezrinde çalışan hükümlü sayısı, gün
de ortalama 749 civarındadır. 

1983 yılında daha çok hükümlü çalıştırılması için 
iş yurdu sayısı ile iş yurdu içindeki atölye ve iş kol
ları sayısının artırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Tehlikeli ve terörist vasıflı hükümlülerin diğer 
hükümlülerden ayrılması esası benimsendiğinden, bu 
gibi hükümlüler için yeni inşa olunan Bartın, Malatya 
ve Çanakkale cezaevleri ayrılarak, bu kurumların per
soneli özel hizmetiçi eğitimine tabi tutulmuşlardır. 

1982 yılında muhtelif tip 70 cezaevinin inşasına 
devam edilmekte, 1983 yılı içerisinde de 51 muhtelif. 
tip cezaevi yapımı teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Ağustos 1982 ayı itibariyle hükümlü ve tutuklu 
mevcudu 79.633'tür. Hükümlü ve tutukluların infaz 
ve ıslahı ile ilgili ve görevli personel sayısı ise her 
sınıftan olmak üzere 16.461 \îir. 

Bütçe imkânları oranında Bakanlığımızın yatırım 
faaliyetleri de yıldan yıla artan tempo ile sürdürül
mektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışmalarında alınan 
prensip kararı gereğince ağır ceza merkezlerinde hü
kümet konağı yapımı Maliye Bakanlığınca program
landığı takdirde, adalet binaları hükümet konağı pro
jelerinde, ayrı bir blok halinde ve Bakanlıkça, aksi 
takdirde Bakanlığımızca inşa ettirilecektir. İlçelerde 
ise, hükümet konakları ile birlikte Maliye Bakanlığınca 
yaptırılacaktır. Bazı büyük merkezlerde veya hükü
met konaklarına ayrı blok eklenmesi mümkün ol

mayan yerlerde adalet binaları Bakanlığımızca yap
tırılmaktadır. 

Bu prensip çerçevesinde, yapım işi sürdürülmekte 
olanlardan Bolvadin, Gediz, Tokat ve Kütahya ada
let sarayları bu yıl içerisinde hizıriete girmiş olacaktır. 

Yine yapımı devam edenlerden Uşak, Ankara, 
Çanakkale, Tekirdağ, Zile ve Mersin adalet sarayla
rının yapım faaliyetlerine 1983 yılında da devam olu
nacak, Etüd - Proje ve yapım işi programa alınan 
Antalya Adalet Sarayı ihalesi de yeni yılda ger
çekleştirilecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Türk milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 

adaletin dağıtımında büyük etken olan hâkimler ve 
savcılar ile diğer adalet personeli için lojman yapı
mına, geçen yılki Bütçe görüşülmesinde de arz etti
ğim üzere 1976 yılında başlanmıştır. 

Toplu oturma nedeniyle can güvenliğinin daha 
'kolay ve daha etkin sağlanması, karar ve işlemlerin 
tarafsızlıkla ve güvenlik içinde verildiği kanısının hâ
kim kılınması, yurdun her il ve ilçesine yayılan ada
let teşkilatı mensuplarının konut bulma sorunlarının 
çözümlenmesi, mesleğin cazip hale getirilmesi ve mes
lekten kopmaların önlenmesi için, lojman yapımına 
önem verilmiş, bu maksatla yıl içerisinde temin olu
nan ek ödenekle 1982 Malî Yılı Bütçesine 2 milyar 
10 milyon liralık tahsisat konulmuştur. 

Yapılan çalışmalar sonucu, 1976-1982 malî yıl
ları aras.nda 166 il ve ilçede 1 482 daire inşa edilmek 
ve satın alınmak suretiyle lojman olarak adalet men
suplarının hizmetine sunulmuştur. Halen 99 yerde 
782 daireli lojman yapımı sürdürülmektedir. 

Yurt çapında, hâkim ve savcıların lojman soru
nunun 5 yıl içerisinde tamamen çözümlenmesi, hazır
lanıp Başbakanlığa sunulan master planla tespit olun
muştur. 

1983 Malî Yılı Bütçesinin Bakanlığımız bölümü
ne, yapım ödeneği olarak, 2.350.000.000, hazır bina 
satın alınması için de 950.000.000 Tl. ödenek konul
muştur. 

Bütçemizin, Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komis
yonundaki görüşmeleri sırasında, satın alma ödeneğini 
yetersiz gören sayın üyelerin verdikleri önerge ile 
200.003.000. Tl. ödenek bu harcama kalemine eklen
miştir; teşekkür ediyorum. 

Tüm hâkimler ve savcılarımızı geçim sıkıntısın
dan kısmen de olsa kurtarmak ve bilhassa büyük 
sorumlulukları ihtiva eden bu mesleği cazip hale ge
tirebilmek amacıyla lojman sorununun kısa sürede 
çözümlenmesinde kesin zorunluluk vardır. 

— 529 —. 



Danışma Meclisi B : 16 16.11.1982 O : 1 

Yapılan uygulama sonucu tespit olunduğu üzere, 
yapımı tamamlanmış ve her türlü problemden uzak 
hazır bina alınmasında, gerek ekonomik bakımdan 
ve gerekse soruna kısa sürede çare bulunması açısın
dan büyük yarar olduğu görüş ve kanaatinde bulun
duğumu belirtmek isterim. 

Meslek mensuplarına çok yararlı olacağına inan
dığımız sosyal tesislerden Yalova ve Gökçeada'da 
kurulacak olanların ihaleleri yapılmış, inşaları devam 
'etmektedir. Ayrıca Erdek Sosyal tesisi de 1983 yılı 
programına alınarak lüzumlu ödenek bütçeye ko
nulmuştur. 

Adlî hizmetlerin süratli ve verimli bir biçimde yü
rütülerek adaletin zamanında tecellisi, olaylara kısa 
sürede el koymayı gerektiren unsurlar içerisinde yer 
alan araç sorunu da bundan önceki bütçelerle sağlanan 
ödeneklerle kısmen çözümlenmiş bulunmaktadır. Ye
tersiz de olsa, bütçe imkânları zorlanmak suretiyle, 
1983 Yılı Bütçesinde 13 aracın satın alınarak hizmete 
sunulması öngörülmüştür. 

Sadeliğe, dayanıklılığa ve ihtiyaca tam cevap ver-
mes'ine özen gösterilerek, bütçe ile alınan ödeneğin 
israf edilmeden kullanılması prensibinden hareketle, 
mahkemeler ve adalet dairelerinin hizmetin niteliğline 
yakışır biçimde tefrişi ve düzenlenmesi çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Adalet hizmetleri için lüzumlu basılı kâğıt dağı
tımında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
için, temin, edilen araçlarla önemli ve işi çok olan 
yerlerden başlanılmak üzere dağıtımın, büyük bir 
kısmının merkezden yapılmasına kısa sürede başlana
caktır. 

Büyük il merkezlerindeki adalet personelinin kı
sa süreli öğle tatillerinde konutlarına gidip gelmele
ri imkânsız görülüp, büyük yol masraflarını gerek
tirdiğinden, öğle yemeği verilmesi hususundaki çalış
malar olumlu sonuçlar vermiştir. 

Adalet dairelerindeki denetimin yerinde, öğreti
ci, etkin, sonuç alıcı ve malî denetimi de kapsar şe
kilde yapılmasına özen gösterilerek, yıl içerisinde 
372 ünitenin denetimi yapılmıştır. 

Yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalarda, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulan
masına titizlikle devam edilecektir. 

Anarşi, terör ve bölücülük hareketlerinin bastı
rılmasında, rüşvet, suiistimal ve kaçakçılık olayları
nın takibinde, ceza adaletinin tarafsız, etkili bir bi
çimde süratle gerçekleştirilmesinin önemi ve bunun 
suçun istenmesindeki caydırıcılık unsuru da gözönün-

de tutularak, Anayasamız ve Millî Güvenlik Konse
yinin görüşleri ve Hükümet programında belirtilen 
esaslar çerçevesinde, Cumhuriyet savcıları ve yar
dımcılarının yasalarla belli edilen yetkilerini yine ya
sa hükümleri dairesinde titizlikle kullanmaları ve 
zabıtanın adlî görev etkinliğinin geliştirilmesi çalış
maları yakinen izlenmektedir. 

2556 sayılı Hâkimler Kanunu, 2461 sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 1136 sayı
lı Avukatlık Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dai
resinde Bakanlığımıza intikal edecek veya resen el-
konulacak yakınma konuları dolayısıyla ceza ve di
siplin yönünden yapılacak soruşturmalar, kısa süre 
içerisinde sonuçlandırılıp, sorumlu görülenler hak
larında düzenlenecek evrak, yetkili adlî yargı ve di
siplin merciine tevdi olunacaktır. 

Birikmiş bulunan adlî sicil sabıka fişlerinin eri
tilmesi, bundan böyle adlî sicil bilgilerinim doğru, gü
venilir olarak derlenip yaşatılıabilmesi ve. işlemlerde
ki tıkanıklığın ortadan kaldırılarak bu hizmetin 
süreklilik arz etmesinin sağlanması, Bakanlığımızın 
anahedefleri arasında yer almış bulunmaktadır. 

Bu maksatla, el ile ve doğrudan insan gücüne da
yalı sistemin, süratle otomasyona dönüştürülmesi 
ve bilgisayar kullanımı öngörülmüş, bilgi işlem mer
kezi kurulması amacıyla hazırlanan plan uyarınca 
yıl içerisinde veri kayıt makinelerinin ihalesi ger
çekleştirilmiş ve gerekli uzman kadroları sağlanmak 
suretiyle otomasyonla çalışma sistemine geçme aşa
ması son safhaya getirilmiştir. 

Mevcut bilgilerim veri kayıt makinelerine aktarıl-' 
ması işlemine yakın zamanda başlanacaktır. Böylece 
yılda ortalama bir milyona yakın adlî sicille ilgili 
bilginin aynı yıl içerisinde adlî Sicil Bilgi Bankasına 
adlî sicil kaydı olarak geçirilmesi mümkün olacak 
ve bu suretle adlî sicildeki birikim tamamen gideri
lecektir, 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Yargıtay bölümüne geçmek istiyorum : 
Bilindiği gibi Yargıtay, 26.5.1973 günlü ve 1730 

sayılı Yargıtay Kanunu ile kurulan en yüksek mah
kemedir. 

Anayasanın 9 uncu maddesi ile yargı yetkisine 
sahip kılınan adalet mahkemelerinin verdikleri ka
rar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Çalışlmaları 
yurtta içtihat birliğini ve adaletin gerçekleşmesini 
sağlamak amacına yöneliktir. 
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Böylece bir yandan adalet mahkemelerinin ka
rarlarının yasaya uygunluğunu sağlamaya, bir yan
dan da içtihatları birleştirme müessesesi ile kararlar 
arasında doğabilecek görüş ayrılıklarını gidermeye 
uğraşarak bu görevini yerine getirmeye çalışmakta
dır. 

il 730 sayılı Yasaya göre Yargıtay; Birinci Başkan
lık, Birinci Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Dai
reler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile kalemlerden olu
şur. 

Yargıtay da 15 Hukuk ve 9 Ceza Dairesi vardır. 
Her dairede Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 

seçilen bir İkinci Başkan ile Birinci Başkanlık Diva
nınca görevlendirilen yeteri kadar üye bulunur. Her 
dairenin görevleri 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 
13 üncü maddesinde ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Yargıtay amacına yönelik çalışmalarında büyük 
bir iş yükü altındadır. 1981 yılında Yargıtaya 155 224 
hukuk, 67 544'ü ceza olmak üzere, toplam 222 768 
dava dosyası gelmiştir. Bir önceki yıldan kalan 16 716 
dava ile birlikte 239 484'e ulaşan işten, 227 774'ü so
nuçlandırılmış, geri kalan 11 709 dava 1982 yılına 
aktarılmıştır. Bu durumda yıllık iş günleri gözetilerek 
yapılan hesaba göre, her bir hukuk ve ceza daire
sinde bir günde ortalama 45 dosya incelenmektedir. 
Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar ağır bir iş yükü 
altında bulunan bir yüksek mahkeme yoktur. 

1 Eylül 1981 gününden 1 Eylül 1982 gününe ka
dar olan dönemde iş miktarı aşağıda yazılı rakam
lara varmıştır. 

Devir Gelen Çıkan Elde 

Hukuk Daireleri 8 991 108 308 91 637 25 662 
Ceza Daireleri 2 721 41799 37 380 6 690 
Cumhuriyet 
Başavcıhğı 17 938 55 230 46 854 26 314 

Yarfıtay Birinci Başkan, Başkanvekilleri, Cumhu
riyet Başsavcısı, Daire Başkanlıkları, Genel Sekreter 
kadroları da dahil olmak üzere Yargıtayın kanunî 
üye kadrosu 201 'dir. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 20.5.1982 gün 
ve 335 sayılı kararıyla 12 hâkim ve savcı, 21.9.1982 
günlü kararı ile de 15 hâkim ve savcı Yargıtay üye
liğine seçilmişlerdir. Halen 31 üye kadrosu açıktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Hayli uzun süren konuşmamla kıymetli vakitleri

nizi almış bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için te
şekkürlerimi arz ederim. 

Yüce Meclisinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli açıklamalarınız için biz te

şekkür ederiz. Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Sa

yın Başkan, müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Cevap vereceksiniz Sayın Bakanım, 

yalnız bu arada sorular da sorulsun, isterseniz bir
likte cevap verin. 

ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Oldu 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz biz yazılı veya 
sözlü soru sormak için ad kayıt işlemine başlayalım. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler?.. Sayın Doğu, Sa
yın Gökçe, Sayın Geboloğlu, Sayın Devrimsel, Başka 
arkadaşımız var mı efendim?.. Sayın Kırcalı. 

Sayın üyeler, 5 arkadaşımız sözlü soru sormak 
için isimlerini kaydettirmişlerdir. Başka arkadaşımız 
bulunmadığından kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Doğu. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım, 

ben Sayın Bakanıma soru sormaktan çok, bir teşek
kür borcumu yerine getirmek için söz aldım. Ken
dilerine Bütçe Komisyonunda vergi mahkemeleriyle 
ilgili bazı suallerim olmuştu; verdikleri doyurucu 
cevaplardan dolayı kendilerine şükran borçluyum. Bu 
nedenle teşekkür edeyim dedim. 

Onun dışında bir dilekçem var, ben kendilerine 
daha sonra bunu vereceğim efendim. Çok teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Ben 

de teşekkür ederim efendim, müsaadenizle. 
BAŞKAN — Sayın Gökçe, buyurun efendim. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, 6.1.1982 gün 

ve 2576 sayılı Kanunun bir maddesinde, bölge idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve 
yargı çevrelerinin tespitinde İçişleri ve Maliye Ba
kanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüş
lerinin alınacağı belirtildiği halde, Danıştay Başkan
lığının da görüşünün alınması hüküm dışı bırakıl
mıştır. Bunun .doğuracağı sakınca ortadadır; çünkü 
Türkiye'de daha uzun zaman idarî yargıyı en iyi bi
len kuruluşun Danıştay olacağı gibi, hangi bölgeler
de ne tip idarî davalarının açıldığını toplu şekilde is
tatistiğe bağlayan kuruluş yine Danıştaydır. 

Danıştay aynı zamanda bu mahkemelerin temyiz 
mercii olması dolayısıyla kararlarını tek değerlendi
recek kuruluştur. Bu nedenlerle bilhassa bu mahke
melerin yeniden kurulması, yargı çevrelerinin değişti-
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rilmesi konusunda karar verilmeden evvel, Danışta-
yın görüşünün alınması yolunda bir yasa düzenlen
mesi zorunlu mudur?.. Birinci sorum bu. 

İkinci sorum, bugün Türkiye'de bir idarî yargı 
reformu yapılmış ve Bölge tdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri kurulmuştur. 
İdarî yargı bir bütündür, bunun üst mercii Danıştay-
dır. Bölge İdare Mahkemelerinin ve İdare Mahke
meleriyle Vergi Mahkemelerine atanacak hâkimlerin 
mutlaka Danıştayda staj yapmaları sağlanmalıdır. Bu 
konuda bir çalışma yapılıyor mu?.. Çünkü adliyede 
staj yapıp da Bölge İdare mahkemesinde yahut Da
nıştayda görev yapmak, eşyanın tabiatına aykırı dü
şer. İdarî yargı bir bütündür. Bunun gibi, yine Da
nıştay tetkik hâkimliğine ve savcılıklarına alınacak 
kişilerde 5 yıllık idarî hâkimlik niteliği aranmakta
dır. Bu konuda da bir çalışmaları var mıdır?.. Bun
ları Sayın Bakanımız açıklarsa müteşekkir olaca
ğım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. Sa
yın Geboloğlu, buyurun. 

NECDET GEBOLOĞLU — Sayın Başkan, Sa
yın Adalet Bakanının açıklamasını istediğim, merak 
ettiğim bir hususu öğrenmek amacıyla bu soruyu so
ruyorum. 

Her ne kadar Sayın Bakanın cezaevlerinin yeniden 
birçok yerde yapılacağı hususundaki beyanatını mem
nuniyetle karşılamaktaysak da İstanbul, Ankara, Ada
na, İzmir daha doğrusu tutuklu ve mahkûmların ke
sif olduğu bölgelerde bir yatakta üç mahkûm veya 
tutuklunun yatmakta olduğu, hatta bir yatak için 
üç mahkûm veya tutuklunun nöbet tutukları hususun
da söylentiler bize kadar gelmektedir. Bunlar doğru 
mudur, doğru ise, çaresi nedir?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Geboloğlu. 
Buyurun Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, Muh

terem Bakanımızın cevaplandırmalarını istediğim üç 
sorum var, yazılı da olabilir gayet tabiî. 

BAŞKAN — Açıklayacağız efendim, bilahara. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Bakan, konuşma

larında yargı mensuplarına lojtaan bakımından bir 
imkân sağlandığından bahsettiler, bu hususta Bakan
lığımızın çalışması takdire değer. Ancak, lojmandan 
başka özendirici bir tedbir, bir çözüm ben göreme
dim. Mesleğe özendirme, mahrumiyet bölgelerine 
özendirme ve üst göreve özendirme olarak belirleye-
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bileceğim bu şekilde yargı organına talebi artırıcı ne 
gibi başka tedbirler acaba düşünüyorlar?... Çünkü son 
zamanlarda gazetelere ilanla mesleğe hâkim talebi 
yapıldığını okuduk, ayrıca emekli olanların mesleğe 
dönmeleri ile bazı yerlere atamalar yapıldığını mü-
şahade ettim. Bu nedenle bu özendirme önem arz 
etmektedir bence. Bunu sağlayıcı başka hangi tedbir
leri düşünmektedirler?... 

İkinci sorum, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu, bunlar iki temel kanundur. 
Yeni Anayasaya göre ve zaman içindeki palyatif de
ğişikliklerle bütünlüğü de kaybolduğu kanısında bu
lunduğum, bu iki temel yasada, köklü değişiklikleri 
acaba düşünüyorlar mı?... 

Üçüncüsü; cezaevlerinin iç güvenliğinin bugünkü 
gardiyanlık sistemiyle sağlanamadığı açık bir gerçek
tir. Bunun yerine yeni bir düzenleme ayrıca düşünü
yorlar mı?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
Sayın Adalet Bakanımıza yapmış oldukları açıklamalar, 
sunduğu bilgilerden sonra çok teşekkür ediyoruz. Ko
nuya çok ayrıntılı olarak girmiş bulunuyorlar ve bi
ze intikal ettirmiş bulunuyorlar konuyu gerçekten 
müteşekkirim. Yalnız bu arada bazı rakamlar verdi
ler, hepimize malum. Yargitayda 201 üye var, 239 
bin dava dosyası var incelenecek; temyiz edilmiş. Yıl
lardan beri Yargıtay Başkanlarının Adalet Yılını açış 
nutuklarında bunları dinliyoruz ve hayretlerle karşılı
yoruz. Bir günde 40 tane dosya hakkında karar ver
mek mecburiyetinde kalacak bir heyet. Bu çok bü
yük bir rakam, bunun isabetine inanmaya ben şahsen 
imkân bulamıyorum, yıllarca bir yargı merciinde ça
lışmış bir kişi olarak. Bu nedenle verilmiş olan bilgi
lere teşekkür ediyorum da bu şekilde bunların kalması
na gönlüm razı olmuyor. 2011 üyeden ve başkandan 
oluşan bir kurul düşününüz, biz Danışma Meclisi ola
rak 160 kişiyiz; düşünün bunlar 40 kişi daha fazla bir 
heyet bir konuya bakıp karar verecek, bu çok bü
yük bir rakam. Bunun bölge istinaf mahkemelerini 
söylüyoruz; ama yıllarca da söyledik katiyen gerçek-
leştirilmez, gerçekleştirilmesinde Sayın Bakanımız bir 
umutları var mı, ümit ediyorlar mı?... Yoksa bu iş 
bir çığ gibi büyüyüp gidecek mi?... Ben bunu hayretle 
seyrediyorum ve seyretmeye de devam edeceğiz zan
nediyorum. 
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Bir konu daha var. Adlî sicillerin tutulmasında bil
gisayarlara başvurulmasını takdirle karşılıyorum. Hu
kukta yıllardan beri getirilmesini arzu ettiğimiz bir 
durum burada işlemiş bulunuyor. Niçin bunun yıllarca 
yapılmadığını da, Karayollarında sibernetik bilgisayar, 
elektronikbeyin kullanırken, istatistik dairesinde kulla
nılırken, Sayıştayda kullanılırken, adlî teşkilatta niçin 
kullanılmadığını şu ana kadar akıl erdirebilmiş de
ğilim, ıstırabını çekerim yıllardan beri, ki bunların bir 
kısmı bazı teşkilatlarda eksik kalmaktadır. Mesela Ti
caret Bakanlığı kullanmaktadır. Ticaret Bakanlığı Müs
teşarı demiştir ki, «benim elimdeki sibernetik eksik 
.zamanı doldurmakta zamanımız boş geçmektedir. İs
terseniz Adlî Teşkilata yardımcı olmak isteriz.» 

Şimdi, sormak istediğim bu sibernetiği kullanmak 
ümidi var mıdır bu konuda?... 

Bir de mahkemelerin çalışmaları hususunda, tev
kiflerin uzun süreler devam ettiğini işitmekteyiz. Va
tandaşlar bunun ıstırabını çekmektedir. Bunun, mah
kemeler bakımından idarî hizmettir, murakabesi nasıl 
yapılmaktadır, yapılabilmekte midir?... 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Bakan, Sayın Gökçe, Sayın Geboloğlu, Sa

yın Devrimsel ve Sayın Kırcalı'nın sorularına yazılı 
veya sözlü cevap verme imkânınız vardır efendim. 
Eğer. sözlü cevap vermek arzusundaysanız buyurun. 
Talbiî daha evvel konuşan arkadaşlarımız da var. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — Arz 

edeyim sırayla. 
Sayın Abdullah Pulat Gözübüyük. Yargı men

suplarının aylık ödeneklerinin ayrı bir kanunla dü
zenlenerek, mesleğin cazip hale getirilmesini iste
mektedir. Bu görüşlerine tamamen katılıyorum. Esa
sen 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
140 inci/maddesinde «Hâkim ve savcıların nitelikleri, 
atanmaları, hakları ve ödevleri» gibi, «aylık ve öde
neklerinin de mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenmesi» hük
me bağlanmıştır. Anayasanın bu amir hükmü de 
nazara alınarak hazırlanan hâkimler ve savcılar kanun 
tasarısı bu belirtilen aylık ve ödenekler konusunu da 
içermektedir, halen bu kanun tasarısı Konseyde bu
lunmaktadır. 

Sayın Gözübüyük'ün diğer temennilerine aynen 
katılıyorum. Bu temenni ve önerileri üzerinde Bakan
lık olarak esasen hassasiyetle durulmaktadır, geniş 
konuşmamda da ayrıntılı cevaplar bulacağını sanı
yorum. 

Bakanlıkça yayınlanan kanunlar, Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu, İcra tflas Kanunu, adlî ko
nulardaki kanunlarda yapılan tüm değişiklikler, hâkim 
ve savcılara gönderilmektedir, gönderilmiştir. Ayrıca, 
Yargıtay Kararlar Dergisi, Adalet Dergisi, Cumhu
riyet Kanunları bütün adlî teşkilata gönderilmiştir ve 
gönderilecektir. 

Sayın Rıfat Bayazıt arkadaşımız, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra, 
Anayasa gereği çıkarılması gereken 19 kanunu ilgili 
maddeleri de ortaya koymak suretiyle ayrıntılı bir şe
kilde açıklamışlardır, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Belirtilen kanunlar yönünden Adalet Bakanlığına 
iki görev düşmektedir kanunca. Birincisi, doğrudan 
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanması gereken ta
sarılar, diğeri de, genelde diğer bakanlıklar tarafın
dan hazırlanacak tasarılara katkıda bulunmak. Çıka
rılacak kanunlar yönünden Bakanlığımca bir takvim 
düzenlenmiştir. Örneğin; Bakanlığımca diğer kuruluş
ların görüşü de alınarak hazırlanmakta olan Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile Olağanüstü 
Hal Kanunu bu ay içerislinde Bakanlar Kuruluna 
sunulacaktır. 

Daha sonra Anayasanın 135 inci maddesi esas 
alınarak Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Ana
yasanın Basın ve Yayınla ilgili hükümleri de nazara 
alınarak Basın Kanunu ele alınacak tasarılar arasın
da gözükmektedir, tasarılar arasındadır. Bunlar zama
nında Yasama Meclisinize sevk edilecektir, sunula
caktır. 

Sayın Isa Vardal arkadaşımızın sorularına cevap 
arz ediyorum. Yargı tetkik hâkimleri, sosyal haklar
dan istüfaıde yönünden Bakanlık ve Yargıtay merkez 
kadroların'da bulunmamaktadır; kanımca bu doğrudur. 
Kadroları Yargıtaya intikal ettiği takdirde, mevcut 
ve satın alınmakta olan lojmanlardan istifade olanak
ları önemli ölçüde azalabilir. Bu arkadaşlarımız has
talanmaları halinde Yargıtay doktorunca muayene 
edilmektedir. Tedavi ücretleri de gecikmeye meydan 
verilmeden derhal ödenmektedir. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımın katsayının 34'ten 
35'e çıkarılmasında en çok hâkimlerin yararlandığı 
yolundaki sözlerine gerçekten ben de üzüldüm; Ada
let Bakanı olarak üzüldüğümü burada ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın VardaFm diğer bir sorusu da, mefruşatla 
ilgilidir. Yeni açılan tüm adalet dairelerinin mefruşat 
araç ve gereçleri temin olunmak suretiyle hizmete 
sokulmaktadır. 
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Daktilo ihtiyacı bu yıl içerisinde önemli ölçüde 
karşılanmıştır. Bakanlık merkez depolarında mevcut 
stoklarla acil ihtiyaçların karşılanmasına çalışılmak
tadır. Halen bir daktilo, sıkıntısı olmadığı kanısında
yım. 

Adliyenin kırtasiye ihtiyaçları da yıl içerisinde 
çok önemli ölçüde karşılanmıştır. Tevzide sürati te
min için, konuşmamda da ifade ettiğim gibi, satın 
alınan ring otolarıyla bu evraklar mahallerine merkez
den daha seri şekilde ulaştırılacaktır. 

Adil ihtiyaçları temin bakımından da, bütün adlî 
teşkilata yıl içerisinde kâfi miktarda ödenek gönde
rilmiştir. 

Sayın Bilge'nin konuşmalarından fazlasıyla yarar
landım. Geçen sene de aynı şekilde yararlanmıştık. 
Gerçekten Yargıtayın iş yükü altında ne derece ezildi
ğini rakamlarla ifade ettim. İstinaf mahkemelerinin 
kurulmasına ben de senelerce Yargıtay Başkanı ola
rak açış konuşmalarında temas ettim; fakat Adalet 
Bakanı olduktan sonra gördüğüm manzara şu oldu: 
Mevcut hâkim ve savcı kadrolarıyla bugün için istinaf 
mahkemelerinin kurulmasına olanak göremediğimden, 
istinaf Mahkemeleri Kanun Teşkilatı veyahut Üst 
Mahkemeler Teşkilat Kanunu Tasarısı hazırlandığı 
halde Bakanlar Kuruluna sevkedilememiş durumdadır. 

İstinaf mahkemelerinin kuruluşu gerçekten hâkim 
ve savcı kadrolarının takviyesi veya kadrolarının 
dondurülmasıyla mümkündür. Bu da, demin izah et
tiğim gibi, Hâkim ve Savcılar Kanununun çıkması, 
orada hâkim ve savcı ödeneklerinin yeniden ayarlan
ması, lojman sorununun halliyle mümkündür. 

Sayın Abbas Gökçe arkadaşımız, bölge idare mah
kemeleri, üdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin 
kurulmasında Danıştayın da görüşünün alınması hu
susunda bir tasarı hazırlanmasını öngörüyor. Ben şah
sen buna katılmıyorum. Yargıtay da, bütün mahke
melerin üst merdidir. Bidayet mahkemelerinin ve veri
len kararların son inceleme merciidir; ama adlî teşki
lat kurulurken Yargıtayın görüşü hiçbir zaman alın
mamıştır. ve alınmamaktadır. Bu itibarla ben şahsen 
Danıştayın görüşünün alınmasına gerek görmüyorum. 
Esasen Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Güm
rük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra 
bu teşkilat kurulmuştur. 

Bölge idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri
ne alınacak stajyerlerin Danıştayda da staj görme
lerini uygun bulurum; zaten adlî yargıda çalışan staj
yerler, stajlarını genel olarak Yargıtayda yapmakta
dırlar. Bu itibarla Danıştayda da' staj yapmalarında 

ben de yarar görürüm ve tatbikatta bunun uygulan
ması mümkündür. 

Sayın Abbas Gökçe'nin bilmem başka bir soru
su kaldı mı?.. Benim not ettiğim kadarıyla bunlar. 

Sayın Necdet Gebotoğlu arkadaşımız İstanbul, 
Ankara ve İzmir'deki (bilhassa bu yerlerde) cezaev
lerinde bir yatakta üç hükümlünün yattığını ileri sü
rüyor. Ben, böyle bir şeye şahit olmadım. Vakıa iz
diham var; ama bir yatakta üç kişinin yattığının da 
doğru olduğunu sanmıyorum. Ancak, yeni açılacak 
cezaevleriyle bu izdiham büyük ölçüde azalacak
tır. 

Sayın Devrimsel arkadaşımızın sorularına ben ya
zılı olarak cevap vermeyi daha uygun buluyorum. 

Sayın Kırcalı arkadaşımız da müsaade ederlerse, 
ona da yazılı olarak cevap vereyim; ama kısmen de 
cevaplandırdım. Adlî sicil kayıtlarına, vergi kayıtla
rına, yani otomasyona neden şimdiye kadar geçil
medi? Onun günahının şimdi bana ait olmadığı için 
söylemeyeceğim; ama bakan olduktan sonra bu işe 
çok süratle eğildik, yani kendim de bir şey söylemek 
istemiyorum. Zamanında başlanmıştır ve kısa bir 
müddet içerisinde de bu vergi kayıtları faaliyete ge
çecektir. Konuşmamda da bu hususa temas etmiş
tim t 

İstinaf mahkemelerine de zaten değindim. Başka 
cevapsız kalan bir soru olduğunu saramıyorum, yal
nız Sayın Devrimsel'e yazılı olarak cevap verece
ğim, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Baş

kanlığı bütçeleri üzerindeki müzakereler tamamlan
mış bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kahul edilmiş
tik 

Okutuyorum : 
Program kodu 101, genel yönetim ve destek hiz

metleri : 9 milyar 892 milyon 605 bin lira. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, bu bölümde bir öner

ge bulunmaktadır. Önergeyi okutuyorum : 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

1983 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Adalet 
Bakanlığı bölümüne bağlı kadro cetvellerinin merkez 
kuruluşuyla ilgili kesimindeki not kısmına 4 üncü 
madde olarak 27.2.1982 günlü ve 8/4334 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinde bahse konu Bakanlık 
merkez şeması altındaki Destek Hizmetleri Eğitim 
ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarına atanan genel 
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müdürleri 2556 sayılı Kanunun 24.4.1982 tarihli ve 
2661 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesine bağlı 
cetvellerdeki haklan şahıslarına bağlı olarak saklı tu
tulur, notunun ilave edilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Gerekçe : 
Önerge metninde değinilen 2556 sayılı Kanunun 

22.4.1982 tarih ve 2661 sayılı Kanunla değişik 18 
inci maddesi ve bu maddeye bağlı 1 sayılı cetvelde; 

Birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından Adalet 
Balkanlığı genel müdürleri ve Yargıtay Başkanı, baş-
kanvekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhu
riyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ikinci başkanları, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, müsteşar yardımcıları 
ve Teftiş Kurulu Başkanı yanında yer almıştır. 

Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet Sav
cısı mesleğinde bir eleman, Adalet Bakanlığında ge
nel müdürlüğe atanmakla yukarıda sayılan görevliler 
gibi, birinci sınıf hâkim veya savcı sıfatını iktisap 
eder. Hâkimbr Kanununa göre, iktisap edilen bu sı
fatın başka hiçbir nedenle geri alınması kanunen im
kansızdır. Bu sebeple, halen genel müdürlük olarak 
görevi ifa eden Adalet Bakanlığı Donatım ve Sosyal 
tşler Genel Müdürü ile Eğitim İşleri Genel Müdü
rünün işgal ettikleri kadrolar müstakil daire başkan
lığına dönüştüğünde müktesep haklarının korunma
sını temine önergemiz sunulmuştur. > 

Bu durum, kadrolarda herhangi bir artış ve malî 
yük getirmediğinden önergemizin kabulünü arz ede
rim 4 

BAŞKAN — Sayın üyeler, içtüzüğümüzün 84 
üncü maddesine göre, önerge üzerinde müzakere aç
ma imkanı bulunmamaktadır. Sadece Komisyona 
soruyorum : Sayın Gürbüz'ün önergesine katılıyor 
musunuz efendim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MtL ÇAKMAKLI — Sayın Başkanım, kısa bir açık
lamaya ihtiyaç var, izninizle onu Yüce Kurula arz 
edeyim* 

Söz konusu iki genel müdürün özlük haklarıyla 
ilgili bu önerge, esasen Bakanlıkların Yeniden Dü
zenlenmesi ve Çalışma Esasları Hakkındaki Karar
namede, Adalet Bakanlığıyla ilgili bölümde bir dip
not olarak mevcuttur. Sanıyorum önerge sahibi bu 
dipnotun daha sonraki gelişmeler içinde anlamını yi-
tirebi'leceği gibi bir kanaate sahiptir. Komisyonu
muz, ilgili bakanlıklarla, özellikle Maliye Bakanlı
ğıyla da görüşerek, böyle bir endişeye mahal olma
dığı noktai nazarına varmıştır. 

Bu nedenle, çok özel mahiyet taşıyan bu öner
geye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkan, usul 

hakkındka söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Sayın Maliye Temsilcisi?.. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DAVUT 
AKÇADAĞ — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan? 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim müsaade ederseniz arz edeyim. 
Önergeye katılıyoruz. Kararnamede vakıa var 

bu husus. Yalnız bu kararname kanun kuvvetinde 
bir kararname değil; doğrudan doğruya Bakanlar 
Kurulu kararnamesidir. Bunun Bütçe Kanununa geç
mesinde yarar vardır. Aksi halde bu arkadaşların 
müktesep haklarının korunacağına inanamıyorum. 

Yani aynı küçük metnin Bütçe Kanununa geçme
sinde ben yarar görüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Gürbüz vermiş olduğu öner

geyle, cetvellerdeki hakların şahıslarına bağlı olarak 
tutulması notunun, daha evvel çıkarılan kararname
deki dipnotun buradaki cetvelde de ilavesi hususun
da bir önerge vermiştir. Oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... 

HAMZA EROĞLU — Usulle ilgili söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Bakanlar Kurulunun bir 

kanadı, Sayın Adalet Bakanı «Önergeye katılıyo
rum.» diyor. Maliye Balkanlığı «Hayır» diyor. Bu, 
çözümlenmesi gereken bir meseledir. Bütçe bir Hü
kümet meselesidir; bir birlik ve bütünlük arz eder. 

Onun için bunu ben usul bakımından mümkün 
göremiyorum. Bakanlar Kurulunun bir tek olarak 
«evet» veyahut «hayır» demesi lazımdır. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Doğu, buyurunuz efendim. Usul hakkın

da.. i 
AHMET SENVAR DOĞU — Sayın Başkanım; 

oylamaya geçmeden evvel «Usulün neyi hakkında» 
diye sormanızı bekledim; sormadınız böyle bir sual. 
Halbuki sormanız mutlaka gerekirdi; çünkü teamü
lümüz bu merkezdeydi biliyorsunuz. 
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Usul hakkkında benim konuşmam şöyle olacak : 
Sayın Özer Gürbüz Bütçe - Plan Komisyonu üyesi
dir. Yukarıdaki görüşmeler sırasında bu konuya iliş
kin herhangi bir muhalefet şerhi (Dikkat ederseniz) 
yoktur. Böyle bir önergeyle huzurunuza gelmesi 
mümkün değildir; bu bir. 

İkincisi; usul yönünden Sayın Hocamızın söyle
dikleri gayet yerindedir. Hükümetin bir kanadı buna 
«evet» derken diğer kanadı «hayır» demektedir. Bu
nun usul tartışması sırasında mutlaka çözülmesi la
zımdık 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 
Usul hakkında Sayın Bayer, buyurunuz efen

dim. 
MUHSİN ZEKAÎ BAYER — Efendim, bütün 

bakanlıklarda bu tip hak yenme denen sistem var
dır. Bir bakanlığa özel muamele yapılması usulsüz
dür* 

Arz ederim. * 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın Balkan buyurunuz efendim. 
ADALET BAKANI CEVDET MENTEŞ — 

Efendim, bu özel bir muamele değildir. Kararname
ye geçen bir hususun kanuna geçmesinden ibarettir. 

Ben Hükümeti temsilien burada bulunuyorum. 
Maliye Balkanı yoktur. Kül olarak Hükümet adına-
dır benim sözüm» Ben Sayın Başbakanla da konuş
tum. Sayın Maliye Balkanı zaten burada yoktur. Ma
liye Bakanlığı Sözcüsü bizi bağlamaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, müsaade buyurursanız... 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Önergenin le

hinde aleyhinde, dîye bir şey yok mu? 
BAŞKAN — Yok efendim. İçtüzüğümüz, «Bütçe 

müzakerelerinde önergenin lehinde veya aleyhinde 
söz verilmeksizin oylanacağı» hükmünü getirmiş bu
lunmaktadır. Bu nedenle sadece oylama yapacağım. 
Bir açıklama da mümkün değildir, önergeyi kabul 
buyurursunuz veya reddedersiniz; bu Yüce Genel 
Kurulun takdiridir, fakat bir açıklama yapma im
kânımız bulunmamaktadır. 

Arz ederim efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Anayasa ile il

gili bir konuyu Yüce Meclise hatırlatmak istiyor-
dUTTL 

'BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Kantar-
cıoğlü. Usul hakkındaysa söz vereceğim; fakat usu
lün nesi hakkında diye sormak durumundayım, Sa
yın Doğu'nun dedikleri gibi. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Anayasa, usu
lün kendisidir efendim. O bakımdan anayasa keli
mesini kullandım. 

Bugünkü Anayasamız münferit düzenlemelere, bir 
yıllık düzenlemelerle personel ile ilgili olan husus
ların düzenlenmesine hiç yer vermemekfedlr ve Ana
yasa Mahkemesinin de kararı vardır. Anayasaya ay
kırı hareket ediyoruz demek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Sayın Gürbüz, Bütçe müzaikereleri esnasında bir 
muhalif şerhiniz var mıydı? 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan; Bütçe mü
zakerelerinde esas alınan Adalet Bakanlığı Bütçesi 
teklifinin ekti cetvelinde «Genel Müdürlük» olarak 
görülmekteydi bu Daire Başkanlıkları. Daha sonra 
bu kararnameye bağlı olarak hazırlanan, Maliye Ba
kanlığından gelen cetvelde «Daire Başkanlığı» ola
rak görülüyor. Benim elimdeki Bütçe teklifinde «Ge
nel Müdürlük» olarak görülmektedir. 

Benim de, geneli hakkında söz hakkım saklıdır. 
Şerhim vardır; buna dayanarak önergemi vermiştim 
efendim. 

İzin verirseniz kısa bir açıklama yapmak istiyo-
rurru 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz; an
cak açıklama yapmanız mümkün değil. 

Sayın üyeler; Bütçe - Plan Komisyonu Raporun
daki imzalar bölümünde Sayın Gürbüz'ün «Söz hak
kının saklı olduğuna» dair bir şerh bulunmaktadır. 
Bu nedenle önerge vermesini önleyen bir durum yok
tur. Arz ederim. 

Şimdi doğrudan doğruya oylamaya geçiyorum 
efendim. Sayın Gürbüz'ün önergesini1 kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
önerge reddolunmuştur efendim. 

Bölümlerin oylanması işlemine devam ediyoruz. 
Bölüm 101'i yenliden okutuyorum. 

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 9 892 605 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

111 Yargılama İşleri 24 651 207 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin Cezalarının 
İnfazı ve Eğitimleri Tutuk
luların Muhafazası 13 938 031 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 258 228 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ADLÎ TIP KURUMU 
111 Resmî Bilirkişilik Hizmetle

rinin Yürütülmesi 574 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 5 072 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Ba'kanlığı Bütçesi kabul edilmiştir. Hayır
lı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edülmiş-
târ, 

Bölümleri okutuyorum. 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

,125 157 000 

Bölüm Lira 

111 Yargı Hizmetleri 437 343 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 11 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Adalet Bakanlığı Bütçesiyle birlik
te Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin de görüşmelerini 
tamamlamış ve kabul etmiş bulunuyoruz. Her iki 
Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını tekrar dilerim 
efendim. (Alkışlar) 

C) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet buradalar. 
Bu Bütçe üzerinde söz isteyen sayın üyelerin ad

larını okuyorum efendim : Sayın Alpaslan, Sayın 
Tuğ, Sayın Özgöker. 

Söz sırası Sayın Alpaslan'da. Buyurun Sayın Alp
aslan. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, Sayın Mil
lî Savunma Bakanım ve kıymetli mesai arkadaşları; 

Milletin sinesinden çıkan ve onun ayrılmaz bir 
parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri Devletin beka
sının, ülke ve Millet bütünlüğünün, Cumhuriyet re
jimimizin en kuvvetli güvencesidir, Silahlı Kuvvvet-
ler yurtta bir daha aksamayacak şekilde demokra
siyi yeniden kurmak görevine başariyla devam etti
ği gibi, 7 Kasım 1982 halkoylamasında da büyük bir 
onay görmüştür. 

Görüşlerimi hizmetler ve harcama kalemleri üze
rinde değil, ulusal güvenliğimiz, muhtemel çevresel 
tehdit, savunma politikamız, Millî Savunma Bakan
lığı genel bütçesi üzerinde arz edeceğim. 

Ulusal güvenliğimizin amacı, haklarımızın, çı
karlarımızın ve topraklarımızın korunması, refah 
ve barıştır, Barış ve güvenliğin korunması, anakayna-
ğı millî bütçemiz olmak üzere, ateş gücü, hareket 
kabiliyetini haiz, işbirliği ve işbölümü halinde çah-
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şan, br timin ayrılmaz unsurları olan Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerinin teşkil ettiği Silahlı Kuvvetleri
mizi zamanın değişen ve gelişen silah've araçlarıyla 
teçhiz etmekle mümkün olur. 

Silahlı Kuvvetlerimiz güvenliğimizin en kuvvet
li güvencesi olmakla beraber, asıl güvence Türk Mil
letinin millî birlik ve beraberlik içinde haklarını, çı
karlarını, değerlerini ve topraklarını korumak husu
sundaki kararlılığı ve bu kararı uygulamadaki azim 
ve iradesidir. 

,Bugün dünya dengesi, başka bir ifadeyle genel 
barışın korunması Batıda Amerika Birleşik Devlet
leri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve bi
taraf ülkeler olmak üzere üç odağın ve iki gücün et
kisi altındadır. Çin'de ayrıca gelişmektedir. 

Demokratik ülkelerin teşkil ettiği NATO ve de
mirperde gerişli ülkelerle Sovyetlerin meydana getir
diği Varşova Paktı arasında nükleer silahların yarat
tığı korku, birlikte yaşama ve yumuşama ilkelerinin 
insanlığa sağladığı inançla denge korunmaktadır. 

Millî gücümüz esas olmak üzere mensup oldu
ğumuz ittifak güvenliğimizi temin etmeye devam et
mektedir. NATO üyesi ülkelerin vatandaşlarının bü
yük kısmının tattıkları müşterek güvenlik ve refah 
barışın sebebi, oluşturulan güçlü ve inandırıcı Batı 
savunmasının varlığı Atlantik İttifakının geçmişi ile 
iftihar edip, geleceğine güvenmemizdir. 

Buna rağmen NATO'nun bugün karşılaştığı so
runlar vardır. Geçmişte olduğu gibi ittifak bugünün 
ve yarının sorunlarını çözme, tehditlerine karşı koy
ma yeteneğine sahiptir. Türkiye'nin NATO'nun so
rumluluk alanı dışında görev almasının mevzuuba-
his olmadığı resmî kişilerce belirtilmiştir. Zaten böy
le bir sorumluluğu da yoktur; çünkü anlaşmalara 
göre NATO'nun sorumluluk alanı ülkelerin sınırları 
ile tahditlidir. 

1980'leri genel bir değerlendirmeye tabi tutacak 
olursak, iki rakip ittifakın jeopolitik sistemi şu özel
likleri göstermektedir : 

Amaçlarda büyük bir değişmezlik gösteren sürek
li ve devamlı bir çatışma. 

Silah yarışmasının durmadan beslendiği teknolo
jik rekabet. 

Savunma bütçelerinin devamlı artış gösteren yük
sek maliyeti. 

Kuvvet dengesinin bilhassa klasik silahlarda Sov- i 
yetler tarafına dönüşmesi, ideolojik savaşın ise sür- J 
mesidir. j 

Doğu ile Batı arasındaki 'ilişkilerin bozulmasına, 
Afganistan'ın işgali, Polonya olayları, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğinin aşırı derecede silahlan
ması ve bu silahlanmada taarruz silahlarına önem 
vermesi, terörizmin desteklenmesi sebep olmaktadır. 
Son zamanlarda ortaya çıkmış olan bu engelleri ve 
olumsuzlukları görmemezlikten gelemeyiz; tehlike 
azalmış değil, artmıştır. 

Ayrıca çevremizde Ortadoğu'da tran, Irak ile sa
vaş halindedir. İsrail'in sebep olduğu bölge barışı 
tehlikeye düşürücü olaylar sayılmayacak kadar ço
ğalmıştır. Suriye, Sovyetlerle ilişki içindedir. Genel 
bir ifade ile Ortadoğu sıcak bir durumdadır. Balkan
larda, Karadeniz'de ve Kafkaslar'da çıkarma ve in
dirme harekâtını ihtiva eden büyük çapta tatbikat
lar yapmaktadır. Olayların tam bir değerlendirmesi, 
kaynağını dünyaya hâkim olma ideolojisinden alan 
tehlikenin sadece açık askerî bir tecavüz şeklinde 
belirmediğini, başka kisveler altında da ortaya çıka
bildiğini ve sık sık da çıktığını göstermektedir. Bu
gün artık ülkeleri ve ittifakı yıkmaya çalışan güçle
rin dıştan bir memleketi istila etmelerine gerek yok
tur. Zamanla gördük ve anladık ki, dıştan destekle
nip içten gelen tehlike de vardır. Hükümetleri sar
sacak, karışıklıklar yaratacak, bölünmeleri sağlaya
cak, zehirlerini akıtmak için belirli bazı kesimlere 
ulaşmaları yeterlidir. Bu tehlike, dıştan gelen tehdit 
kadar da etkilidir. 

Bölgemizin ve bilhassa ülkemizin, bu tip tehdit 
ve tecavüzlerin açık hedeflerinden birisi olarak se
çilmiş olmasının acısını birkaç yıl acı ve kanlı şekil
de çektik. Dünyayı saran hayal komünizm değil de
mokrasi hayalidir. Görüyoruz ki, demokrasinin dün
yaya gelişi, doğum sıkıntılarından geçecektir. Çün
kü komünizm ve bütün biçimleriyle totaliterizrnıin gü
nahlarını biliyoruz. Demokrasinin, özgürlüklerin ve 
birliğin nimetlerini de biliyoruz. Demokrasinin kırı
lıp bozulabileceğini de biliyoruz; yakın tarihimiz bu
nun örnekleriyle doludur. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini arz ediyo
rum : 

)% 6'sı cari harcamalara, % 12'si yatırım harca
malarına ve binde 9'u da transferlere ayrılmıştır. 
Kuruluşlara göre dağılımı ise; Genelkurmay ve Ba
kanlığı hariç tutacak olursak, % 52'sd Kara Kuv
vetleri Komutanlığına, % 16'sı Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığına, % 22,9'u da Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına planlanmıştır. 

Kuvvet nispeti yönünden bir orantısızlık görül
mektedir. Modern telakkilere göre gözden geçirilme-
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si fayda sağlar düşüncesindeyim. Çok kıymetli Ko
misyonumuzun ve sayın raportörlerinin çok iyi tes
pit etmiş oldukları görüş ve önerilerine aynen katıl
dığımı arz etmek isterim. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
yüksek düzeyde bir ortak savunma grubu kurulması 
ve grubun başına çok üstün niteliklere sahip bir ko
mutanımızın getirilmesi çok büyük bir başarıdır. Ara
mızdaki savunma işbirliğini geliştirecek ve genişlete
cektir. 

Ayrıca, harp sanayii olarak kuvvetlerin günün 
koşullarına uygun standartlara kavuşması için gerek 
satın alınan, gerekse yapılan hususlar çok önemlidir. 
Bilhassa Federal Almanya'dan alınan modern Leo
par tankları, yine Fransa'ya yaptırılan Milan Tank
savar füzelerini bilhassa kaydetmek isterim. Ayrıca, 
M-48 tanklarının Türkiye'de modernizasyonu da bü
yük bir başarı olacaktır. Eğer kurulursa, uçak sana
yii de bunun zirvesini teşkil edecektir. Uçak reviz
yon tesislerinin geliştirilmesi modern mühimmatın 
imali için sarf edilen gayretler de olumludur. 

Sonuç ve önerilere geçiyorum : 
Ulusal güvenliğimizin amacı, refah ve barıştır. 

Bunun yegâne güvencesi, Türk Milletinin millî bir
lik ve beraberlik içinde haklarını, çıkarlarını, değer
lerini ve topraklarını korumak hususundaki kararlı
lığı ve bu kararı uygulamadaki azim ve iradesini, Si
lahlı Kuvvetlerimizin bu kararlılığın, azim ve irade
nin bir timsali olmasıdır. Bugünkü değişen dünya 
ortamında belirtilen amaca yalnız NATO İttifakı 
içinde bulunmakla ulaşılamaz, güçlü bir silahlı kuv
vetlere mutlaka ihtiyacımız vardır., 

NATO İttifakı 30 yılı aşkın bir süreden beri üye
lerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koru
muş; savunma, caydırma görevini emsali tarihte gö
rülmemiş bir şekilde ve etkinlikte sürdürmektedir. 
Barışın ve caydırıcılığın devamı, yine sürekli müş
terek çabalara bağlıdır. İttifakın hedefi, savunmaya 
dayalıdır. Avrupa ve Ortadoğu, Sovyetlerin yayılma
cılığının hedefi, kuvvetlerin, ideolojilerin, çıkarların 
çatışma merkezidir. Bugün, İttifakın görevi iki yön
lüdür; Kuzey Atlantik Bölgesinde her türlü çatışma
yı caydırmak, dünyanın başka hayati bölgelerinde 
istikrarı sağlamaktır. 

Ortadoğu'da vuku bulacak bir çatışma, Avrupa'
yı petrol kaynaklarından koparabilir. Türkiye, 50 
milyona yaklaşan nüfusu, güçlü Silahlı Kuvvetleri, 
doğal ve ekonomik kaynaklarıyla büyük bir potan
siyele sahiptir. Bölge ve dünya dengesinde önemli 
olan bu güçten, ülkenin daha süratli kalkınması için 
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yararlanılmalıdır. Ulusal güvenlik ve savunma so
runlarıyla, ekonomi ve sanayiin sorunları bir bütün 
olarak düşünülmeli, savunma sanayiine ulusal sana
yii içinde yer verilmelidir. Silahlı Kuvvetlerimiz yük
sek kuvvet hedeflerine belirtilen seviyede ve çağın 
teknolojisine uygun olarak modernize edilmelidir. 

i 

Sözlerime son verirken, güvenliğimize çok bü
yük etkisi olan dış politikamızın ve savunma politi
kamızın doğru istikamette ve çok ehil ellerde oldu
ğunu belirtirken, Millî Savunma Bakanlığımızın 1983 
Bütçesinin Silahlı Kuvvetlerimize, Ülke ve Milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Millî Sa
vunma Bakanımızın şahsında Türk Milletinin ayrıl
maz ve vazgeçilmez bir unsuru olan Silahlı Kuvvet
lerimizi en içten duygularla selamlar, Danışma Mec
lisinin sayın üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım, Millî Savunma Bakanlığının Sayın Bakanı ve 
değerli kumandanlar; 

Millî Savunma Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Ta
sarısı üzerindeki görüşlerimi arz etmeden evvel hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. Huzurlarınızda önem
li gördüğüm birkaç konuya temas etmek için söz al
mış bulunuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, 12 Eylül sonrası Türkiye'nin 
dış ilişkilerinde görülen en önemli gelişme askerî ve 
siyasî açıdan hatta kısmen de ekonomik açıdan 
Türk-Amerikan ilişkilerindeki yakınlaşmadır. 

1950'lerden itibaren konuya bakılıp, değerlendiril
diğinde daha farklı bir mahiyet aldığı görülmektedir. 
Bu yakınlaşma ne 1950'lerin son derece yakın ve iç
ten işbir|iği, ne de Kıbrıs Barış Harekâtından sonra 
layık olmadığımız halde uygulanan Amerikan silah 
ambargosu ve 1978 ve 1979 döneminin etkisiyle esen 
soğuk rüzgârları ihtiva ediyor. 

Türkiye, 30 yıllık Türk-Amerikan ilişkilerinde 
daha temkinli; ancak tutumunu açık şekilde ortaya 
koyan bir tarzda, Amerikayla karşılıklı işbirliği esa
sına dayanan yakın bir dost ve müttefik ilişkisi içine 
girmeyi tercih etmiştir. Son yıllarda bu yakınlaşma 
arzusunun en önemli sebebi askerî alanlarda ve onun 
getirdiği sıkıntılar karşısında Avrupa'nın; yani müş
terek savunma ittifakı içerisinde olduğumuz Avrupa 
ülkelerinin bize karşı olumsuz tutumuna rağmen, 
Amerika'nın 12 Eylül Yönetimine anlayış içinde yak
laşması teşkil etmiştir. 

Üzülerek söylemek gerekir ki, Avrupa'nın NATO 
üyesi devletlerin Türk Yönetimini, üzerindeki giderek 
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artırdığı baskılarıyla Türkiye'nin en haklı sorunları
nı anlamaktan kaçarken, Reagan Yönetimi ikili iliş
kilerde uluslararası platformda Türkiye'nin önemini 
belirtme gayreti içine girmiştir ve Avrupa'nın üze
rindeki anlamsız baskılarını azaltmak için büyük ça
ba sarfetmiştir. Reagan Yönetimi Türkiye'nin yanın
da yer aldığını, Savunma Bakanı Weinberger ve o 
zaman Dışişleri Bakanı olan Mister Haig'in birbiri 
ardından yaptığı Türkiye ziyaretleriyle açık bir şe
kilde de ortaya koymuştur. 

Bugün için Türkiye ile Amerika arasındaki iliş
kilerde radikal bir değişiklikten söz etmek mümkün 
olmamakla beraber, Avrupa ile ilişkilerin soğuma
sına karşılık meydana gelen bu yakınlaşma bazı çev
relerde endişeyle karşılanmıştır. Bu endişenin odak 
noktası ise; Ortadoğu'daki gelişme karşısında Türki
ye'nin Amerikan Çevik Kuvveti için bir üst olarak 
kullanılması ihtimalinin ortaya çıkması teşkil etmek
tedir. Türkiye bu ihtimal karşısında Arap ülkelerini 
göz önüne alarak konunun NATO içinde ele alınma
sında ısrar etmiştir' kanımızca. Türkiye'nin takip et
tiği denge politikasının bir unsuru olan bu yaklaşım, 
bildiğimiz kadarıyla halen NATO'nun gündeminde 
bulunuyor. 

Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla, Amerika 
Birleşik Devletleri Körfez ve Ortadoğu'nun savunma
sı için NATO'nun katkısını isterken, Türkiye dahil 
NATO'ya üye devletler şimdilik Çevik Kuvvete kat
kı konusunda çekimser kalmayı tercih etmişlerdir. 
Ancak, bütün NATO ülkelerinin katkı konusunda 
birleşmeleri halinde ise, en önemli görevin Türkiye'ye 
düşeceği bazı çevrelerce dile getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Türkiye, coğrafyasının bir özelliği olarak hem 

bir Balkan, hem bir Ege, hem bir Doğu Akdeniz, 
hemK de Ortadoğu ülkesidir. Çok az ülkeye özgü 
bu özellikler dış politikada askerî ve siyasî ilişkiler
de geniş seçeneklerin, sınırsız imkânlarının temeli ve 
yaratıcısı olduğu kadar, dış ilişkilerimizde çok boyut
luluğun bir ifadesidir. 

Türkiye açısından bir konuda dahi dış politika 
oluşturulurken sadece bir NATO üyesi olarak kararı 
almamız, yurdumuzun konumu ve Ortadoğu ülkele
riyle ilişkilerimiz açısından sakıncalar yaratabilir. 

Yine basından elde ettiğimiz bilgilere göre, Mısır, 
Suudi Arabistan, bazı Körfez ülkeleriyle askerî, eği
tim antlaşmaları yapılacağı ve bunların olumlu sonuç
lar verebileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Gerçek
ten, mîllî menfaatlerimize halel gelmeden dost ve 
komşu Ortadoğu ve Arap ülkelerine, müşterek bir 

düşmana karşı koymalarında askerî açıdan eğitim ve 
harp kabiliyetlerini geliştirmelerinde yardımcı olabi
lirsek buna ancak biz memnun oluruz; ama Ortado
ğu'nun ve Körfez'in savunmasında Türkiye'den NA
TO'nun sınırları dışında bir sorumluluk yüklenilmesi 
isteniyorsa, bu herhalde kanaatimize göre doğru ol
mayacaktır. 

Türkiye bugüne kadar NATO antlaşması içinde 
ve diğer antlaşmalarda ekonomisinin bunalımlı gün
lerinde dahi aktî vecibelerinin hepsini yerine getirmiş
tir. NATO içinde dürüst, güvenilir müttefik örneğini 
vermiştir. 

Avrupa ülkeleri içinde millî savunma masrafları 
bakımından bütçesinden en fazla yer ayıran ülkenin 
Türkiye olduğu da bir gerçektir. Avrupa ülkelerinin 
hemen hepsi, bütçelerinin ancak azamî % 17'sini mil
lî savunmaya ayırırken, biz bütçemizin her yıl bu
nun üzerinde bir rakamını millî savunma hizmetleri
ne vermişizdir. 12 Aylık 1983 Yılı Bütçesinin % 35,8'i 
artışıyla 450 milyar liralık bir bölümü Millî Savun
ma hizmetlerine tahsis edilmiştir. Kanaatime göre 
aslında bu da Ordumuzun ihtiyaçları için yeterli ve 
kâfi bir rakam değildir. Çünkü, yurdumuz dünyanın 
en duyarlı bir bölgesinde, bir süper devletin yayılma 
yolları üzerinde jeopolitik ve jeostratejik özelliklere 
sahiptir. Bu durum bizim coğrafî konumumuzdaki 
diğer ülkeler için de geçerlidir. 

Savunmaya verdiğimiz önem, bizlerin olduğu ka
dar Batılı dostlarımızın da yararınadır. Esasen, eko
nomik ve askerî bakımdan güçlü bir Türkiye NATO 
çerçevesinde olduğu gibi, Oortadoğu bölgesinde de 
barış ve istikrarın teminine daha fazla katkıda bulu
nacaktır. Ne var ki, Ordumuzun modernleştirilmesi 
ve Ortadoğu'nun eh güçlü ordusu olma hususundaki 
çabalarımıza ve ihtiyaçlarımıza serinkanlılıkla davra-
nılrriası bizleri çoğu zaman endişeye sevketmektedır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Atatürk çağından beri ilk defa ingilizlerin ve Ame

rikalıların teşvikiyle Türkiye'nin 1955 yılında kuru
lan Bağdat Paktına katılması, hatta bu Paktı kuran 
ülke olması Araplar ve Ortadoğu ülkeleriyle olan iliş
kilerimizi uzun yıllar tahrip etmiştir. Hatta 30 yıl
dır bir Mısır Başbakanı ülkemizi ancak bu yıl ziya
rete gelebilmiştir. 

NATO ülkeleri artık kendi ulusal çıkarlarının söz 
konusu olduğu zaman NATO'nun ortak çıkarlarının 
üstünde konuları değerlendirmeye başlamışlardır. Kü
çük bir örnek vermek gerekirse; Rusya'dan gelen bir 
tabiî gaz boru hattında, Amerika'nın çeşitli engelle-
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melerine rağmen Avrupa ülkelerinin buna mani olu
şu gösterilebilir. 

Kanaatimize göre, Türkiye'nin Ortadoğu'nun is
tikrarı ve Araplarla ilişkileri açısından yapabileceği 
katkının en isabetli yolu, Arapların kendi sorunlarına 
karışmamak ve Ortadoğu olaylarına bulaşmaksızın 
kuvvetli, istikrarlı bir ülke sıfatıyla bölgede bulunmak
tan ibaret olmasıdır. 

Türkiye NATO'nun Güneydoğu kanadındadır. 
Türkiye'nin bu kanatta kuvvetli olması başlıbaşına 
bölge için caydırıcı bir unsurdur. O bakımdan, Tür
kiye bölgenin savunmasına kendisi kuvvetli olmak 

, şeklinde bir katkıda bulunabilir; o bölgede faal bir 
rol olarak değil pek tabiî. Bence Türkiye'nin gö
revi bundan ileri gitmemelidir ve NATO sınırları dı
şında bir sorumluluk ta yüklenmemelidir. 

NATO üyelerince NATO sınırları dışındaki, geliş
meler nedeniyle NATO sınırları dışına kuvvet sevki-
yatı Türkiye'nin menfaatleri açısından denge politika
sını zedeler ve tehlikeli olabilir kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dış politikada inandırıcı olmanın geleneksel yolu 

hepimizin bildiği gibi, etkinin üstün bir askerî güce 
ve bu gücün istendiğinde kullanılabileceği konusun
daki kararlılığa dayanmasıdır. Başka bir yol; tek tek 
etkilerin genel bir çerçeve içinde birbirine zincirin 
halkaları gibi bağlanabilmesi becerisidir. Üstün bir 
askerî güce sahip olmayan; ancak uluslararası toplu
lukta saygın bir yere sahip bulunan bazı devletlerin 
başarılarının kanımca sırrı buradadır. 

Askerî ve siyasî ilişkilerimizde geniş imkânları
mız olmasına rağmen bu imkânları kullanmakta çoğu 
zaman güçlük çekimsizdir. 

Sayın Alpaslan, dış askerî yardımlar konusuna 
temas ettiği için, bu konuyu geçmek suretiyle sözleri
me devam etmek istiyorum. 

Türkiye ile müttefikimiz Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki ilişkilerde bariz bir gelişme ancak 
Mart 1980 tarihinde yapılan Savunma ve Ekonomik 
İşbirliği Antlaşması denilen antlaşmayla uygulamaya 

Ikonutenuşıtur. Bu tarihten itibaren ilişkilerde belirli 
'bir iyileşme dönemine girdilimizi görüyoruz. 

Aımerfiıka, 1975 ve 1980 tarihileri 'arasımda Kıbrıs 
Barış fHarelkâıtından sonra silah ambargosunun Tür-
lloiye'ınıim askerî sâvumıma gücüne yaptığı ımenfi etkile
ri ortadan Ik'aldıranak •ve diğer taraftan Tüır!k kamu
oyunda ve yöneticilerinde başlayan hoşnutsuzluk 
duygusunun menfa oriCaımımı izale etmek liçiın hare
kete geçme ihtiyacını Mssetmıiştiir. 

'BAŞKAN — Süreniz dolmuşıtur efendim, lütfen 
bağl'ayımuz. 

AYDIN TUĞ — 'Bağlıyorum efendini. 
Amerika, mezkûr antlaşma ile savunıma 'sanayimıi-

zim gdiştiri'lmesinde öngörüfen 'bazı projelere malî 
ve teknolojik ikatkıda bulunmayı üstlenmiştir, Bu 
gerekçeyle Kongre, 'bütçeden yapılacak askerî yar
dımlar içine Türkiye'yi de almıştır, 

Amerika, 1983 Yılı 'Bütçesiyle Türkiye'ye 465 
ımlilyon Amerikan doları Ikarşılıgındıa asıkerî ve 350 
mâlyon dolar da ekonomıilk yardımı öngörmüştür. 
Sonra 465 ımliiyonum 400 milyona indiğini öğrenımiş 
'bulunuyoruz. Bu tabiî Amerikan yönetiımiınce Kong
reye telklllif edilmiş bir sunuştur. 

Asıkerî yardım rakamı, 1982 askerî yardımına 
göre 1% 17 artışı öngörmekteyse de, malurnaliniz bu 
yardımın gerçekleşmesi içim Amerikan yönetiminin 
Kongreye ısrarlı girişimleriyle etkilemesi gerekecek
tir. Çünlkü, yardımın engeMenımıesi konusunda yine 
Yunan Lobisinin büyük 'bir gayret içerisinde oldu
ğunu elde ediılen 'bilgilerden öğrenmiş 'bulunmakta
yız. Hükümetimizin de bu aşamada ısrarlı bir girişi
minin olması Ikanaatiımce uygun olacaktır. 

'Bu yardımlarım başlaması ve uygulamaya konul
ması dahi (kanımca Ordumuz için yeterli değildir. 
Bu yardımlar, eskimiş (birtakım silahlarımızın mo
dernizasyonu ile yenli teknolojiyle Türkiye'de üre-
tilöbilecelk Silah, araç ve" gereçlerin yenileştirilmesiind 
sağlamuş olacaktır. Zaten yapılan ;bu 'anıtlaşma ile 
Amerika 'Birleşik Devletleriyle araımızdalki hangi 
malıların cöproduction yapılacağı karara bağlanmış 
bulunuyor. 

Modern uçalk yapımı dahil olmak üzere yıllık dış 
finansman lihtiyacMnızın 'kanımızca 1,5 milyar dolar 
civarında olduğu 'tespit ediimlştir, 1981 yılında 250 
milyon dolar yardım alininken, ibu rakamın yüksel
mesi ne 'de olsa ömemıli 'bir gdlişmedk\. 

Asılında güvenilir 'bir NATO üyesi olan ve etra
fında potansiyel bir tehdit 'ile karşı Ikarşıya bulunan 
Türkiye'mlin fconıvaınısiyonel silahlarla destöklenımıesi 
gereklidir. Türkiye'nin dış politikada ıteımel niteliği 
bir 'NATO üyesi olmasıdır. Üçüncü Dünyaya ve Do
ğu Blokuna yönelik çağrılarda Türkiye'nin bu nite
liğinin 'gözden uzak tutulmaması gerekir .Türkiye NATO 
üyesi oldulkça ve NATO üjyesli kaldıkça, ihtiyaçları
nın NATO'ya üye devletlerce (karşılanması en do
ğaldır, en mıamıtılkî yoldur. 

Değerli arkadaşlarım; 
.Sözlerime 'burada son venmeden önce bu dilek

lerimizin g ı̂rçekileşmesli ümidiyle memleketimizi uçu-
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mumun ıbir defa daha eşiğinden çeviren ve 12 Eylül 
olayıyla yurtta huzur ve güveni ıtekrar sağlayan, 12 
Eyllülü yaratıan ve yaşatan 'kumandanlarımızla onla
rın şahsında kahraman Türk SMaMi Kuvvetlerine 
ımlinnat ve şükran hiısılerlimi tekrar arz öder, hepinize 
ve Sayım 'Balkana, değeri ikumandaniara saygılarımı 
sunanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Tuğ. 
Sayım Özgöker, (buyurun efendilin, 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Balkan, Danışma 

MeollisıMm sayın üyeleri., Sayım Bakan ve komuıtam-
lar; 

iMtillî Savumıma Bakanlığı Bütçesi üzerimdeki gö-
rüşll-anilm Silahlı iKuvvetlerimıizim taktik olmayan faa-
'l'iyetllerinii kapsayacaktır. Bilindiği üzere Geıheılkur-
may 'Başkanlığı ıile Mffiî Savunma Bakanlığınım gö
rev 've soruım'lul'ukları lilgif 'kanunlarla belirlenmiş
tir; 1324 ve 1325 sayılı kanunlar. 

Genelkurmay Başkanlığı, Silahlı Kuvvetlerin teş
kilat, kadro, eğitim ve isavumıma planlarım yapmak -
la görevlidir. Mliillî Savunma 'Bakanlığı- lise Genelkur
may Başkanlığımca saptanan 'kuruluş ve kadrolara 
göre Silahlı Kuvvetlerin muhtaç olduğu her türlü 
siilah, araç ve gereci sağlamak, 'bakıımı, 'Onarım, ye
nileme, overhol ve imal işlerimi, araştırıma, gelliştıir-
me faalllyötlerimli, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını; 
özetle, liikmıal1, ıbalkım ve tedarik hizmetlerimi yürüt-
ımek, 'bütçeslM hazHİlaımak ve uygülaımaktan sorum
ludur. 

Millî Savunma Bakanlığı BütçeslM, Genelkur-
may Başkanlığınca verilen amaprograım direktifi çer
çevesinde 'bütçe direktifime göre, 5 yıllık Ikaikımma 
plianı ve yılık programları dikkate alarak hazırlar. 

(Bütçeyi inceleyenler veya hazırlamakla görevli 
olanlar, Silalhlı Kuvvetlerin kuruluş, personel ve mal
zeme kadroları üzerimde görüş <beyan etmezler, daha 
ziyade yine Bakaniığım araştırma - geil'şüinme, teknik 
daireleri, savunma sanayii dairesi- ve işbirliği 
yapılan diğer millî ve NATO'nun bilimsel ve teknik 
dairelerinin tavsiyeleri sonunda Genelkurmay Başkan
lığınca kararlaştırılacak ve kabul edilecek silah sis
temlerine ve kuruluş ve kadrolara göre ikmali yapıla
cak her türlü malzemenin en ekonomik ve en etkin 
biçimde sağlanması için malî ve idarî faaliyetler üze
rinde değerlendirme yaparlar. Biz burada sadece bu 
fonksiyonu gözden geçireceğiz. 

Halen Millî Savunma Bakanlığında malî işlerle 
istatistik hizmetleri ve henüz tam olarak uygulanama
yan program ve menajman tahlilleri, Komptrolörlük 
Teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca OBIM 

teşkilatı dolayısyla elektronik bilgi işlem sistemi Mil
lî Savunma Bakanlığı içerisinde en yararlı bir şekil
de uygulanmaktadır. 

Eğer bütçeler performans bütçesi; yani program 
- bütçe olarak ele alınsaydı, bütün faaliyetleri ekono
mi, verim ve etkinlik yönünden değerlendirmek müm
kün olurdu. Ancak Devletin Bütçesi bu yönde hazır
lanmadığından, ne faaliyetlere, ne de harcanan para
lara tam anlamıyla hâkim olma olanağı yoktur. Bir 
evvelki bütçedeki kalemlere göre biraz eklemeler ya
parak ve sözde enflasyon nispetini hesaba katarak ye
ni bütçeler elde edilmektedir. Diğer bakanlıklarla iş 
ölçmesine dayanmayan ve kadrolama teknikleriyle 
hiç ilgisi olmayan ölçüsüz ve hesapsız personel kad-
rolarıyla karşılaşılmaktadır. Millî Savunma Bakanlı
ğında ise, gerçek fiilî kadrolara göre hesap yapılmak
tadır. Silahlı Kuvvetlerin mevcudu, personelin rütbe
leri ve görev yerleri bellidir, kullanılmayan kadro ve
ya fazla istenilen bir kadro ve dolayısıyla lüzumsuz 
olan hiçbir kadro yoktur. 

Millî Savunma Bakanlığı gerek program ve ge
rekse bütçe tekniği bakımından diğer bakanlık ve 
devlet kuruluşlarından çok ilerdedir ve program -
bütçeye en uygun çabalar içindedir. Bu düşünce ile 
Komptrolörlük Teşkilatım yıllarca evvel kurmuştur. 

Millî Savunma Bakanlığının daha gerçekçi ve tu
tarlı bir bütçe yapış na sahip olduğunu gören Hükü
metimiz, 28 Ocak 1982 günlü bir kararname ile bü
tün bakanlıklarda komptrolörlük teşkilatını kurmuş
tur. Bu kararnameyi hazırlayanlar sanmışlardır ki, 
komptrolörlük teşkilatı kurdum demekle ve bir şahsa 
ansızın, sen komp'trolörsün demekle hemen kompt
rolörlük faaliyetleri başlayacak ve malî idarî fonk
siyonlar birdenbire etkin ve verimli bir şekilde yü
rütülecektir... Halbuki Millî Savunma Bakanlığının 
'böyle bir teşkilatı 25 yıl evvel kurup bugüne kadar 
devamlı eğitimle geliştirdiği göz önünde bulundurul-
saydı, bütün devlet teşkilatında bir anda ve hiçbir ön 
hazırlık yapılmadan böyle komptrolörlük daireleri ku
rulamazdı. Çünkü, bu teşkilatların başına getirilen
ler ve kendilerine komptrolör denilenler çoğunlukla 
ne yapacaklarını henüz kavramış durumda değiller
dir. Bu görüşün Millî Savunma Bakanlığı Bütçesiyle 
ilgisi nedir dendbilir? Bunu açıklamamın iki amacı 
vardır. Biri, yanlış uygulama neticesinde doğacak ba
şarısızlığın Millî Savunma Bakanlığına yüklenmemesi, 
ikincisi ise Hükümetin bu Meclisten aldığı kanun hük
münde kararname çıkarmaya ait yetkisidir. 

Bu yetki kanununa göre 1-1,5 yıl içerisinde reor-
ganizasyon ve idarî reform gerçekleştirilmeye çalışı-
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lacaktı. Böyle bir şeyin öngörülen zamanda mümkün 
olamayacağını, Yetki Kanunu Danışma Meclisinde 
görüşülürken Millî Savunma Bakanlığı Komptrölörlük 
Teşkilatının fonksiyonlarından bahsederek, Türkiye'de 
ve Amerikandaki uygulamalardan örnekler göstererek 
tekrii'k yöriden açıklamaya çalışmıştım. Millî Savunma 
Bakanlığının komptrolörlüğün malî fonksiyonlarını ge
liştirmede ve uygulamada başarılı olduğunu; ancak 
menajman mühendisliği dediğimiz idarî fonksiyonda 
ilerleme kaydedemediğini, bu teşkilatın bugün sadece 
isimi olduğunu ve bir varlık göstermediğini, hal böyle 
iken bütün Devlet Teşkilatında bir anıda idarî reform 
yapılmak istenmesinin hayalden ilerli gidemeyeceğini 
belirtmiştim. 

Yine tekrar öneriyorum. Devlet dairelerinde reor-
ganizasyon ve idarî reformun gerçeldeşdirilebi'lmesi için 
önce M'illî Savunma Bakanlığı içerisinde bunun model 
çalışmasını ve belirli ünitelerde denenmesini, bu arada 
bu işi Devlet çapında üstlenecek; teşkilatın nüvesi ku
rularak tedricen ve sistemli bir şekilde geliştirilmesi 
ve elde edilecek sonuçlara göre Devlet çapında uygu
lanmasını öneriyorum. Aksi takdirde, mevcut aksak 
ve hasta düzen daha da kötüye gidebilir. , 

Bu girişten sonra şimdi Millî Savunma Bakanlı
ğının önemli teknik faaliyetlerine değineceğim. Bun
ları anlatmaktan maksadım, Millî Savunma Bakanlığına 
ayrılan paranın ne gibi işlere harcandığını göz önüne 
koymak ve Millî Savunma Bakanlığı Bütçesini Bakan
lığın programları ve faaliyetleri çerçevesinde ve pers
pektifimde değerlendirmektir. Bunun amacı, eskiden 
ileri sürülen yanlış bir iddiayı çürütmektir. 

Artık Millî Savunma Bütçesi görüşülürken «Or
duya selam, bütçe tamam» denemez. Biz bu Bakan
lığa ayrılan her liranın nasıl hesaplandığını, tahsisatın 
en iyi, ekonomik, en lüzumlu şekilde ve tam yerinde 
kullanıldığım açıklamakta büyük yarar ve hatta zo
runluluk duyuyoruz. 

Örneklerle kısa olarak açıklayalım : 
Önce belirtelim ki, Millî Savunma Bakanlığının 

fonksiyonları arasında yatırım ve Hizmetler ağırlık 
»kazanmaktadır. Bunlar sırasıyla: Sağlık, eğitim, ima
lat, bakım, onarım, revizyon, overhol, haberleşme; de
niz, hava, 'kara ulaştırması, telekomünikasyon, imar ve 
inşa, ağaçlandırma, adalet, bütçe ve malî kontrol, 
istatistik, ilmî araştırma ve benzeri hizmetlerdir. Bun
lar ayrı ayrı bakanlıkların fonksiyonları gibidir. Yani, 
Millî Savunma Bakanı coğrafî ve nüfus bakımından 
küçük bir devletin başbakanı durumundadır. Elindeki 
sağlık, eğitim, ulaştırma, bayındırlık, imar ve iskân, 

sanayi, adalet, orman, kültür ve spor bakanlıMarı gibi 
küçük çaptaki bakanlıkların faaliyetlerini yönetmek 
durumundadır. Bu nedenledir ki, reorganizasyon ve 
idarî reformda ilk teşebbüslere bu Bakanlıkta başlan
masını önermiştim. 

Şimdi birkaç teknik konuya değiniyorum : 
NATTO'da askerî malzemenin araştırma, geliştir

me ve imalatında işjbirliği çalışmaları vardır. Bu husus 
zamanla değişik isimde bir teşkilat olarak ortaya çık
maktadır; fakat esasta bu faaliyet bir ortak amaçlı 
teşebbüsten ibarettir. NATO devletleri arasında ken
dilerinin yalnız veya ortak olarak geliştirdikleri silah 
ve malzemeyi standart NATO malzemesi olarak ka-
ibul ettirmek ve bunu bütün NATO ordularına adapte 
ettirmek için büyük rekabet ve yarış vardır. Bun
dan özellikle Amerikan yardımından yararlanmasını 
bilen Batı Avrupa ülkeleri büyük kazanç sağlamış
lar, bu sayede hem sanayilerini, hem teknolojilerini 
ve hem de ekonomilerini geliştirmişlerdir. Örnekler 
vererek daha yararlı davranmak için önerilerde bu
lunmak istiyorum. Bir örnek : Sidewinder güdümlü 
mermisi. Bu füzeler bugün NATO devletleri hava 
kuvvetlerinde 20 yıldan fazla bir süreden beri kulla
nılmaktadır. Bu güdümlü mermiler Amerikan tek
nolojisine göre Avrupa'da birçok NATO ülkeleri ta
rafından ortak olarak imal edilmektedir. Her bir ülke 
bir parçasını yapmakta idi. Türkiye de bu projeye 
katılmış, ambalaj kutusu da olsa bir parçasını yap
mıştır. Bu tür işbirliği ikmalde de bir nevi bağımlılık 
yaratır. 

Buna karşılık yine NATO\İa ortak imal edilen 
çok önemli bir uçaksavar güdümlü mermisi vardır: 
Hawk güdümlü mermileri. Buna Almanlar, italyan, 
Fransız, Belçika ve Norveçliler katılmışlar, hem imal 
etmişler, hem de bu modern uçaksavar silahlarına 
kavuşmuşlardır. Biz, her şeyi Amerikan yardımından 
bekler gibi ufak bir payla bile bu projeye katılmadık; 
hem teknolojisinden ve hem de silahtan mahrum ol
duk. Teknolojisi üstün devletlerle araştırma - geliş
tirme ve imalatta işbirliği bize büyük yarar sağlar. 

Buna benzer, Alman - italyan ortak yapısı F-104 G 
uçakları, Alman - F/ansız - ingiliz ortak yapısı tank
lar, Alman - Fransız yapısı uçaklar, tanksavar füze
leri ve benzeri. Bu projelere katılmamakla büyük bir 
fırsat kaçırdığımız kanaatındayım. Hem harp sanayi
miz kısır kalmış, hem modern silah sağlanmasında 
bağımlı kalmışızdır. 

Burada, İngiltere - Arjantin Falkland adaları mu
haberelerinde büyük bir ibaşarı ile kuUamlmış olan 
Exocet güdümlü mermilerini zikretmeden geçemeye-
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ceğirn. Uzun yıllar bu füzelerin NATO'ya kabulü için 
Fransızlar çaba harcamışlardır; Amerikan yapısı di
ğer füzelerle karşılaştırmalar yapılmış, aynı şekilde 
Harpoon füzeleri üzerinde durulmuş, birçok NATO 
devletleri, bu meyanda Türiciye de bu füzeleri ku
ruluşlarına almaya çalışmıştır. Bu füzelerin harpteki 
başarısı, karaborsaya düşmesi ve sağladığı döviz, ka
çırılan fırsatlara küçük örnekler teşkil eder. 

Türkiye NAfTO'da sadece konvamsiyonel mühim
mat imalimde biraz yarar sağlayabilmiştir. 

Bugün yeni bağımsızlık: kazanan ve birçoğu da 
Müslüman olan devletlerle, özellikle Arfika devletle
riyle ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmaları imza
lıyoruz. Bu devletlerle savunma sanayiinde işbirliğine 
gidilebilir ve bunların konvansiyonel silah ve mühÜrn-
matını da biz sağlayabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Özgöker, süreniz, dolmuştur, 
lütfen bağlayın efendim. 

NURİ ÖZGÖKER — Peki efendim. 
Bu sayede hem harp sanayimizi muhafaza ve 

idame ettirmiş olur, hem gelişmesine yardım etmiş 
ve ülkemize döviz sağlamış oluruz. İhracat ve dışa 
açılma faaliyetlerinde silah ve mühimmata dikkat et
meliyiz. En çok üzerinde durmamız ve kısa zaman
da gerçekleştirmemüz gereken husus mütekamil füze 
imalatına geçmektir. Elektronik sanayimiz çocukluk 
devresini yaşıyor. Bir an evvel modern ve gelişmiş 
silah ve füzeleri imal etmek mecburiyetindeyiz. 

NATO'dan yararlanmada NATO Infastructure 
programına da burada değinmede yarar vardır. Bu 
program NATOMa en çok yararlandığımız bir prog
ramdır. NATO hava alanları, pipi - line'ief, NATO 
telekomünikasyon projeleri memleketimize kazandırıl
mış önemli ve pahalı tesislerdir. NATOMan bu alanda 
mümkün olan en büyük kazancı sağlamalıyız. 

Burada bir önemli noktaya değinmek istiyorum. 
NATO'nun önemli İşbirliği alanlarından biri de 

bölgede eğitim tesisleri kurulmasıdır. NATO, böl
gede bir nevi füze ve roket rampası ve atış poligonu 
kurmak istemişti. Birçok NATO ülkesinde uygun yer 
bulunamadı. Türkiye önerileri kabul etmedi, Yu
nanistan kabul ederek Girit Adasında kurulmasına 
müsaade etlti. Tesislerin parasını tamamen NATO 
verdi. Buraya NATO devletleri silahlı kuvvetleri her 
yıl eğitim için gelirler, bu arada Yunanistan da kendi 
elindeki tesisten eğitim için yararlanır, hem döviz 
'kazanır, hem de diğer ülkeler buna karşı bağımlı 
duruma düşer ve değerlendirme faktörü de bu suretle 
artar. Biz, en küçük bir problem karşısında bu te
listen yararlananlayız, eğitime katılamayız. 

Başka örnekler vermeden sonuca geçiyorum : 
Bütün bu açıklamalardan sonra görülüyor ki, Millî 

Savunma Bakanlığı tüketici bir bakanlık değil, üretici 
ve hizmet sağlayıcı bir bakanlıktır. Ekonomimize 
her alanda katJkısı olan bir bakanlıktır. 

Dünya ülkelerinin savunma harcamaları ve büt
çelerindeki oranları bellidir. Dünyada teknolojinin 
savunma gayretleri sayesinde geliştiğini inkâr etmek 
mümkün değildir. Radarlar, jet uçakları, atom bom-
'bası, nükleer güç İkinci Cihan Harbinde geliştirilmiş 
ve bugün sivil alana uygulanmış silah, araç, gereç ve 
güçlerdir. Nükleer santraller, uzay teknolojisi ve bü
tün modern elektronik cihazlar ve birçok araçlar hep 
askerî hedeflere ulaşmak ve silahlanma yarışları sa
yesinde gelişmiştir. 

Millî Savunma Ba'kanlığına ayrılan tahsiat boşa 
gitmiyor, yatırım, hizmet ve üretime gidiyor. Daha 
40-50 yıl önce ülkemizde birçok il ve ilçe merkez
leri ileri gelenleri zamanın büyüklerine ve yetkili 
makamlarına müracaat ederek kendi şehirlerine bir 
askerî birlik yerleştirilmesini istiyorlardı; çünkü bir 
ikente yerieşen, örneğin bir piyada alayı veya topçu 
taburu o kent çapımda bir ekonomik canlılık yaratı
yordu. Siyasî partiler devrinde bu istekler daha çok 
arttı ve siyasî baskı öğesi haline geldi. Manisa'da bir 
ordu spor okulunun açılması, o zamanki Millî Sa
vunma Bakanının Manisa Milletvekili olmasından ileri 
gelmişti. 

Önemli olan nokta şudur: 
Bugün Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine bakıp 

«Milyarlara yazık oluyor. Silahlanmaya, tüketime bu 
parayı ayıracak yerde yatırıma ayırsak Türkiye kısa 
zamanda müreffeh bir ülke haline gelir, kalkınır. Ne 
enflasyon, ne de işsizlik olur.» diyebileceklere veya 
böyle düşünebileceklere yukarıda açıklanan argüman
lar en iyi cevabı teşkil eder kanısındayım. 

Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasındaki görevi 
bir yana daha düne ait 12 Eylüldeki hizmetleri göz
ler önündedir. Bu hizmet bir ülke ve milletin kur
tuluşu, bir devletin yeniden kuruluşudur. Millet ve 
devletin bekasıyla ilgili hayatî bir olaydır. Yurdu iç 
ısavaştan, anarşiden, terörden kurtarmak ve normal 
hayata geçirmek, işte bu hizmetlerin bedelinin öden
mesidir. Ayrıca, orman yangınları, tabiî âfetler, zelzele, 
su baskını, büyük yangınlarda, salgın hastalıklarda, di
ğer millî felaketlerde devreye en kısa zamanda gire
cek devlet ve millete büyük hizmetler sağlayan Si
lahlı Kuvvetler ve ona kaynak sağlayan Millî Sa
vunma Bakanlığıdır. 
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Burada stok kontrol, kodifikasyon, envanter, yedek 
parça sağlanması, döner sermaye, özel sektörle ve 
Sanayi Bakanlığıyla işbirliği, sinai seferberlik konula
rına değinmek imkânı bulamadım. 

Sözlerime burada son verir, Millî Savunma Büt
çesinin tam olarak kabulünü ve bu Bütçenin Silahlı 
Kuvvetlerimize ve Milletimize hayırlı olmasını diler, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 16 ncı Birleşimin 
İkinci Oturumunu açıyorum. 

Öğleden evvelki müzakerelerimizde Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde üyeler söz haklarını kul
lanmış bulunmaktadırlar. 

Sayın Komisyon, bu konuşmalar hakkında bir 
açıklama yapacak mısırız efendim?.. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — İlave edecek bir görü
şümüz yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Bakanım, vaki konuşmalara bir cevap ve 

normal konuşmanızı yapacak mısınız?.. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI t). HALÛK 
BAYÜLKEN — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK 

BAYÜLKEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehlikelere karşı 
korumak ve kollamak görevi ile yükümlü, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin her türlü ihtiyacını, Genelkurmay 
Başkanlığı ile koordineli olarak millî bütçe ve diğer 
kaynaklardan sağlanan imkânlardan yararlanarak ye
rine getirmekle sorumlu bulunan Millî Savunma Ba
kanlığının, 1983 Malî Yılı Bütçe Teklifinin görüşül-

Sayın üyeler, 
Sabah çalışma programı saat 13.00'de malum ol

duğu üzere bitmiştir. Sayın Bakanın da zaten yarım 
saatlik bir konuşma süresi vardır. 

Bu nedenle görüşmelere 'devam etme imkânımız 
kalmadığından, saat 14.00'de toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 13.00 

mesi dolayısıyla huzurunuzdayız; hepinizi saygı ile 
selamlarım. 

Hatırlanacağı üzere, geçen yü yine Bütçemiz mü
nasebetiyle Yüce Meclisimizde konuşurken, 20 Ocak 
1982 tarihinde aynen şu ifadeleri kullanmıştım ; 
«Millî beka ve millî refah hedeflerimizin arkasında 
Büyük Atatürk'ümüzün bize en kıymetli emaneti olan 
Türkiye Cumhuriyeti vardır. Atatürk ilkelerinin en ön
deki savunucusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
Atatürk ideal ve ilkeleri dairesinde, demokrasiye bağ
lılıkları da kesindir. Sayın Devlet Başkanımızın ifade 
buyurdukları gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
varlığını ve bağımsızlığını, ülkenin ve milletin bütün
lük ve bölünmezliğini ve toplumumuzun huzur, refah 
ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan demokratik, laik 
•bir hukuk devleti düzeninin yeniden kurulması ça
lışmaları emin adımlarla ve hızla ilerlemektedir. Bu
nu asil milletimiz çok iyi bilmekte ve takdir etmek
tedir. Dışarıda da bu gerçek büyük çapta anlaşılmış
tır. Anlamayanlar da zamanla anlayacaklardır.» de
miştim. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Büyük Milleti
miz, 7 Kasım tarihinde yapılmış olan referandumdaki 
muhteşem oyları ile bu kesin inanç ve takdirini bü
tün dünyanın gözleri önünde bir defa daha ortaya 
koymuştur. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati ı UM 

BAŞKAN i Başkauvekili Turhan GÜVEN 
KÂTtP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, A. Nejat ALPAT 
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Bu vesileyle, Devletimizin, Cumhuriyetimizin ve 
demokrasimizin sarsılmaz ve yılmaz bekçileri olan 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, yeni Anayasanın halkı
mız tarafından büyük bir coşku ile kabulü sonucu, de
mokrasiye geçişimizi süratlendirmede, Danışma Mec
lisinin tüm üyelerinin yüklendikleri önemli görevleri 
hakkındaki başarı temennilerini bu vesile ile sunmak
tan öze1! bir zeVk duymaktayım. 

Bu fırsattan yararlanarak, sizlere savunma hizmet
lerindeki çalışmalarımız, kaynaklarımız, savunma açı
sından NATO ve komşularımız ile ilişkilerimiz, ülke
miz ve dünyadaki gelişmeler, uluslararası terörizm 
hakkında bazı, görüş ve temennilerimizi özet olarak 
arza çalışacağım. 

Sunulan Bütçe Teklifinin hazırlanmasında ülke
mizin izlediği ekonomik politikaya azamî dikkat gös
terildiği eminim ki dikkatlerinizden kaçmamıştır. Dev
letimizin kalkınma planları ve stratejik hedef ve planı 
ışığında titiz fiyat analizleri yapılıp, muhtemel geliş
meler de göz önünde bulundurularak, savunma gü
cümüzün etkinliğini artırıcı önlemler alınmaya çalı
şılmıştır. 

Teklif edilen Bütçemizin Devlet bütçesindeki payı 
% 17,3'tür. Bunun geçmiş üç seneye göre gelişimi 
şöyledir : 19801de % 15, 1981Me % 18,7, 1982'de 
% 17,8 olmaktadır. 

Yurdumuzun stratejik konumu ve jeopolitik öne
mi dikkate alındığında, kısaca değindiğim savunma
ya ayrılacak kaynakların önemi şüphesiz ki daha da 
takdir buyurulaca'ktır. 

te olan uluslararası ekonomik durum da vahametini 
muhafaza eylemektedir. 

Öte yandan, Doğu - Batı ilişkilerindeki gerginlik 
devam etmekte ve bu durum dünya barış ve güven
liği için hayatî önemi haiz olan silahların kontrolü ve 
silahsızlanma müzakerelerini olumsuz şekilde etki
lemektedir. 

Genel olarak uluslararası ilişkilerdeki ve özellikle 
bölgemizdeki gelişmeleri kaygı ile izleyen Hükümeti
miz, uluslararası gerginliğin azaltılmasına yardımcı 
•olabilecek çabalara elinden geldiği ölçüde katkıda 
(bulunmaya çalışmakta ve ül'kem'izle ilgili sorunlarda 
da yapıcı ve olumlu bir tutum takınmaya bilhassa özen 
göstermektedir. 

Bu çerçevede şüphesiz Ortadoğu Bölgesinde hüküm 
süren endişe verici durum, dikkatlerimizin üzerinde 
yoğunlaştığı önemli bir konu olmaktadır.» Sayın Baş
bakanımızın değerlendirmesi bu idi. 

Arz ettiğim bu şartların da teyit ettiği gibi, iç ve 
dış tehditlere karşı Millî Savunmadaki anahedefimiz, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünü, bütün 
imkânlarımızı kullanarak, nitelik ve nicelik bakımın
dan yeterli bulundurmak ve devamlı gayretlerle bunu 
en üstün bir seviyeye çıkarmaktır. Arzu edilen seviye
ye ulaşmak 'için dış imkânlardan da faydalanırken, 
aynı zamanda millî sanayimizin savunma ihtiyaçları
mızı karşılar hale getirilmesine çalışıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Yüce Atatürk'ün 
«Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesini benimseyen ve 
takip eden bir ülke olarak, hiçbir ulusun toprakla
rında gözümüz yoktur. Ancak, millî hudutlarımız 
içerisinde kalan topraklarımızın bir karışını dahi kim
seye 'bırakmamaya kararlıyız ve bunu bütün dünya
nın böylece bilmesi lazımdır. (Alkışlar) 

Türkiye, tarih boyunca ulusal bağımsızlığımızın 
korunması amacıyla savunmasına her zaman en bü
yük önemi vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
varlığının ve bağımsızlığının korunması, toplumumu
zun huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, ancak 
güçlü bir Silahlı Kuvvetlere sahip olmakla mümkün 
olabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasanın ve ka
nunların kendine tevdi ettiği, Cumhuriyeti korumak 
ve kollamak görevini yerine getirmekte olup, aynı za
manda dıştan gelecek her türlü tehdit ve tehlikeleri 
karşılamaya her an hazırdır ve inançlıdır, Nitelik ve 
nicelik yönünden kuvvetli bir Silahlı Kuvvetlere sahip 
Türkiye, dünyanın en hassas bölgesinde barış, istikrar 
ve müspet bir denge unsuru olma özelliğini devam 
ettirecektir. 

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, alınan önlemler 
sonucu, ülkemizin ekonomik durumunda son iki sene
de görülen nispî olumlu gelişmeler bütçe kaynakla
rımızı takviye etmiş, dış ödemeler dengesindeki bo
zukluklar izale edilmeye başlanmış, böylece ulus-
lararasında'ki ekonomik itibarımız artarak, gerek ulusal 
kalkınmamız ve gerekse savunma gücümüzü artırıcı 
kaynaklar bulmadaki çabalar daha olumlu yola gir
miştir. 

Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye'miz coğrafî, 
jeopolitik ve jeostratejik durumu itibariyle dünyanın 
en hassas bölgelerinden biri üzerinde bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanımız bundan kısa bir süre önce 
yaptıkları basın konferansında, dış politikadaki geliş
meleri değerlendirirken, genel durum ile bölgemiz
deki durumu şu şekilde vurgulamışlardır: 

«Uluslararası alanda süre gelen gelişmeler, dünya 
barış ve güvenliğini ciddî şekilde tehdit etmeye devam 
etmektedir. Her geçen gün biraz daha kötüye gitmek-
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Şimdi de müsaadenizle Atlantik İttifakı, komşu ül
kelerle ilişkiler ve diğer bazı uluslararası gelişmelere 
kısaca değineyim. 

Bilindiği gibi, 1949 yılında bir savunma ittifakı ola
rak vücuda getirilen NATO, hükümetlerüstü değil, hü-
kümetlerarası 'bir savunma teşekkülüdür. Kurulmuş 
olduğu günden bugüne kadar caydırıcılık rolünü devam 
ettirerek, dünya sulhunun devamını sağlamayı başar
mıştır. İttifak içerisinde 'birlik ve tesanüdün sağlan
ması ve devamı için üzerimize düşen görevleri yerine 
getirdiğimiz inancındayız. Dostlarımızın da bu inan
cımızın bilincinde olarak ve ikili ve çok taraflı mü
nasebetlerimizde, (tarafımızdan gösterilen iyi niyeti, 
aynı şekilde karşılamalarını bekliyoruz. 

NATO üyesi bir ülke olarak, NATO İttifakının 
büyük gücünden ve caydırıcılığından, ülkemizin men
faatleri açısından şüphesiz 'ki, yararlanmaktayız. 

Diğer taraftan, ülkemizin stratejik konumu, geniş 
potansiyeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün dünyaca 
bilinen hasletleri ve gücü göz önünde bulunduruldu
ğunda ve Amerikandan sonra en büyük insan ve askerî 
birlik gücüne sahip olmamız nedeniyle, NATO itti
fakına memleketimizce yapılan katkının da ne denli 
önemli ve büyük olduğu takdir buyurulacaktır. 

Ekonomik alanda karşılaştığımız güçlüklere rağ
men, ulusal güvenliğin sağlanması ve idamesi ve NATO 
üyesi olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine 
getirebilmek için önemli gayretler sarfediknektedir. 
(Türkiye, İttifak üyeleri arasında fert başına millî ge
lir miktarı en az seviyede olmasına rağmen, gayrî safi 
millî hâsılasından en büyük payı savunmaya ayıran 
ülkeler arasındadır. Bu, şüphesiz iki, ekonomimiz yö
nünden de bir fedakârlıktır. Ortadoğuda bir denge 
unsuru olan NATO İttifakı içerisindeki sorumluluk
larının bilincinde bulunan Türkiye'nin, müttefikleri
mizden daha fazla askerî yardım alması ve bunu 
beklemesi doğaldır. 

Türkiye'nin NATO'ya yaptığı önemli katkıyı tak
dir eden bazı NATO ülkeleri, bizim yeterli addedebi
leceğimiz ölçülerde olmasa dahi, önemi 'küçümsene
meyecek miktarlarda Türkiye'ye yardım yapmaktadır
lar. Karşılıklı yardımlaşma konusu, esasen NATO 
Andlaşmasının metninin maddelerinde de yer almak
tadır. 

Askerî yardımın miktar ve nitelik yönünden Tür
kiye'ye NATO kuvvet, hedef ve planlarına göre ken
disine düşen görevleri gereği gibi yerine getirebilecek 
bir düzeye çıkarılması lüzumu dostlarımıza daima 
izah edilmektedir. 

NATO'nun amacı, bildiğiniz gibi, saldırıyı caydı-
mak ye buna rağmen bir saldırı olursa, Kuzey Atlan
tik Bölgesinin toprak bütünlüğünü 'korumaktır. Cay
dırmanın amacı ise, muhtemel düşmanların, herhangi 
bir saldırıda kabul edecekleri risklerden daha 'büyük 
tehlikelere maruz kalacaklarını açıkça ortaya 'koyabil
mektir. 

Biraz evvel değindiğim gibi, Ortadoğu, son olay
lardan dolayı dünyanın en hassas bölgelerinden biri 
durumuna gelmiştir. NATO İttifakı 'içerisinde yer 
alan ülkelerden bu bölgeye en yakın olan ülke Tür-
kiye'mizdir. Hatta coğrafya yönünden, aynı zaman
da bir Ortadoğu ülkesiyiz. Hükümetimiz tarafından 
takip edilen politikamız, İslam ve Ortadoğu ülke
leriyle mevcut ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye 
özel bir önem atfetmektedir. 

Şurasını açıkça belirtmek isterim ki, bütün 'kom
şularımızla ilişkilerimizi iyi seviyede muhafaza etme
yi öngören her türlü gayreti sarfediyoruz. Bütün anlaş
mazlıklara, müzakere yolu ile çözüm bulunması ge
rektiğini ve karşılıklı iyi niyetle bunun bulunabileceği
ni, her vesileyle dünya kamuoyuna ve müttefikleri
mize açıklıyoruz. 

Bilindiği gibi, Yunanistan'dan gelen istek üze
rine, 22 (Temmuz 1982 tarihinde açıklanan sözlü mu
tabakatla, iki ülke arasında bir yumuşama süreci baş
latılmıştır. Türkiye'nin tutum ve davranışları, bu mu
tabakatın söz ve ruhuna uygun bir biçimde tecelli et
miş, Yunanistan'la ilişkilerimize zarar verici tutum
lar alma ve yararsız polemiklere girişme yoluna gi
dilememiştir; Buna mukabil, yumuşama süreci boyun
ca, Yunanistan Hükümetinin tutumu, hayal kırıcı ve 
tahrikkâr olmaya devam etmiştir. Yunan kamuoyu
nun sürekli olarak Türkiye'ye karşı hasmane duy
gularla koşullandırılması, Türkiye'nin toprak bü
tünlüğüne yönelik emellerin ve hayallerin dile geti
rilmesi, tarihî olayların, Yunanistan'ın geçmişteki ma
ceracı tutumunu onaylayan bir açıdan ele alınması 
ve saptırılması, sözde, «Türk tehdidi» iddialarının 
yeniden ortaya atılması, çeşitli çevrelere karşı bir nevi 
şantaj unsuru olarak kullanılmaya kalkışılması ve 
nihayet Türkiye'nin Eğedeki hak ve çıkarlarını doğ
rudan etkileyen mesnetsiz bazı yorumlara teşebbüs 
edilmesi, bu tutumun başlıca tezahürleri olarak sayı
labilir. 

Bizim beklentimiz, Türkiye'nin beklentis'i, Yu
nanistan Hükümetinin iki ülke arasındaki sorunlara 
bakış açısındaki çarpıklıkları gidermesi ve bunları çö
zümünü sağlayabilecek diyalog yolunun açılmasına 
katkıda bulunmasıdır. 
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Sayın Balkan, muhterem üyeler; 
Kıbrıslta 8 yıldır büküm süren sükûnetin sağladığı 

ortam içinde, soruna Jki toplum arasında doğrudan 
müzakere yolu ile siyasal bir çözüm aranmasına de
vam olunmaktadır. Federal bir çözüm yolunda şimdi
ye kadar büyük emek pahasına oluşturulan birikim
den yararlanılabilmesi için, müzakere yönteminin ve 
toplumlararası görüşmelerin, özel ilişki çerçevesinin 
dış müdahalelerden ve olumsuz etkilerden korunması 
gerekmektedir. 

Kıbrıs'ta dikkatleri görüşmeler dışına çekmeye yö
nelik bazı faaliyetleri biz bu açıdan değerlendirmekte
yiz. Barış arama çabalarını zedeleyebilecek, bunları 
yerleşmiş yöntem ve çerçeve dışına saptırmaya yö
nelik tutumların, sorunun çözümüne herhangi bir kat
kıda bulunmayacağı ve Ada'daki M topluma da yarar 
sağlamayacağı aşikârdır. Ayrıca, basından da takip 
ettiğiniz gibi, silahlar konusundaki durumu da büyük 
bir dikkatle izlemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Terörizme gelince : Bugün, uluslararası terörizm 

bilinçli ve sistematik bir şekilde hedef olarak seçilen 
ülkenin içerisinde ve dışarısında yönlendirilmekte ve 
sinsice sürdürülmektedir. Amaçları, faaliyet gösterdik
leri ülkelerin iç dirlik ve düzenlerini bozmak, ülke 
halkının refahını azaltmak, ülkenin ekonomik gücü
nü zayıflatmak suretiyle savunma gücünü dış tehli
kelere karşı hassas bir duruma getirmektir. 

Tedhiş olayları, halkın morali üzerinde de olum
suz etki yaparak, hükümete ve devlete olan güveni 
azaltmaya, ortak savunma bilincini dolaylı olarak 
zayıflatmayı hedef almaktadır. Bu yıkıcı ve parçala
yıcı özelliği ile terörizm, ortak bir savaş niteliği al
mıştır. Bu savaşa karşı etkilenen ve etkilenmeyen bü
tün ulusların ortak bir tutum ve davranış içerisinde 
bulunmaları zorunlu hale gelmiştir. Teröre kesin ola
rak son vermenin yolu, tarafımızdan muhtelif forum
larda belirtilmiş olduğu gibi, etkili bir uluslararası 
işbirliğinden geçmektedir. 

Yukarıda değindiğim hususlar muvacehesinde, böl
gede istikrarın sağlanmasında ve denge unsuru olabil
memizde bize düşen rolü gereği gibi ifa edebilmemiz 
için, modern harp silah, araç ve gereçlerine sahip bir 
Silahlı Kuvvetler bulundurmak zorunluluğunu bir ke
re daha vurgulamak isterim. 

Teknoloji alanındaki hızlı gelişim neticesinde, 
daha modern, daha etkili harp silah ve araçları, or
duların hizmetlerine sunulmaktadır. Çağdaş ve modern 
harp gereçleriyle (Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'i donata

bilmek için, müttefiklerimizin sağladığı olanaklardan 
da istifade ederek, başlattığımız modernizasyon çalış
malarına bütün azim ve gayretimizle devam ediyoruz. 
Modern harp silah ve vasıtalarının maliyetlerinin bü
yük boyutlara vardığı, ortalama 5-10 yıllık süreç
lerde teknolojik gelişmelerin yeni sistemleri ortaya çı
kardığı ve bunları en kısa zamanda sağlamanın veya 
yapmanın malî ve teknolojik güçlükleri malumdur. Bü
tün bunlara rağmen, başta Amerika ve Federal Al
manya olmak üzere, müttefiklerimizle yakın bir iş
birliği içerisinde bulunarak tüm imkânlarımızı zama
nında kullanmaya büyük bir dikkat gösteriyoruz. 

Yüce Meclisimize zevk ve gururla ifade ve teyit 
etmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri her bakım
dan ulvî görevlerinin bilinci içerisinde üstün bir gay
retle çalışmalarına devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Savunma harcamalarımızın anakaynağı Millî Büt

çemiz olmakla beraber, bunun yanında dış askerî yar
dımlar ve diğer kaynakları da belirtmek gerekmek
tedir. 

Dış askerî yardımlar, genelde Amerika ve Federal 
Almanya'dan, çok cüzî olarak da diğer dost ülkelerden 
sağlanan kaynaklardan oluşmaktadır. Halen Ameri
ka'dan sağlanan askeri yardımlar tFMS askerî satış 
kredileriyle ödünç verme ve kiralama şeklinde devam 
etmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinden FMS 
kredisi olarak 1982 yılında 400 milyon dolar sağlan
mış, 1983 yılında ise, 465 milyon dolar kredi sağla
nacağı programlanmıştır. Ancak, yardım kanununun 
Kongrede sonuçlanmamış olması, yine Amerika'nın 
kendi yasal usulleri gereğince 1982 yılı xyardım mik
tarında devam ettirilmektedir. Yani, bu miktar şim
dilik 400 milyon dolar civarında kalmış durumdadır. 

Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz askerî 
hibe yardımını 1974 yılından bu yana genellikle kes
miştir. Halen Federal Almanya'dan sağlanan askerî 
yardımlara gelince, ıdilimler halinde yapılan hibe yar
dımları, büyük paket yardımları ve Hermes garantili 
kredi yardımlarından oluşmaktadır. Hibe yardımlarının 
1982 yılında da aynı rakamı koruyacağını tahmin edi
yoruz. 

Kuşkusuz, dışa bağımlı olmak arzu edilen bir şey 
değildir. Nitekim; bazı siyasî gelişmeler bazen bu 
imkânların kurulmasına ya da asfkıya alınmasına yol 
açmrştır. Bu tecrübelerden de ders alarak, dışa bağım
lılığı azaltmaya yönelik, ileriye dönük çalışmalar bir 
plan dahilinde ve ciddiyetle sürdürülmektedir. Bu 
husustaki çalışmalarımızda NATO içinde müşterek 
imalata katılmaya da özen gösteriyoruz. 
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§u hususu da belirtmek isterim ki, askerî ihtiyaç
larımızı, gerek memleket içindeki genel sanayi ku
ruluşlarımız, gerek askerî maksatlı vakıfların destek
lediği, ekonomimize de 'katkıda bulunacak olan mües
seselerden temin etmeyi ön planda tutmaktayız. Planlı 
ve programlı bir şekilde çalışarak kendi ihtiyaçlarımı
zın üstündeki askerî malzemelerin bazı dost ülkelere 
satışı ile ilgili faaliyetlerde de bazı mesafeler katetmiş 
bulunuyoruz. 

Diğer kaynaklara gelince : Bunlar, Silahlı Kuvvet
lerin ürettiği malzeme ve eğitim dahil, çeşitli hizmet
lerin yurt dışına satımından elde edilen kaynaklarla, 
yurt dışındaki işçilerimizin dövizli askerlik nedeniyle 
sağladığı kaynaklardır. Bu kaynakların her yönden 
genişletilmesi çalışmaları devam ettirilmektedir. Bir 
yeni örnek vermek gerekirse, Bakanlar Kurulunun çok 
yakında almış olduğu bir kararla, Amerikan harp 
gemilerinin Gölcük Tersanelerimizde overhaui'ü sağ
lanmıştır, bu suretle döviz gelirimizi artırıcı bir imkân 
daha elimize geçmiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin dövizle askerlik ya
pacaklarından elde edilen kaynaklara gelince: Halen 
yurt dışında 60 bin işçimiz askerlik çağındadır, bun
lardan şimdiye kadar müracat edenler 15 600 kişi
dir. (Yaşı gelenler ve müracaat edenler.) Bunlardan 
beklediğimiz kaynak 178 milyon dolar civarındadır. 
Ayrıca, diğer yaşı gelenlerin de müracaatıyla, ileride 
beklenecek miktar 200 milyon dolara ulaşacaktır. 
Yalnız, burada şunu belirtmek isterim ki, ödemeler 
taksitle yapıldığı için, bu meblağlar derhal elimize 
geçmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Büyük Önderimiz ve eşsliz lider Atatürk'ün, muasır 

medeniyet seviyesine çıkmak ve hatta onu geçmek 
hususundaki gösterdikleri hedefi benimseyen asil mil
letimizin ekonomik gelişmede vermekte olduğu sava
şıma Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkânları ile ve 
her geçen sene artan bir hızla katılmanın büyük haz
zını duymaktadır. Bu münasebetle kısaca vakıflarımız 
hakkında bazı bilgiler arz etmek isterim. 

Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ku
rulduğu 1974 yılından, 1981 yılı sonuna kadar 3,3, 
milyar kaynak sağlamıştır. Bunun 1.2 milyarı yatı
rımlara yöneltilmiştir. Bu yöneltimler, ASELSAN, 
ÎŞBİR, KÖKTAŞ gibi memleketimize yeni teknolo
jiler getiren veyahut bağımlılığı azaltan yatırımlardır. 
Ayrıca, gerçekleştirilmeye çalışılan yatırım projeleri 
arasında, askerî kalıp üretim tesisleri, helikopter üre
tim tesisleri, odyo aksesuar tesisleri, gece görüş cihaz
ları üretim tesisleri de mevcuttur. J 
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Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 
gelince; 1977 yılından, 1982 Haziran ayının sonuna 
kadar 1,5 milyarlık bir kaynak sağlanmıştır. Bunun 
202 milyon lirası yatırımlara verilmiştir ve bunlar da 
yine askerî maksatlı teknolojik üretimler için kulla
nılmaktadır. 

Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 1970 
yılından, 1982 Eylülüne kadar olan toplam kaynak 
miktarı, 21,2 milyar Türk Lirasıdır. Bunun 3,2 mil
yar Türk Lirası yatırıma yönelmiştir. Bunlar, TU-
SAŞ'a, ASELSAN'a, PETLAS'a, HAVELSAN'a ve 
ilgili kuruluşlaradır. Planlanan yatırımları ise, 30,4 
milyar lira tahmin edilmektedir. Bu sermaye artırım
ları arasında TUSAŞ'ın, HAVELSAN'ın ve diğer ben
zeri kuruluşların ve aynı zamanda Komutanlığın dö
ner sermayeli kuruluşlarının sermayelerinin artırıl
ması da mevcuttur. 

Bilindiği gibi, uçak sanayiini kurma çalışmaları
mız uzun senelerden beri devam etmektedir. Bu sa
nayinin özelliği dikkate alındığında, çok titiz davran
mak, savaş yeteneği en üstün ve kolay kolay demode 
olmayacak bir tip üretimine yönelmek arzusu, bu 
gecikmelerin en önemli unsurlarından biri olmuştur. 
Ancak, ülkemizin geçmişteki ekonomik koşullarının 
olumsuzluğu, dış finansman kaynaklarının yetersizli
ği de bu gecikmedeki önemli etkenler arasındadır. 
Bununla beraber, savaş uçak üretimi çalışmalarımızın 
olumlu bir yolda ve ciddi müzakereler aşamasında 
olduğunu burada memnuniyetle belirtmek isterim. 

Bu arada, Silahlı Kuvvetlerimizin sosyal yardım 
kurumu olan OYAK yatırımlarının da, 1977'den 
1982 yılma kadar 11,4 milyar Türk Lirasına ulaşmış 
olduğunu ve 1984 yılına kadar da ayrıca 4,5 milyar 
yatırımın planlandığını yine memnuniyetle kaydetmek 
isterim. 

Görüleceği üzere, Silahlı Kuvvetlerimizin ülkenin 
ekonomik kalkınmasına, vakıflar ve OYAK olarak ya
tırımları yoluyla katkısı halen 16 milyar Türk Lira
sına ulaşmıştır ve bunun yanı sıra, ülkemizde yeni 
teknolojik alanlarda faaliyet gösterme ve gelişme im
kânları da sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Silahlı Kuvvetlerimizin ülke ekonomimize katkı

ları, bunlarla da kalmayıp, pek çok arkadaşımızın 
da konuşmalarında belirttikleri gibi, eğitim, ağaçlan
dırma gibi sahalar da dahil olmak üzere, birçok alan
da tüketici değil, üretici olma çaba ve gayretleri için
de Türk toplumuna olan sosyal görevleri yerine ge
tirmenin gururunu taşımaktadır. Ancak, takdir bu-
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yürürsünüz ki ve hemen ifade etmeliyim ki, Ordu
muzun millî güvenliğimizin her alanda sağlanması 
yolundaki hayatî katkısı, Ulusumuzun ekonomik ve 
sosyal kalkınma ve gelişme önlemlerini gerçekleştir
medeki bunun temel rolü, şüphesiz ki, aslî vazifesini 
teşkil etmektedir. 

Zaman zaman Silahlı Kuvvetlerimizin mevcudu
nun çok fazla olduğu, bunun azaltılması yoluna gi
dilmesi gibi öneriler ve görüşler ileri sürülmektedir. 
Bu hususla ilgili olarak müttefik veya komşu bazı 
ülkelerle yapılan bir karşılaştırmadan örnekler ver
mek isterim : Fransa'da bu oran % l'e yakındır, 
Yunanistan'da % 1,9'dur, Bulgaristan'da % 1,7'dir, 
Irak'ta % 1,8'dir, memleketimizde % 1,2'dir. Diğer 
müttefiklerimizde de bu oran % l'e yakındır. Bu ra
kamlar sanırım ki, gerçekleri katî bir şekilde ortaya 
koymaktadır. 

Sırası gelmişken, Silahlı Kuvvetlerdeki er ve ye
dek subayların asker edilmeleriyle ilgili bazı bilgileri 
de kısaca sunmak isterim. 

1980 yılı öncesi yedek subay birikimi 4 aylık sta
tü ile eritilmeye başlanmıştı. Bu olumlu yöntem, bi
liyorsunuz 1983 Temmuz celbinde kitle halinde sona 
erecektir ve ondan sonra ancak münferit hak kazanmış 
yükümlülere bu Yasa uygulaması devam edecektir. 

Bundan' böyle yedek subay miktarı Silahlı Kuv
vetler ihtiyacından fazla olduğunda, yine malumları
nız olduğu üzere, 2338 sayılı Yasanın uygulanması
na başlanmak suretiyle ve 9 aylık er statüsü şeklinde 
yürütülecektir. Kaynakta fazlalık bulunması takdirin
de, askerlik çağına gelmiş gençlerimizin vatan hiz
metini ifa edebilmelerini sağlayacak bünyemize uy
gun birkaç proje üzerinde de dikkatli çalışmalar ya
pıldığını ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sözlerime son verirken, teyiden'ifadeden bahtiyar

lık duymaktayım ki, Silahlı Kuvvetlerimiz Anayasa
dan aldığı güçle, yasaların kendisine tanıdığı çizgi
den ayrılmadan Yüce Türk Milletinin beka ve refahı
nın, Türk Devletinin onurunun, Cumhuriyetimizin ve 
bağımsızlığımızın, Yüce Önderimiz Atatürk'ün ilke 
ve prensipleri ışığında Türk inkılaplarının koruyucusu 
ve takipçisi olarak, yurt içinden ve dışından gelebile
cek her türlü tehlikeye karşı daima uyanık ve daima 
güçlü olmanın idraki ve yüksek onuruyla Yüce Mil
letimizin emrinde ve görevinin başındadır. Silahlı 
Kuvvetlerimizin dış kaynaklarla olan bağımlılığını 
asgariye indirmek amacıyla ve ülke ekonomimizin 
gelişmesine daha fazla katkıda bulunabilmek için 

gösterilmekte olan çabaları daha rasyonel bir hale 
getirmek azim ve kararındayız. Yurdumuzun çağdaş 
ülkeler seviyesine ulaşmada verdiği savaşımda onu 
bu yoldan bir adım dahi saptırmadan, bilakis bu 
yolda katkılarda bulunarak savunma gücümüzü plan
lanan hedeflere ulaştırmak için, erinden en büyük ko
mutanına kadar görev bilinci ve şevki içinde hizmet 
veren personeliyle, Silahlı Kuvvetlerimizin 450 mil
yar olarak bağlanmış olan 1983 Malî Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısının huzurlarınıza getirildiğini arz eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-

YÜLKEN — Sayın Başkan, beyanatımda birçok 
sualleri cevaplandırdım, fakat cevaplanmamış sual
ler vardır. Eğer arzu buyurulursa, onları da cevap
layayım. 

'BAŞKAN — Sayın Bakanım, müsaade ederseniz 
zaten üyelerimizin soru sorma hakkı bulunmaktadır. 
Yeni sorularla birlikte hepsini birlikte cevaplandırır-
sanız, zannederim Genel Kurulumuz daha tatmin 
olacaktır. 

Sayın üyeler; soru sormak isteyen üye var mı 
efendim?.. Soru sormak isteyen arkadaşımız yok. Sa
yın Bakanım, o zaman, daha evvel sorulmuş olan 
soruları lütfen cevaplandırınız. Buyurun efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Evvelemirde, söz almış olan arkadaşlarımızın 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ifa ettikleri görev, mem
leket için yapmış olduğu işler, hizmetler hakkında ye 
aynı zamanda şahsım ve beraber çalıştığım arkadaş
larım için izhar buyurdukları güzel hissiyat dolayı
sıyla hepinize teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Şimdi, sayın konuşmacıların üzerinde durdukları 
konuları, alabildiğim notlara göre cevaplandırmaya 
geçiyorum. 

Sayın Alpaslan, NATO'nun ve Memleketimizin 
bulunduğu bölgenin gerektirdiği hassas konular hak
kındaki güzel tahlillerinden sonra, bir hususa temas 
ettiler. «Cari harcamalara yüzde 86 ayrılmıştır. Bu
nun yüzde 52'si Kara Kuvvetleri, yüzde 16'sı Deniz 

• Kuvvetleri, yüzde 22,9'u Hava Kuvvetleri olarak gö
züküyor. Kuvvet nispeti yönünden bir orantısızlık in
tibaı vermektedir. İncelenmesi yerinde olur.» dediler. 
Bu konuşmayı dinlerken arkadaşlarımla da istişare
de bulundum, kendilerinin de ve diğer asker arkadaş
larımızın da malumu olduğu üzere, bütün bu nispet
ler kanun gereğince ve tamamiyle yerleşmiş mütea-
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mel usullere göre, Genelkurmayımızın vermiş olduğu ı 
ilkeler dairesinde yürütülmektedir. Binaenaleyh, bu 
nispetleri herhangi bir şekilde değiştirmekte, Millî Sa
vunma Bakanlığının ayrıca bir katkısı mevzubahis ol
mamaktadır. Bununla beraber, bu görüşü burada not 
ettik ve gerekli makamlarla konuşurken, bu görüş
ten de bahsedeceğiz. 

Diğer bir temas ettikleri konu; zannediyorum 50 
milyonluk büyük Memleketimizin, büyük potansiyeli
nin layıkı veçhile kullanılması arzuları, ekonomik kal
kınma ve savunmanın birbirine girift bulunduğu ve 
savunma sanayiinin de genel sanayi içinde olmasının 
lüzumuna dair sözleridir. Kendilerine aynen iştirak 
ediyoruz. Zaten bütün yaptıklarımız bunu sağlama
ya matuf faaliyetlerdir. 

'Bildiğim kadarıyla konuşmalarında başka bir ce
vaplandırılacak konu hatırımda değil, eğer varsa, be
ni ikaz ederlerse memnuniyetle cevaplarım. 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI Ü. HALÛK BA-
YÜLKEN — Sayın Tuğ, konuşmalarında, bilhassa 
ambargodan sonra Türk - Amerikan ilişkilerinin son 
zamanlarda bir yakınlık içersine girmiş olması ve Av
rupa'dan beklediğimiz yakınlığı göremezken, 12 Ey
lül İdaresinin Amerikadan anlayış gördüğünü ifade I 
ettiler ve ondan sonra da zannediyorum, benim üze
rinde durmamı istediği şuna benzer ifadelerde bu
lundular : Bu yakınlık bazı çevrelerde endişe uyan: 

dırmış gibidir, özellikle RDF; (Çevik Kuvvet) (Bu 
malumualiniz artık RDTJF oldu; fakat eskiden beri I 
devam eden adı ile ben de RDF diyorum. Türkiye, 
konunun NATO'da ele alınmasında İsrar etmiştir. I 
Sayın Tuğ, «Bütün NATO birleşse ve bütün ortak 
hedefler tespit edilse dahi ve bu tespit sonunda da 
dense ki, şimdi Türkiye'ye bu hedeflerin içinde 
önemli bir görev düşmektedir, NATO böyle derse diye
bilir diye endişeler vardır.) Yine de Türkiye bu hu
susta çok dikkatli olmalıdır. Türkiye'nin seçenekleri 
geniştir.;»: diye belirttiler. 

Sonra, Mısır ve Körfez ülkeleriyle askeri eğitim 
antlaşmaları yapılacakmış; fakat bunların Orta Do
ğuda bir görev karşılığı olmaması lüzumunu belirtti. 
Muhterem arkadaşımız konuşmasının bir yerinde de 
yine, «Bağdat Paktı, Arablarla ilişkilerimizi tahrip 
etmiştir. Avrupalı NATO üyesi ülkeler kendi men
faatlerini artık ortak NATO menfaatlerinden üstün 
tutuyorlar, bunu müsaade ediyoruz. Gaz - boru hattı 
bunun için enteresan bir misaldir.»; dediler ve binae-
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naleyh çok dikkatli olmamızı, dış politikada Arapla
rın işlerine bilhassa karışılmamasmı da sözleri ara
sında belirttiler. Zannediyorum esas üzerinde durduk
ları konular bunlar oldu. 

Şimdi, «Çevik kuvvet» hakkında, malumaliniz 
30 Ekim tarihinden çok geniş bir izahatta bulundum. 
Bunu burada kısmen hatırlatmak isterim; yalnız kı-
saltarak^ 

Dedim ki, bu konular Amerika'nın Körfez bölge
sinde hissettiği endişe dolayısıyla ortaya çıktı ve 
ABD ve bilhassa Batı Avrupa'nın petrol ihtiyacının, 
enerji ihtiyacının yüzde 60'a yatkını, Amerika'nın 
.yüzde 5 ile 10'u arası, bu bölgeden geldiği cihetle, 
oraya karşı, bu enerji menbaına karşı bir taarruz vu
ku bulursa, Batının bundan mahrum kalmaması için 
bir endişe izhar etti. Tabiî Afganistan olayları bun
da rol oynadı ve diğer gerginlikler rol oynadı. Böl
genin de esasen sürüp giden Arap - israil ihtilafı var
dır «kanayan yara gibi, hassas olan bölgede birta
kım yeni hassasiyetler ortaya çıktı; o sebeple Ame
rika, «Ben bu hususta bazı tedbirler alacağım ve acil 
intikal kuvveti kuracağım», dedi ve NATO toplantı
larında da bu görüşünü belirtti ve 1981 senesinde 
Mayıs ayında Savunma Bakanları Toplantısında bu 
görüşlerini anlattı ve birtakım müzakerelerden son
ra, o zaman yayınlanan bildiride de ifade edildiği gi
bi, şunlar ortaya çıktı: 

1. NATO üyesi ülkelerin NATO bölgesi dışın
da izleyecekleri politikalar tamamiyla kendi ulusal 
kararlarına dayanır. 

Bir defa bunu hiç unutmamamız lazım gelir. Ar
kadan bütün söylenen ve yapılan değerlendirmeler 
döner dolaşır toplanır buraya gelir; ulusal karara 
dayanır. 

Bunun yanında, NATO üyeleri barış, uluslarara
sı denge ve egemen ülkelerin bağımsızlıklarının teh
likeye maruz kaldığı hallerde NATO sınırları dışın
daki gelişmelerin, üyelerin hayati çıkarları ve güven
likleri üzerinde tesiren olabileceğini kabul ederler. 
Bu konuları tetkik etsinler, aramızda tam bir danış^ N 

ma olsun, ortak çıkarlar tespit edilmeye çalışılsın ve 
bu şekilde, eğer'ortaik çıkarlar tespit edilebilirse; (Es
kiden 15, simidi 16 üyeli NATO'da böyle bir tespit . 
olursa) bu ortak çıkarlarla ilgili tedbirler konusun
da da, o tedbirlerin ittifakın genel güvenliği, ittifa
kın savunma kabiliyetleri ve her üye ülkenin millî 
menfaatleri üzerindeki tesirleri iyice dikkate alınma
lıdır... Danışmalar böyle cereyan edecek. Bu şekilde 
yapılacak danışmalar sonunda, dediğim gibi, eğer bir 
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konsensüs, bir kabul, bir müşterek anlayışa varılırsa, 
o takdirde bazı hallerde üyelerden bazı kolaylıklar 
istenebileceği hakkında bildiride bir cümle yer aldı 
ve bu, bildiğiniz gibi, 1982 Mayısındak'i Savunma 
Bakanları Toplantısında, aynı şekilde Zirve Toplan
tısında ve aynı şekilde NATO'nun Dışişleri Bakan
ları Toplantısında ki bildirilerde de yer aldı. 

NATO'nun amaçları hakkında bir görüş tespitini 
her NATO üyesi yapabilir, biz de yapabiliriz. Biz 
niye NATO'dayız?.. NATO bir savunma teşekkülü 
olduğu için biz NATO'dayız. Evvela bunu unutma
mamız lazım; bir. 

îki: Türkiye niçin NATO'dadır?.. Türkiye, NA
TO'nun caydırıcılığından ve kendi savunma gücüne 
getireceği katkıdan dolayı NATO içerisinde bulun
maktadır. Demek ki, her iki unsurda da savunma 
esastır. 

Diğer taraftan, NATO'nun amaçları konusunda 
şunu söyleyebilirim, NATO'yu şu şekilde tahlilde ya
rar olacağını zannediyorum: Bazı arkadaşlarımız 
(Burada değil, genelde) NATO denirken, NATO 
üyeleriyle NATO'yu birbirine karıştırmak gibi bir 
duruma düşüyorlar; olabilir. Fakat, NATO üyeleriy
le NATO'nun kendisini aynı şekilde görmek güçtür. 
Çünkü, bir NATO üyesi ülke kendi millî çıkarları 
için NATÖ'da görüşmediği veyahut görüşüp de ka
bul edilmeyen bir konuda kendi millî kararıyla bazı 
hareketleri yapabilir. Bu, NATO'yu bağlamaz; NA
TO böyle bir karar almamıştır, NATO böyle bir des
teği vermemiştir; ama o ülke bunu yapabilir. Mi
saller vermek istemiyorum. 

Yani gizli olarak Kıbrıs'ın Amerikan silahlarıyla 
1963 yılından 1967 yılına kadar işgal altında tutul
duğu devreyi herhalde hatırlıyoruz. Dünyanın daha 
pek çok yerinden misaller verilebilir; ama bu NA-
TO'yla bağdaştınlamaz; çünkü NATO'dan böyle bir 
karar çıkmamıştır ki, «Falan falan yere gitsin, şu
nu yapsın, burayı işgal etsin* gibi. Öyle ise, NATO 
dediğimiz zaman, NATO Konseyinin, (ki orada itti
fakla kararlar alınır, ancak her üyenin «Evet» deme
si veyahut «Hayır», dememesiyle bir karar alınabi
lir) ve üyelerin kararlarında ikisini birbirinden ayır
mamız lazımdır. NATO'nun içindeki bir süper dev
letin şu veya bu şekildeki bir hareketinin, NATO' 
nun herhangi bir üyesinin şu veya bu şekHdeki bir 
hareketinin, NATO Konseyinin müştereken alacağı 
bir kararla bir arada tutulmaması gerekir. Çünkü, 
«NATO kararı»ı denilebilmesi için, onun Konseyden 
çıkması ve ittifakla tezahür etmesi lazımdır. 

Bütün bu şartlar göz önünde tutulduğunda, RDF 
I (Acil Kuvvet) konusunda görüyorsunuz ki NATO' 
I nun almış olduğu bir karar yoiktur. «Efendim, NA-
I TO bu konuyu danışmalara tabi tutuyor, inceliyor...» 
I denebilir. Elbette, NATO bir savunma teşekkülüdür 
I ve savunma, arkadaşlarımızın bildiği gibi, çok ciddî 
I bir konudur. Muhtelif zamanlarda neşredilen vesika-
I lan biliyorsunuz; NATO'nun son neşrettiği, iki Pak-
I tın kuvvet münasebetlerini gösteren belge basınımız-
I- da da yayınlandı. Binaenaleyh, şimdi ortada bir si-
I lahlanma ve bu silahlanmanın da ortaya çıkardığı 
I birtakım tehditler vardır. Birtakım işgal olayları vu-
I kubulmuştur, Afganistan'da olduğu gibi. Diğer bir-
I takım gerginlikler ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar do-
I layısıyla, bir askerî savunma teşkilatı olan NATO' 
I nun tabiatıyla bunları incelemesi lazımdır. Yıllardan 
I beri NATO bütün bu konuları incelemektedir; yani 
I yalnız Ortadoğudaki hassas olan durumu inceleme-
I mistir ki; bütün dünyadaki durumu inceliyor. Ne

den?.. 
I Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde vukua ge-
I len ve barışı bozabilecek bir unsur NATO'nun sa-
I vunma tertiplerine tesir eder. Bunun muhakkak NA-
I TO bölgesi içinde olmasına lüzum yoktur; ama NA

TO buna müdahale eder mi?. Hayır, NATO bölgesi 
I dışındaki bir yere NATO olarak müdahale edemez; 
I ama bir üyesi isterse kendisi bunu yapabilir, kendi 
I takdirine, kendi hareketine bağlı kalır. Bu da kolay 
I değildir. Çünkü NATO'nun içindeki bir üyenin de 
I bütün diğer üyelerin tasvip etmediği bir hareketi ko-
I layca ele alması pek düşünülemez; ama tasavvur et-
I mek icap ediyorsa mümkündür. 

I Türkiyemizin durumuna gelince: Açık açık söy
lenmiştir ki, Türkiye NATO bölgesi dışında herhan
gi bir rol almayı kabul etmemiştir; böyle bir rol de 

I kendisinden istenmemiştir ve Türkiye'nin böyle bir 
I niyeti yoktur; bu bir. 

İki: NATO'daki danışmalar devam eder. NATO' 
I da herhangi bir şekilde bir neticeye varılsa dahi her 

milletin, her üyenin kendi müstakil reyi vardır. Tür
kiye o zaman da, eğer o tedbirleri beğenmiyorsa yi
ne onu kabul etmeyebilir, kimse onu zorlayamaz. 

Bundan sonra akla şu geliyor: Son zamanlarda 
hazırlanmış ve parafe edilmiş olan bir Memorandum 
of Under - Standing; bazı havaalanlarımızın moder-
nİze edilmesiyle ilgili haberle birlikte bu RDF (Acil 
Takviye Kuvveti) yine ortaya çıktı. 

«Efendim, meydanlar modernize edilecek...», de
niyor. Türkiye 1952'de NATO'ya girdiğinden bu ya-

| ' na, ya yeni olarak pek çok havaalanı NATO enfrast-
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rüktür (altyapı) paralarıyla yapıldı (ki bizim katkı
mız % l'den ibarettir, milyarlarca liralık altyapı ya
pıldı, bunlara hava meydanları da dahildir) veyahut-
ta bunlar modernize edildi. Yani bu bahsi geçen An
laşmadan evvel de pek çok havaalanı modernize edil
di. Şimdi, bu memorandumun ileri sürülmesini anla
mak güçtür. Çünkü, ifade edildiği gibi, bu teknik 
bir askerî anlaşmadır ve Türkiye'nin her tarafında
ki havaalanlarının modernize edilmesiyle ilgilidir. 
Kaldı ki, bu hususlarda Türkiye Cumhuriyetinin 
yerleşmiş bir siyaseti ve tatbikatı vardır. 

Bazı yorumlarda şunu . görüyoruz : «Falan yazar 
şöyle yazdı, diğer önemli bir kişi şöyle bir kitap, 
şöyle bir makale yazdı...» diyorlar. Tarihe bakacak 
olursak, değil kitap yazmak, yazı yazmak, Türkiye' 
ye çok büyük ziyaretler vukübulmuştur. İkinci Dün
ya Harbi içinde Mr. Churchill, Mr. Eden ve diğer 
zevat Türkiye'ye gelmişlerdir; Türkiye politikası on
ların ziyaretleriyle mi, yoksa Türkiye Cumhuriyeti
nin yetkili organlarınca mı tespit edildi?.. Binaena
leyh, ziyaretler olabilir, müttefikler arasında gayet 
normaldir, toplantılar, danışmalar olabilir; ama Tür
kiye Cumhuriyetinin siyaseti Türkiye'de, Ankara'da 
Türk millî makamlarınca yapılır. Bunun böyle bilin
mesini rica ediyorum. (Alkışlar) 

Diğer bir konuya daha müsaadenizle temas etmek 
istiyorum. Tehdit meselesindeki ciddî olan durum
dur. Tabiatıyla, silahlar geçit resimlerinde görüldü
ğü zamanki gibi değildir. Orada güzel bir geçit ya
pılıyor, insanı büyülüyor; hele kendi memleketinin 
silahları olursa; iârna Allah korusun, »bir savaş vu
kuunda bunların neler yaptığını hepimiz biliyoruz. 
Öyleyse savunma, çok ciddî bir konudur. Türkiye' 
deki havaalanlarının bir kısmının NATO altyapı fon
larından modernize edilmesinden acaba niye endişe 
duyuyoruz? Türkiye Cumhuriyetinin etrafında, ica
bında Türkiye'ye karşı kullanılabilecek kaç hava 
meydanı olduğunu düşünüyor muyuz?.. Çok rica 
ederim, bu hususta beyanda bulunan arkadaşlarımız 
bu hususu da dikkate almalılardır; acaba kaç mey
dan var etrafta?.. («Bravo», sesleri, alkışlar). 

Bazı Körfez memleketleriyle askerî ilişkiler konu
şum gelince: Bunda da, doğrusu üzücü birtakım 
yorumlar gördüm. Mesela bendenizin yapmış olduğu 
bir beyan alındı; beyanın % 80'i Türkiye'ye askerî 
yardımlar konusu. Ufacık bir yerinde de «Efendim, 
Körfez ülkeleriyle, Ortadoğu ülkeleriyle, İslam ül
keleriyle münasebetler geliştirilmek isteniyor; bazı 
asekrî heyetler gidiyor, geliyor; nedir?»! sorusu. Ce

vap : «Evet, Türkiye Cumhuriyeti Ortadoğu ülkele
riyle, İslam ülkeleriyle her alanda ilişkilerini geliştir
mek siyaseti takip etmektedir.» Her alanda; «Bunun 
içinde askerî birtakım konular da olabilir.» deyince, 
akla gelen hemen CENTO Paktı mı, yok başka bir 
şey mi?.. Efendim, bütün memleketimizdeki arzu şu 
değil midir: «Türkiye Cumhuriyetinin savunma sa
nayii, genel sanayii istihsalatını imalatını artırsında 
diğer memleketlere satış yapsın», diyenler bizler de
ğil miyiz?.. Peki, bu askerî heyetler niye gidiyorlar 
oralara?.. Bizim savunma sanayiimiz mamullerini 
takdim etmek, göstermek, pazar bulmak için de gi
diyorlar. 

Eğitim anlaşmalarına gelince: Hakikaten hayret
ler içerisindeyim; çünkü eğitim anlaşmaları şu ma
lûm komşumuzda bile; bazı İslam memleketleri ta
rafından istenmiş ve tatbik edilmiştir. Yani Türkiye 
Cumhuriyetinin bazı İslam ülkelerinde, Arap ülke
lerinde onların kendi arzularıyla onlara birtakım eği-
tim vermesi, döviz mukabilinde onları yetiştirmesi, 
dostluk temin etmesi, hangi paktla veyahut askerî 
maksatla izah edilebilir?.. 

Büyük Atatürk ilk askerî yardımı, ilk teknik yar
dımı bu konsept daha dünyada mevcut değil iken, 
Afganistan'a karşı tatbik etmiştir ve hiçbir beklenti 
beklemeden. Bendeniz 1973 yılında Afganistan'a git
tiğim zaman, oradaki bütün büyük rütbeli subaylar, 
generaller hepsi Türkçe konuşuyorlardı, Türkiye'yi 
seviyorlardı. Yani, bu gibi eğitim anlaşmalarının bu 
şekildeki bir dostluğun artmasında yararları vardır. 
Bunun paktla ne ilgisi vardır efendim?.. Sorarım; 
yani bunun paktla ne ilgisi vardır?.. 

Efendim, yakın bir zamanda Suudi Arabistan Sa
vunma Bakanını, Tunus Savunma Bakanını, Ürdün 
Savunma Bakanını memleketimizde görmekten de 
büyük bir mazhariyet hissedeceğiz diyorsunuz. He
men derhal, «Acaba hangi paktla ilgili?» denecek 
mi?.. Yani Savunma Bakanları da birbirini ziyarete 
gitmiyorlar mı?.. Yalnız kültür bakanları, yalnız ti
caret bakanları mı gidiyor?.. Yani birbirimize ziya
retlerimiz, elbette savunma sanayiimizin satışı bakı
mından iyi ortam hazırlamak, arzu ettikleri takdirde, 
imkânımız varsa, bazı eğitim alanlarında kendilerine 
yardım etmektir. Meseleler bundan ibaretken, bun
ları büyütülüp âdeta (Tabiri mazur görünüz) Türki
ye'ye karşı Körfez konusunda bir rol alması için taz
yik yapılmıyor, talepte bulunulmuyor diye, esef hali 
müşahade etmek durumuna getiriliyor insan. Tabiî 
çok üzücü bir şey. Yani memleketimizin böyle talep-
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lerle karşılaşmaması, Türkiye'nin dış siyasetine, Or-
tadoğudaki vakarlı, onurlu tutumuna, orada bir den
ge unsuru olarak yapmış olduğu role karşı saygı du
yulması, buna hürmet edilmesi, bizim için esef du
yulacak bir konu mudur; endişe duyulacak bir konu 
mudur, yoksa memnun olunacak bir konu mudur? 
Bunu yüksek takdirlerinize bırakıyorum? 

Sayın Tuğ'-un bir konudaki sözlerin; (kendisi ba
na bu fırsatı verdiği için bilhassa teşekkür ediyorum. 
Çünkü hakikaten bu konular biraz ariz âmik anlatıl-
mazsa yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor.) bir 
tanesi de şuydu, dikkatimi çekti; «Avrupalı NATO 
üyeleri kendi çıkarlarını ortak NATO çıkarları üze
rinde tutuyorlar, gaz boru hattında görüldüğü gibi.»! 
dediler. 

Tabiî efendim, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
NATO'nun siyasî hüviyeti var, teknik hüviyeti var. 
Biraz evvel Sayın arkadaşımız Özgöker dediler ki, 
«Millî Savunma Bakanlığı küçük bir devletçik gibi
dir, her konuda faaliyette bulunur.», NATO da her 
konuda faaliyette bulunur; ama NATO esas bir sa
vunma teşekkülüdür. Benim görebildiğim ve ümit 
ederim ki, Sayın Tuğ da benimle beraber mutabık
tır, NATO'nun esas savunma, konuları mevzubahis 
olduğunda, anakonularda NATO içerisinde bir itti
fak vardır ve çok şükür bu devam ediyor; ama di
ğer konularda, tabiatıyla üyeler kendi çıkarlarını şu 
veya bu şekilde değişik tatbik edebilirler. Bunların 
da yine zamanla ahenkleştirildiğini görüyoruz. Zan
nederim ki, son Başkan Reagan'ın beyanı da buna 
bir parça delalet ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüldüğü gibi, Türkiye'nin Ortadoğu politika

sında hiçbir değişiklik yoktur. Türkiye Ortadoğuda 
tamamıyla kendisinin vazetmiş olduğu siyaset daire
sinde kuvvetli bir caydırıcı güce sahip olarak, Mo
dern Silahlı Kuvvetlere sahip olarak barış ve istik
rar rolünü gereği gibi ifa etmeyi arzulamaktadır. Bu 
rolden dolayı, kanatlarda bulunan bir NATO ülkesi 
olmamız hasebiyle, NATO müttefiklerimiz memnu
niyet duyabildikleri gibi, böyle kuvvetli silahları, mo
dern vasıtaları artmış caydırıcılığı yükselmiş bir Tür
kiye'yi, Arap ve İslam memleketleri dostlarımız da 
aynı şekilde kıymetli telakki etmektedirler. Bunların, 
ne Arap memleketlerinin işlerine karışılmasıyla bir 
ilgisi vardır, ne de başka bir NATO bölgesi dışında 
bir vazife almakla ilgisi vardır ve biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, bu husustaki kararlar Türkiye Cumhu
riyetinin yetkili makamlarında, Ankara'da verilir ve 

Türkiye Cumhuriyetinin politikası başka türlü tatbik 
edilmez. 

Sayın Özgöker'in komptrolörlük konusundaki, 
hem güzel sözlerine teşekkür ederim. Bazı eksiklik
lerden bahsetti; eksiklik muhakkak ki her müessese
de mevcuttur; fakat bizim daimî surette tekâmüle 
gittiğimizi, Millî Savunma Bakanlığı camiası olarak, 
söyledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendile
rine bilgi için şunu da arz edeym ki, Komptrolörlü-
ğümüz önümüzdeki yakın aylarda diğer Bakanlıklar
da kurulan komptrolörlük teşkilatı için gerekli bir se
miner düzenleyecek ve onlara gerekli şekilde teçhiz 
edilmeleri için bütün yardımlarda bulunulacaktır. 

Sayın Özgöker, teknik faaliyetler hakkındaki söz
leri netice itibariyle, zannediyorum ki, NATO'daki 
ortak yapımlara iştirakimizin ehemmiyetini belirtti. 
Tabiî kendisiyle tamamiyle mutabıkız. Yalnız şunu 
da kabul etmek lazımdır ki, gerek malî iktidarımız, 
gerek teknolojik imkânlarımız ve gerekse «çok yayı
lan, bir türlü toparlanamaz» kaidesi gereğince, 'bi
zim silah sistemlerimizle ilgili olan, Türkiye'nin kul
lanacağı 5-10 senelik silah sistemleriyle ilgili olan, 
buna yararlı olacak olan her türlü ortak yapıma gir
mek için çaba sarfediyoruz. Kendileri de bilirler, 
sidewinder füzesine girdiğimiz gibi Maverik füzesi
ne de ortaklık çalışmaları içerisindeyiz ve daha ismi
ni zikretmek istemediğim diğer konularda da bu ça
lışmalarımız sürüyor. 

Elektronik ve füze konusundaki sözlerine tama
men iştirak ediyorum. Bunları en iyi geliştirici bir 
duruma getirmek için Türk Silahlı Kuvvetleri elin
den gelen gayretleri sarf etmektedir. 

NATO'daki eğitim merkezleri konusuyla ilgili 
son durumu belki bilmiyorlardı, onu da arz ederek 
sözlerime son vereyim. 

Biz, 1981 - 1982'de iki defa, bizde de eğitim te
sisleri için kendilerine tekliflerde bulunduk, henüz 
bir cevap alamadık. Tabiatıyla bu teklife bir cevap 
geldiği takdirde bunu değerlendireceğiz. Binaenaleyh, 
kaybedilmiş bir durum yoktur. Daha evveliyatını 
bilmiyorum, yani yıllarca evvelkini bilmiyorum; fa
kat 1981 ve 1982 yıllarında Türk Millî Savunma Ba
kanı olarak biz gerekli NATO mercilerinde bu tek
lif ve telkinlerde bulunduk. Kendileri arzu ettikleri 
takdirde gereken aranjmanları yapabiliriz. 

Efendim, ümit ederim ki, vermiş olduğum izahat 
kâfi görülmüştür. Sayın Başkan, Zatıâlinizi ve Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli cevap ve açıklamalarınız 
için biz de teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
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Sayın üyeler, bir son söz istemi bulunmaktadır, 
Sayın Alpaslan dün kaydettirmişler. Son söz Sayın 
Alpaslan'ın. Buyurun efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş
kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri; çok değer
li Millî Savunma Bakanımız ve Komutanlarımız; 

Bu güzel konuşmadan sonra ikinci defa söz al
mamdaki sebep, konunun önemi ve 450 milyarlık 
bütçeyi onaylamamızdan dolayıdır. 

Şu konulara dokunacağım : 
Türkiye'nin NATO içindeki yükümlülükleri; Bal

kanlarda nükleer silahlardan arındırılmış bölge; sı
cak denizlere geçitler; petrole giden yol; kalkınma 
planında harp sanayiinin anasektör olarak konması; 
iki yönlü alışveriş; Türkiye açısından Çevik Kuvvet; 
yeni NATO stratejisi; Türkiye'nin NATO içindeki 
yükümlülüğü. 

Toplam millî savunma masraflarımız 1971 yılın
da 8,5 milyar iken, 1983'de 450 milyara çıkmıştır. 
Gayri safi millî hâsılanın Millî Savunma Bakanlığı
na tahsisi 1976'da 6,1'ken, 1981'de 4,8'e düşmüştür. 
Diğer NATO ülkelerinde bu rakam 2,9'la 4,2 arasın
da değişmektedir. 

Toplam millî savunma masraflarının teçhizata ay
rılan kısmı 1976'da 28,5 iken, 1981'de 6,4'e düşmüş
tür. NATO ülkelerinde bu yüzde 15-25 arasındadır. 

Sayın Bakanımız işaret ettiler; fakat ben bir baş-. 
ka yönüyle NATO içindeki silahlı kuvvetler mevcu
duna dokunacağım. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 2,1, ikinci sırada 
olan Türkiye 741 bin, Fransa 575 bin, İtalya 505 
bin, Almanya 495 bin, Yunanistan 186 bindir. Veri
len rakam ve yapılan mukayeselerden anlaşılacağı 
üzere millî savunma masraflarımız artmıştır; tabiî 
kendi savunmamız yönüyle. 

Gayri safi millî hâsılamızın millî savunmaya tah
sisi geçen yıllara göre biraz düşme göstermiştir. Ame
rika Birleşik Devletleri hariç NATO ülkeleri içinde 
en yüksek seviyededir. 

Toplam millî savunma masraflarından teçhizata 
ayrılan miktar azdır. Türkiye, Amerika Birleşik Dev
letlerinden sonra NATO'da insan gücü yönünden en 
yüksek silahlı kuvvetleri bulundurmaktadır. 

Gene Sayın Bakanımız işaret buyurdular; Türki
ye NATO'ya yükümlülüklerini tam yerine getirmek
tedir, buna mukabil NATO'dan tam olarak bekledik
lerini aldığını söylememiz zordur. 

Durdurulan bazı yardımların yahut alışverişlerin 
halkoyunun Anayasayı büyük bir ekseriyetle onayla
masından sonra açılacağını ümit etmekteyiz. 
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Balkanlarda nükleer silahlardan arındırılmış bir 
bölge: 

Bu fikri ortaya atan Romanya Cumhurbaşkanıy-
dı, Bulgaristan bunu destekledi; son günlerde Yunan 
Başbakanı da her konuda konuştuğu gibi, bu konu
da da konuşuyor. Şunu belirtmek lazım ki, modern 
silahların artan menzili ve sürati dolayısıyla böyle 
yaratılacak bir boşluğun hiç önemi yoktur, belirtilen 
silahlar bu menzili aşar. Bu konuyu dünya çapında 
düşünmek daha uygun olur; yani silahsızlanma ve si
lahların azaltılmasını. Aksi halde Türkiye'nin savun
ması zayıflar. 

Sıcak denizlere ve geçitlere, petrole inen üç yol 
vardır: Boğazlar, İran - Türkiye hududu arası, (Ki 
Basra Körfezine en yakın kısımdır) bir de Sovyetle
rin Afganistan üzerinden Hint Okyanusuna 400 kilo
metrelik bir menzili kalmıştır. O halde bu iniş yol
larını Türkiye kontrol etmektedir. Hududumuza me
safesi 100 -. 300 mildir. En yakın Batı ülkeleri 1 600 -
4 80Q kilometre mesafededir. Bu avantaj Türkiye'ye 
çok büyük bir durum üstünlüğü sağlar, stratejik 
önemini daha artırır. Bu önemli ve nazik durumu 
çok dikkatli ve hassas değerlendireceğimizden şahsen 
eminim. 

Orta - Doğu petrolünün Sovyet kontroluna gir
mesi, müttefikler için olduğu kadar, Türkiye için de 
önem taşır. Ayrıca, bu alanlar Türkiye'nin birçok 
tarihî ve dinî, kültürel bağları mevcut olduğu gibi, 
Türk müteahhitleri de bölgede iş yapmaktadır. Bu 
bakımdan, bölgede barışın kurulması en büyük ar
zumuzdur. 

Tehdite karşı savunmaya gelince, herkes kendi 
ülkesini ve bölgesini savunmaktan sorumludur. 

Kalkınma plamnda harp sanayiinin anasektör 
olarak konması : 

Harp sanayiinin önemi hepimizce çok iyi anla
şılmıştır. Harp sanayii Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı Stratejisinde sektör olarak kabul edilmemiş 
ve dolayısıyla yer almamıştır; kanaatimce fevkalade 
büyük bir yanlıştır. Eğer askerî yönden sakıncaları 
yoksa, yıllık programlarda da bu yanlışın mahzurla
rının kısmen önlenmeye çalışılması da mümkün ol
mamıştır. Bunun için hazırlanmakta olan Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plamnda-, harp sanayiinin anasektör 
olarak yer alması için teşebbüse geçilmesi uygun olur 
düşüncesindeyim. 

İki yönlü alış veriş : 
Sayın özgöker de konuya temas ettiler. Görüyo

ruz ki, durmadan biz dışarıdan zor kazandığımız dö
vizi vermek suretiyle bazı şeyler alıyoruz. Halbuki 
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bunu birçok ülkeler karşılıklı, iki taraflı gidiş geliş 
şekline getirmişlerdir. Almanlar havadan erken gö
zetleme sistemioi kabul ederken, Amerika'da Leopar 
tanklarını NATO tankı kabul etmiştir. Belçika F - 16' 
yi alırken, Amerika da ufak çaplı silahların NATO 
silahı olduğunu kabul etmiştir. 

Bu bakımdan döviz ödemesinde tek taraflı değil, 
daima alışveriş yapmak suretiyle bu açığımızı kapa
mamız uygun olur. 

Türkiye açısından Çevik Kuvvet : 
Sayın Bakanımız konuya çok iyi dokundular. Ko

nunun iki cephesini görüyorum : Türkiye'deki tesis
lerin kullanılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kat
kısı. Bunun her ikisinin de doyurucu cevapları ve
rilmiştir. 

Ben konuyu başka bir yaklaşımla izah edeceğim: 
ihtiyaç yönüyle. Doğu Anadolu'da yeni yapılan, ge
nişletilen veya onarılan havaalanlarına gelince, hava
daki bir Türk pilotunun veya sorumlu bir Türk ko
mutanının Türkiye'deki havaalanı ihtiyacı hususun
daki fikirlerini veyahut da bir istihbarat subayımızın 
karşı tarafta ne kadar var, bizde ne Kadar var muka
yesesini bilmiş olsalardı bu yapılan... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz doldu efen
dim, bağlayınız. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

4. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü 
münasebetiyle Kahraman Türk Ordusuna ve O'nun 
değerli komutanlarına Danışma Meclisinin şükran, 
takdir ve güven duygularının iletilmesine dair öner
geler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisi üye
lerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı duyduğu son
suz sevgi, saygı ve takdir hislerini ifade eden aynı 
içerikli önergeler vardır. Takdir buyurursunuz ki, 
bu önergeler yalnız imza sahibi arkadaşlarımızın de
ğil, tüm Danışma Meclisinin en derin ve en samimî 
hislerinin bir ifadesidir. 

önergeleri okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesi dolayısıyla Türk yurdu

nun savunmasında Türkiye Cumhuriyetinin korun
masında ve yüceltilmesinde büyük ve şerefli hizmet-

Yapılan havaalanları hakkında ihtiyaçtan doğan 
zannediyorum bu kadar tartışma olmazdı. 

NATO'nun yeni strtejisinin yeniden değerlendi
rileceği, yani yeni stratejisinin değerlendirileceği ha
berleri basında çıkmıştır. Her zaman olduğu gibi bu
rada da bilgili ve tecrübeli liderlerimizin ön plana, 
Türkiye'nin savunmasının ve millî çıkarlarının esas 
alınacağı şekliyle yorumlayıp, bu planı bu şekilde 
yapacaklarından eminim. 

Bütçe Komisyonuna ve Millî Savunma Bakanlığı 
ilgililerine teşekkür eder, 1983 Millî Savunma Bütçe
sinin hayırlı ve uğurlu olmasını ve kabulünü yüksek 
tasviplerinize arz eder ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın üyeler; Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bu Bütçenin bölümlerine geçme hususunu oyla

rınıza sunuyorum efendim. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Okutuyorum : 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

102 Millî savunma hizmetleri 450 000 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ler gören ordu - millet birliğinin temsilcisi Türk Si
lahlı Kuvvetlerine Danışma Meclisinin şükranlarının 
duyurulmasını arz ve rica ederiz. 

Hamza EROĞLU Adnan ERSÖZ 
Zeki YILDIRIM Mahir CANOVA 

Güngör ÇAKMAKÇI 

Danışma Meclisi Yüce Başkanlığına 

Yüce Milletimizin bağrından çıkan, yurdumuzu 
sürüklendiği iç savaş eşiğinden kurtaran, konumu iti
barıyla ateş çemberi içinde bulunan ülkemizin ko
runmasında güvence kaynağımız olan hiyerarşik emir 
ve komuta zinciri içinde, komutanlarına, milletine ve 
Yüce Ata'mızın ilkelerine bağlı olan Ordumuza, Büt
çesinin kabulü dolayısıyla Danışma Meclisimizin tak
dir ve minnetlerinin iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan GÖKSEL Halil GELENDOST 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyetinin ebedî koruyucu ve kol
layıcısı, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savu
nucusu, Şanlı Türk Ordusu mensuplarına 1983 Yılı 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü münase
betiyle Danışma Meclisinin şükran ve bağlılık duy
gularının iletilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ali Dikmen 
Mustafa Alpdündar 
M. Utkan Kocatürk 

Nihat Kubilay 
Ahmet Sarp 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Aydar 
Zeki Çakmakçı 

S. Feridun Güray 
Aydemir Aşkın 

Fikri Devrimsel 
Mehmet Velid Koran 

Vahap Güvenç 
Hayri Seçkin 

ismail Hakkı Demirel 
Ethem Ayan 

Bekir Sami Daçe 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

E. Yıldırım Avcı 
Ali Nejat Alpat 

Sayın Başkanlığa 

Milletin sinesinden çıkan ve onun ayrılmaz bir 
parçası olan Silahlı Kuvvetlerimize bütün târih bo
yunca kazandığı zaferler ve son yıllarda ülkenin is
tikrar ve huzura kavuşmasında gösterdiği büyük ba
şarı sebebiyle yüce bir bilgi birikimi ortaya koyan 

ve büyük cesaret örneği veren Komuta Heyeti ile 
yiğit erlerine ve diğer mensuplarına, Danışma Mec
lisimizin Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabul 
edildiği şu anda takdir, duygu ve teşekkürlerinin ile
tilmesinin karar altına alınmasını saygı ile öneririz. 

Alâeddin Aksoy Süleyman Sırrı Kırcalı 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizi dış ve iç düşmanlardan kurtaran, karan
lık, tehlikeli ve anarşik ortamdan demokrasi düzeyine 
Milletimizi getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetle
rine, başta Mümtaz Kumandanları olarak bütün Si
lahlı Kuvvetlerimize, Danışma Meclisimizin sevgi, say
gı ve şükranlarının iletilmesine karar verilmesini say
gılarımızla arz ederiz. 

Muhsin Zekâi Bayer Sadi Erdem 
Rıfat Bayazıt 

BAŞKAN — Sayın üyeler; önergelerin tümünün 
kabulü hususunu yüksek oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliği ile ka
bul edilmiştir efendim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler; Millî Savunma Bakanlığı iBütçesinin 
görüşme işlemleri bu suretle bitmiş ve değerli oyları
nızla bu Bakanlık Bütçesi kabul edilmiştir. 

Devletimize, milletimize ve Ordumuza hayırlı ve 
uğurlu olsun efendim. (Alkışlar) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

D) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Günlük Programımızda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi vardır; baş
lıyoruz. 

Sayın üyeler; Kültür ve Turizm Bakanlığı Büt
çesi görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?... Hazır. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Bu Bütçe üzerinde sekiz üyemiz söz almış bulun

maktadır. Sırasıyla okutuyorum efendim : 

«Mahir Canova, Tevfik Fikret Alpaslan, Mehmet 
Aydar, Mahmut Nedim Bilgiç, Paşa Sarıoğlu, Necip 
Bilge, Alâeddin Aksoy.» 

(1) 185 S. Sayılı Basmayazı 12.11.1982 tarihli 13 
üncü Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Canova, buyurun efendim. 

MAHİR CANOVA — Sayın Başkan, değerli üye
ler, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve değerli men
supları; 

Kültür ve Turizm Bakanlığında bu yıl turizm pat
lamasına rastlanıp rastlanmadığını pek bilmiyoruz; 
ancak kültür patlaması işaretlerine sık sık tanıklık et
tik. Bunlardan en önemlisi diyebiliriz ki, bu yıl ilk 
defa toplanmış bulunan Kültür Şûrasıdır ve aynı za
manda bu kürsüde ve dışarıda en fazla bu dönemde 
«Kültür» sözünün konuşulmasıdır. 

Son zamanlarda bütçelerin belirli bir oranda zam
ları kapsayarak hazırlandıklarını görüyoruz. Ne var 
ki, bu zamlar hiçbir zaman köklü yenilik ve hamlele
ri geliştirici ve yükseltici hizmet düzenlemelerini ak
settirecek derecede yeterli değil. Ancak, insanoğlunun 
zamanın ağır koşulları içinde karnını doyurabilmesini 
hesaplayan rakamları temsü edebiliyor. Bu bakımdan 
da «Yeterli olmuyor ki; kısıntı yapıldı, bütçede açı
ğımız çıkacak» deniyor. Oysa senelerin birikimini 
kapsayan kültür açığımızdan feryat eden olmuyor. 
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İnsanlar karınları acıkınca ekmek istemesini bil
mişler; ama ruh susuzluklarına karşı kültürü akıl ede
memişlerdir. Bunalımlara girmişler, komplekslere ka
pılmışlar, huysuz olmuşlar; topluma karşı uyumsuz ol
muşlar, asi olmuşlar, anarşist olmuşlar. Bunlara se
bep, hep kültür fukaralıklarıdır. 

Daha bir hafta önce 10 Kasım gününün yası için
de Ata'mızı andık; hepimizi hüzne boğan, geçmişin 
derinliklerinden kopup gelen dokunaklı sesiyle atiye 
seslenişini bir kere daha radyolarımızdan dinledik. Şu 
sözlerini bir daha hatırlayalım : «Yurttaşlarım, az 
zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü 
temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan 
Cumhuriyettir.» 

Değerli arkadaşlarım sorarım size; o günün' uy
garlık düzeyinde yüksek Türk kültürüne vakıf ne 
kadar insanımız vardı ve o devir de hangi adın uygar
lık izlerini taşıyordu?... Herhalde daha o zamanlardaki 
kültürümüze Türk kültürü denmiyordu, Osmanlı'dan 
naklen gelen bir kültürümüz vardı ve bugün de za
man zaman devam etmektedir. 

Bugün UNESCO uzmanlarının oybirliği ile ka
bul ettikleri kültür tanımı şudur : «Kültür, bir in
san topluluğunun kendi tarihi gelişmesi hususunda 
sahip olduğu şuur demektir. Bu insan topluluğu, bu 
tarihi gelişme şuuruna atfen varlığını devam ettirme 
azim ve iradesini gösterir ve gelişmesini sağlar. Bir 
toplumda belirli bir zamanda mevcut olan bütün fi
zikî ve beşerî kaynaklardan optimum ölçüde fayda
lanarak bazı kültür ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
yapılan şuurlu ve kasıtlı işlerin bütününü kültür po
litikasını oluşturur. Bunun için, plan yaparken doğ
rudan doğruya kültürle değil, kültürün yayılmasını ve 
paylaşılmasını sağlayan vasıtalarla ilgilenmelidir.» 

Sosyal hayatın kalitesini toplumları oluşturan va
sıflı inasnların çoğunluğu yükseltir; bu bakımdan kül
tür vasıflı insan ölçüsüdür. Kültürün, medeniyet se
viyesiyle birlikte anlaşılması bilinen bir gerçektir. Es
ki uygarlıkların ekonomik ve sosyal hayatlarıyla kül
tür seviyelerini belirleme işlemi kazılarla, toprak al
tından çıkartılan korunması gerekli eski eserlerle sağ
lanır. 

Değerli arkadaşlar, Atatürk'ümüzün 1936 - 1937 
yıllarında söylediği şu sözlerle bir kere daha maziye 
dönerek, ileriki işlerimizde bize ışık tutmasını temen
ni edelim : «Ankara'da kurulan Devlet Konservatu-
varının müzikte, sahnede kendisinden beklediğimiz 
teknik elemanları süratle verebilecek hale getirilmesi 
için daha fazla gayret ve fedakârlık yerinde olur.» 

Millî kültür politikamıza kantitatif unsurları so
kabilmek için yaygın ve bayağı eğlence faaliyetlerini 
etkisiz kılacak bu konulardaki eğitim düzeyini sağ

lamamızın zamanı çoktan gelmiştir. Sanat inkılapçıdır, 
ama ihtilalci olamaz. İhtilalcilik sanatı araç olarak 
kullanır, sanatın altın zincirine yalancı halkaların ek
lenmesine yol açar; çağımızda örnekleri sık sık görül
mektedir. 

Ayrıca kabiliyetleri eğitimsiz bırakmak, mümbit 
tarlaların bahçıvansızlıktan ayrık otlarıyla dolmasını 
önleyemez. 

Sanat eğitiminde iki temel tutum vardır : Alaylı 
tutum ve davranış; müspet ilmin ışığında eğitim, okul-
culuk. Türk temaşa sanatlarında eğitime geçilme gi
rişimi Birinci Dünya Savaşının patlak vermesiyle çok 
kısa sürmüş; ancak sanat tarihimizde unutulmayacak 
sayfalar kaplamıştır. Cumhuriyet Türkiye'sinde eşsiz 
Atatürk'ün teknik eleman yetiştirme buyruklarıyla An
kara Devlet Konservatuvarı 1936 - 1937 yılında Cebe
ci Musikî Muallim Mektebi binasına sığdırılarak öğ
retim ve öğrenime başlamıştır. 

Atatürk'ün teknik eleman gereksinimi duyması öze 
anlam kazandırma ilkesinden ileri geliyordu. Çünkü 
bilindiği üzere bir eserin güzel sanat konusuna gire
bilmesi için, biçimle özün uyumundan güzellik duy
gu ve heyecanını vermesi lazım. Biçim teknik ve yön
tem işidir. Atatürk, özün yetenekli Türk çocuklarında 
varolduğunu biliyordu. Esasen bu Türk Milletinin için
de, tarihinde olan bir hasletti. Onun için Ata'mız Türk' 
ün tarihî vasfını ve karekterini anlatırken güzel sanat
lara olan aşkını da dile getiriyordu. 

Çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma ülkü
sü, öze olan inanç ve güvende saklı idi. Temaşa sa
natımız bu bakımdan cılız ve ucuz ölçülerle değerlen
dirilmeye terk edilmemelidir. Devlet, sanatın yalnız 
güzel ses ve sözlerle, sadece yakışıklı ve şık sanatçılarla 
hele sloganlarla ayakta tutulmasına gayret gösterenleri 
yaygınlaştırıcı faaliyetleri desteklememelidir. 

Temaşa sanatı başlangıcından beri yaratıcı hayal 
gücünü işler, duygu ve heyecanları körükler, düşünce
yi dehşet ve korku ürpertisi içinde olgunlaştırır, 
üzüntü ve hoşlanma verir, insanlar arasında ortak ve 
üstün değer ölçüleri sağlar, bilgi ve görgü ortamını 
meydana getirir, insanları arındırır ve aydınlatır. Kül
türün esaslı bir unsuru olan güzel sanatlar, insanlara 
ekmeklerinin katığını sunar. Bu katık ruhumuzun gı
dasıdır. Böylesine önemli bir işlevi olan güzel sanatlara 
temelinden eğilmeliyiz. 

Eğitim konusunu önce üç grupta toplamak düşünü
lebilir. 
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Birinch grup; sanat okullarını nitelikleriyle, teşki
latlarıyla, müfredat programları ve öğretim kadrola-
rıyla yeniden ele almak; telif ve çeviri okul kitapları 
hazırlatmak. 

Sanat eğitiminde 2 ayrı amaç gözetilmektedir. 
Daha doğrusu bizde bu 2 amacın gerçekleştirilmesi
ne ihtiyaç vardır. 

A) İcracı ya da uygulayıcı yetiştirmek; yani ke
mancı, kornocu, obuacı, tiyatro, opera, bale sanat
çısı vesaire gibi. 

B) İcracıları yetiştirici öğretmen yetiştirmek. İc
racıların yetiştirilmesi doğrudan doğruya üniversite 
kuruluşları içinde olamaz. Yüksekokullar çerçevesin
de ancak temelden yetişenler arasından uzmanlıklar
la ele alınabilir. Kuruluş amacı icracı yetiştirmek 
olan konservatuvarlar üniversite camiasına sokuldu. 
Oysa icracı yetişmemiş olanlardan uzman yetiştirmek 
zordur. 

Üniversite eğitimi ise icracı müfredatına girişe-
mez. Ellerinde bu konuda profesör ve doçent de yok
tur. Buna göre uzman ve öğretim üyesi bile çıkar-
tamaz. 

1. Eskiden icracı yetiştirmek amacıyla kurul
muş bulunan konservatuvarlar YÖK camiasına alın
makla icracı yetiştirme niteliğini de, amacı saptırıl
dığı için yitirilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

2. Genel eğitimde öğrencilerin kültür alanındaki 
yeteneklerini deneyip bulma imkânlarından yoksun 
oldukları ortadadır. Okullarımızda öğrenciler sadece 
bilgi küpü işlemini görürler. Boş vakitlerini sporla 
değerlendirircesine değil; ama ciddî bir gereksinme 
olarak okullar kültür kulüplerine kavuşturulmalıdır
lar. Resim, müzik, edebiyat ve sanat tarihi dersleri, 
kültür kulüplerinde uygulamalı, belki de emekli ve» 
ya öteki sanatçıların tecrübelerinden yararlanma yolu 
aranmalıdır, öğrencilerin çoğu kendilerini zorlaya
rak bilgi dallarında meslek seçmek zorunda bırakılı
yor. Eğitim sistemlerimizde kültür dallarına yetenekli 
olabileceklere kendilerini deneme fırsatı bile verilmi
yor. Bu konularda yardımcı kitapların yaygın eğitim 
programlarına sokulması gereklidir. 

3. Bilimsel ve yüksek seviyeli temsil ve icra grup
larını destekleyerek, sanatın ilmini yayarak seyirci 
eğitmek ve yetiştirmek. Devletin özel tiyatrolara yar
dımı nakti değil ayniye çevrilirse daha yararlı sonuç
lar almak ihtimali vardır. 

Bina temini, kira ödemeleri, temsil ve kadro gi-
sız baleler düşünülemeyeceğine göre, rejisörsüz tiyat
rolara, kültür faaliyetlerine abone olma alışkanlığını 
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teşvik, bu kuruluşlara sosyal ve kültürel hizmet götür
me karşılığı ufak bir kesinti ile bağlanabilir. 

4. Eski Halkevleri binaları bir vakıf içerisinde 
derlenip, toplanıp kültür merkezleri haline getirilebi
lir. özellikle taşralarda bütün tiyatroların sıkıntısı 
bina yokluğu ve yetersizliğidir. 

5. Vakfın içerisine sokulacak, bir türlü çıkartıl
mayan bölge tiyatroları kanunu çıkartılarak bu ku
ruluşlara belediyelerin de katkıları sağlanarak işler
lik kazandırılabilir. Kültür hizmetlerinden belediye 
rüsumu muaf kılınmalı; bu rüsum zaten belediyelere 
sürekli bir kazanç kaynağı değildir. Kültür konula
rında belediyeler kayıtsız bırakılmamalıdır. 

6. Tiyatroların icracılık sanatı yönünden kaliteli 
temsiller verebilmeleri, rejisörlük müessesesine veri
len önemle belli olur. Şefsiz, orkestralar, koreograf-
sız baleler düşünülemeyeceğine göre, rejisörsüz tiyat
rolar da çağdaş sanat anlayışı içinde akla gelemez. 
Rejisörler tiyatroların kurmayları ve eğitim başlarıdır. 
İcracılık üstüne kurulmuş ayrı bir uzmanlık dalıdır. 
Bu anlamda bizim resmî tiyatrolarımız bile konunun 
nezaketine eğilmiş görülmüyor. İcracı, sanatçı kadro
ların rejisörlük görevlerinde kullanıyorlar. Böylece 

* 
icracılar bir bilimsel otoriteyi tanıyamamışlar, ge
rektiği gibi çağdaşlaşamamışlardır, 

BAŞKAN — Sayın Canova, süreniz dolmuştur, 
bağlayınız efendim. 

MAHİR CANOVA — Hemen bitiriyorum. Te
şekkür ederim. 

Diğer uygulama alanları: 
Ülkemizde başka memleketlerde eşi emsali görül

meyen antik açık hava tiyatroları kurtlara, kuşlara 
mekan olmaktadır. Buralarda mevsimine ve ürün za
manlarına uyularak festivaller düzenlenebilir, çeşitli 
kültür çalışmalarına fırsat kazandırılabilir. Bu festi
vallerde ürün borsaları kurularak kültürün paylaşıl
masına engel sayılan ekonomik ve psikolojik sebep
ler ortadan kaldırılabilir. 

Kırsal bölgeler sosyal ve kültürel hayatın öksüzlü
ğü içindedir. Buralarda panayırlar ve bayramlar, ge
leneksel seyirlik oyunları ve folklor çalışmalarıyla 
zenginleştirilmeli ve geliştirilmeli; ancak yerel heye
canlar, millî ve ortak değer, ölçülerine yaklaştırıl* 
malıdır. 

Kültür Bakanlığı yalmzca sergiler açmak, toplan
tılardan temsilciler bulundurarak yararlanmak ve ki
tap bastırmaktan öteye geniş faaliyetlere girişebilmek 
için yeni güçler, yeni teşkilat ve kanunlarıyla bölüm
lerini tamamlamış olarak devlet kuruluşları içinde ye
rini almalıdır. 
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Sözlerime burada son verirken, Sayın Kültür Ba
kanımdan izninizle Sayın Başkan 2 soru sormak is
tiyorum. 

Bilindiği, gibi, kamu sanatçılarına, devlet sanatçı
larına devlet teşvik amacıyla günün koşullarını kar
şılamak üzere yardımda bulundu. Daha bu sabah bir 
sanatçı hüzünlü bir sesle bendenize telefon etti, «40 
yıllık sanatçıyım, 2-3 yıllık sanatçılar benden daha 
fazla bu devlet yardımından yararlandırıldı» dedi ve 
neredeyse ağlayacaktı. Oysa tahmin ediyorum ki dev
let, sanatçıların yüzünü güldürmek için bu yardımı 
yaptı, onları ağlatmak için değil. Acaba bu sanatçı
lara yapılan bu yardım hangi kıstas ölçüleriyle yapıl
dı ve herkes bundan tatmin edildi mi?.. Tatmin edil
mediyse metotlarda, kıstasda, ölçülerde bir hata yok 
mudur?.. 

İkincisi, bu yardımdan kalma Marttan beri birik
miş ödenekler var. Kültür Bakanlığı kuruluşu içinde 
bazı kuruluşlar bu ödenekleri ödedi, bazıları ise tutup 
ödemiyor. Sebep?.. Ya ödeme ölçüleri veya ödeme 
kuralları bütün kuruluşlarda birdir yahut değildir. Bu 
ayrıcalık nereden geliyor?.. 

Bu 2 soruya da cevap verdikleri takdirde memnun 
olacağım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı saygıla
rımı sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canova. Bu 
suretle sorularınızı da sormuş oldunuz efendim. 

Sayın Alpaslan... Yoklar. 
Sayın Aydar, buyurun efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesini görüşürken 

üzerinde durmak istediğim konularda daha etkili 
. açıklamalarda bulunabilmek bakımından Sayın Mali

ye Bakanının Yüce Kurulumuza sunduğu konuşma
sından bir iki bölümü arz etmeyi uygun görüyorum. 

Sayın Bakan, Hükümetimizin Programı çerçeve
sinde 1983 yatırım programının da aynı esaslara bağ
lı olmak kaydıyla düzenlendiğini ve 1983 Malî Yılı 
Bütçesinin de bu anlayış içerisinde birtakım önce
liklere yer verdiğini belirtmişler ve şöyle demişlerdi. 

«1983 Yatırım Programında kamu sektörü olarak 
Devletin asli görevleri ile doğrudan ilişkili, devlet 
eliyle verimli olarak çalışabilecek tarım, sanayi ve hiz
metler sektöründe topyekûn gelişmeyi sağlamaya yö
nelik ve ihracat potansiyeli olan yatırımlar ile mev
cut kapasiteyi daha verimli kullanmayı sağlayacak 
rehabilite edici, darboğazları giderici yatırımlara , 

ağırlık verilmiştir. Genel olarak programa mecburiyet 
olmadıkça yeni projeler alınmamıştır.» Sayın Maliye 
Bakanı bunu dedikten sonra, özellikle madencilik 
sektörü içerisinde enerjiye, kamu sabit sermaye ya
tırımları açısından % 23.8 ağırlık verildiğini, ikinci 
sırada yatırım tahsislerinde ikinci büyük pay olarak 
da 19,2 ile ulaştırma, haberleşme sektörüne; yani 
1983 -1993 yıllarını kapsayacak şekilde yapılmış 
Ulaştırma Ana Planının uygulanmasına tahsis biçi
minde bir yüzde pay ayrılmış olduğunu, üçüncü sı
rada ise imalat sektörüne % 16,3'lük bir pay ve tu
rizm sektöründe de öncelikle altyapı tesislerinin ge
liştirilmesi şeklinde bir yaklaşım, bir görüş ortaya 
koymak suretiyle konuşmalarında turizme bu biçim
de bir yön vermişlerdi. Aynı konuşmada % 11.3 pay
la da tarım sektörü yeralmakta idi. 

Hükümetin ana faaliyetleri şeklinde elimize geç
miş bulunan bir dokümanda Kültür ve Turizm Ba
kanlığının 1982 yılında başladığı, 1982 yılından önce 
başlanan ve yine 1982 öncesinde başlanıp, 1983'de 
tamamlanacak olan ve diğer yıllara sarkabilecek bir
takım yatırımlarından söz edilmekte, bu meyanda 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Anonim Şirke
tinin de birtakım yatırımlarından burada söz edil
mektedir. 

Benim bu aşamada üzerinde önemle durmak iste
diğim husus, Turizm Bankasının yatırımlarında bazı 
çok çarpıcı ve dikkat çekici hususların yeralmakta 
oluşudur.. örnek vereyim. İçme ve kullanma suyu 
hattı inşaatı diyor, yeri Kemer Antalya. Başlama 
ve bitiş tarihleri veriliyor, 1.2.1979 başlama, 21.1.1982 
bitiş. Proje tutarı 63 098 642 lira. 1979-1982 döne
minde % 100 realize edilmiş olan bu projenin top
lam nakdî harcaması yani kümülatif harcama mik
tarı ise 167 900 000 Türk Lirasıdır; yani burada 104 
milyon liralık bir artış sözkonusudur ilk projeye na
zaran. Bunlar yapılmış olan ihalelerde ilk değerlen
dirme aşamasındaki hataların ve ayrıca da zaman 
içerisinde enflasyonist gidiş nedeniyle artan birim fi
yatların yansımasından başka bir şey değildir. Bu iti
barla turizm sanayiinin Türkiye'de gerçekleştirilebil
mesi ve Türkiye'de gayri safi millî hâsıla içerisindeki 
yerini mutlak surette koruyabilmesi için 1983 Yılı 
Bütçesindeki bu yaklaşımı ben Türk turizmini geliş
tirici değil, baltalayıcı bir girişim olarak mütalaa et
mekteyim. 

Verebileceğim örnekler çoktur; ancak zamanımı
zın darlığı nedeniyle de burada bu kadar bir örnek 
vermekle yetiniyorum. 
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Turizmi işletmeciliğimde yine Hükümetin anafaial'i-
yetleri içlinde .yer almış bulunan ve dikkat çekici 'bir 
hususu da b»i 1'gfill'erüfl̂ iiZîeJ sunmaktan kendilmi alıkoya
mıyorum. Bunu ıdüa ıturizm işletaıieoiliğiınıim; yani faa
liyetlerimin beli ıbir aşamada başarısız. gibi görün-
rnıekte is© de, bunun etkili faktörünün zannediyorum 
ki tespit edilmiş olan yüksek fiyatlaırdadır. Bum'lar 
Tuniızım Bankasına ait işletmelerdir, Ikâr - zarar he
sabı 'itibariyle ortaya konulmuştur ve atıl kapasite-
mlim kulılamdırılaımamMş almaşlının fcayi'tlarına işaret et
mek balkanımdan örmeği veriyorum, İşletmenin adı 
Abant, oda doluluk oram ı% 56, kâr 6 973 141 TL. 
'% 56 dolu bir kapasite '% 44 gibi 'bir atıl kapasite
yi beraberlimde getirdiği hallide yuvarlak rakamla 
7 milyonluk bâr Ikâır söz konusudur. Oysa dolu bir 
kapasiteye yöneliş birçok faydalar getirmiş olacak
tır. Zina buradaki tespit edilmiş olan fiyatlar, isti-
ralhat etmek, dMenımek isteyen insanlarımızın ger
çekten ödeme gücünü aştığı içlin buralardan yarar
lanma söz konusu olamamaktadır, rakamlar bunu 
göstermektedir. 

Sayım Başkam, değerli arkadaşlanım; 

Turizmi Türkiye^de zaıman zamıam «Atan yumurt
layan tavuk» diye nitelendirilmiş ve Türkiye'nin dış 
ödemeler dengesinin korunalbiiımıesa için, hatta Iko-
rumadaın da öteye Türkiye'ye döviz teımün edebilecek 
en güçlü bir kaymak şeklinde mütalaa edilmiştir. 
Ancak, 12 Eylül öncesindeki Türkiye'mim santiarı dış 
turizmlim gerçekten önceki yılara onanla hareketli gö
rünümünü yansıtmamıştır. Bunun bu şekilde oluşu
nun sebepleri Yüce Meclisçe bilimmıdk'tedlir. Ancak, 
Tüfkiıye'mim temelde bir turizm politikasımın." bütün 
hatlarıyla korunım'aımıış olduğunu son 1983 Yılı 
Bütçesinde çdk liıyi 'bir şekilde görebilmekteyiz. 

'Ben uluslararası düzeyde 'birtakım 'bilgileri sum-
nllalk suretiiyle 1983 Malî Yıllı Bütçesiyle 1982 Malî 
Yılı Bütçesinde de 'aynı tekrar vardır, bu hatadan 
süratle dönülmesi lazım geldiğime işaret etmek is
tiyorum. İhracat seferberliğine başvurduğumuz bir 
dönemde iç piyasadaki sakıntılara, para - kredi du-
rumumdakıi bütlün zorluklana, sanayi sektöründeki 
darboğazlara rağmen artmış olan döviz rezervleri
nim muıtlalk surette ibedei önümüzdeki ibıimkaç yıl içe
risinde acı sekilide ödenecektir. Sağlam kaynaklara 
baP'amablecek 'bütçeler ancak Türkiye gibi fevkalade 
zengin ıturizm kaynakları var olan ülkelerde daha da 
değer kazanmaktadır. Yapabileceğimiz uzun vadeli Ve1 

fakat ciddî turizm planlaması ile Türkiye'yi çok ileri 
noktaya götürme imkân dahilindedir. Ancak, enflasyo- | 
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mum ki, ilk konuşmamada da bunun üzerinde özel
likle durmuştum, onun prensiplerinden vazgeçmemek 
ikaydryffla 1983 Yılı Bütçesim'e tunizm bakımından 
çok daha geniş 'bir yatırım imkânı söz konusu edüle-
'biılkdii, gelecek 'yıllarda . yakın 'bir tehlike olanak 
karşımıza çıkacak alam dar boğazları aşabilmek ba
kımımdan; bu yapılmamıştır ve büyük ıbir hatadır 
kanıımca. 

Sayım Başkanım, sünemin dolmak üzere olduğunu 
biliyorum. Ben izmimizle bir - ilki ananokıtaya daha 
temas etmek istiiyondum; faikat fevkalade dar bir 
zaman. 'Bu Mbanla affınıza sığınarak, hoşgörünüze' 
dayanarak çok Ikısa 'bir bilgi daha vermek işitiyorum. 

(BAŞKAN — Süreniz doldu Sayım Ayd'ar, lütfen 
bağl'ayıimız, 

MEHMET AYDAR — Türkiye'de yabancı tu
ristin ifcalîış süreleri, bıraktıkları döviz miktarı,' Fran
sa'dan sonra ilkimci sırada gelmektedir. 'Bir yabam-
cı 'turisttin Fransa'da kalma isteği, arzusu ve kesin
leşmiş olam durumu 8,2 gündür. Türkiye'de ise bu 
6,1 gündür. Keza günlük ontalaima harcama açışım
dan biz gene önsıralanda yer almaktayız; yine .ikin
di şifada yer almaktayız. Yunanistan 46,4 dolarla bi
rinci sırada gelmekte, Türkiye 27,6 dolarla ikinci sı
rada yer alm'alfctadır. Ancak, sıkıntımız inedir?... Sı
kıntımız sürekli bir turizm sirkülasyonumun sağlana-
m'amış olmasıdır ve dolayısıyla artyapımım da, demin 
İfade öttiğim esıas içenisimde öiddlyetlle ele alınma
mış olmasıdır. IBu, Türk turizmi ve Türkiye'nin dö
viz kaymaklarına yaıkliaşım balkıımımdaın büyük bir 
noksandır. 

Sayım Başkanımı, izninizle söyleyeceklerim çok; 
fakat zamamnmız dar. 'Bir anamakta'ya temas etmek 
isliyorum, o da Türkiye'min tanıtılması konusudur. 

Turizmim geliştirilmesi ve tanıtılması hususunda 
Kültür ve Turizm Bakanlığınım litgilli ibölümüne 10,5 
milyar lira para konulmuştur. Devlet Tanıtma Müs
teşarlığı, Kanun Kuvvetinde Kararmamı© ile Bakan
lar Kurulu taraflından kurulmuştur ve Medlisirnize 
de sevkedilımişitiir bu husus Onun da, bütçesi 40 mil
yon ıliradır. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün Bütçesi içe
risinde enformasyon hizmetlerime 1,3 mil'yar lira ay
rılmıştır. 

.Şimdi, ilk bakışta Türkiye'nimı taruıtaıa hizmetleri, 
enformasyon hi'zmetleri içki' bir kaymak tahsis edil
diği zaımam üç anıanoktaıda ıbir dağınıklık göstermek
tedir. Bu hususu ben çözümieyamedfim, Sayın Baka
nımız Hükümetin bu nokradaki yaklaşımını lütfeder 

| açıklarlarsa 'isabet kaydetmiş olacaktır. 
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Son 'bir (ifadem; Karafcaya ve Atatürk Baraj jgöl-
leri ağımda kalacak tarihî eserlerim kurtarılması içtin 
ımut'lak suretle tmiillî bir seferberlik ve milî manada 
çok büyük bir yaklaşımla konunun üzerine gitmek 
lazımı geldiğimi ifade eder, hepinize en derin saygı
larımın arz ederim efendim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Aydar. 
Sayım. Bilgiç, 'buyurunuz efendim. 

MAHMUT NBDÎM BİLGİÇ — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, Sayın Bakan., değerli yömeticliler; 

Kjü/Dttütr ve Turizm Bakanlığınım birleştirilmesi bir 
yılını doldurımakıtadıır. Bu. uygulama yapıldığı zaman 
doğrusunu söylemek gerekirse isabeıtli bir karar ol
madığı fûkri kamuoyunda olduğu gibi bende de hâ
ildim kanaat idi; fakat zaman gösteriyor iki uyum
suz gibi görünen kültür ve turizm sektörleri 'başarılı 
yöneticiler dinde olumlu ve fedakârca çalışmalarla 
bakanlığı bir bütün haline getirmiş ve en iyi hizme
ti verebilmektedir. 

Değeri 'arkadaşlarım, hen bakanlığıimızın kültür 
bölümü üzerinde bir nebze durmak istiyorum. 

Bir milletli mıillet yapan, millet olarak ayakta tu
tan maddî ve manevî unsurların başında herşeyden 
önce o milletin kül'türü gelir. Millî (kültür, milleti 
meydana getiren fentlerin ortaklaşa sahip bıılundu-
ğu her çeş/'tt bilgi ve ilgiyi, değer hükümlerini ve öl
çülerimi, düşünce, görüş ve davranış şekillerimi, ge
lenek ve göreneklerimi, sanat ve hünerlerini içine alır. 
Onu diğer milletlerden ayırt eden maddî ve manevî 
değerlerin hiır 'bütünü zaman içinde kendisime has ya
şama tarzıdır. 

Kültürün muhtevasında dil vardır. Blir milletin 
müşterek dilli tmıillet bütünlüğü içinde en önemli bık 
bağdır. Dil Zaman içinde geliştirilmeli, zemgimleşti-
ıDlmielli; fakat hiçbir- zaman yozlaştınlmanıalıdıır. 
Milletin mazislyile olan 'bağı koparıllmamalıdır. 

Kültürüm muhtevasında din vardır. Millet bütün
lüğü içerisûnıde Ibir inanç birliğidir. İnançsız bir top
luluk, ımljtot olamaz, 

Kültürün muhtevası içerli'simde millî a'hıl'alk vardır. 
Fertten 'aileye, aileden cemiyete, saygı ve sevgiye da
yaman sağlam bir yaşama düzeni sağlar. Vatandaşlık 
münasebetlerinde iyiyi, doğruyu ve güzeli kaynaştı
ran denge ahlaktır. 

Milletli ımilıeit yapan 'bu maddî ve manevî unsur
larım ıbir ahenk içinde kaynaşimasıyla bütünlüik arz 
eden, adına kültür dediğimiz 'bu özel yaşayışları ve 
milletim itarihimdem süzülüp gelen gelenek ve görenek
leri, vatan sevgileri, hürriyet ve listiklal1 duyguları, 

müşterek sanat ve hümerieri, folkloru, millî değerle
ri, duyuş, düşünüş ve ifade ediş tarzıyla millî kül
türün özünü teşkil eder ve bu milletin karakterimi 
meydana getirir. 

Dünyanın çeşiıtli kültürleri arasında Türk kültü
rünün müstesna Ibir yeri vardır. Bu kültür binlerce 
yıl Türk toplumunu millet olarak ayakta tutmuştur. 
Bu tarihî oluşum içinde millî kültürü rnıeydama ge
tiren değerlerden biri Shımal edildiği takdirde mil
let bütünlüğü zedelenmiş olur. Yüce Atatürk: «Mil
lî kültürünü kaybeden milletler 'başka milletlerin esi
ridirler» ifadesiyle açık bir gerçeği ortaya koymuş
tur. 

Değerli arkadaşlar, hızla ilerleyen ve1 sosyal çal
kantılar içinde bulunan medenî dünyaya ayak uy
dururken, milî benlliğimiizi yitirmemek, millî kültü-
rümüzdem kopmamalk, aksine milî kül'türü sağlam 
ıtemeller üzerine yerîeşıfcirımek gerekir. 

îîşte, Kültür ve" Turizm Bakanlığı yukarıda izaha 
çalıştığım millet içim önemli olan mliiî kültür bütün-
ieşmesimi ilmî 'bir termele oturtmak içlim Millî Kültür 
Şûrasını toplamış ve hu şerefe nafol olmuştur. Şûra 
çalışmalarında çolk olumlu ve önemli kararlar aılın-
mıştır. Temennimiz millet hayatında önemli büyük 
olacak bu kararlarım uygulamasının ve sonuçlarının 
alınmasıdır. Bakanlığım'izı 'bu olumlu çalışmalarından 
dolayı kutlamak isterim. 

Bakanlığımızın yayın hizmetlerine ağırlık vere
rek halka ucuz kitap okuma imkânı verebilmelidir; 
gerekirse bu önemli hizmetin yerine getirilebilmesi 
içim kâğıt Devlet tarafındam sübvanse edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine kültür çalışmaları içe-
. risümde son 'ilki yılda çok olumlu çalışmalardan Gü

neydoğu ve Doğu illerinde Kars, Elazığ, Adıyaman 
müzelerinin açılması ve hizmete konması, ayrıca uzun 
yıllardır birçok tarihî eserin dışarıda kalmasına se
bep olan Diyarbakır (MüzesinÛn başlam'ası ve çolk 
kısa bir zamanda hizmette giırmıesinlim açııManmasını 
(müjdeli bir halber olarak söylemek isteriım. 

Yüne Haran'dalki dünyanın en eski üniversitele
rinden birinim yer aldığı ve ilk yazı Simimin öğreni-
mimıim yapıldığı kalıntıların restorasyon çalışmalarına 
da başlanacağı bu arada Bakanlık tarafından açık
lanmıştır. Bunlar da Bakanlığım eski eserlerle ilgili ola
rak yaptığı çalışmaları gösterir birer delildir. 

Bakanlığımızın yayım hizmsüerimdem bahsettikten 
sonra, turizm alanında iki yıldır çok olumlu çalış
malar yapmış ve büyük mesafeler katedillmişitir. 

Raporumuzda da takdimi ettiğimiz 'gibi, Bakan
lığın projeleri raporumuza eklidir ve planlı ve prog-
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ramlı 'bir yatırım projesi söz konusudur ve bunların 
içerisinde en önemli olanı Güney Antalya Projesidir. 
Bunun üzerinde Bakanilığımıiz çok büyüık ve" dikkatli 
bir çalışma içerisindedir. Bunlar biran önce realize 
edilmeli, ülkemizin turizmi darboğazını aşabilmesi 'için 
ve ileride çok büyük yardımları olacak ıkomakliaima 
teslislerinim, ulaşım meselesinin giderilmesi içlin Tu
rizm Bakanlığınnn diğer bakanlıklarla koordineli ça
lışmak suretiyle bu darboğazları aşırması mutlaka zo-
ru'nlüdur. 

Turizm Teşvik Yasası son derece olumlu bir Ya
sadır ve getirmiş olduğu teşviklerle modem manada 
fconaklaıma tesisleri yapılmaya başlanmıştır. Geîrek 
Devletini yapmış olduğu projeler, gerekse şahıslara 
Turizm Bankası vasırasıyi'a çoık olumlu bir şekilde 
venilen krediler yardımıyla çok güzel konaklama te
sisleri yapılimıaktadır. ©unlar da ileride turizm darbo
ğazının aşııknasına büyük faydalar getirecektir. 

Yinıe önemi görülen ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığının üzerinde çalışmakta olduğu, yabancı ser
mayenin Türkiye'ye çekilmesi ve taıiarn alanına ya
tırım yapması için büyük çalışmalar içerisinde oldu
ğu da tespitlerimiz arasındadır. Bunlar da inşallah 
çoik kısa bir zaman içerisinde realize edilecektir. 

Dünya çapında tarihî bir abide olan Adıya-
ırnan - Nemrut Dağı Harabeleri, dünyanın sayılı ta
rihî kalınıtılarındianıdır. Dış dünya buraya çok rağ
bet etmektedir. Yalnız, gerek konaklama tesisleri
nin yok denecek kadar az olması ve bunun dışında 
dlaha önıeımlıisi ulaşımı imlkânınm bulunmaması, yani 
ulaşımın sıon derece sıkıntılı şartlarla yapılabilmesi, 
dünyanın çeşitli yerlerimden gelen turistlerin buraya 
ulaşmasını engdılemefctediir ve gelecek turist sayısını 
azaltmaktadır. Bu ise her yıl astronomik rakamlara 
Varan döviz kaybının sebebidir. Külitür ve Turizm 
Bakanlığımızın konunun üzerinde önemle duracağına 
İnanıyoruz. Çünkü bu bir millî meselledir, Dış turisti 
buraya celbötmek, döviz darboğazını aşırmak için 
çok büyük ibir rnıeta eliımıizdödir. Bunu kuşanmama 
gibi bir şanssızlığa duçar oimlamak (için bu imkânı 
biran önce realize edip, hatta daha büyük imkânlar 
ayırarak burada birtakım teleferik gibi sistemler yap
mak suretiyle bu ulaşıımın sağlanması için değişik yol
lar aranabilir. Bu kaynağın da üzerinde durulacağını 
ümıit ediyorum. 

IKülİtür 've Turizm Bakanımın ve yöneticilerinin 
olumlu çalışmalarını Yüce Meclıisinıizde belirtmeyi ve 
kendilerini kutlamayı bir vazife biliyor, 1983 MaıM 
Yılı (Bütçesinin ülkemize ve (Bakanağımıza hayırlı 

olmasını diliyor, Heyetinize saygıliar sunuyorum 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgiç. 
Sayın Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; Sayın Balkanımız ve Bakanlığımızın men
supları; 

Sözlerime başlamadan önce hemen ifade edeyim 
ki, 'ben bir turizm uzmanı değilim, yalnız eskiden be
ri turizm konusuna 'ilgi duymaktayım ve turizmle 
ilgili bütün yazıları yayınlan takip etmekteyim. Bun
dan da bir sonuca varıp, pratikte acaba 'biz, bu sa
dece merak değil de aynı zamanda ülkemizin sosyal 
iımıajmı ve özelliklerini de sergilediği içim, turizm ko
nusunda bugüne kadar devam eden hem faaliyetleri 
imkânlar ölçüsünde takip etmekteyim, hem de bun
larla ilgili yazaları takip etmekte, gelen turistlerin 
görüşlerinin ne olduğunu, bizim eksikliklerimizin ne 
olduğunu mukayese etmek suretiyle bundan bir so
nuca varmak suretiyle, kendi düşüncelerimi burada 
arz etmek 'istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, bu konuda yıllardır süren 
görüşler, beyanlar yapılmaktadır. Bazen kızıp ken
dimizi suçluyoruz, bazen de gelmeyen turisti veya 
bunların ülkelleriıni... Bunların hepsini, gerçekte bu 
sahada başarılı olamamamızın bir gerekçesi alarak 
anlamak ve karşılatmak 'gerekir. 

>Biz, her yıl ortaya kendi gönlümüzden geçen 
bir turizm patlaması sloganını atarız. Bazen şu fut
bolda veya başka bir spor dalında ortaya attığımız 
bir iddia gibi. Şanslı isek, galibiyet almışsak, kendi
mizi göklere çıkarırız; aksi olunca da bir suçlama 
yoluna gideniz ve bir suçlu ararız; ama halta ve ek-
siklüıklierimizıi bir türlü görmek istemeyiz. 

Ancak tabiatıyla turizmde 'İşi, gerçekleşmesini 
istediğimiz birtakım özlemlerle götüremeyiz. Çünkü, 
turizm her işte olduğu gibi, bir arz ve talep sorunu
dur. O hallide, gereken ölçü ve kalitede hizmet sun
masını yerine getirmeden talep yaratmak mümkün 
değildir. 

Bugün bütün dünyada, artan fiyatlar dolayısıy
la, turist, minimum bir masrafla maksimum hizmet 
istemektedir; kaliteli bir hizmet istemektedir. Daha 
açıkçası, verdiğinin karşılığını almak istemektedir. 

Şimdi bu açıdan, ülkemizin tarihî ve kültürel de
ğerlerini gösterme yanında, turiste vereceğimiz hiz
metlere döndüğümüzde birçok eksikliğimizin oldu
ğunu da görürüz. Bunları tamamlamadan, yıllardır 
1 ilâ 1,5 milyon turistin ötesine geçmeyen ve de ge
liri 300 ila 350 milyon doları aşmayan bir turist ge-
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lirinden başka herhangi bir baştan göstermemiz müm
kün değildir. 

Bunun içinde önce eksikliklerimize bakalım. Bun
lara baktığımız zaman, bir defa Türkiye'de hepimi
zin de bildiği gibi, altyapı tesisleri, yani ulaşım, su, 
yol, elektrik, komünikasyon gibi birtakım eksiklikle
rimizin olduğunu görmekteyiz. 

îkincisi, verilen hizmetin kalite ve yeterliliğinin 
tatmin edici olmayışı. 

Üç, yatak kapasitemizin yetersizliği. 
Dört, personel eğitiminin yeterli olmayışı. 
Beş, dışarıdan turisti taşıma imkânlarının sınırlı

lığı. 
Altı, fiyat konusu. 
Yedi, ülke genelinde turizm kültürümüz ve servis 

anlayışımızın yetersizliği. 

Sekizincisi, turizm potansiyelimizin tanıtılması 
ve pazarlanması ve belki de buna ilave edilecek daha 
birçok unsur vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu eksikliklerin yanında bir de bizim din, 

kültür, gelenek anlayış ve değer yargılarımız ve sos
yal anatomimizin farklılığı gibi sebepler de turizm
deki gelişmemizin handikapları arasında olduğunu 
hiçbir zaman gözden uzak tutmamamız lazımdır. 

Şimdi bu saydığım noksanlardan bir-iki tanesinli 
müsaadenize sığınarak örneklerle sergilemek isterim. 

Bugün Türkiye'de turistik belgeli 56 bin yatak 
bulunmaktadır. Biz turizmi bütün bir yıla yayama-
dığımıza göre, Haziran - Temmuz - Ağustos ayların
da iç turizmin de canlanmasıyla bu yatak kapasitesi
nin belli bir kısmı iç turizm dolayısıyla bloke edil
mektedir. Zaten bunların aslında 20 bin kadarı 
uluslararası standartlara uygundur. O halde, 1,5 ye
rine 3 veya 4 milyon turist geldiği takdirde bunları 
nasıl, nerede ağırlayacağız ve bunları nasıl memnun 
edeceğiz sorusu açıkça ortadadır. 

İkincisi, taşıma, ulaşım sorunudur. Bugün yine 
aynı kapasitede veyahut aynı sayıda bir turist akı
nının olduğunu kabul edelim. Bu 3 ila 4 milyon tu
ristten 4-5 yüz bininin hava yoluyla geldiğimi düşüne
lim. Bu takdirde karşımıza çıkan sorun şudur : Bu
gün Türkiye'de Türk Hava Yollarının yıllık koltuk 
kapasitesi 150 bindir. Yani hepsini buna tahsis et
seniz dahi bu turistleri dışarıdan içeriye taşıma im
kânı yoktur. Görüldüğü gibi, burada da bir darbo
ğaz vafdır. 

Üçüncüsü, bugün gelen turiste verilen hizmetin 
kalitesi ortadayken, 3-4 milyona varacak turistin 

Türkiye'ye akın etmesi halinde, turiste verilecek hiz
metin kalitesi ve özelliği de tabiatıyla bunun daha al
tına düşmüş olacaktır. 

Görüldüğü gibi, bütün bunlardan ortaya birtakım 
gerçekler çıkmaktadır. Evvela bu gerçekler ortaday
ken, kendi kendimize turizm patlaması olacaktır slo
ganını icat edip hayal peşinde koşmamız, zannediyo
rum sadece kendimizi aldatmaktan ibarettir. Ayrıca 
gerçekleşmesi bu sebeplerle mümkün olmayan bir iş 
için kendi kendimizi veya sorumluları suçlamayalım; 
ama yapılması mümkün olanları tabiatıyla ilgili Ba
kanlığımızdan isteyelim. 

Diğer taraftan, birçok alanda olduğu gibi, Tür
kiye'nin bu sahada da henüz sosyal bir geleneği ve 
tecrübesi yoktur. Turist ise, asgarî bir harcama ile 
en üstün düzeyde bir hizmet istemektedir. Binaen-
alehy, bu sahadaki gelişmemizin de noksan olduğu 
ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kısa zaman süresi içerisinde turizm konusunda 

bazı düşüncelerimi dile getirmeye çalıştım. Bu işte 
başarılı olmamız için Sayın Bakamınızın gazetede 
18-19 Temmuz tarihlerinde yayınlanan bir demeci 
vardır, zannediyorum realiteye uymaktadır. Burada 
bahsedilen husus şudur, önümüzdeki beş yıl içerisin
de zamanla turist kapasitemizi 3 milyona çıkarmak 
ve turist gelirini de bu planlama içerisinde 1,5 mil
yar dolara yükseltmemiz gerekmektedir. O halde 
Türkiye'de bir turizm patlamasının hemen her yıl 
ortaya atıldığı gibi, mümkün olmadığını verdiğim iki 
misalle size arz etmek istedim. 

Bu durumda yapılacak iş; 
1. Mevcut tesisler ve sunulan hizmetin kalitesini 

uluslararası standartlara yaklaştırmak. 
2. flave yatak kapasitesi yaratmak. 
3. Çarter dışında yabancı havayollarına tarifeli 

seferler için izin vermek. 
4. ^Hizmet içi personel eğitimine hız vermek ve 

yeni yatırımlarla birlikte yeterli derecede eğitime ve 
en üst düzeyde tanıtma yapmak. 

5. Kültürel zenginliklerimizin ve doğal güzellik
lerimizin film çekmek suretiyle sanıyorum daha et
kilidir, bunun mümkün olduğu ölçüde dışarıda gös
termek. 

6. Dünyada yapılan turizm toplantılarına katıla
rak pazarlama araştırmaları yapmak. 

7. Kongre turizmine önem vermek ve bunun 
için de kongre sarayının bir an önce bitirilmesine ça
lışmak. 
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8. Dış ülkelere giden resmî görevlilere broşür 
ve katalog vermek suretiyle bunların temas ettiği ki
şilere bunları dağıttırmak, çünkü biz de gittiğimiz 
zamaro gerçekten bunların eksikliğini duyduk, yanı
mızda. da olmadığı için bunları vermek mümkün olma
dı. 

9. Ve de hepimizin turistik yerlerde bizzat görüp 
tanık olduğu akmaz suların, temizlik ve bakımdan" 
yoksun yerlerin kontrol mekanizmasını etkin bir şe
kilde geliştirmek. 

10. Turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde, en az 
üç dilden bu yerlerle ilgili broşür bastırıp bunu para 
ile sattırmak. Bunu ben bu yazın Doğubeyazıt'a git
tiğim zaman da gördüm, orada bir bekçisi vardır, 
bir muhafızı vardır, oraya gelen turistler etraftan bil
gi toplamaya çalıştılar; fakat herhangi bir bilgi alma
ları mümkün olmadı; çünkü yazılı herhangi bir belge 
ortada yok, ancak ben ingilizce bilenlerin bir kısmı
na bunu aktarmaya çalıştım oradan okumak suretiy
le; bunu her yerde görmekteyiz, nihayet para karşılı
ğıdır; hem bir hizmettir, hem de bunun karşılığı alın
mış olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu saydıklarım yanında zannediyorum 

üzerinde durmak istediğim asıl nokta şuydu; biz ko
nulara daima zaman zaman duygusal bir ölçü için
de yaklaşmaktayız, bu sebeple de sporda da misali
ni verdiğim gibi, başarılı olamadığımız zaman büyülk 
üzüntülere düşmekteyiz. Turizm konusunda da yine 
aynı şekilde birtakım iddialarla her yıl ortaya çıkmak
tayız ve bundan dolayı da genellikle ilgili Bakanlığı 
suçlamaktayız; fakat demin de arz ettiğim birkaç mi
sal Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymaktadır. 

Türkiye'nin belli bir kapasitesi vardır; fakat su
nulmak istenen bu kapasite bile birtakım uluslar
arası standartlardan ve ölçülerden yoksundur. O hal
de, bunları belli bir düzeye getirmeden, bunların et
kin bir şekilde tanıtımını yapmadan, pazarlamasını 
yapmadan herhangi bir (iddia ile Türkiye'nin ortaya 
çıkması mümkün değildir, onun için kendi kendimizi 
suçlamanın da bir anlamı yoktur. Ancak ısrarlı ve 
programlı bir çalışma ile bunu götüremediğimiz tak
dirde Türkiye'nin potansiyelini dış ülkelere sunma
mız mümkün değildir. 

Ben bir tarihte Avusturya'daydım, şehiri dolaş
tığım zaman baktım bir kuyruk var, ben de kuyruğa 
geçtim içeriye girdik, içeriye girdiğim zaman bir İs
panyol teşhiri gördüm. İçeriye girdiğiniz zaman siz
den bir dolar para alıyor, ilk defa size bir bardak şa
rap veriyor, ondan sonra da İspanya ile ilgili... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu süreniz dolmuştur 
bağlayınız efendim. 

PAŞA SARIOĞLU — Bağlıyorum. 
Hepsi para ile; falkat İspanya'nın bütün güzellik

lerini o salonda teşhir ediyorlardı. Demek ki, bunun 
da kendine has bir sanatı, bir özelliği vardır, onun 
yerine getirilmesi şarttır, bunları yapmadan da turizm
de herhangi bir iddiamız olması mümkün değildir. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bilge?.. Yoklar. 
Sayın Aksoy, buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Sa

yın Bakanım ve sayın arkadaşlarım; 
Eski adıyla Turizm ve Tanıtma, yetti adıyla Kül

tür ve Turizm Bakanlığının Bütçesini görüşüyoruz. 
Eğer yanılmıyorsam, turizm arz, tanıtma ise, talebi 
ifade eder. Yıllardır Türkiye'yi yurt dışında ve yurt 
içinde tabiî güzelliklerini, tarihî zenginliklerini, geç
miş uygarlıklarını, folklorunu, sosyal ve siyasal ya
pısını tüm yönleriyle dünya kamuoyuna tam anla
mıyla tanıtamamanın şikâyetleri içerisindeyiz. Bu 
yönden maruz kaldığımız maddî zararlar milyarlar
la ifade edilebilir. 

Devletçe ve diğer kuruluşlarca bugüne kadar ya
pılan tanıtma faaliyetlerinin dağınık ve her kurulu
şun kendi kendisinin görüş açıları ve aynı zamanda 
bürokrasi çarklarının zorluklarına göğüs gererek ya
pılmaya çalışılmış ve ancak istenilen şekilde bir so
nuç sağlanamamıştır. Özellikle Türkiye ve Türk Mil
letinin dış dünyada gereği gibi tanınmamasınla bir
çok nedenleri vardır. Bunlar; Türkiye'ye karşı yıllar
dır girişilen anti propagandanın tarihsel, dinsel yön
leri ve hassas jeopolitik durumumuzdan kaynakla
nan nedenlerdir. 

Bazı dış mihraklar güçlü ve kalkınmış bir Türkiye' 
den tedirgin olmaktadırlar. İşte bu güç şartlar içeri
sinde nasıl bir tanıtma mücadelesi vermek gerekir? 
Bunun tanımlanması çok önemli bir konudur. 

Yapılan çalışmalar sonucu tüm kuruluşların bir
likte, bütün imkânlarını kullanarak tanıtma seferber
liğine girmesi gerektiğine inanılmıştır. Bunun (için de, 
Devletin tanzim edici fonksiyonu ile özel sektörün 
kaynak ve dinamizminden yararlanmak gerekmekte
dir. İşte bu ihtiyaç ve maksatlarla bu işbirliğinde ge
rekli koordinasyonu sağlamak için bir Türk Tanıtma 
Vakfı kurulmuştur. 

Kamu sektörü ve basınımızın değerli mensupları 
tarafından kurulmuş olan bu Vakıf münasebetiyle 
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Sayın Başbakanımız televizyon konuşmasıyla Mille
te; «Ülkemizin uluslararası ilişkilerde layık olduğu 
yeri alabilmesi, haklı tezlerini diğer uluslara benim
setebilmesi, öncelikle Türk'ün Türkiye'nin ve onu 
yönlendiren Atatürk İlkelerinin tam ve doğru tanı
tımının yapılmasına bağlıdır. Günümüzde, dünyada 
ülkeler arasında her türlü kitle haberleşme aracından 
yararlanılarak çok yönlü bir tanıtma yarışı sürdürül
mektedir. Böyle bir dönemde Doğu ile Batı arasımda 
bir köprü oluşturan tarihî ve coğrafî zenginlikleri, 
potansiyeli, insangücü ve ekonomisiyle uluslararasında 
seçkin yeri olan ülkemizin gerektiği şekilde tanın
maması büyük bir kayıptır. Ulusal sorunların en kı
sa zamanda uluslararası boyutlara ulaştığı, birden bi
re çok ülkeyi ilgilendiren konularda tezini ilk ve 
açık şekilde anlatan tarafın kendi yararına çözümün 
yapılmasında etkili olduğu bir dönemde artık kaybe
dilecek bir zamanımız kalmamıştır.» şeklinde ifade
de bulunmuşlardır. 

Bu Türk Tanıtma Vakfı ilk genel kurulunu ya
par yapmaz, Yönetim Kurulunda görev almış olan 
ekibe karşı, Yönetim Kuruluna talip olan ve seçileme- • 
yen diğer ekip mücadeleye girişmiştir. Bu mücadele 
sonucunda tanıtma hizmetleri bir tarafa bırakılmış 
ve tanıtma faaliyetleri hemen hemen dumura uğra
tılmıştır. 

Sayın Bakanımızın bu tanıtma faaliyetleriyle il
gili birçok emek sarfedilmek suretiyle kurulmuş olan 
vakfa bir yön vermesini rica ediyoruz. Eğer böyle bir 
müdahale yapıldığı takdirde, 100 milyon liraları aşan 
sermayesiyle atıl vaziyette bulunan bu kuruluşun fa
al bir duruma geçmesi sağlanacak ve yurdumuza 
turist celbini sağlayacak tanıtma hizmetleri daha ger
çekçi bir şekilde yapılacaktır. 

Saygıyla arz ediyorum ve Kültür ve Turizm Ba
kanlığına kabul edeceğimiz bütçenin hayırlı olması
nı diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın üyeler, konuşmalar bitmiştir. Sayın Komis

yon, konuşmalara karşı bir diyeceğiniz var mı efen
dim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-

LtYAOĞLU — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerime başlarken Yüce Kurulunuzu şahsım ve 

Bakanlığım mensupları adına saygıyla selamlıyorum. 

Bakanlığımızın bütçesi üzerinde görüş, temenni ve 
tenkitte bulunan sayın üyelere teşekkür ediyorum. 
Kendilerine mümkün olduğu ölçüde cevap sunmaya 
çalı saçağım. 

Bilindiği üzere, Bakanlığımız geçen yıl alınan bir 
kararla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tek bir 
bakanlık haline getirilmiştir. Yine, 27 Şubat 1982 
tarihinde devlet teşkilatını yeniden düzenleme esas
ları gereğince iki bakanlığın teşkilatı yeniden orga
nize edilmıiş ve tek bir birim haline getirilmiştir. Ya
pılan işlemler hakkında kısa bilgi sunmak istiyorum. 

iki adet olan müsteşarlık sayısı bire indirilmiş; 
altı adet olan müsteşar yardımcılığı sayısı dörde ve 
dokuz olan genel müdürlük sayısı beşe indirilmiştir. 
Ayrıca, ortak birimler olan teftiş kurulu, hukuk mü
şavirliği, personel başkanlığı, özlük işleri, özel ka
lem, levazım, evrak ve benzeri tüm birimler tek bir 
birim haline getirilmiş; kültür ve turizm hizmetleri
nin koordineli bir şekilde ve ahenkli bir şekilde yü
rütülmesine gayret sarf edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Bir milletin, bir devletin siyasî görüşü ve rejimi 

ne olursa olsun, en önde gelen politikası kültür po
litikasıdır. «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürü
dür» diye buyuran Türkiye'nin kurucusu Büyük 
Atatürk, konunun önemini çok veciz bir şekilde ve 
yıllarca önce dile getirmişlerdir. Gerçekten de bir 
milletin kültür hayatındaki buhran, o milletin sosyal 
yapısında, milleti ayakta tutan devlet çatısında za
man içinde onarılması çok güç yaralar açmaktadır. 
Nitekim, 12 Eylül 1980 öncesinde ülkemiz böyle 
acılı, böyle buhranlı günler yaşamış; millî, manevî 
ve kültür değerlerimiz; birbirimize olan sevgi ve say
gımız; birlik ve beraberliğiımiz büyük sarsıntılar ge
çirmiş, bu acı tecrübe milletimizin millî, manevî, 
kültürel ve ahlakî değerler üzerinde çok daha bilinç
li bir şekilde durulması gereğini ortaya koymuştur. 

'Bu itibarla, geçen yıl burada Yüce Heyetinize 
vaat etmiş olduğumuz Birinci Millî Kültür Şûrası 
23 Ekim 1982 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
huzurlarıyla 400'ü aşkın bilim, sanat ve kültür ada
mının iştirakiyle toplanmış ve kökleri şanlı tarihimi
zin derinliklerine inen millî kültürümüzün her yö
nüyle araştırılması, geliştirilmesi, zenginleştirlilmesi, 
yayılıp tanıtılması, yurt içi ve yurt dışı kültür ku
ruluşlarımızın çok daha etkin bir hale getirilmesi hu
susunda değerli bilim, sanat ve kültür adamları beş 
gün süren yoğun bir çalışma sonunda görüşlerini, 
önerilerini ve tenkitlerini dile getirmişlerdir. 

— 566 — 



Danışma Meclisi B : 

15 ayrı komisyon halinde çalışan Birinci Kültür 
Şûrası, Büyük Atatürk'ün kültür felsefesi doğrultu
sunda, kültür politikalarımız, kültür plan ve prog
ramlarımız 'hakkında raporlar hazırlamış; görüş ve 
kararlara varmıştır. 'Bakanlık olarak en kısa zaman
da, bu görüşlerin ışığı altında kültür programlarımı
zı, kültür planlarımızı ve kültür politikamızı en etkin 
ve en hızlı bir şekilde yürürlüğe koymak hususunda 
gerekli hertürlü çalışmayı yapmaktayız. 

Değerli üyeler; 
Yine geçen yıl burada dile getirdiğimiz ve sizden 

de tasvip gören bir hususu gerçekleştirmiş bulunmak
tayız. Bu da; özel tiyatrolara devletin yardım yap
masıdır 

Ülkemizde ilik defa olarak özel tiyatrolara, Türk 
Kültürüne daha iyi hizmet etmeleri ve hayatiyetleri
ni muhafaza için geçen yıl, 1982 Bütçesine konulan 
50 milyon liralık ödenek Bakanlığımızdan, Maliye 
Bakanlığından ve Sayıştaydan geçen bir yönetmelik 
gereğince kendilerine verilmeye başlanmıştır. 1983 
yılında bu yardımlar devam edecektir. Zannediyo
rum Sayın Canova, nakdî yardım yerine aynî yardım 
yapılmasını dile getirdiler ve kendilerine daha başka 
imkân sağlanmasıdır. Bu da Bakanlığımızın üzerin
de önemle durduğu hususlardandır. 

Yine geçen yıl burada huzurlarınızda dite getir
diğimiz ve yine o zaman, yanlış hatırlamıyorsam, 
özellikle Sayın Mahir Canova tarafından da ileri sü
rülen; Devlet Tiyatrolarında Opera ve Balede çalış
makta olan, Konservatuvarlarda ve Devlet Senfoni 
Orkestralarında çalışan arkadaşlarımızın yeni bir üc
ret statüsüyle daha iyi imkana kavuşturulmasıdır. 
Sanatçının ve sanatın daima yanında olan Devleti
miz, bu değerli arkadaşlarımızın ücret statülerinde 
yaptığı bir değişiklikle ve ücretlerinin yüzde yüzü
nü aşan bir oranda kendilerine yeni bir imkân sağ
lamış bulunmaktadır. Sayın Canova, bugünkü ko
nuşmalarında «Bu ücret sisteminin hangi esaslara bağ
landığı» konusunda ve «Bu sözleşme ücretlerinin 
hangi kıstaslara göre tespit edildiği» konusunu sor
dular, 

Bakanlar Kurulu kararında da vardır; yetişme 
tarzları, başarıları, disiplinleri ve vermiş oldukları 
performans kendi kurulları tarafından değerlendiril
miştir ve bu ölçülere göre, kendilerine ücret takdir 
edilmiştir. Tabiatıyla 40 yıllık bir sanatçıyla üç yıl
lık bir sanatçının ücreti aynı olmaması gerekir. An
cak, yine bu 40 yıllık sanatçıların (İsim olarak zikret
mek istemiyorum) çoğu büyük bir performans gös-
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I termemişlerdir. Kendileri konunun içinden gelmişler-
I dir, bileceklerdir. Tabiyatıyla bu kıstaslarda bunlar 
I da vardır. Eğer kendilerinin belirli bir örneği varsa, 
I tabi onun üzerinde durmamız gerekir. 
I Yine Sayın Canova, bazı kurullardaki; zannedi-
I yorum tiyatro ve operayı kastetdiler. Bazı arkadaşla-
I rımızın birikmiş maaşlarını alamadıklarından bahset-
I tiler* 
I Efendim, bu tamamıyla bütçeyle ilgili bir husus-
I tur. Çünkü, bu arkadaşlarımızın ücretlerinin artması 
I dolayısıyla Bakanlığımız bütçesinde bir milyarın üze-
I rinde yeni bir ek ödenek alınması gerekmiştir. Bu 
I konudaki işlem tamamlanmıştır; kararname tümüy

le 28 milyarlık bir ek ödenekle ilgiliydi. Şu andaki 
I sorun ise, tamamen Maliyedeki nakit sıkıntısıdır. 

Ümit ediyorum ki en kısa zamanda Devlet Tiyatro-
I sundaki ve Operadaki arkadaşlarımızın birikmiş ma-
I aşları kısa zamanda ödenecektir, 

Efendim, Bakanlığımızın önde gelen hizmetlerin-
I den birisi de (Zannediyorum Sayın Bilgiç değindi

ler) her yaş ve her seviyedeki vatandaşımızın kolay
ca faydalanabileceği kütüphaneciliği ve kitabı teşvik 
etmektir. Geçen yıl sayıları 654 olan ve kütüphaneleri
miz bu yıl 718'e çıkarılmıştır. Ayrıca kütüphanele
rimizin sayıları artırılırken, kitap sayısında ve kol
eksiyonlarda da büyük artış kaydedilmiştir. Yine Ba
kanlığımız, 1982 yılında başlatmış olduğu kitap top
lama, okuma ve dağıtma kampanyası yoluyla (Ki, 
bunlara gerek kuruluşlarımız, özellikle vatandaşla
rımız büyük ilgi göstermişlerdir) 600 bine yakın ki
tap sağlanarak bunlar kütüphanelerimize gönderil
miştir. Bakanlığımızın ana amacı, ülkemizin en ücra 
köşelerine kadar kütüphaneyi tabiî mahallî imkanlar
dan da yararlanarak yaymak şeklinde olacaktır. 

Yine büyük bir bilgi hazinesi olan Millî Kütüp
hanemiz yeni binasında önümüzdeki aylarda hizmet 
vermeye başlayacaktır. Bakanlığımız, özellikle kütüp-
hanelerimizdeki araç ve gereçlerle kütüphanelerin da
ha iyi hizmet vermesine yönelmiştir. 1983 Bütçemiz
de 128 kütüphanemiz araç ve gereçlerle donatılacak
tır. Ayrıca Millî Kütüphanemizde yeni binasında bir 
bilgisayarla yeni teknikler araştırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımız yayın üzerinde durdular. 
Bilindiği veçhile Bakanlığımız, özellikle çocukları
mızdan başlamak üzere gençlerimize ve yetişkinlere 
ucuz ve kaliteli kitap sağlama faaliyetlerine, yayın 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bu seriden, Atatürk, 
Kültür Eserleri, Bin Temel Eser, Tercüme, Sanat ve 
Çocuk olmak üzere altı türde yine bu yayınlarımız 

I 1983 yılında da devamı edecektir. Bu yıl içinde bu al-
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ti türde 58 eser yayınlanacaktır ve yıllardan beri ya
yımı sürdürülen İslam Ansiklopedisi de 1983 yılı için
de tamamlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şanlı tarihimizin zengin kültür varlıklarını, geç
miş medeniyetlerden bizlere kadar gelebilen maddî 
kültür mirasını sinesinde toplayan müzelerimizin 
çağdaş müze seviyesine getirilmesi için her türlü ça
lışmalar yapılmaktadır. Yeni, modern müzeler açıl
ması, bunların eğitici, öğretici ve cezbedici, faydalı 
kuruluşlar haline getirilmesi faaliyetlerimizin başın
da gelmektedir. Öncelikle müzelerimizin iç ve dış 
güvenliği konusunda her türlü önlemin alınması ça
lışmalarımız !da yine başta gelen hususlardır. 1983 
yılı içinde Bütçe imkânlarımız nispetinde Topkapı, 
Yıldız ve îbrahimpaşa saraylarının yangın ve çalın
maya karşı en modern güvenlik önlemleri önümüz
deki yıl bitirilmiş olacaktır. 

Bakanlığımızın faaliyetlerinden birisi de, U'NES-
CO'nun da kabul etmiş olduğu, ülkemizden yurt dı
şına kaçırılan ve menşei tespit edilen eserlerin ülke
mize getirilmesi konusunda yapılan tespit çalışmala
rıdır. Her ne kadar UNESCO'dan bu karar çıkma-
mışsa da Bakanlığımızın girişimi sonunda, 1973 yı
lında Antalya ili Antik Perge Ören yerinden yurt 
dışına kaçırılan lahit parçalardan birisi Amerika'da-
iki Paul Getue Müzesinde bulunmuş ve bu girişim
ler sonunda bütün masrafları bu Müzeye ait olmak 
üzere bu lahit getirilerek yerine konulmuştur. 

Zannediyorum Sayın Aydar temas ettiler, Bakan
lığımız tabiatıyla yerli ve yabancı kazı faaliyetleri
ne devam etmektedir. Bu yıl 76 yerde arkeolojik 
kazıyla devam edilmiştir. Kendileri özellikle Kara-
kaya ve Atatürk Barajı göller alanında kalacak ta
rihî eserlerin kurtarılması için öneride bulunmuşlar
dır. Tabiî Bakanlığımız da bu konu üzerinde ısrarla 
ve bütçe nispetleri üzerinde kendi imkânlarıyla dur
maktadır. Bu bölgede yerli ve yabancı bilim adam
larımız 12 kurtarma kazısı faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. Biz de kendileri gibi aynen bu konuya bü
yük titizlik göstermekteyiz. 

Sayın Canova konu üzerinde önemle durdular, 
milletimizin yetişmesinde ve ülkemizin kalkınmasın
da bilim ve tekniğin yanında, belki onlardan da da
ha önemli olan bir husus da güzel sanatlardır. Bü
yük Atatürk'ün, «Sanatsız kalan bir milletin hayat 
damarlarından biri kopmuştur.» sözü bunun gerçek 
bir ifadesidir. Güzel sanatların her dalında sesi, ren

gi, havasıyla bizim olan millî değerlerimizi dile ge
tiren, millî zevklerimizi okşayan yeni eserlerin doğ
masına çalışmak Bakanlığımızın en önde gelen pren
siplerinden birisidir. Özellikle tiyatrolarımızı, opera
larımızı, orkestralarımızı zenginleştirmek konusunda 
tabiî bütçe imkânlarımız nispetinde büyük gayret 
sarf etmekteyiz. Ayrıca plastik sanatlar alanında sa
natçılarımızın değerli eserlerini yurt içi ve yurt dı
şında tanıtma faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

Devlet Tiyatroları Ankara, İstanbul, İzmir dışın
da Adana'da da yerleşik tiyatroya geçmişlerdir. Hat
ta Bakanlık olarak, özellikle Güney ve Güneydoğu 
Anadoluda yerleşik tiyatroyu yayma amacındayız. 
Geçen yıl Devlet Tiyatrolarımız ülkemizin her tara
fında turneler yapmışlardır, bütün vilayetler, hatta 
birçok yerlerde kaza ve köylere kadar bu turneler 
devam etmiştir. 1983 yılı içinde de bu faaliyetler yi
ne devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarımız folklor üzerinde durdular. 
Folklor ürünlerini kaybolmadan yaygın bir alanda 
derleme faaliyetleri 1982 de olduğu gibi 1983 de de 
sürdürülecektir, 

Zannediyorum Sayın Aydar ya da Sayın Cano
va üzerinde durdular, Bakanlık olarak bir uluslarara
sı gölge oyunu ve kukla festivali düzenlenecektir. 
Halk oyunlarımızın dejenere edilmeden aslına uygun 
biçimde geliştirilmesi konusunda faaliyetlerimiz sür
dürülmektedir, 

Bu yıl, özellikle çocuklara ve gençlere dönük ti
yatro açılmasını da çalışmalarımız arasına almış bu
lunuyoruz^ 

Keza, yurdumuzda kültür merkezleri yapım faali
yetleri devam etmektedir. Batman, Salihli kültür 
merkezleri bu yıl sonunda hizmete girecektir. Van, 
Kırşehir, Viranşehir, Şarkışla kültür merkezleri iha
leye çıkarılmıştır, 1983 yılı içinde de bunların faali
yetleri başlayacaktır. 

Kültür faaliyetlerimiz içinde, özellikle önümüz
deki yıl ülkemiz gerek kültür, gerek turizm yönün
den büyük bir tanıtma faaliyeti içinde olacaktır. Bun
lardan en önemlisi, 22 Mayıs 1983 tarihinde İstan
bul'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak 
olan 18 inci Avrupa îslaım Medeniyetleri Sergisidir. 
Bu sergi 5 ay sürecektir ve 7000 yıldan kalan ve 
5000'e yakın eser İstanbul'da yerli ve yabancılara ser
gilenecektir. Ayrıca, Hicret'in 15 inci yüzyılı dolayı
sıyla İslam sanat sergisi de 20 Nisan'da açılacak 
ve Eylül sonuna kadar devam edecektir. 

568 — 



Danışma Meclisi B : 16 16.11.1982 O : 2 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Değerli arkadaşlarımızın turizm konusundaki 

üzerinde durdukları hususlara temas etmek istiyo-
rum< 

Efendim, hemen belirteyim ki, ben görevde bu
lunduğum iki yıl zarfında «Turizmde patlama» ke
limesini ağzıma almadım. Turizmde patlama (Defa
larca da arz ettim) herhalde bir yılda, birkaç yılda 
olacak husus değildir. Zannediyorum Sayın Sarı oğ
lu, çok güzel değindiler, bize pek söyleyecek bir şey 
kalmadı. Turizmde altyapı olmadan, altyapıyla mü
tenazır olaraık üstyapı yapılmadan, eğitilmiş insan 
gücü olmadan, iyi bir pazarlama ve tanıtma olma
dan tabiî turizmde patlama olmaz. 

Bakanlık olarak geçen yıl da burada arz ettim. 
Uzun vadeli bir plan yapılmıştır. Ana amacımız 5 
yıl içinde turizm gelirlerini 1 milyar doların üzerine 
çıkarmak ve ülkemize gelen turist sayısını artırmak 
ve Sayın Aydar'ın değindiği şekilde pek zannetmiyo
rum, turistlerin en fazla Ikaldığı ülkelerin içinde Fran
sa'dan sonra ülkemiz gelmiyor; belki bir istatistik 
hatasıdır. 'Biz, bilakis ülkemizde kalan turistlerin ge
celeme süresini en az 10 - 12 güne çıkarmak istiyo
ruz. Tabiî turistler neden az kalıyor?.. Belirli belki 
atraksiyon da yoktur. O da var; ama anagayemiz 
şudur : Teşvik Yasası bu amaçla çıkarılmıştır. Tür
kiye'nin kıt kaynaklarını ülkenin her tarafına dağıt
mamız mümkün değildir. Belirli turizm bölgeleri, 
alanları ve merkezleri belirlemek ki, bunların tabiî 
1/1 000, 1/5 000 imar planları önce yapılmış olacak
tır. Devlet olarak (Ki, Sayın Aydar farklı bir şekil
de yorumladılar) Hükümet Programımızda da var
dır; turizmde Devletin altyapıyı yapması öngörül
müştür, üstyapının ise teşviki, özendirilmesi hususu 
ele alınmıştır. Bu amaçla Teşvik Yasası yeni yürür
lüğe konulmuştur; ancak Teşvik Yasasının işler hale 
gelebilmesi gene Kanunun içinden doğmaktadır; 20' 
ye yakın Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmeliğin 
çıkmasına vabestedir ki, bunlar için Kanun 1 yıl ön
görmüştür. Bu çalışmalar Kanunun çıktığı günden 
beri süratli bir şekilde yürütülmektedir; ama takdir 
buyurursunuz ki, bir Bakanlar Kurulu kararıyla çı
kacak yönetmelik her bakanlığın görüşüne sunulur. 
Bu çalışmaların son aşamasına gelinmiştir. Ümit 
ediyorum ki, bu yıl sonuna kadar bütün yönetme
likler çıkmış ve Teşvik Yasası tam işler hale gelmiş 
olacaktır. 

Teşvik Yasasının getirdiği en önemli husus, biraz 
evvel de arz ettim, turizm alan ve merkezlerinde Dev

letin altyapıyı götürmesi ve burayı teşvik etmesidir. 
Biz, belirli 14 alanı turizm alan ve merkezi olarak, 
gene Kanunun verdiği yetkiye istinaden, Sayın Baş
bakanın başkanlığında kurulmuş olan Turizm Yük
sek Koordinasyon Kurulu kararıyla ilan ettik. Tabiî 
bu ilanda buraların imar planlarının yapılmış olması 
esas alınmıştır. 

Zannediyorum Sayın Sarıoğlu ve diğer arkadaş
lar söylediler, ülkemizde bugün vasıflı yatak kapa
sitesi 20 bini geçmemektedir. Geçen sene 56 bin olan 
bugün 60 bine yaklaşmış ve Bakanlığımızdan belgeli 
turistik müessese vardır ki, Turizm Bankasının ser
mayesinin 15 milyar liraya çıkmasıyla halen yapımı 
devam eden ve toplam 35 bin yatak da buna ilave 
edildiği takdirde birkaç yıl içinde yatak sayımızın 90 
bin civarına geleceği hesaplanabilir; ancak bizim 
anagayemiz, yine tabiî Bakanlığın anagayesi, 5 yıl 
içinde vasıflı yatak sayışım 100 binin üzerine çıkar
maktır. 

Turizm Bankası, üstyapıyı özendirirken sektör
den, sektöre yatırım yapacak girişimcilere toplam 
yatırım miktarının % 60'ına kadar 20 yıla kadar 
uzanan ve 5 yılı ödemesiz devreli olmak üzere, bu
gün ülkemizin ölçüleri içinde düşük sayılabilecek, 
% 15 - % 16 civarında kredi vermektedir". Anaamaç, 
Devletle beraber özel girişimcilerin de sermaye kata
rak bu yatırımı yürütmeleri şeklindedir. Sene ba
şından bugüne kadar Turizm Bankası sektörü 5 mil
yar liranın üzerinde kredi tahsis etmiştir. Bunu ge
çen yılla karşılaştırdığımız zaman en az 2,5 misli ol
duğu görülecektir. Yine Turizm Bankası 1983 yılı 
programında 7,5 milyarın üzerinde krediyi bu sek
töre tahsis edebilecektir. Bakanlık, yalnız otel, motel, 
değil, bunun dışında ki, belirli bölgeler dışında da 
olsa, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, özellikle 
yerli vatandaşlarımızın da istifade edebilmesi için 
pansiyonculuğu teşvik etmektedir. Bugün hangi böl
gede olursa olsun, Turizm Bankasından pansiyon 
kredileri yine çok ucuz faizli (% 8 zannediyorum 
yahut % 6'ya indirildi) 8 yıl vadeli faizsiz kredi ve
rilebilmektedir. 

Yine bir sayın üyemiz değindiler. Ülkemizde biz 
turizm mevsimini bütün yıla yaymak amacındayız. 
Bu amaçla yaz turizmi olduğu kadar kış turizmini 
de, termal turizmini de, yaz turizmini de teşvik et
mekteyiz. Turizmde belki daha birkaç yıl patlama 
kolay olmaz; ama şunu söyleyebilirim ki, 1982 yılın
da özellikle yatçılık konusunda turizmimizde büyük 
gelişme olmuştur. Belki bazı değerli üyelerimiz, ai*-
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kadaşlarımız görmüşlerdir; bugün Kuşadası Yat Li
manı Avrupa'da dahi eşine ender rastlanır bir yat 
limanı haline gelmiştir; ama henüz tümü bitmemiş
tir. Bugün o civarda en az 100 - 150ı yat barınmak
tadır. Yeni lifleri gelmiştir; bu yat limanı tam kapa
siteyle hizmete girdiği zaman 600 yata hizmet vere
cek durumdadır. Kaldı ki, dünyada herkes bilir, yat
çılık en fazla para getiren husustur; ama eğer kışla-
yabiliyorsa, eğer bakım, onarım, tamir yapılabiliyor
sa ki, Turizm Bankası kanalıyla bunlar önümüzdeki 
günlerde yapılabilecek hale gelecektir. Gerek Kuşa
dası Yat Limanı, gerek Bodrum, gerek Marmaris ön
de gelen yat limanları olarak hizmet vermeye de baş
lamışlardır. 

Bunun dışında önümüzdeki yıllarda Datça, Fet
hiye yat limanları da ele alınacaktır. Keza İstanbul'
da Bebek'te, yine Antalya'da Kaş'ta yat limanı pro
jelerinin 1983'te yer seçimi başlayacaktır. 

Tarihî eserlerimizin değerlendirilmesi yönünden 
Antalya Kaleiçi yat limanı ve oradaki eski eserlerin 
onarılması bitirilmek üzeredir. 

Yatak kapasitemizin yanında Bakanlık olarak, 
bugün önemle üzerinde durduğumuz (Sayın değerli 
üyeler değinmediler) yabancı sermaye konusudur. 
Basında da zaman zaman izlenmiştir. Yabancı ser
mayede, üzülerek söylüyorum, bir mesafe aldığımızı 
söyleyemeyeceğim. Herkes bilir, yabancı sermaye 
birçok devletlere çok istisnai hallerde yatırımcı ola
rak girer. Daha ziyade bunlar işletmeci olarak gider
ler; fakat henüz biz kendilerine bu imkânı sağla
mış durumda değiliz. Büyük otel zincirleri, Hilton'-
dan, Sheraton'dan ve bugün ülkemizde olmayanlar 
dahil isimlerini vererek ve çok nadir ahvalde de % 
10 % 15 yatırıma iştirak ederler. Bunlardan birisi 
basında uzun müddet yer aldı; fakat şu anda he
nüz bir neticeye varamadığımız Ağahan projesidir. 
Ağahan ve kardeşi ve ekibi IFC den de birçok uz
manlarla defalarca ülkemize gelmişlerdir ve özellik
le Türkiye'de 5 yer seçmişlerdir. Bunların çoğu özel 
sektörle ilgilidir. Kamulaştırılmasını bizden istemek
tedirler, altyapısını bizden istemektedirler ve aynı 
zamanda burada kazanacakları gelirlerin 5 yıl gelir 
ve kurumlar vergisinden istisna olmasını istemekte
dirler. Onun için hiç neticeye varmış değiliz; ama 
bunun dışında gerek Hilton, gerek Sheraton ve ge
rek Etap'la temaslarımız devam etmektedir. Bunlar 
özellikle Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de hem 
mevcut otelleri işletmek (ki, bunlar Efes ve Ankara 
Oteli olmak üzere) ve Ankara'nın en mutena yerin
de arsa istemektedirler. Mesela bir tanesi Meclisi-
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mize çok yakın olan bir yerdir. Tabiî elimizde arsa 
stoku yoktur. Bu nedenle de yabancıların bu nevi 
taleplerini karşılamamız kolay olmuyor; ama belirli 
bazı projeler üzerinde durmaktayız ki, bunlardan 
birisi Çırağan'dır, görüşmeler devam ediyor. Yeni 
turizm alanı olarak ilan edilmiş olan Kuruçeşme'dir 
ve yine Ankara'da 1-2 belirli arsadır. Eğer belirli bir 
anlaşmaya varılırsa, bunlarla belki önümüzdeki yıl
larda bir ortak yatırıma gidilebilecektir. 

Bakanlık olarak elimizde dört büyük proje var
dır. Bunlardan bir tanesi Side Projesidir (ki, 12 bin 
yatağı ihtiva etmektedir) faaliyetler başlamıştır, fi
ziksel planlamalar bitmiştir, imarları bitmiştir; alt
yapıları başlamıştır; ama bitiş tarihi 1987 dir. 

Köyceğiz Projemiz vardır, yine orada 10 bin ya
tak civarında bir tesis yapılacaktır. Malum Dalaman 
yeni açılmıştır ki, bu sene kısıtlı da olsa, yurt turiz
mine hizmet etmiştir. Gelecek sene Finlandiya dı
şında İngiltere ve birçok ülkeler buraya turist getir
me konusunda mutabakata varmışlardır ve bu ne
denle Köyceğiz civarında 10 bin yatak kapasiteli 
turistik tesislerin yapılması projeleri devam etmek
tedir. 

Dünya Bankasından alınan ve yıllardan beri za
man zaman duran bir Güney Antalya Gelişim Pro
jemiz vardır. 1976 da alınmıştır 1978'e kadar yü-
rümemiştir, 1979 da bir aralık pürüz çıkmıştır ve 
nihayet 1980 de zar zor işlerlik kazandırılmıştır ve 
bugüne kadar iki milyarın üzerinde yatırım yapıl
mıştır. Özellikle altyapıları, yolu, suyu, elektriği, arıt
ma tesisleri, telekomünikasyon, hatta liman çalış
maları dahi süratle gitmektedir. % 60 civarında biti
rilmiştir. Burası 1984 veya 1985 başında tümü ile 
altyapısı bitirildiği zaman 25 bin yeni yatak kapa
sitesi yaratılacaktır. Ülkemize beş milyar liralık bir 
girdi sağlaması, yılda 40 milyon dolarlık bir döviz 
getirmesi düşünülmüştür ve ayrıca en az 20 bin ki
şiye de istihdam imkânı sağlanacaktır ve yıllardan 
beri ilk defa bu yörede veya ülkemizde birisi Tu
rizm Bankasının, (ki zannediyorum 12 iştiraki olan 
yabancı firmalarla) birisi de % 4 bir yerli ortağın 
iştiraki ile ilk etapta daha küçük; fakat bitişinde 
600 ve 800 yataklık iki yabancı tatil köyü ki, Çam-
yuva ve Kızıltepe'dir bunların inşaatları başlamıştır. 
Zannediyorum ki 1984 sonunda bu ikisi hizmete gi
recektir. 

Bir değerli üyemiz değindiler. Tabiî ülkede tu
rizmi 12 aya yaymak kadar birtakım yeni atraksi
yonlara, yeni ünitelere gitmek gerekiyor. Bunlardan 
birisi ise, Kongre Sarayıdır. Talihsiz bir projedir. 
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1969 da istanbul özel idaresinde başlamış, 1973 yı
lında Bakanlığımıza devredilmiştir. 1974 yılından iti
baren faaliyete geçmişken, (Talihsiz diyorum, çünkü 
bir konkurla kazanılmış bir projedir) yine talihsiz 
bir şekilde projeyi yürüten müelliflerden birisi bir 
kaza sonunda hayatını kaybetmiştir ve pürüzler baş
lamıştır. 1976, 1977 ve 1978 yıllarında Emek inşaat 
yürütmüştü; fakat banka ile ihtilaf dolayısıyla kal
mıştı. Bu projeye 1980 sonunda yine işlerlik kazan
dırıldı ki, bu proje 2 500 kişilik büyük bir Kongre 
Sarayıdır ve civarında (o.zaman o gaye ile zaten Ba
kanlık olarak kabul etmiştik) Turizm Bankasının 
168 bin metrekarelik büyük bir arsası vardır tstinye-
de ki, orada da en az 1 000 odalı büyük bir tesis 
yapmak için; ama halen proje Emek inşaatın, Ban
ka ile sözleşme yapmış olmalarına rağmen, belki de 
yoğun işleri arasında inşaat tam anlamı ile yürüme
mektedir. 1982 yılı Bütçesine konulmuş olan 400 mil
yon liralık ödeneğin henüz daha 250 milyonu sar-
fedilmiştir. 1983 yılı için de Bütçeye 900 milyar lira 
ödenek konulmuştur. Konu tekrar gözden geçiril
mektedir. Eğer işlerlik kazandırılamazsa, bu takdir
de Turizm Bankasının emanet yoluyla bu projeyi yü
rütmesi sağlanacaktır ve projenin bitiş zamanı da 
1984 veya 1985 yılı olacaktır. 

Turizmi 12 aya yayarken diğer bir konumuz da 
termal turizmi, dağ turizmidir. Aziz Atatürk'ten mi
ras kalan diyeceğim, Yalova Termal Tesisleri iki 
yıldan beri Turizm Bankası tarafından devralınmış
tır. Yalnız büyük bir projedir. Tüm ünitelerinin ye
ni baştan gözden geçirilmesi gerekiyor ki, toplam 
yatırım dört milyarın üzerinde olacaktır. Bu sene bu 
Bütçemizde 450 milyon ödenek konulmuştur ve bu
rası tüm olarak faaliyete geçtiği zaman (ki, şimdi 
bazı üniteleri faaliyettedir) burada termalle ilgili 
sağlıklı bir turizm merkezi de kurulmuş olacaktır. 

Bakanlığımızın önemli yardımlarından birisi de 
mahallî idarelere ve belediyelere yardımdır. Özellikle 
turistik merkezlerde ki idareler yaz aylarında, yoğun 
aylarda çok sayıda turistin gelmesi ile yükü taşıya-
mıyorlar. Bu nedenle Bakanlık olarak çevre tanzi
minden, park tanziminden tutun da vidanjör, ara-
zöz ve çöp kamyonu şeklinde, haşaratla mücadele 
şeklinde bu yörelere yardım yapmaktayız. Ancak, 
burada belediyelerin de katkısını sağlamak amacı ile 
vidanjör, çöp kamyonu ve arazöz için Bakanlık ola
rak*"^ 50 bir katkıda bulunmaktayız. Diğer % 25'i 
belediyelerin kendisi sağlamakta ve % 25'i de Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankası tarafından yedi 
yıl vadeli kredi ile desteklenmektedir. 

— 571 

Yine bir sayın üyemiz değindiler, Bakanlık ola
rak eğitime büyük önem vermekteyiz. Gerek mes
lekî eğitim, gerek hizmet içi eğitim, gerekse örgün 
ve yaygın eğitim Bakanlığımızın iki yıldır ele aldığı 
ve özenle, İsrarla yürüttüğü bir projedir. Ayrıca mes
lekî olarak «Turizm Eğitim Merkezleri» açılmıştır. 
Bunlar istanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da 
ve bu sene Ürgüp'te faaliyete geçmiştir. Buradaki 
amaç, sektörün çok ihtiyacı olan eğitilmiş personeli, 
turizm sektörüne kazandırmaktır. 

Efendim, tanıtma ve pazarlama faaliyetlerimiz 
üzerinde Sayın Aydar, Sayın Sarıoğlu ve Sayın Ak-
soy görüşlerini dile getirdiler, öncelikle Sayın Ay-
dar'ın konuşmalarında belirttikleri «10,5 milyar ta-
nîtma faaliyeti» konusunu anlayamadım, acaba bir 
yanlışlık mı var?.. Bizdeki rakam 1,5 milyar civa
rındadır, tüm personelin ücretlerini de kapsamakta
dır. Bu nedenle, acaba orada bir yanılma mı var, 
onu özellikle dile getirmek istiyorum. 

MEHMET AYDAR — Global olarak ben ayrı
lan tahsisatı söz konusu etmiştim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LİYAOĞLU — Global olarak belki ifade ettiniz. 

Efendim, Bakanlığımızın tanıtma ve pazarlama 
hizmetleri için 1982 ödeneği (ki, bunların içinde söz
leşmeli personel ücretleri, tazminatlar, baskı, kâğıt 
herşey vardır.) 667 milyon lira idi, 1983 deki bu ra
kam 1 milyar 075 milyon 661 dir. Herhalde orada 
bir şey olacaktır. 

Efendim, zannediyorum yine bu konuda Sayın 
Aydar değindiler ve Sayın Aksoy'da üzerinde dur
dular. Bakanlığımız geçen yıldan beri artık Türki
ye'de kültür ve turizmin pazarlamasını yapmakta
dır. Ülkemizin siyasî tanıtması, ki, 12 Eylül 1980'den 
sonra daha ziyade Konsey nezdinde kurulan, çeşitli 
bakanlıkların da iştiraki ile kurulan «Accord Top
lantısı» dediğimiz toplantılarda kararlaştırılmış idi. 
Daha sonra yüksek malûmları, Başbakanlığa bağlı 
Enformasyon (Tanıtma) Müsteşarlığı kurulmuştur. 
Bundan böyle Türkiye'nin siyasî tanıtması Enfor
masyon Müsteşarlığı kanalıyla yapılacaktır. Ancak, 
bu tanıtma yapılırken, bu Müsteşarlığın üst kurulu 
olan Sayın Başbakanın başkanlığında belirli bakan
lardan meydana gelen bir Yüksek Koordinasyon 
Kurulu vardır ve bütün siyasî tanıtma ve diğer ta
nıtmalara buradan yön verilecektir. 

Bu konuda zannediyorum Sayın Aksoy, Türk Ta
nıtma Vakfının kurulduğunu ve işlemediğine, değin
diler. Türk Tanıtma Vakfına Bakanlığımızın bir yön 
vermesini dile getirdiler. 
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Türk Tanıtma Vakfı, Vakıf Tüzüğü de tetkik 
edildiği zaman her halde görülecektir, Bakanlığımı
zın tamamen dışındadır. Bu Vakıf kurulurken ana 
gaye şu idi: Devletin manen de olsa desteklediği; 
fakat tamamen özel kişilerden meydana gelen bir 
vakıf kurulsun ve Devletin gerek malî yönden, ge
rek diğer yönden yapamadığı bazı katkılar, bu va
kıfla yürütülsün şeklinde idi. Sayın Aksoyda bahset
tiler, Sayın Başbakanımız da televizyonda bunun kı-
ruluşunu ve yararlarını o gün bir konuşma ile dile 
getirmişler idi. 

Bu Vakıf da maalesef kuruluş ve Yönetim Ku
rulu seçimindeki bazı hususlarda görüş birliğine va-
rılamadığı için, Devlet ile bir kopukluk meydana 
geldi ve seçilen Yönetim Kurulu işlemez hale geldi. 
Zannediyorum bu yıl sonunda yapılacak Genel Ku
rulda Tanıtma Vakfının işlerlik kazanmasına bir yön 
verilecektir. Keza, yeni kurulmuş olan Tanıtma Müs
teşarlığının kuruluşlarından birisi de bu Tanıtma 
Vakfıdır. O Vakfı da doğrudan doğruya Tanıtma 
Müsteşarlığına bağlanmış olacaktır. 

Sayın Bilgiç, zannediyorum Nemrut Dağı ile il
gili konuyu dile getirdiler. Bakanlığımızca bu proje, 
bir paket proje olarak ele alınmıştır. Dünyaca da 
meşhur olan Nemrut Dağındaki antik kalıntıların 
restorasyonuna 1983 yılında Bakanlığımızca başla
nılacaktır. Yol sorunu da Bakanlığımızca ele alınmış
tır. Tabiî orada aynı zamanda bir konaklama tesisi 
de yapılması gerekmektedir. Bu konu da işlenmek
tedir; ama orada Bakanlığımızın esas amacı, daha 
ziyade özel sektör tarafından yapılacak bir yatırıma 
Turizm Bankası kanalı ile kredi vermek şeklinde ola
caktır. 

Efendim, tanıtma faaliyetlerimiz arasında Devlet 
Halk Dansları Topluluğunun faaliyetleri de bulun
maktadır. 1982 yılında Devlet Halk Dansları Toplu
luğu yurt dışında çok başarılı gösterilerde bulunmuş
lardır. özellikle Bulgaristan'da, daha evvel Meksi
ka'da, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da gösteri
ler yapmışlardır. Halen de şu anda Uzakdoğu ülke-
lerindedirler. Daha sonra Katar'da, Mısır'da ve Suu
di Arabistan'da turnelerine devam edeceklerdir. 

Bakanlığımızın bu sene ele aldığı konulardan bir 
tanesi de (Basında da çok çıkmıştır, özellikle belirt
mek istiyorum) turistlerin en fazla istediği hususla
rın başında yatak ve diğer şeyler dışında temizlik 
ve tuvalet sorunu gelmektedir. Temizlik konusun
da, Bakanlığımızın özellikle hizmet içi eğitimleriyle 
yaygın bir eğitim sistemiyle halkımızı ve özellikle 

tesis sahiplerini bilinçlendirme faaliyetleri sürmekte
dir. Tuvalet konusunda ise yeni bir proje hazırlama 
safhasına girmiştir Bakanlığımız. Özellikle mola mer
kezlerinde, benzin istasyonlarında ve Ankara, İstan
bul, îzmir gibi belirli yörelerde örnek tuvalet proje
si yapılması son aşamasına gelmiştir. Gerektiğinde 
bu tuvaletler (özellikle benzin istasyonlarında) ya
pımcılarına kredi vermek suretiyle; çok ucuz kredi 
vermek suretiyle gerçekleştirilecektir, ki, düşünülen 
faiz haddi % 5tir ve 5 veya 8 yıl vadeli olacaktır. 
Ayrıca, belirli yörelerde .belki de Turiz Bankası 
Kanalı ile yaptırılacak ve gerektiğinde de işletilecek
tir. Çünkü, başka çözüm yolunu da bulmamız müm
kün olmamaktadır. 

Bir değerli arkadaşımız denetleme konusuna de
ğinmişlerdir. Bu konudaki yeni yasaya göre hazır
lanmakta olan yönetmelik son şeklini almıştır. An
cak denetleme, tabiatıyla Bakanlığımızın bugünkü 
kadrosu ile de çok güçtür. Örnek vermek gerekirse; 
bugün Bakanlığımızdaki denetleme elemanlarının sa
yısı 10'u geçmemektedir. Halbuki yurdumuzda halen 
belgeli 543 tesis ve belge almak üzere olan da 300'ün 
üzerinde tesis vardır. Bunların bir yandan fiyat de
netlemesi, bir yandan vasıf yönünden denetlenmesi 
oldukça zor olmaktadır. Ancak, mahallî örgütleri
mizden yararlanarak bunların daha iyi işler hale ge
tirilmesine gayret sarfedeceğiz. 

Bu sene yeniden ele aldığımız bir proje de, tu
ristik belgeye haiz olmayan; fakat kısa zamanda va
sıflarında yapılacak değişikliklerle iyileştirilir hale 
gelecek otellerdir. Bu kanalla 1982 bütçemizden Tu
rizm Bankasına 850 milyon lira ödenek aktarması 
yapılmıştır. 

Ayrıca, belediyeler tarafından yapılan kontrolde 
belgesiz otellerle kamu kamplarıyla, ikinci konutlar
la, pansiyonlarla, çadırlı kampinglerle ve yaz ayla
rında yerli ve yabancı öğrencilerin istifade edebile
ceği öğrenci yurtlarıyla da ilgilenmekteyiz. Bu sene 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan bir protokol 
ile bu yurtlarda yabancı öğrencilerin ve turistlerin 
kalması imkanı sağlanmıştır. 

Efendim, bir kere daha vurgulamak istiyorum, 
tabiatıyla turizmde bir mesafe almanın çabası için
deyiz; ama bu mesafeyi de birkaç yılda almamız çok 
güç. 

Ulaşım tıkanıklığımız devam etmektedir. Bugün 
ülkemizde 20-22 uçak vardır, ki, 4 tanesi yeni alın
mıştır, 3 tanesi devreden çıkmak üzeredir. Sayın Ak-
soy, Sayın Aydar ve diğer arkadaşlarımız değindiler, 
yurt dışından bu sene biz, en az havayolu ile 400 
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bin turist getirmeyi amaçladık; ama Türk Havayol
larının bunun ancak dörtte birini getirebildiğini özel
likle söylemek istiyorum. Türk Havayolları da ken
di açısından haklı olarak, önce tarifeli yolcuya, da
ha sonra işçiye ve onlardan yer kalırsa turiste yer 
vermektedir. Hepinizin de yüksek malûmları, dün
yada turist taşımacılığı tabiatıyla ucuz taşımadır. Bu 
husus, yüksek kapasitesi olan filolar için bir önem 
arz etmiyor; ama bizim gibi kısıtlı Türk Havayolları 
filosuyla bunları taşıma imkânının güçlüğü de orta
dadır. Ama bu sene Ulaştırma Bakanlığına özellikle 
teşekkür etmek istiyorum; çünkü yıllardan beri char-
ter taşımacılığına daima karşı koymuşlardır; ama bu 
sene bu, özellikle Sayın Aysan'ın da büyük yardım
larıyla chartera büyük önem verimiştir ve ümit edi
yorum ki, seneye bu daha da gelişecektir. 

Baştan beri de söyledim; hedefimiz daima kitle 
turizmine dönük olmakla beraber ulaşım tıkanıklık
ları ve vasıflı yatak azlığı bizi ister istemez selektif 
turizm yapmaya da zorlamaktadır. Biz Bakanlık ola
rak mutlak surette turizm yatırımlarında ve işletme
lerinde özel sektörün ve yabancı sermayenin katkı
sından istifade etmek istiyoruz. Vasıflı yatak sayısını 
mutlak surette artırmamız gerektiğinin bilinci için
deyiz. Başta da arz ettim; Turizm Bankası kana
lıyla birkaç yıl içinde, beş yıllık bir periyod içinde 
vasıflı yatak sayısını yüz bine çıkarmayı Bakanlık 
olarak amaçlamış bulunmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin yavaş bir tempo içinde de olsa turizm 

gelişmesinde bir mesafe aldığı kanısındayız. Bilgi ve 
tecrübe birikimine sahip bulunmaktayız; fakat gidi
lecek yolun mesafesinin de uzun olduğunu bilmek
teyiz. Terörizmin yok edilmiş, huzur ortamı sağlan
mış olması, Turizmi Teşvik Yasasının 1983 yılından 
itibaren tam anlamıyla yürürlüğe girecek olması, 
turizmde Yüksek Koordinasyon Kurulunun kurul
muş bulunması, Turizm Bankasının sermayesinin 15 
milyar liraya çıkarılmış bulunması çalışmalarımıza 
hız vermektedir. Yüce Heyetinizin değerli destek ve 
katkılarıyla çalışmalarımızın çok daha verimli bir 
hale geleceğine inanmaktayım. 

Bu inanç ve duygular içinde sizlere en içten te
şekkür ve saygılarımı sunuyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli açıklamalarınız için biz te
şekkür «diyoruz Sayın Bakan. 

Yftlaa, bu arada müsaade ederseniz, bir vazıh 
sorumuz var. 

Ayrıca toru sormak isleyen arkadaşımız var. 
Yaiah soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sualin Sayın Bakan tarafından cevap

landırılmasını arz ve rica ederim. 
İstanbul Tepebaşı'ndaki Pera Palas Otelinin ge

liri belli hayır teşekküllerine bağışlanmak maksadıy
la vakıf haline getirilmiştir. 

1. Bu Vakıf istimlâk edilmiş midir? 
2. Edilmiş ise hangi gaye ve maksat güdül-

müştür? 
3. İstimlâk kararı kanunî şekilde kesinleşmiş 

midir? 
Açıklanmasını saygıyla arz ederim. 

Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK 
BAŞKAN — Sayın Erdem, sorunuzu buyurun 

efendim. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkan; 
Sayın Bakanım, lütfettiğiniz bilgiler benim için 

son derece istifadeli oldu. Birkaç sual soracaktım; 
fakat bu suallerin birçoklarını, lütfettiğiniz bilgilerle 
cevaplamış oldunuz. Yalnız, bir iki husus var ki, onâ 
cevap istirham ediyorum. Bunlardan bir tanesi; Ku-
şadası'na her gün en azından üç-dört gemi, transat
lantik mesabesinde gemilerle turistler gelir. Bunların 
rehberleri yabancılardır ve komşu devletlerden gelen 
turistleri kendi adamları ile gezdirirler. Bunlar sa
bahleyin getirirler, hemen Meryemana'ya götürürler, 
gerisin geri hemen gemiye sokarlar; gemi üç-dört 
gün orada kalır, fakat gemiden dışanya çıkarılmaz
lar. Ne dışarda gezdirirler, ne de bir şey alacak ol
salar aldırırlar; «Bizde daha iyisi var, almayın» der
ler. 

Bu bakımdan, Türkiye'ye gelen ve bu yerleri 
gezmek isteyen turist şirketlerinin getirdikleri turist
leri kendi rehberlerimizle gezdirmek imkânı var mı?.. 
Memlekete döviz bakımından çok faydalı olacağı 
için bu hususta acaba bir cevap lütfederler mi?.. Bu 
birinci sualim. 

İkinci sualim: Birkaç vesileyle Ege sahilinde bazı 
illeri gezdim. Belediyeler bu mevzuda son derece 
ihmalkârdır. Belediyeler turistleri celbedecek yerde, 
rencide edecek ve onları kaçıracak şekilde çaba har
cıyorlar. Temizlik diye bir şey bümiyorlar. Mesela 
bir yere giderken yol temizliği yok, plajların temiz
liği yok. Derhal göze çarpan haller bunlar. Orada 
temizlik tedbirlerinin alınması için belediyelerle sıkı 
bir işbirliğini yerinde buluyorlar mı?.. Ben bunun 
arzu ederlerse çok sayıda misallerini takdim edebili
rim; ama yerlerini söylemek istemiyorum. 

Bu iki suale cevap lütfederlerse çok memnun ka
hrım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. ı 
Sayın Avcı, buyurun efendim. 
YILDIRIM AVCI — Sayın Bakan, Bakanlığı

nızın Pamukkale için bir ileriye dönük projesi var 
mıdır? Duyduğumuza göre orada yapılan tesislerin 
yıktırılması düşünülüyormuş; sebebi nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. I 
Sayın Bilge, buyurun efendim. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan; Sayın Bakanın 
vermiş olduğu bilgilerden dolayı ben de teşekkür 
etmek isterim. 

İki sorum vardır. Bunlardan biri şu: Bütçe rapo
runda 1981 yılında yatırım ve transfer harcamala
rının gerçekleşmesi % 60 olarak gösterilmekte. 1982 
yılı içinde bu oran % 64 olarak gösterilmektedir. Bu 
gerçekleşme oranının bu kadar düşük olmasının se
bebi acaba nedir? 

İkinci sorum: özel mülkiyetteki eski gayrımen-
kullerin muhafaza ve onarım işleri büyük bir önem 
taşımaktadır; fakat bu önemine rağmen bu mesele
lerin yeter derecede ilgi görmediği anlaşılmaktadır. 
Çünkü, özel mülkiyetteki eski eserlerin onarım pro
jesi yardım fonuna bu yıl ancak 200 milyon lira ko
nulmuştur. Hatırımda kaldığına göre geçen yıl da 
aynı miktarı verdik. Yani geçen yıla nazaran bu yıl 
daha fazla bir şey görülmemektedir. Geçen yıl bu 
ödeneğin ne kadarı, nerelere harcanmıştır? Harca
malar hangi esaslara göre yapılmıştır? Hiçbir harca
ma yapılmamışsa sebebi nedir? Bu işlerin belirli bir 
esasa bağlanması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilge. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim; gerçekten 
sayın Bakan çok geniş bir şekilde turizme değindiler; 
ancak bir noktayı açıklamadılar, ben de ona değin
mek istiyorum. I 

Özellikle yabancı turist geldiği zaman gıdasına 
dikkat eder. Türkiye'de yabancı turistlerin beslen
mesi konusunda acaba Bakanlık bir standart geliştir
miş midir? Bir örnek vereyim. 

O büyük lüks turistik otellerde, mesela Hilton'da 
kahvaltı çeşitleri vardır; «Amerikan kahvaltısı» der, 
yumurta, sosis, jambon vesaire gelir. «Avrupa kah
valtısı» der onları koyar. Bir de «Türk kahvaltısı» 
diye yazmışlardır; reçel ve tereyağından başka bir 
şey yoktur. Acaba Türk kahvaltısında yumurta yok 
mudur, sosis yok mudur, peynir yok mudur? Ben 
bunları otellere dahi söyledim. Bunlara benzer; ama | 
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özellikle kaliteli beslenmek isteyen; bir biftek bula
mayan ve bulduğu eti de çiğneyemeyen turistler ba
na dert yanmışlardır. Bu hususta ne gibi çalışma 
yapılıyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Alpaslan, buyurun efendim. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan; Sayın Bakanımızın verdiği bilgiler için ben de 
teşekkür ederim. 

Plan ve programlardan da bahsettiler. Acaba bu 
plan ve program ne nispet dahilinde tahakkuk etti?.. 
Bilhassa yatak adedi, turist sayısı ve en önemlisi dö
viz geliri yönüyle; tabiî ki, işçilerimizi çıkararak... 
Birinci sorum bu. 

İkinci sorum; bazı meşhur isimler ülkemizi gelip 
ziyaret ediyorlar; Kerim Han ve Kaşıkçı gibi. Aca
ba bunlar ülkemizde hakikaten beklediğimiz yatırı
mı yapacaklar mı?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Gözübüyük bir sorunuz daha var mıydı 

efendim; yazılı sorunuz dışında bir soru daha so
racak mısınız?.. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, Türk Dili ve Edebiyatı Akademisi Tasarısı 
halen ne safhadadır?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü
yük. 

Sayın Bakan; sorular sorulmuştur, isterseniz bun
lara sözlü, isterseniz yazılı olarak cevap verebilirsi
niz efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOĞLU — Sayın Başkan; evvela sözlü olarak 
arz edeyim, bazılarını yazılı olarak cevaplandıraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV-
LtYAOĞLU — Efendim, zannediyorum Sayın Ab
dullah Pulat Gözübüyük'ün İstanbul Tepebaşı'ndaki 
Pera Palas Otelinin durumunu yazılı olarak sordu
lar. Efendim burası malum, menşeinden itibaren Mu-
hayyes Vakfına ait idi. Sonra yine yanlış hatırlamı
yorsam Darülşafaka, Darülaceze'nin de burada bir
takım katkıları vardır; yani iştirakleri vardır. Gelir* 
lerinin bir kısmı oraya gider. 

Yalnız buranın bir de tarihî vasfı vardır. Büyük 
Atatürk orada kalmışlardır, kaldıkları bir odası da 
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vardır. Yalnız 2 yıldan beri yaptığımız çalışmalarda 
özellikle müstecirinin otelci olmadığı ve otelin tarihî 
vasfıyla uygun bir şekilde bir işletmecilik yapmadığı 
şeklindeydi, ki, Muhayyes Vakfından da bize gelen 
talep üzerine istanbul Valisiyle de görüşerek, anla
şarak konuyu, Başbakanık Makamının da görüşünü 
alarak kamulaştırma cihetine gittik. Tabiî Devlette 
kamulaştırma biraz uzun sürdü; ödeneğin verilmesi 
vesaire gibi ve yanlış hatırlamıyorsam 52,5 milyon 
liralık bir ödeneği İstanbul Valiliğine aktarmış idik 
ve yalnız binanın (Belki hatırımda yanlış kalabilir) 
32 milyon liraya rayiç değeri üzerinden veya vergi 
değeri üzerinden kamulaştırması yapıldı. Ancak di
ğer maliklerin, ki, «Kamulaştırma tamamen gerçek
leşti mi?» diye buyurdunuz; şu anda henüz itiraz 
safhasındadır. Bizim anagayemiz şu idi : 

Burayı alıp TAÇ Vakfımız kanalıyla (Türkiye 
Anıt, Çevre ve Tarihî Değerleri Düzenleme Vakfı, ki, 
Bakanlığımızın Bütçesinin katkısıyla meydana gelen 
bir Vakıftır) aslına uygun şekilde restore etmek; son
ra da ya Turizm Bankası kanalıyla veya burayı iyi 
işletebilecek bir işletici vasıtasıyla yine turizm hiz
metlerine açmaktı. Bu otel özellikle Fransızlar tara
fından büyük rağbet görmektedir. Şu anda arz ede
bileceğim, kamulaştırma işlemleri bitmiş; fakat ka
mulaştırma safhası kesinleşmemiştir. Bunu arz et
mek isterim. 

Sayın Ertem, Kuşadası'na gelen büyük gemiler
den, ki, biliyorum gerek Kuşadası, gerek Marmaris 
yıllardan beri öyledir; bu gemiler günübirlik olarak 
gelirler. Buyurduğunuz doğrudur, kendi rehberleriyle 
inerler; ama bizim rehber gene anlaşma gereğince ba
zı bizim seyahat acentaları kanalıyla da Efes'e gider
ler. Günübirlik Marmaris'ten de gelirler, giderler ve 
zamanla Türkiye'de yemek yemeden de dönerler. 

Bunun için Bakanlık olarak yıllardan beri birta
kım öneriler, tedbirler üzerinde duruldu; ama bütün 
bunlara rağmen bunlar yine ülkemize döviz bırak
maktadırlar. Kuşadası?nda, Marmaris'teki dükkânla
rın büyük bir kısmı, tabiî az kalmalarına rağmen, 
3 gün kalmıyorlar bunlar, günübirlikçidir yanlış ha
tırlamıyorsam, sabah gelir, öğle yemeğini de fiş ve
rirler, gemide yerler; ama buna bir çıkış yolu bula
madık. Bunu arz etmek isterim; ama yine bir döviz 
bırakıyor bunlar. 

Misilleme yapalım dedik; ama bizim o tarafa bir 
misillememiz yoktur. 

Beldiyeler konusunda yılbaşında, hem de Sayın 
Başbakanımızın imzasıyla bütün belediyelere ve Sı
kıyönetim komutanlıklarına bir emir gönderilmiştir. 

özellikle belediyeden belgeli tesislerin temizliğinden 
tutun da, gürültüsüne kadar bunların önlenmesi için. 
Tabiî uygulama belediyelere kalmaktadır; ama yine 
biz de Bakanlık olarak mahallî örgütlerimiz kana
lıyla da bunları yine takip etmekteyiz. 

Sayın Avcı, Pamukkale'yi Bakanlık olarak ele 
aldık, tabiî. Hatta ilk ilan edeceğimiz alan ve mer
kezlerin ikinci safhasında, yanlış hatırlamıyorsam Pa-
mukkale de vardır. Yoksa, oradaki tesislerin yıkıl
ması diye böyle bir karar almış değiliz efendim. Bi
lemiyorum; ama bunu ben tetkik ettirip size ayrıca 
yazılı sunmaya çalışacağım. 

Sayın Bilge yatırımların gerçekleşme konusunda 
60 - 64 oranında buyurdular. Belki zatıâliniz yoktu
nuz, başta söyledim; bunlardan bir tanesi Kongre 
Sarayı idi, Emek İnşaatla olan şeydi, gerçekleştire
medik. Güney Antalya'da, zannediyorum 1981 yılın
da 1 milyar 281 milyon koymuştuk, gecikme olmuş
tur, bunu da gerçekleştirememiştedir. 

Bunların başında ihalelerin zamanında yapılama
ması geliyor, yer tahsislerinin zamanında yapılama
ması geliyor. Geçen yıl, özellikle bu yıl da var, bir 
de bize ürperti gelmiştir; çünkü bir ihaleye çıkarı
yorsunuz, % 48'e kadar kırıyorlar. O zaman tabiî 
koyduğunuz rakamla da bu bağdaşmıyor. Nafıa ra
yiçlerine göre arkadaşlarımız keşif Özetlerini hazır
lıyorlar; ama ihaleye çıkardığınız zaman, belki bu 
inşaat sektöründeki durgunluk da olabilir, 100 ola
rak kabul ettiğiniz şeyi 60'la alıyorlar. Buradan da 
neş'et eden durumlar vardır efendim* 

Yine galiba Sayın Bilge sordular; özel mülkiyet
teki eski eserlerin onarılması konusu. Tabiî size ayrı
ca geniş, teferruatlı bilgi sunarız; nerede, nasıl, ne 
şekilde yapılıyor diye... 

NECÎP BİLGE — Yazılı olarak. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI İLHAN EV
Lİ YAOöLU — Tabiî, onu sunarız; ama hemen bir 
şey daha arz edeyim : Türkiye Anıt, Çevre ve Tarihi 
Değerleri, Düzenleme Vakfımız vardır. Bakanlığın gi
rişimiyle 1976 yılında kurulmuştur ve özellikle birçok 
yalı, konak yine bu Bütçeden verilen ve Vakfın ken
di gelirleriyle de, ki, bu 200 milyonun dışındadır; Sait 
Halim Paşa Yalısı, hatırımda kaldığına göre Amcaza
de Hüseyin Paşa Yalısı ve benzeri bazı yalılar bu Va
kıf kanalıyla restore edilmektedir. Yine bu sene Yıldız 
Sarayına mahsus olmak üzere bir Yıldız Sarayı Vakfı 
da kurulmuştur. Hatta ilk başlangıç olacak bu seneki 
Bütçemizden de 5 milyon lira oraya tahsis edilmiştir; 
ama buyurduğunuz nerede, nasıl, sebep şeklindeki ko-

— 575 — 





Danışma Meclisi B : 16 16.11.1982 O : 2 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 

111 

112 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kafbuıl etmeyenler... 
Kabul editaıiişitir. 
Kültür Saınıaıt Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbud etmeyenler... 
Kabul edümiişjtir. 
Ülke Turizminin Geliştiril
mesi ve Tanıtılması Hizmet
leri 

1 253 268 000 

11 448 853 000 

10 407 763 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbuİ etmeyenler... 
Kabul editasiŞtir. 

Lira 

654 116 000 

Bölüm 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe
si değerli oylarınızla kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun efendim. (Alkışlar) 

Bugünkü programımız bu bütçe görüşmesiyle so
na ermiştir. Yann; yani 17 Kasım 1982 Çarşamba gü
nü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17.35 

*>•<( 
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GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

16 Kasım 1982 Salı 

Saat : 10.00 

1. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞ
LARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasansı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu, (1/499) (S. Sayısı : 
185) (Dağıtma tarihi: 10.11.1982) 


