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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda: 
İ4 — Danışma Meclisi Üyesi Vehbi Muhlis DA-

BAKOĞLU ve 10 Arkadaşının, Kurucu Meclis 
Üyelerinin Yararlanacakları Haklar Hakkındaki Ka
nun Teklifinin ıtümünün, ad okumak suretiyle yapı
lan açık oylaması sonucunda reddedildiği bildirildi. 

2. — 1984 Malî Yılı Genel1 Bütçe Kanunu Tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanaralk, 
maddelere geçilmesi kabul edildi. 

Cumhurbaşkanlığı, 
Türkiye Büyük Milfet Meclisi, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Başbakanlık, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı, 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi, 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 ve 
1975 yılları; 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975 ve 1976 yılları; 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 ve 1976 yılları; 

Toprak ve Tarım' Reformu Müsteşarlığı 1974, 
1975 ve 1976 yıları; 

Kesinhesaplarına Ait Uygunluk Bildirimlerinin 
Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ile 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayırımı sonucunda kabul 
edildikleri bildirildi. 

11 Ekim 1983 Salı günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 17.55'te son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan) 

Başkanvekili 

Erdoğan BAYIK 
Kâtip Üye 

M. Talât SARAÇOĞLU 
Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Aü Nejat ALPAT 

BAŞKAN —• Sayın üyeler; Panışma Meclisinin 
175 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

n. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

7. — 10 Ekim 1983 tarihinde tedavi maksadıyla 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet 
Bakanı Mehmet ÖZGÜNE§'e, Devlet Bakanı İlhan 
ÖZTRAK'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/649) 

BAŞKAN — Gündemin, «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» bölümünde yer alan iki sunuşu var; 
okutuyorum efendim : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 

Tedavi maksadıyla 10 Ekim 1983 tarihinde Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı 
Mehmet Özgüneş'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Prof. Dr. İlhan Öztrak'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

2. — 10-14 Ekim 1983 tarihleri arasında Libya ile 
olan ticarî ilişkiler ve müteahhitlerimizin sorunları ko
nusunda yapılacak toplantılara katılmak üzere Libya' 
ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fa
hir İLKEL'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet 
TURGUT un vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/648) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Libya ile olan ticarî ilişkilerimizin ve bu ülkede 

iş yapan müteahhitlerimizin sorunlarının gözden geçi
rilmesi amacı ile yapılacak toplantılara katılmak üze
re 10-14 Ekim 1983 tarihleri arasında Libya'ya gide
cek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahir İl-
kel'in dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Tur
gut'un vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim efendim. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/829) (S. 
Sayısı : 588) (1) 

A) ANAYASA MAHKEİMESİ BAŞKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Yüce Genel Kurulun 
malumu olduğu üzere, 1984 Malî Yılı Genel Bütçe 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlamış bu
lunmaktayız. Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklifle
ri ile Komisyondan Gelen İşler» bölümünde yer alan 
1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere bugün de devam ediyoruz efen
dim. 

(1) 588 S. Sayılı Basmayazı 10.10.1983 tarihli 174 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir, 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 

Bugün, daha Önce tespit edilen ve Genel Kuru
lun ıttılaına arz edilen programa göre, önce Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüşmeler 
yapacağız. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok efendim. 

Sayın Komisyonun bir 
Yok. 

açıklaması olacak mı? 

Sayın Bakanın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Büt
çesi ile ilgili bir açıklaması olacak mı?. Yok. 

Sayın üyeler; Anayasa Maihkemes Başkanlığının 
1984 Malî Yılı Bütçesi için soru sormak ihtiyacını his
seden sayın üyemiz var mı efendim? ~ Yok. 
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BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA ŞADAN 
TUZCU — Sayın Başkanım, bir düzeltmeyi açıkla
mama müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA ŞADAN 

TUZCU — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi
nin baskısında bir hata olmuştur. «İnceleme ve Yargı 
Hizmetleri Program Kodu 111» in karşısına 
«1 100 ÛOO» lira yazılmıştır, halbuki 76 262 000 lira 
olacaktır. 

«Program Kodu 900, Hizmet Programına Dağıtı
lamayan Transferler» Bölümünde de, bir önceki ka
lemde yazılmış olan rakam yazılacaktır^ 

BAŞKAN — Yani bir takdim tehir oluyor. 
BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU ADINA ŞADAN 

TUZCU — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Program l l l 'e 76 262 000'i yazıyo

ruz, program 900'e de 1 100 ÖQ0'i yazıyoruz. 
Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Sayın üyeler; bu düzeltmeden sonra, Anayasa Mah

kemesi Bütçesi üzerinde soru sormak ihtiyacını his
seden sayın üye olmadığına göre, Bütçenin bölüm
lerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm 
Prog. Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 50 538 003 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 76 262 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 1 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu suretle Anayasa Mahkemesinin 
1984 Bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Gerek Ana

yasa Mahkemesine, gerek diğer ilgililere ve millete 
hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

B) ADALET 'BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Sayın üyeler; programımızda Ada

let Bakanlığı Bütçesi yer almaktadır. 
Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır, 
Sayın üyeler; Adalet Bakanlığı Bütçesinde söz al

mak için adını kaydettiren sayın üyelerimizin adlarını 
okuyorum; 

S. Feridun Güray, İsa Vardal, Abdullah Pulat 
Gözübüyük, Fikri Devrimsel.» 

BAŞKAN — Sayın Güray, buyurun efendlkn. Ko
nuşma süreniz beş dakikadır. 

S. FERİDUN GÜRAY — Başladı mı Sayın Baş
kan?.. 

BAŞKAN — Başlamadı efendim. Bu arada Yar
gıtay Başkanlığı Bütçesini de birlikte görüşeceğimi
ze göre, her ikisi üzerinde de görüşmenizi tamamla
yın efendim. 

Buyurun. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygı

değer üyeler; 
Daha önceki bütçelerin görüşülmesi esnasında be

lirttiğim gibi, adalet camiasını ilgilendiren sorunların 
hemen hiçbirisi maatesıe'f halledıiilamemiştir. Hâkim ve 
savcı açığı vahametini korumaktadır. 1500 açık ya
nında, 300'den fazla hâkim ve savcının da sıkıyö
netim mahkemelerinde görevli olması nedeniyle, 
mahkeme işleri haklı olarak aksamaktadır. 

22-25 bin lira maaşla hâkim bulmanın mümkün 
olup olmadığının takdirini Yüce Heyetinize bırakı
yorum. Ulus adına karar veren hâkimlerin^ ayrıcalı
ğı gerektiren meslek mensupları olduğunu kabul et
mediğimiz sürece, sorunlarına çözüm getirmemiz pek 
mümkün olmaz sanırım. Akşamın 20.00'sine kadar 
suç üstü için bekleyen, cumartesi, pazar ve bayram 
günfori dahi ilçesinden aynlaımayan; sorgu, suçüstü, 
tutuklama ve salıverme gibi görevlerini sürdüren, bu
nun için de fazla mesai gibi ayrıca bir ücret alma
yan bu kişilerin sorunlarına öncelikle yaklaşmak 
zorundayız. Zira adalet, mülk kelimesinin anlamın
da devletin temelidir. Mahkemelerin yüzü soğuktur. 
Mahkeme koridorları dışarıdan gelenlerin bir iki saat 
bekleyemeyecekleri durumdadır, işte, o gayri sıhhi 
yerlerde adalet personeli sabahtan akşama kadar ça-
toşır. Bir örneği, yakınımızdaki Anafaırtalar Adliye
sinde hergün yaşanmaktadır. 
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'Data. önceki Meclislerde görev yapmış ve belli 
mevkilere yüıksetaıiş bir 'kişinin şu sözlerini dikkat
lerinize sunmak isterim: «Ben hâkimin ne demek olr 
duğunu, sanık olarak huzuruna çıktığımda anladım. 
Cübbesi ne güzelmiş, kırmızı yakası bana güven ve 
ferahlık verdi, hakkımda karar verdiğinde dünyalar 
benim oldu. Bu kişilere ne verseniz haklarıdır.» 

Tarih, bu kabil örneklerle doludur. Mantıklı ola
nı ise, hâkimleri sanık olmadan sevebilmek ve tanı-
yabilmektir. 

Adlı sicil kayıtlarının kompütüre bağlanmasını ve 
bilgi işlem merkezi kurulmasını ve birçok kuruluşa 
örnek gösterilmesini takdirle karşılıyoruz. Sağlıklı 
adlî sicil 'kayıtlarının yaşadığımız ortam için ne kadar 
önem taşıdığını izaha gerek görmüyorum. Emeği ge
çenlere teşekkür etmeyi borç biliyoruz. 

Bugün, bir Yargıtay Başkanına, Cumhuriyet Baş
savcısına 79 000 lira aylığı yeterli görmemeliyiz. Bu 
kadar yüce bir makamı işgal eden kişilerin 600 gös
terge alması bence haksızlıktır. Yıllardır seçimler 
hâkim denetimi altında yürütülmektedir. Bugüne de
ğin seçimlerin dürüst yapıldığından kimsenin kuş
kusu olmamıştır. Seçim işlerini yürüten hâkimlerimiz, 
günlük işlerini de terk etmeden büyük bir feragat ile 
çalışmaktadırlar. 

Adliye IojımaMannın yapımı meslektaşlarımıza bü
yük' kolaylıklar sağlamıştır. Bugüne kadar İstanbul'a 
lojman temin edilememesi, onları çok müşkül du
rumda bırakmıştır. Ataköy'de Mart ayında teslim 
suretiyle lojman alımının sağlanmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. Aynı faaliyetin Anadolu yakası için 
de gösterilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. 

Çocuk Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe gir
mesinden itibaren 1,5 yıllık bir zaman geçmiş bulun
maktadır. Bu mahkemelerin bu şekliyle kurulama
yacağını ve kâğıt üzerinde kalacağını o zaman söy
lemiş ve ilgasını istemiş idik. Bakanlık, bugüne kadar 
bir tetk çocuk mahkemesi dalhi kurmamak suretiyle, 
şansımızı mahcup duruma düşürmemiştir. Bu yön
den de teşekkür ederiz. 

Lojman yapım ve alımı için Bütçeye 1 milyar lira 
ilave ödenek koyan Bütçe-Plan Komisyonuna ve 
onun Sayın Başkanına şükranlarımızı arz etmek is
terim. 

Sayın Başkanım, sürem dolduğu için konuşma
ma son veriyorum. Yeni Bütçenin adalet mensupla
rına hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür edrim Sayın Güray. Ay-
I rica süre konusundaki dikkatinize de şükranlarımı 
I arz ederim efendim. 
I Sayın Vardal, buyurun efendim. 
I ISA VARDAL — Sayın Başkan, sıramı Sayın 
I Devrimsele veriyorum. 
I Arz ederim. 
I BAŞKAN — Sıranızı veriyorsunuz, Sayın Dev-
I rimsel konuşma sırasında dördüncüdür. 
I Yani Sayın Vardal, siz dördüncü sırada mı ko-
I nuşacaksınız, yoksa tamamen vaz mı geçiyorsunuz 
I efendim?.. 

Vazgeçiyorsanız farklı da o nedenle soruyorum. 
Eğer vazgeçiyorsanız, Sayın Gözübüyük'ü davet ede
ceğim kürsüye. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, ben konuşma-
I yacağım, vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Devrimsel, müsaade buyurun. 

I 'Sayın Gözübüyülk, buyurun elendim, söz sırası 
zatıâlinizin. 

Sayın1 Gözübüyük, konuşma süreniz beş dakika-
I dır efendim, buyurun. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Bakan, muhterem meslektaşlar, Sayın Başkan, muh-

I terem arkadaşlar; 
Davaların süratle neticelendirilmeleri için üst mah

kemelerin en kısa zamanda kurulmasında zaruret 
vardır. Bu hususta daha fazla maruzata lüzum gör
müyorum, zaten meselle enine boyuna ilmî inceleme
lerde ve basında etraflıca ele alınmıştır. 

İkinci husus; Adliye binalarının, adalet hizmeti
nin kutsallığına yaraşır şekilde, adalet sarayları ha
line getirilmesi lazımdır. Birçok vilayetlerde adliye 
binaları bakımsız ve çok perişan bir halde, hizmetin 
gereği gibi yapı'lablmesi hir tarafa, imkânsızlıklarla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu husus
ta Hükümetlerimizin gayreti takdire şayandır; an
cak dalha fazla himmet, daha fazla gayrete ihtiyaç ol
duğunu tarihî bir günide, bir tarihî vazife yapmak 

I maksadıyla arzı vazife biliyorum. 
Üçüncü husus : Hâkimlerle savcıların aylık ve 

ödenekleri hususunda da bugüne kadar birçok gay
retler sarf edilmiştir. Ancak, hâkimlerimizin ve sav
cılarımızın ifa buyurdukları hizmetin ağırlığı, kesa
feti, yoruculuğu ve kutsallığı karşısında, bir de hayat 
şartlarının ağırlığı noktasından kifayetli olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu hususta Bakanlığı-

I mızın daha fazla bu mevzulara eğilmesi ve Bütçe 

123 — 



Danışma Meclisi B : 175 11 . 10 . 1983 O : 1 

imkânları ölçüsünde bu meselenin yeniden ele alın
ması zarureti vardır. 

Ayrıca, adliye memurlarımız son derece müteva-
zi, vefakâr, fedakâr, çalışkan ve gayretli memurları-
mızdır. Bunların durumu da son derece acıklıdır. 
Adliye memurlarımızın refah derecelerinin, yine büt
çelerin imkânı ölçüsünde ele alınması, geliştirilmesi, 
takviye edilmesi ve bunların durumlarının ıslaha gö
türülmesine zaruret vardır. 

Bir başka husus da; bilindiği gibi, bilhassa büyük 
vilayetlerde ve kazalarda hâkemlerin ve savcıların 
barınabileceği mesken meselesi son derece buhranlı 
bir noktaya gelmiştir. Kiraların şu veiya bu sebep
le başını alıp gitmesi, herhangi bir 'kanunî ölçüde sı
nırlama sağlanamaması karşısında, hâkimlerin, sav
cıların ve adliye memurlarının kira ile mesken edin
melerine, kira ile oturmalarına fiilen imkân kalma
mıştır. Bu sebeplerle, resmî konut inşaatı veya te
mini hususunda daha esaslı ve daha şümullü çalış
malara ihtiyaç olduğunu burada tekrarı vazife biliyo
rum. 

Cezaevi ve tutukevlerinin bazı yerlerde, yine ya
pılan cezaevlerinde infazı bakımından birçok eksik
likler, birçok ihtiyaçlar karşılanmış olmakla beraber, 
birçok vilayet ve kazalarımızda ceza ve tutukevleri
nin durumu son derece perişandır. Bunun da ehem
miyetle ele alınması ve Ceza tnfaz Hukukunun gaye 
ve maksadına uygun bir hale getirilmesi için ciddî 
gayretler sarfedilmesine ihtiyaç vardır. 

Bilindiği gibi, yasama meclislerimizde bugüne 
kadar ve bundan sonra birçok kanunlar kabul edil
mekte ve yürürlüğe konulmaktadır. Ancak, bütün 
adliye mensuplarımızın bu kanunları takibinde çok 
büyük fiilî müşkülat vardır. 

Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanı iken, «Hâ
kimlere mahsus» şerhi ile adlî kanunları külliyet ha
linde bastırmış ve hâkimlerin el kitabı olarak sağla-, 
muş idi. Buna benzer bir yeniliğin, bundan evvelki 
bütçelerde de arz etmiştim, ele alınması ve böylece 
hâkimlerin kanunları tatbikte, değişiklik halinde de 
değişiklik metinlerinin bu külliyata ilavesi gibi ted

birlere ehemmiyet verilmesine ihtiyaç vardır. 
Muhterem arkadaşlar, bir başka nokta da hâkim

ler ve savcılar, kanunları tatbikte öncelikle Yüksek 
Adliye Mahkemesi kararlarını ve içtihatlarını takip 
mecburiyetindedirler. 

Karar, herhangi bir adlî hadise hakkında Yüksek 
Adlî merciinde, yani Yargıtayda netice sağlayan bir 
hükümdür. 

İçtihat ise, herhangi bir davanın dayandığı huku
kî ve kanunî yorum, gerekçeler ışığında, ışık tutucu, 
rehber olucu daha geniş bir karar mahiyetini taşı
maktadır. 

îşbe, gerek karadairın, gerek içtihatların aylık der
gilerde yayımlanması ve savcılarla hâkimlerin elinde 
birer rehber olarak bulunması son derece mühim 
bir zarurettir. Bu yapılmaktadır; ancak, bundan ev
velki bütçe müzakerelerinde de arz ettiğim gibi, hu
kuk dillinde, adalet dilinde bu kararlar bakımından 
çok esaslı tenkide mevzu noktalar vardır. Şöyle ki : 

Bütün resmî kuruluşlar ve bu arada yargı kuru
luşları, Anayasa ilkelerine uymak mecburiyetindedir
ler. Nitekim Anayasanın 11 inci maddesine göre, 
Anayasa, yargı kuruluşunu bağlayan temel hukuk 
kurallarını ihtiva etmektedir. 

Anayasanın 3 üncü maddesine göre, Devletin dili 
Türkçedir. Devletin resmî dili ise, Anayasa gerek
çesinde ve Meclis tutanaklarında belirtildiği gibi, 
Anayasa metinleridir. 

Hukukî ve kanunî durum bu iken Anayasa Mah
kemesi, Danıştay ve özellikle Yüksek Adliye Mah-
'kemesi olan Yargıtayın bazı dairderiınin kararlarım
da ve hususiyle «Kararlar Dergisi» özetlerinde bu 
kuralara % 1O0 aykırı durumlarla karşılaşılmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, süreniz dolmuş
tur, lütfen bağlayın efendim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Nite
kim, Yargıtay Kararlar Dergisinin Haziran 1983 sa
yısında; arz ediyorum, sayfa 810, Hukuk Genel Ku
rulu metninde, «(Sebepsiz İktisap» tabiri olduğu hal
de, beş kişilik Özetleme Kurulu bunu değiştirmekte, 
«Nedensiz edinme» yapmaktadır. Bu, evvelemirde 
Hukuk Genel Kurulunun kararına saygı eksikliğidir 
en azından. 

Bir diğer husus da; yine sayfa 836 daki Dördün
cü Hukuk Dairesinin «Müteselsil sorumluluk» tabiri, 
«Dayanışmalı sorumluluk» olmuştur; yanlıştır, isa
betsizdir, dili tahriftir. 

Aynı Derginin 841 inci sayfasında Atlına Hukuk 
Dairesinin, «İhtiyaç» kelimesi, özetleme Kurulu ta
rafından «Gereksinme» haline getirilmiştir. 
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Yine, bu Derginin Ağustos sayısının 1149 uncu I 
sayfasında Birinci Hükük Dairesi, «Muvazaa» keli
mesini kullanmıştır; fakat özetleme Kurulu bunu 
«Danışık» yapmıştır. I 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar oyuncak olmaz. 
Fiil danışmaktır. Danış emirdir; danış, konuş, şöyle... 
Bu kadar yanlış... Bu, nereden geliyor? Bu adamlar 
alim midir, dil bilgim midir?.. Yani bir yüksek dai
renin, Devletin en yüksek adlî merciinin kararında
ki, metnindeki tabirleri bu kadar değiştirmek saygı
sızlıktır. Bunu şiddetle reddederim. 

Bunun dışında; ben bir tarihî vazife yapmak 
maksadıyla- arz ediyorum, yine Derginin Ekim sa
yısında, «Yitik, kaçak» kelimeleri kullanılmakta, 
halbuki Hukuk Genel Kurulunun 19.1.1983 tarihli 
karar metninde, «Metruke» kelimesi geçmektedir. 
«Metruke» başka, «Yitik» başka, «Kaçak» başkadır. 
Yani, bu Özetleme Kurulu; dört tetkik hâkimi, bir 
de başka bir zat bunu bu hale getirmek yetkisine 
hiçbir surette sahip değillerdir. Bunlar görevlerini 
ihmal etmektedirler. 

Bir başka hususu arz edip, maruzatımı bitiriyo
rum. 

İkinci Ceza Dairesinin bir karar metninde, sayfa 
1533, Dergi Ekim 1983; «İtiyadı iptila» tabiri geç
tiği halde, özetleme Kurulu bunu, «alışkanlık ve 
düşkünlük haline getirmiştir. Muhterem arkadaşlar, 
muhterem meslektaşlar, bir hukuk dili, bir adalet 
dili bu kadar oyuncak haline getirilemez. Düşkün
lük, fakirlik demektir. Yani bu tabirleri kendi ken
dilerine icat yetkisini nereden alıyorlar? Bu bir. 

İkincisi; Sayın Yargıtay Başkanı neden bunlara 
sessiz kalıyor, neden bunlara gereken rehberliği yap
mıyor?.. Bu da aklın alacağı bir şey değil. 

Yine, aynı nüshada Sekizinci Ceza Dairesinin 
6.9.1983 tarihli karar metninde; değerli arkadaşla
rım dikkatinizi çekerim, «Meskûn mahal» tabiri ba
kın ne hallere getiriliyor... Sayfa 1550, «Oturulan 
yer» çok özür dilerim; daha var, fakat zamanınızı 
almak istemiyorum. 

Bir kere, Yargıtay başkanı kim olursa olsun, hat
ta Adalet Bakanının idarî sahada mutlak yetkisi var
dır; kaza ile ilgili değildir bu çalışmalar. Tecrübesiz 
dört tetkik hâkimi, bir de başına bir zat, oturacaklar 
hukuk dilini, adalet dilini oyuncak haline getirecek
ler.;. Buna müsaade ve müsamaha edilemez ve edil
memelidir. Adalet Bakanı arkadaşımız da, Muhte
rem Yargıtay Başkanımız da; bunları ben tenzih I 
ederim, şahısları muhteremdir; ama işlerinin çoklu- | 
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ğu, meşguliyetlerinin fazlalığı ve bu tecrübesiz hâ
kimlerin de işi doğru yapacağı zannı ile bunlar bu
güne kadar denetimden uzak tutulmuştur. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz eder ve bu 
hususa Muhterem Adalet 'Bakanı ve bundan sonra 
bakanlarımızın dikkat ve ihtimam etmelerini istir
ham ederim. 

Nitekim, Türk Dili o kadar oyuncak haline ge
tirilmiş, o kadar perişan duruma düşürülmüştür ki, 
Türk Dili üzerine eski Türk Dil Kurumu tarafından 
yapılan durumları izaha ihtiyaç yoktur, tşte bu pe
rişan halin önlenmesi, millî varlığımızın yegâne mes
nedi olan dilin kurtarılması için Atatürk Kültür 
Merkezi kurtulması zarureti hâsıl olmuş ve bu Ka
nun da kabul edilmiştir. Bu da bir ihtardır, bu da 
resmî bir ilerlemedir, bir rehberdir. Bunun da bir 
manası olduğunu herkes hatırlamalıdır. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gözübü-
yük. Yargının bir de dil meselesi olduğunu bu su
retle gayet iyi şekilde öğrettirmiş olduk efendim. 

Sayın Devrimsel, söz sırası zatıâlinizin, buyurun 
efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, değerli 
üyeler ve Değerli Bakanımız; 

Adalet Bakanlığının 1984 Bütçesini görüşmeye 
başladığımız bu sırada söz alıp almama hususunda 
tereddüt geçirdiğimi de belirtmek isterim. 

Tereddüdüm şundandı : İlk 1982 bütçesi ve 1983 
Bütçesi konuşulduğu sıralarda ve de bu sene Bütçe 
Komisyonunda Adalet Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken, Bakanlığın sorunlarının dile getirilmesi nede
niyle bîr-iki arkadaşımız bana, «Adalet Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken 'bundan sonra mendil terimizi 
getirip gözyaşlarımızı sileceğiz» dediler. Bu sözler 
üzerine söz alıp almamak hususunda tereddüt ettim; 
yine de söz almakta yarar gördüm. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
sırasında Adaîet Bakanlığının, dolayısıyla yargının so
runları dile getirildiği sırada bazı arkadaşlarımız ne
den mendil alma ihtiyacını duyduk diye söylüyorlar?.. 
Bu Bakanlığın sorunlarına getirilmesi gereken çözüm 
nöden bu kadar yetersizdir, sorunları büyüktür?.. 

Geçenlerde gazetede bir haber vardı, «Hâkim ve 
savcılığa rağbet arttı» diye. Zaman zaman gazeteler
de hâkim ve savcı adaylarının imtihanla işe alınma
ları konusunda ilanlar veriliyor. Bir ülkede hâkim ve 
savcı ihtiyacını gidermek için gazetelere ilan veril-
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meye başlandı mı, hele Türkiye gibi işsizliğin bu de
rece yoğun olduğu bir ülkede hâkim ve savcı ilanla 
aranır hale geldi mi, o ülkede aklı başında olan her
kesin ciddî ciddî düşünmesi lazımdır. 

İki gün önce küçük bir memuriyet imtihanı ol
muş 400 kişi ahnacakmış, 7000 kişilik müracaat ol
muş. Adalet Bakanlığında 'hâkim ve savcı imtihanı 
açılıyor, '600 kişi alınacak, fakat 350-400 kişi ancak 
müracaat ©diyor... Hâkim ve savcılık için neden mü
racaatçı sayısı az ölüyor acaba? Bu meslek, niçin 
görev ifa edilmeyecek bir meslek haline getirildi? 
Başka hangi mesleğe bakarsanız 'balkınız; örneğin su
baylık, mülkî idare kademeleri, genel idare hizmetleri, 
tarım, tıp bütün sahalara bakarsınız boş kadrolar için 
binlerce kişi müracaat eder de, bu mesleğe niçin kim
se müracaat etmez?... Bir memlekette adalet meka
nizması, yargı mensuplarının durumu bu ölçüye 
geldiği zaman, devletin ta başından sonuna kadar 
bütün sorumluları ciddî biçimde düşünmek zorun
dadırlar. 

Meslek (taassubu içlinde konuşmaldlığımı Özellikle 
arz etmek isterim. 

Bir ülkede yargı mensubu olmak özıenilir halden 
çıkarılırsa, o memlekette hakikaten çok büyük çö
küntüler var demektir. Bugün tüm kamu kuruluşları 
arasında yargı, ciddî bir erozyona uğramaktadır, 
giderek de uğrayacaktır. 

Sayın Adalet Bakanınnzın Bütçe-Plan Komisyo
nundaki bir sözlünü altını çizerek hatırlatmak isti
yorum; anlamı çok büyüktür. «Bugün yargıya sa
dece avukatlar arasından bazı müracaatlar olmak
tadır.» diyor. Burada her şeyi açıkça söylemek la
zımdır; o da hangileri 'biliyor musunuz?.. Meslekte 
tutunamamış, bilgi bakımından yetersiz kalımış olan 
kişiler ancak 'bugün yargıya geliyorlar. Akü başında 
hiç kimse gelmiyor. Bu husus, insanın tüylerini di
ken diken edecek bir husustur. Bu husus tebessümle 
karşılanacak bir husus değildir, çok önemli bir hu
sustur hepimiz bunun cezasını çekeriz. 

(Hiçbir kuruluşu küçük görmüyorum, ama «Ada
let mülikün temelidir.» ıdenilimiş olan bir ülkede yar
gı erki sarsıldı mı, o memlekette hiçbir müesseseyi 
ayaklta tutmanız mümkün değildir; bunu özellikle 
belirtmek isterim. 

Bu kadar işsizi olan bir memlekette hâkim ve 
savcılık için kimse müracaat etmiyor. Hukuk fakül
telerinden her yıl yüzlerce mezun olduğu halde kim
se hâkim ve savcı olmak istemiyor. Bir memlekette 
hâkime 25 bin lira maaş verirseniz ve o hâkim 15-20 

175 11 . 10 . 1988 0 : 1 

bin lira kim verirse 5 bin liraya hâkimlk yapılır 
mı? İnsafla değerlenldirmdk lazımdır. Bir memlekette 
yargı mensuplarının ödeneğini düşünürken, «Efen
dim şu şu kadar alıyor mu, bu bu kadar alıyor mu?» 
diye devletin genel bürokratik kademelerindeki ölçüt
ler içinde konuyu ele almamak lazımdır. Bir kere, 
bunu kafamızdan silmemiz lazımdır. 

Yargının temel sorunu olan lojman konusuna bir 
derecede çözüm getirmek üzere ilave ödenek veren 
Bütçe-Plan Komisyonunun anlayışına özellikle te
şekkür etmek isterim. Bundan sonra da Türkiye Par
lamentosunda yargıya üvey evlat gözüyle değil, Dev
letin temel müessesesi gözüyle bakılmasını içtenlikle 
diliyorum. 

Mesleğe özendirmeye, demin arz ettiğim perspek
tiften bakarsak, b'ir ciddî çözüm bulmak mümkün 
olabilir; 

Mesleğe girdikten sonra başka özendirmeler var
dır. Bir defa, mahrumiyet bölgesi özendirmesi var
dır. Bunu ilik geldiğimiz yılın Adalet Bakanlığı Büt
çesi konuşmalarımda söyledim. Türkiye'nin belli yer
leri mahrumiyet bölgesi olarak tespit edilmiştir. Bu 
bölgelerin insanları da mutlaka deneyimli yargı men
subunun elinden adalet nimetini tatmak istemektedir. 
Her zaman, yeni kura çekmiş, stajını yeni bitirmiş 
olan veyahutta meslekte başarısızlığı ya da sair ne
denlerle cezaî bir tayine maruz kalmış olan kişiler
den bu bölge halkı adalet nimeti tatmak zorunda bı
rakılmamalıdır. Tecrübeli, çok başarılı bir hâkim ve
ya savcının mutlaka bir dilekçeyle «Ben Hakkâri'ye 
gitmek istiyorum, ben şuraya, Ağrı'ya gitmek istiyo
rum» demesi lazımdır. Bunu nasıl bu hale getirmek 
lazım? 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, süreniz doldu, lüt
fen bağlayınız efertdim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bağlıyorum Sayın Baş
kanım. 

Ayrıca, üst göreve özendirici tedbir getirmek la
zımdır. Bugün adliyede görev yükseldikçe iş riski 
artıyor. 50-100 dosyalı sorgu haklini ile 500 dosyalı 
ağır ceza başkanı aynı değildir. Keza, Yargıtayda 
ilerlemiş yaşına rağmen ağır yükün altındaki Yargı
tay üyelerinin durumu aynı değildir; ama madldeten 
ödenekleri bitidir. Üst görevin mutlaka özenilir hale 
getirilmesi lazımıdır. 

Efendim, yargının içinde bulunduğu sorunları ta
biî bütünüyle dile getirecek zamanımız yok, sürem 
bitti. 
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r Bu Bütçe müzakereleri nedeniyle kısaca bir de 
cezaevlerinin durumuna değinmek işitiyorum. 

Türkiye'de cezaevleri, açık söylüyorum, bugün
kü haliyle Devlet bünyesinde tam bir yaradır. Ceza
evlerinde olduğu gibi, bir müessese iki başlı haliyle 
bir yere varamaz. Hani «Orta kat yokuşu çıkmaz.» 
derler ya, iki başlı cezaevi hiçbir yere varamaz. Dışı 
jandarmaya, içi adliyeye bağlı... Yeni çıkan Jandar
ma Teşkilat Kanununda da bu dış koruma mülkî gö
rev olarak kabul edildi; bundan sonra cezaevi fira
rında kusuru görülen jandarma hakkında, o yerin ce
zaevinin mutlak sorumluluğunu üstlenmiş olan Cum
huriyet Savcısının doğrudan takibat yapması olanağı 
da ortadan kaldırıldı. Fi tarihinden kalmış, numara
sız, «Arkadaşlık kanunu» olarak adlandırılan bir Me
murin Muhakemat Kanunu var ya, herkesin birbirini 
himaye kanunudur bu; O Kanuna göre bu jandarma
nın tahkikatı yapılacak. Böyle şey olur mu?.. Ceza
evleri mutlaka tek elden yönetilmelidir; içi ve dışı 
tek elden yönetilmelidir. Bu olur içişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı, bu olur Adalet Bakan
lığı... Onun üzerinde düşünülür; ama mutlaka içinin 
ve dışının tek elden yönetilmesi lazımdır. İçi başka 
dışı başka olmaz, İşte, zaman zaman firarlar olur; 
ama kamuoyunu tatmin etmek için Adalet Bakanlığı 
veya Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, bundan ev
vel olduğu gibi, bir - iki defa istanbul Savcısı kurban 
verildi; çünkü kamuoyu tatmin edilmek istendi, ceza
evinden firar oldu diye istanbul Savcısını aldık biz. 
Bu, çare değildir. Çare, gerçekçi bir çözüme ulaşmak
tır. Bu Meclisin bunu yapması lazımdı. Nedense bu 
olmadı. Büyük hata oldu; bir yaradır, devam edecek. 

Hele son zamanlarda peyderpey yapılan kısmî dü
zenlemelerle, cezaevi içinde dahi Cumhuriyet Savcı
sının etkinliği kesin olarak ortadan kaldırıldı. Yetkisi 
kaldırılan bir kişinin cezaevi içinde etkisi düşünülebi
lir mi?.. Bu, mümkün değildir. 12 Eylülden önce de 
böyleydi, şimdi daha da kötü hale getirildi. Yetkisiz 
kişiler cezaevi sorumluluğunu taşıyacak... Bundan 
sonra çok daha perişan bir vaziyette devam edecek. 
Cezaevlerinin mutlaka tek elden yönetilmesi lazım
dır. Eğer bu iş Adalet Bakanlığında kalacaksa, mut
laka cezaevi zabıtasının kurulması lazımdır, özellik
le belirtmek isterim. 

Sayın Başkanımın müsamahalarına sığınarak, ko
nuşma sürem bitmiş olmasına rağmen, bir cümleyle 
noterler konusuna dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Noterlik, yargının dolaylı da olsa bir parçasıdır, 

bir uzantısıdır. Türkiye'de gayri safi geliri düşük olan 
yerlerde noterliği adliye başkâtipleri görür. Gelir arttı 
mı, hemen müstakil bir noterlik kuruluyor, geliri ar
tan yere müstakil noter tayin ediliyor. 

Geliri artınca, niçin bir ticarethane gibi açtırılıyor 
da, geliri olmadığı zaman bu iş kamu görevlisinin sır
tına yük olarak veriliyor? Şimdi size beş yer okuyo
rum; aylık net gelirleri şu : İsmini vermeyeceğim, An
kara'da, istanbul'da, izmir'de... Aylık net gelir, 1,5 
milyon, 1,3 milyon, 1,8 milyon, 1,2 milyon net gelir. 
Kim Türkiye'de kazanıyor ayda net 1,5 milyon lira?.. 
Niye bunlar devletleştirilmiyor da, adliyenin bir oda
sında bir noterlik, hâkim ve savcı sınıfından birini ba
şına verirseniz ve de bunlar belki çalışmaz, «Bugün 
noterler kendi şahsî gayretleriyle çalışıyorlar da, bu 
gelire sebep oluyorlar...» denebilir. Orada yapılan iş
ler, yasaların öngördüğü, noterlerin yapacağı zorunlu 
işlerdir; bu onların gayreti ile oluyor değil. Gayretle 
bazı işlemler belki bu notere kaydırılıyor; ilgili kişisi 
görülerek vesaire usullerle. 

Çok önemli bir konu da budur; Yüce Heyetinizin 
bilgilerine arz eder ve de yargının bundan sonra, bun
dan önce olduğu gibi, üvey evlat muamelesi görme
yerek, Danışma Meclisimizde yargıya yönelik eğilim
lerin bundan sonraki seçimli parlamentolarda da de
vam etmesi umuduyla Yüce Heyetinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa
yın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Adalet Bakanlığının 1984 Malî Yılı Bütçesinin in
celemenize sunulması vesilesiyle, Bakanlığımın görev
leri, çalışmaları, teşkilatı ve kadrolarıyla, ihtiyaçları 
hakkında kısaca bilgiler sunmak istiyorum. 

Bilindiği üzere, adlî ve idarî yargı ile ceza infaz 
kurumlarının kuruluşları, geliştirilmesi ve denetimi, 
adalet hizmetleriyle ilgili araştırma ve yasal düzen
lemelerin yapılması, özel kanunlarla verilen hizmet
lerin yerine getirilmesi, Adalet Bakanlığının başlıca 
görevlerini teşkil etmektedir. 

Bu görevler, Adalet Bakanlığına doğrudan ve do
layısıyla bağlı bulunan kuruluşlar ve bunlardan hiz
met alan görevliler eliyle yürütülmektedir. 

Başlıca kuruluşlarımızı, merkez, taşra ve yardımcı 
kuruluşlar olarak sıralayabiliriz. 

Merkez Kuruluşumuz; Bakanlık merkezi ile Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Adlî Tıp Kuru
mu. 
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Taşra kuruluşumuz; adlî ve idarî mahkemeler, icra 
daireleri ve ceza infaz kurumları. 

Yardımcı kuruluşlar, barolar, avukatlar ve noter
liklerden oluşmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki, en mükemmel bir şekilde oluş
turulan kuruluşların dahi başarılı olması ve kuruluştan 
beklenen verimi verebilmesi, bu kuruluşlarda görev 

r 

alan elemanların çalışma ve başarısı ile gerekli araç 
ve gereçlerin sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. 

(Bugün, Adalet Bakanlığında kadro sayısı 48 880' 
den ibarettir. Bunlardan 7 009 adedi kadrolu adlî yargı 
hâkimi ve savcılarına ait olup, halen 1 521 kadromuz 
münhaldır. Ayrıca, kadrodaki 311 hâkim ve savcı da 
sıkıyönetim mahkemelerinde ve Askerî Yargıtay'da 
görev ifa etmektedir. Kuruluşumuz olan 637 yerdeki 
2 560 mahkememiz için hesaplanarak temin edilen bu 
kadroların büyük ölçüde boş olmasına karşı, görevde 
olan hâkim ve savcılarımızın büyük fedakârlık ve 
feragat ile çalışmaları ve üstün görev anlayışı saye
sinde hizmet aksamadan yürütülmektedir. 

2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki Kanun uyarınca 22 ilde 22 bölge idare 
mahkemesi, 26 idare mahkemesi ve 33 ilde 63 vergi 
mahkemesi kurulmuş ve halen bu mahkemeler faaliyet
te bulunmaktadır. 

'22 bölge idare mahkemesine, dördü Danıştay üyesi, 
14'ü Danıştay savcısı ve tetkik hâkimi, bir kaymakam 
olmak üzere hepsi toplam 19 atama yapılmış olup, 
halen 3 bölge idare mahkemesi başkanlığı, emekliye 
ayrılma nedeniyle boş bulunmaktadır. 

22 bölge idare mahkemesine üyelerinin 3'ü Da
nıştay tetkik hâkimliği, 15'i 2576 sayılı Yasanın geçici 
1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında sa
yılan görevlerde bulunanlardan olmak üzere 18 üye 
atanmıştır. 

Bölge idare mahkemelerine, komisyonlardan 
toplam 60 192 dosya devredilmiş ve 31.12.1982 ta
rihine kadar 258 dava- açılmıştır. 1982 yılında toplam 
60 450 dava dosyasından 5 132'si karara bağlanmış ve 
55 000 dava dosyası 1983 yılına devredilmiştir. 

26 idare mahkemesi başkanlığına, 18'i Danıştay 
savcısı ve tetkik hâkimliiğnden, 4'ü 2576 sayılı Ya
sanın birinci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görev
lerde bulunanlardan olmak üzere, 22 atama yapıl
mıştır. 

26 idare mahkemesi üyeliğine 18'i Danıştay savcı
lığı veya tetkik hâkimliğinden, 47'sıi 2576 sayılı Ya
sanın geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasından sa-

1 yılan görevlerde bulunanlardan olmak üzere, 65 atama 
yapılmıştır. 

îdare mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20 Temmuz 
1982 tarihinden, 31.12.1982 tarihine kadar toplam 9 008 
dava açılmış, mahkemelerce 2 433 dava dosyası karara 
bağlanmış, 6 575 derdest dava dosyası 1983 senesine 
devredilmiştir. 

63 vergi mahkemesi başkanlığına, 55'i kaldırılan 
vergiler Temyiz Komisyonu veya Muvazzaf Vergiler 
İtiraz Komisyonu Başkan, üye ve başraportörlerinin 
arasından, 5'i 2576 sayılı Yasanın geçici 1 inci madde
sinin üçüncü fıkrasında sayılan görevlerden bulunan
lardan, 60 atama yapılmıştır. Halen üç vergi mahkemesi 
başkanlığı boş bulunmaktadır. 

Vergi mahkemelerine, komisyonlardan toplam 
82 261 dosya devredilmiş ve 31.12.1982 tarihine kadar 
50 238 dava dosyası açılmıştır. 1982 yılında toplam 
132 499 dava dosyasından 17 573'ü karara bağlanmış 
ve 114 926 dosya 1983 yılına devredilmiştir. 

Mesleğe kabul: 

Yürürlüğe giren 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanunu ile 8 ilimizde kurulması öngörüleri 
çeşitli sayıda mahkeme kurularak, önümüzdeki yıl 
Mayıs ayına kadar faaliyete geçirilecektir. Bu Yasa 
ile 128 adedıi hâkim ve savcı olmak üzere, 550 kadro 
verilmiş olup, bunlardan faydalanarak bu mahkeme
lerin de aksamadan işlemeleri için çalışmalara başlan
mıştır. 

Geçtiğimiz yıl; yani 1982'de Adlî Yargı Mahkeme
lerine, Cumhuriyet Savcılıklarına ve icra dairelerine 
toplam 7 157 635 dş yılı içinde çıkarılmış, 1983 yılına 
3 140 960 iş devredilmiştir. Bu iş karşısında yeni adlî 
yargı mahkemelerinin kurulması, bilhassa toplumumuz
da sosyal, kültürel, ekonomik gelişmelere paralel ola
rak artan iş hacminin karşılanması için mahkemelerin 
çoğaltılması çalışmalarımız, yukarıda arz ettiğimiz 
1 521 münhal sebebiyle, başka bir ifadeyle de ele
man yokluğu yüzünden istenilen ölçüde gerçekleştiri-
lememektedir. Birazdan arz edeceğim üzere, çok zo
runlu birkaç mahkemenin kurulması ancak mümkün 
olabilmiştir. 

600 adet hâkim aday kadromuz münhaldır. Yaptı
ğımız ilanda 360 hâkim adayı müracaat etmiş, fakat 
bunların bir kısmı bazı sebepler dolayısıyla kabul edi
lememiş ve imtihanda muvaffak olamadıklarından, 
pek az bir kısmı alınmıştır. 

Son iki yıl içerisinde muhtelif nedenlerle toplam 
714 hâkim ve savcımız da, ayrıca meslekten ayrıl
mıştır, 
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Mesleğin cazip hale getirilmesi çalışmalarımız; loj
man sağlanması, Hâkimler ve Savcılar Kanununun 
yeniden düzenlenmesi dahi hukuk mezunlarını bü
yük ölçüde adlî yargıya yöneltmeye yetmemektedir. 

Hâkim ve savcı açığının kapatılması amacıyla mev
cut hukuk fakültelerinin adedinin ve fakülteye alı
nacaklar için kontenjan miktarının artırılması yolun
daki girişimlerimiz kısmen olumlu sonuca bağlana
rak, Ankara, İstanbul, izmir üniversiteleri hukuk fa
kültelerine ilaveten, Selçuk, Dicle ve Marmara üni
versiteleri hukuk fakülteleri açılmış ve kontenjan mik
tarı da geçmiş yıllara nazaran artırılmıştır. 

Şunu ayrıca belirtmek isterim ki, bu sene üniver
siteye müracaat edenlerin % 85'i hukuk fakültelerini 
istemiştir, fakat buna rağmen bu mezun olan arka
daşlar, nedense yine hâkimlik mesleğine, savcılık mes
leğine iltifat etmemektedirler. 

1981 - 1982 ders yılında bu fakültelerden 1 506 öğ
renci diploma aldığı halde, mesleğe kabul için açı
lan imtihanlara pek azı iştirak etmiştir; demin arz 
ettiğim gibi, 360 kişidir. Halen 141 adlî yargı adayı 
kadrosu yine münhal bulunmaktadır. 

Diğer kamu kesimlerinde ve özel sektörde cazip 
çalışma şartları aleyhte etki etmektedir. Devletimizin 
malî imkânlarını azamî ölçüde kullanarak hâkim ve 
savcılarımıza sağladığı maaş, ilk mesleğe girişte bü
tün yanödemeleriyle birlikte ele geçen para 27 000 
Türk lirasıdır. En üst düzeydeki görevli hâkim ise 
75 000 Türk lirası maaş almaktadır. 

Şimdi de ifade ettiğimiz görevleri kısa bilgilerle 
arz etmeye çalışacağım. 

Yasa çalışmaları : 
Görevimizde büyük ağırlığı ve yeri olan yasa ça

lışmaları aksatılmadan yürütülmektedir. Gerek Ba
kanlığımıza hazırlanması görev olarak verilen yasa, 
tüzük ve yönetmelikler, gerek görüş bildirimleri üze
re ilgili kuruluşlardan gönderilen yasa, tüzük ve yö
netmeliklerle ilgili olarak 355 yasa tasarısı ve tek
lifi, 107 adet tüzük ve yönetmelik hazırlanmış veya 
incelenmiştir. Bunlardan yasalaşmış bulunan önemli 
yasalar; Yargıtay Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 
647 sayılı Cezaların İnfazına Dair Olan Kanun, Türk 
Ceza Kanununun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun, 5435 sayılı 
Para Cezalarına Dair Kanun, Avukatlık Kanunu, No-
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terlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun tasarılarını da sayabiliriz. 

Başta, Bakanlığımız Merkez Kuruluş Kanunu ol
mak üzere, Olağanüstü Hal Kanunu, Staj Akademileri 
Kanunu Tasarıları da hazırlanarak Başbakanlığa su
nulmuştur. Ayrıca, Medenî Kanun, Üst Mahkemeler 
Kanunu ve Adlî Sicil Kanunu gibi önemli tasarılar 
da hazırlanmaktadır. 

Adlî sicil faaliyetleri : 

Adaletin kısa, süre içinde yerine getirilmesinde ve 
suçu takipte önemli bir yeri olan adlî sicil kayıtla
rının modern metotlarla düzenlenmesi ilkesi, Hükü
met Programıyla İcra Planında kabul edilmiştir. Ba
kanlığımızca da adlî sicil bilgilerinin daha güvenli ola
rak derlenmesi ve işlemlerindeki mevcut tıkanıklığın 
giderilmesi amacıyla bir dizi önlemler alınmış ve bu 
yöndeki çalışmaların bir bölümü sonuçlandırılmıştır. 

Kurulması öngörülen Bilgi - İşlem Merkezinin ku
ruluşunun tam olarak gerçekleştirilmesini müteakip; 
halen elle ve insangücüyle yürütülmekte olan hizmet, 
otomasyona dönüştürülecek; Cumhuriyet savcılıkların
dan intikal eden bilgiler doğrudan veri - kayıt maki
neleri aracılığı ile bilgisayarlara intikal. ettirileceği gi
bi, 1944 yılından beri derlenmekte bulunan bilgiler 
bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Kurulacak siste
min doğal bir sonucu olarak da, bölge başkanlıkları 
aracılığı ile tüm Cumhuriyet savcılıklarıyla terminal 
bağlantılar kurulacaktır. Merkezden taşra kuruluşla
rına bilgi aktarılması işlemleri de aynı yolla sürecek
tir. Sözü geçen makinelerin alınması için 1983 yılın
da 375, 1984 yılında ise 500 milyon Türk lirası öde
nek ayrılmıştır. 

Denetleme faaliyetleri : 

Hâkim, savcı ve adalet personeliyle ilgili şikâyet, 
ihbarlarla ve suçluların iadesi işlemleri ve yazılı emir 
konularında 9 bin civarında iş sonuçlandırılmış, adlî 
teşkilatın 458 ünitesinin normal denetimi yapılmıştır. 

Eğitim faaliyetleri : 
Cumhuriyet savcıları için seminer, sempozyumlar, 

ceza infaz personeli ile icra memuru ve muavinleri, 
zabıt kâtipleri yetiştirme kursları açılmıştır. 

1983 yılında ceza infaz kurumlarına müdür, ida
re memuru ve hesap memuru yetiştirme amacıyla 
açılan hizmet içi eğitimlere 164 personel katılmış 
ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca, yine ceza infaz 
kurumlarında görev yapan gardiyanlar için mahallî 
Cumhuriyet savcılıklarının kontrolünde açılan kurs-
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larda 750 gardiyan, modern infazın gerekleri, hü
kümlü ve tutukluların sorunlarıyla, çözüm yolları 
hakkında geniş bilgiler verilmek suretiyle eğitilmiştir. 

Ankara - İstanbul ve tzmir hukuk fakültelerinin 
Adalet Yüksekokulu bölümlerini açmaları yönünde
ki Bakanlık ve fakültelerarası işbirliği sonuçları alın
mış ve mezunların atamalarına başlanarak daha ka
liteli elemanlar temin edilmiştir. 

Yüksek Meclisinizden çıkan kanunlar hemen bas
tırılarak, hâkim ve savcılara aynı süratle gönderil
mektedir. 

Ceza, infaz kurumları faaliyetleri : 
Sıkıyönetim komutanhklarıyla sıkı ilişkiler kuru

larak, ceza infaz kurumlarında alınması gereken 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 gıda 
maddesi alınması önlenmiş bulunmaktadır. 

1983 yılında kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklular 130 Türk lirası, açık, yarı açık cezaevleri 
ile çocuk ıslahevlerindeki hükümlüler de 140 Türk li
rası üzerinden iaşe edilmektedir. 

Bütün hükümlü ve tutukluların eğitimine özen gös
terilerek, bu maksatla merkezde bir eğitim birimi ku
rulmuş, 1982 yılının sonuna kadar 3 637 hükümlü okur 
- yazar belgesi almış, 1 791 hükümlü ilkokul, 21 hü
kümlü ortaokul, 12 hükümlü de lise diploması alma
ya hak kazanmıştır. Bu miktarın 1983 yılı sonu itiba
riyle iki katı artacağı tespit edilmektedir. 

1982 yılı içerisinde pek çoğu açık bulunan 198 
öğretmen kadromuzun 1983 yılı içerisinde 100 adedi
ne atama yapılmış ve ceza infaz kurumlarındaki öğ
retmen açığı, kısmen de olsa giderilmiştir. Kalan boş 
kadrolar 1984 yılı içinde doldurulacaktır. 

Islahın en etkin vasıtalarından, hükümlü ve tutuk
luların çalıştırılması konusunda hassasiyetle durulmak
tadır. 138 iş yurdu ile faaliyette bulunan ve çeşitli atöl
yelerden oluşan büyük infaz kurumlarımızdan ha
len 7 035 hükümlü yurt ekonomisine katkıda bulun
maktadırlar. Ayrıca, kamu ve özel sektör nezdinde 
çalışan hükümlüler günde ortalama 900; civarındadır. 
1984 yılında daha çok hükümlü çalıştırılması için iş 
yurdu sayısı ile iş yurdu içindeki atölye ve iş kolları 
sayısının artırılması faaliyeti öngörülmüştür. 

Tehlikeli ve terörist vasıflı hükümlülerin diğer 
hükümlülerden ayrılması esası benimsendiğinden, bu 
gibi hükümlüler için yeni yapılan Bartın, Malatya ve 
Çanakkale cezaevleri tefrik edilerek bu kurumların 

personeli muayyen zamanda merkezden gönderilen 
uzmanlar vasıtasıyla özel eğitime tabi tutulmakta
dırlar. 

1983 yılı içerisinde 51 adet muhtelif tip cezaevi in
şaatı da devam etmektedir. 

Temmuz 1983 ay sonu itibariyle hükümlü ve tu
tuklu mevcudu 76 036'dır. Hükümlü ve tutukluların 
ıslah ve iyileştirilmesiyle görevli personel sayısı ise, 
her sınıftan olmak üzere 16 461'dir. 

Adlî tıp kurumları : 
Tıp ve hukuk ilmine uyum sağlamaktan uzak 

kalan 6139 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu gü
nün koşullarına uydurulmak amacıyla, 2659 sayılı Ad
lî Tıp Kurumu Kanunu adı altında değiştirilmiş, oluş
turulan ihtisas kurulları ve kurullara atanan tıbbın her 
dalındaki uzmanlarla adlî bilirkişilik modern bir yere 
oturtulmuştur. 

istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi alanında, inşa 
olunan üç bloklu yeni binasında hizmet yermekte olan 
kurum bünyesinde oluşturulan döner sermaye sistemi 
ile adlî konulardaki görev alanına giren sorunları kı
sa sürede çözümlenecek kadro takviyesine de kavuş
turulmuş bulunmaktadır, ihtiyaç gösterilen ek bina 
için ödenek 1984 Bütçesine konmuştur. 

Yatırım faaliyetleri : 
Bakanlığımızın bütçe imkânları oranında yatırım 

faaliyetleri de yıldan yıla artan bir tempo ile sürdü
rülmektedir. 

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
jesinde ayrı bir blok halinde bu Bakanlıkta, aksi tak
dirde Bakanlığımızca inşa ettirilecektir, ilçelerde ise 
Hükümet konakları ile birlikte Maliye Bakanlığınca 
yaptırılacaktır. 

Bu prensip çerçevesinde yapım işi sürdürülmekte 
ve halen inşası devam edenlerden içel, Uşak, Tekir
dağ, Zile, adalet saraylarının bu yıl içerisinde hizme
te girmesi, Ankara, Antalya, Salihli, Bafra, Nevşe
hir ve Çanakkale adalet saraylarının da 1984 ve 1985 
yılı sonuna kadar hizmete açılması planlanmıştır. 

Tüfk ulusu adına yargı yetkisini kullanan ve ada
letin dağıtımında büyük etken olan hâkimler ve sav
cılar ile diğer adalet personeli için lojman yapımına 
1976 yılında başlanmıştır. 

Toplu oturma nedeniyle can güvenliğinin daha ko
lay ve daha etkin sağlanması karar ve işlerin tarafsız 
ve güvenlik içinde verildiği kanısının hâkim kılınması, 
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yurdun her il ve ilçesinde yayılan adalet teşkilatı men
suplarının konut bulma sorunlarının çözümlenmesi ve 
mesleğin cazip hale getirilmesi için lojman yapımına 
önem verilerek, bu yöndeki çalışmalara da hızla de
vam edilmektedir. 

Yapılan bu çalışmalar sonunda 1976 - 1983 malî 
yılları arasında 201 il ve ilçede 2 031 daire lojman 
olarak adalet mensuplarının hizmetine sunulmuştur. 
Halen 82 yerde 653 daireli lojman inşaatı sürdürül
mektedir. 

Yurt çapında hâkim ve savcıların lojman sorunu
nun beş yıl içerisinde tamamen çözümlenmesi, hazır
lanıp Başbakanlığa sunulan master planla tespit olun
muştur. 

Arsası hazırlanmış olan 84 mahalde lojman yapı
mının programa alınması hususu Planlama Teşkila
tına teklif edildiği halde, bütçe imkânları dolayısıyla 
ancak beş adedi cezaevi olmak üzere 23 adet lojman 
yapımı programa alınmıştır. 

Bununla beraber, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1984 
yılında da hazır lojman alınması çalışmaları sürdürü
lecektir. 

Meslekte kalmanın ve süratli kadro boşalmaları
nın önlenmesinde lojman sorununun hallinin çok bü
yük bir etken olduğu görüş ve kanaatinde bulundu
ğumu bilhassa belirtmek isterim. 

Nitekim, Millî Güvenlik Konseyince hazır lojman 
alınması yolunda 1982 ve 1983 yıllarında birer mil
yar lira ilave ödenek verilmesiyle Ankara ve İzmir' 
de kısmen ve 17 yerde tamamen lojman sorunu çö
zümlenmiş ve dolayısıyla kira bedellerinin yüksek 
oluşu nedeniyle bu illerde meydana gelen hâkim ve 
savcı açığı da yapılan atamalarla kapatılmıştır. 

Meslek mensuplarına çok yararlı olacağına inandı
ğımız sosyal tesislerden Yalova ve Gökçeada'daki te
sislerin ihaleleri yapılmış ve inşaatları devam etmek
tedir. 

Ayrıca, Erdek ve Silifke sosyal tesisleri de 1984 
programına alınmış bulunmaktadır. 

Adlî hizmetlerin süratli ve verimli bir biçimde yü
rütülerek, adaletin zamanında tecellisi için olaylara 
kısa, sürede elkoymayı gerektiren unsurlar içerisinde 
yer alan araç sorunu da, bundan önceki bütçelerle 
temin olunan ödeneklerle kısmen çözümlenmiş bulun
maktadır. Yetersiz de olsa bütçe imkânları zorlanmak 
suretiyle 1984 yılı bütçesinden 20 aracın satın alına
rak bu hizmetlere aktarılması öngörülmüştür. 

Bakanlığımız, muhterem konuşmacıların temenni
lerini göz önünde tutarak faaliyetine devam edeceği 
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I gibi, Sayın Gözübüyük'ün dil hususundaki önerisini 
I de özerk bir müessese olan Yargıtay Başkanına inti-
1 kal ettireceğimi arz ederim. 

Ayrıca, Bütçeyi derinliğine tetkik ederek Bakanlı
ğımıza maddî imkânlar sağlayan Bütçe - Plan Ko-

I misyonunun sayın üyeleriyle Yüce Meclisin sayın üye-
I lerine şimdiden teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın Başkan; müsaade ederseniz Yargıtay Büt
çesi için de kısa, bir konuşma yapayım. 

BAŞKAN — Efendim, birlikte görüşülecek, tabiî 
kısa b'ir konuşma yapabilirsiniz; zaten ayrı ayrı oy
layacağız. 

ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Adlî 
I yargının yüksek organı olan Yargıtayın 1984 Yılı 
I Bütçe Tasarısını sunarken; Yargıtayın yargı organı 

içerisinde yeri ve fonksiyonu hakkında kısaca açıkla-
I malarda bulunmak isterim. 

Yargıtay, 26 Mayıs 1973 gün ve 1730 sayılı Ka
nunla yürürlükten kaldırılan 4 Şubat 1983 gün ve 2797 

I sayılı Yargıtay Kanunu ile kurulan bir yüksek mahke
medir. 

I Anayasanın 9 uncu maddesi ile yargı yetkisine sa-
I hip kılınan Adliye Mahkemelerinin verdikleri karar 
I ve hükümlerin son inceleme yeri olup, çalışmaları 
I yurtta içtihat birliğinin ve adaletin gerçekleşmesini 
I sağlamak amacına yöneliktir. 

I Böylece bir yandan Adliye Mahkemelerinin karar-
I larının yasaya uygunluğunu sağlamaya, bir yandan 
I da içtihatları birleştirme müessesesiyle kararlar ara-
I sında doğabilecek görüş aykırılıklarını gidermeye uğ-
I raşarak bu görevini yerine getirmeye çalışır. Yargıtay, 
I Türk adlî sisteminde Cumhuriyet döneminin başlan-
I gıcından bugüne kadar vazifesini en iyi biçimde yü-
I rütmeye çalışan bir yüksek yargı organıdır. 

I Ne var ki, her geçen gün artan iş - dosya sayısı 
I karşısında Daire sayısını artırma yoluna gidilerek 
I birikim azaltılmaya çalışılmıştır. Bu iş yükü karşısın-
I da Yargıtay, anagörevi olan hukuk yaratma ve içti-
I hadi birleştirme fonksiyonunu yapamaz hale gelmiş-
I tir. Bu itibarla yükün hafifletilmesi gerekmektedir. 

Yargıtay, amacına yönelik çalışmalarında büyük 
I bir iş yükü altındadır. Her yıl yükselen rakamlar 1 Ey-
I lül 1982 tarihiyle 1983 tarihine kadar olan dönemde 
I aşağıda yazılı miktarları aşmış bulunmaktadır. 

Hukuk Dairelerinde; 25 594 devir, 157 446 ge
len, 151 000 çıkan, 31 948 elde. 

Ceza Dairelerinde; 7 207 devir, 57 800 gelen, 
I 60 000 çıkan, 5 000 devir. 
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Cumhuriyet Başsavcılığında; 26 314 devir, 78 953 
gelen, 64 445 çıkan, 40 822 devir. Bugün Cumhuri
yet Başsavcılığının elinde 40 800 iş var ki, bu iki ay 
içinde bunun çıkarılması imkânsızdır. Buna sebep de, 
Cumhuriyet savcılarının, yardımcılarının sıkıyönetim 
mahkemeleri ve Askerî Yargıtay tarafından alınma
sıdır. Bugün 68 olan kadrosu ancak 40 - 42 arkadaşla 
çalışabilmektedir. 

Yukarıda arz edilen rakamlardan da anlaşıldığı gi
bi, Yargıtaya yılda 215 290 adet dosya gelmekte, bun
lardan 211 000'i ancak sonuçlandırılabilmektedir. 

Geçen yıl Ceza ve Hukuk Dairelerinde 32 000 dos
ya bir sonraki yıla devredilmiştir. 

Yargıtayın halen görevde bulunan 187 üyesi ve 
203 tetkik hâkimi bulunduğu göz önünde tutulursa, 
Yargıtayın üstlendiği yükün ağırlığı kendiliğinden or
taya çıkar. 

Uygulamada adaletin birliğini sağlayan içtihadı 
birleştirme kararlarından 1983 yılında 2 adet çıkara-
bilmiştir. 

Yargıtayın yaptığı sempozyum çalışmalarından al
tısı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukaye
seli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bir
likte düzenlenmiş «Manevî Zarar ve Giderimi - So
runlar - Çözümler - Yönelimler» genel konusu ile 
Nisan ayı içinde Yargıtay Konferans Salonunda ya
pılmıştır. 

Ayrıca, 1926 yılında Türk hukuk hayatına giren 
ve anılan yıldan itibaren yayımlanmaya başlayan Yar
gıtay içtihadı Birleştirme Kararları, Yargıtay Karar
ları, Yargıtay Kararları Dergisi neşredilmektedir. 

Ayrıca, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 110 uncu maddesi gereğince Yargıtay Lojman 
Programı hazırlanarak, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına yollanmış, 1984 Yılı Bütçesine Yar
gıtay mensuplarının konut gereksinmelerini karşıla
mak üzere 400 milyon lira ödenek konulmuştur. 

Anayasa ve yasaların Yargıtaya tevdi ettiği gö
revlerin nitelikleri ve nicelikleri, Yüksek Kurulunuz
ca da göz önünde tutulacaktır. 

Özet olarak, derinliğine bir inceleme yapacağınız 
muhakkaktır. Arz ettiğim bütçemizin kabulünü Yük
sek Heyetten rica eder, teşekkürlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Adalet Bakanlığı Bütçesi ile Yar

gıtay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmalar ta
mamlanmış, Sayın Bakan da konuşmasını yapmış bu
lunmaktadır. 

Sayın Komisyon, bunlara ilave edeceğiniz bir hu
sus var mı? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkan, Bütçe-Plan 
Komisyonu, Adalet Bakanlığı Bütçesini, içinde bulun
duğu güçlükleri dikkate alarak, özellikle lojman so
rununa eğilmek için, elindeki imkânlar muvacehesin
de, Bütçenin verdiği imkânlar ölçüsünde 1 milyar li
ralık bir ek ödenek vermiştir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın üyeler, bu bütçelerle ilgili soru sormak iste

yen sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar efendim. 
Sayın Göktepe, Sayın Çakmakçı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Göktepe. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Sayın Başkan, bir kaç 

gün evvelki bir günlük gazetede, Yüksek Seçim Ku
rulunun 38 milyon civarında oy pusulası bastırılmak
ta olduğunu duydum. Yanlış hatırlamıyorsam, Türki
ye'de seçmen sayısı 19 milyondur; gerçi her seçimde 
bir miktar fazla oy pusulası bastırılır; ama iki katı 
fazla oy pusulası basılmasına neden gerek görülmüş
tür; Sayın Adalet Bakanının bu konuda bir bilgisi 
var mıdır; varsa lütfederler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktepe. 
Sayın Bakan, görüşünüzü rica ediyorum. 
ADALET BAKANI KÂZIM AKDOĞAN — Sa, 

yın Başkan, bu hususta bir bilgiye sahip değilim; Yük
sek Seçim Kurulu, özel, müstakil bir müessesedir, tet
kik edip yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, cevaplarınızı yazılı 
olarak da verebilirsiniz. 

Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
Mahkemelerimizin durumu ortaya konuldu, çok 

yığılmış işlerimiz var. Acaba, tıp mensuplarında ol
duğu gibi, hukuk fakültesi mezunlarına da zorunlu 
hizmet getirilmesi düşünülüyor mu; böyle bir hazır
lığı var mıdır Bakanlığın? 

Bir ikinci sorum da, mevcut kadrolardan 1 500 
küsurunun boş olduğunu biliyoruz. Eğer, bu kadro
lar dolu olsaydı, hizmet tam manası ile yürütülebi
lecek midir; eğer yürütülemeyecekse, bu kadroların 
artırılması da düşünülmüş müdür ve bu yolda giri
şimler de var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Bakan, cevabınızı rica ediyorum, buyurun. 
ADALET BAKANI KAZIM AKDOĞAN — Sa

yın Başkan, şimdiye kadar zorunlu bir hizmet ka-
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bul edilmemiştir hâkim ve savcılarda, bunun tatbiki 
d6 biraz zorlaşacaktır; çünkü bugünkü halde dahi 
hâkimliğe müracaat az, bir de zorunlu altı sene, se
kiz sene mecburî hizmet koyarsak, hiçbir eleman bu
lamayız. Mamafih, ben bu mevzuu da tetkik edeyim, 
yine yazılı olarak cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, her iki bütçe üzerindeki konuşma

lar bittiği gibi, sorular da sorulmuştur efendim. Ön
ce Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. Bu bütçenin bölümlerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Bölümlere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir; okutuyorum efendim. 

Adalet Bakaritığı Bütçesi 

l i ra 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı v© tutukluların muha
fazası 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurumu Bütçesi 
lifi Resmî bilirkişilik hizmet

lerinin yürütülmesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 

3 492 086 000 

30 714 324 000 

27 425 340 000 

313 000 000 

891 850 000 

Bölüm 
(Prog?) Lira 

edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da-
tılamayan transferler 6 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurumu toplamı 898 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rında sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 
görüşmelerin sonunda, Adalet Bakanlığının 1984 
Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır; ge
rek millete, gerek tüm adalet camiasına hayırlı ve 
uğurlu olsan elendim. '(Alkışlar) 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Yargıtay Başkanlığı 

Bütçesinin 'bölümlerine geçiyoruz. Bu bütçenin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim.; Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir; okutuyorum efen
dim. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
Bolüm 
(Prog.) Lira 

101 

111 

900 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Yargı hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

578 126 000 

534 274 000 

10 500 000 
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Bu suretle, Yargıtay Başkanlığının da 1984 Malî 
Yılı Bütçesi kabul edilmiş bulunmaktadır; tüm Yar
gıtay mensuplarına, Dtevlet ve millete haıyırlı olsun 
efendim. 

C) DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı

nın 1984 Malî Yılı Bütçesi üzerimdeki görüşmelere 
başlıyoruz efendim^ 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon hazır. 
Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığı Bütçesi üzerin

de söz isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet, bir açıklama
nız olacak mı?... Yok. 

Sayın üyeler, bu Başkanlık Bütçesi üzerinde soru 
sormalk ihtiyacını hisseden sayın üyemiz var mı efen
dim?... Yok. 

Sayın Balkan, soru olmadığına göre, buna göre 
de bir açıklamanız olmayacak sanıyorum. 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığının 1984 Malî 
Yılı Bütçesinin bölümlerime geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum efendim: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler..£ Kabul edilmiştir; okutuyorum efen
dim. 

Danıştay Başkanlığı (Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

141 396 000 

111 Yargı, danışma ve incele
me hizmetleri 745 304 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900, Hizlmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 10 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Danıştay Başkanlığının 1984 Malî 
Yılı Bütçesi, Genel Kurulumuzca kabul edilmiş bu
lunmaktadır; gerek tüm Danıştay mensuplarınıza ge
rek millete ve Devlete hayırlı ve uğurlu olsun efen
dim. 

Sayın Bakan, bir diyeceğiniz var mı efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efendim. 

D) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜT-

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
lütfen yerini alsın efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet hazır. 
Sayın üyeler, Millî Savunma Bakanlığının 1984 

Malî Yılı Bütçesi üzerinde söz isteyen sayın üyele
rimiz, Sayın Nuri ÖzgÖker ve Sayın Tevfik Fikret Al
paslan'dır efendim. 

Sayın Özgöfcer, 'buyurun ©fendim-.. 

NURÎ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 
Meolisinin sayın üyeleri, Sayım Baıkanım; 

Bütçe görüşmelerinin çok hızlı geçmesi nedeniy
le, bütçe 'taşanları üzerinde yeteri derecede inceleme 
ve araştırma yapamıyoruz. Milî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi üzerimde geçen yasama yıllarımda -bütçeler gö
rüşülürken ayrımltılı 'bilgiler sunmuş ve Millî Savun
ma Bakanlığınım ıta'ktoük olmayan faaliyetlerimi açık-
laımışıtım. 

Genelkurmay Başkanlığından ayrı olarak, Millî 
Savunma Bakanlığımın fonksiyonları teknik, malî ve 
idarî görevler hallimde yüıfö;tülmte!kted!ir. B'iimisel ve tek
nik araştırma ve geliştirme konularında Milî Savun
ma Bakanlığı, diğer Devlet kuruluşları arasında en 
ileri durumda olan bir Bakanlıktır. Birçok bakanlık
larda araştırma üniteleri yoktur. Haiîbuki görevlerin 
daha lîyi yapılmasında araştırma faaliyetinin önemi 
çok büyüktür. 

Malî konularda Millî Savunma Bakanlığının ileri 
teknikleri: uygulaması, işlemlerde çabukluk, doğruluk 
ve verimliliğim artırılması içim getirmek 'istediklerıi ye-
m'MIklerim Devletin malî sisteminden soyut olarak ele 
alınması mümkün değildir. Devletin bütçe ve mıallî 
sstami bir bütündür. Entegre bir sistemdir. Bunum bir 
bakanlıkça ayrı olarak ele alınması mümkün değil
dir; fakait idarî faal'iyetleridim düzenlenmesinde Ba
kanlık muhtardır. 

Bunun içim, özel 'teşkilat kurmuştur. Bu teşkilatın 
görevi kuruluş maksadına uygun olıarak yerine getliril-
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mıesi halinde, Bakanlık Bütçesinden çok verimli sonuç
lar almak mümkündür. 

Bakanlığın bu hareketti diğer bakanlıklara birçok 
konularda olduğu gibi örnek olacak niteliğe yükseltil
mektedir. Bugün en etkin modern silahların karakte
ristikleri ve hatta yerleri bile gizli tütulamıyor ve 
karşıt taraflarca saptanıyor ve hatta bunlar üzerinde 
karşılıklı pazarlıklar bile yapılıyor, Balistik füzelerin 
sayılarının sınırlanması örneği gibi, 

Bu mederile, Millî Savunma Bakanlığı faaliyetleri 
üzerinde laçıkça .konuşmakta yarar vardır. Değinebile
ceğim konulardan birisi; kompitürlerin Millî Savun
ma Bakanlığımda kulianilima durumudur. Her üç kuv
vetimizin malzeme ikmal ve depo durumları bilgisa
yarlara geçmiş midir?.. Merkezî stok kontrol sistemi 
bilgisayarlarla yönetilmekte m'idiir?.. Malzemenin ve 
özellikle yedek parçaların değeri milyarlarca ölçüle-
meyecek durumdadır. Malzemenin zamanında, 'iste
nildiği kadar elde bu'lundurulamiayışı, 'Silahlı Kuvvet
lerin erkinliğini çok azaltabileceği gibi, malzeme ik-
mâlindeki dühlikasyon, «toklara hâkim olmamak, 
standart olmayan malzemeyi almak, demode malze
meyi elde tutmak, depolarda lüzumsuz malzeme bu
lundurmak Veya bakım ve 'ikmâl hataları trilyonları 
bulabilir. 

Modern bakım ve ikmâl sistemlerimi uygulayan bu 
Bakanlık, bilgisayarlardan bu sistem için yararlan
makta mıdır?.. 

Millî Savunma Bakanlığında hiçbir bakanlıkta 
mevcut olmayan «JİLAR» gibi bir kuruluş vardır. 
Acaba bu kuruluştan son bir yılda nasıl faydâlanıl-
m ıştır?, J 

Silahlı Kuvvetlerin eğitimi Genelkurmay Başkanlı
ğına aittir; fakat geleceğin harp ve muharebelerine 
göre 'Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş ve teçhizatı üze
rinde gerek tLAR, gerek ARGE ve gerekse teknik 
dairelerle Savunma Sanayi Dairesinde ve kontrölö.r-
llük, menajiman mühendisliğÜ kuruluşlarında ayrı ayrı 
veya ortak olarak çalışmalar, araştırma ve geliştirme 
projeleri ele alınmakta mıdır?.. 

Örneğin, geleceğin muhardbe şekillileri ve en ge
lişmiş silahların kullanılması ve konvansiyonel silâh-
lardaki sayısal üstünlüğün gelişim iş silah ve teçhiza'ta 
bıralkılması dolayısıyla, Silahlı Kuvvetlerin mevcu
dunda «ğitim, ıSüre ve çeşitlerinde kullanılacak tek
niklerde Ve dolayısıyla ortaya çıkacak kuruluş biçim
lerinde buma göre asker 'sayısında ve askerlik süresi
nin kısaltılması, yedeksubaylık süresinin devamlı eği
timi hallinde bulunacak ve gerekli eğitimi en mükem

mel bir şekilde 'tamamlamak suretiyle daha az bir 
devreye indirilmesinin mümkün olup olmadığının 
araştırilması çalışmalarına programlarda yeır verilmek
te midir?.. 

Silâhlarda bütün tedbirlere rağmen gizliliğin ko
runması mümkün olmadığından ya mahallî veya böl
gesel savaşlar Veya uzay teknolojisi sayesinde geliş
tirilen gözlemler sonunda, bu silâhların nitelik ve ka-
billiyetlerii hakkında bütün milletler bilgi sahibi ol
maktadır. 

Bu nedenlle, dost ve müttefik ülkelerle savunma 
sanayiinde işbirliği çalışmaları büyük bir sevinç ve 
mutluluk kaynağı olmaktadır. Savunma sanayimizin 
İkinci Dünya Harbinden sonra içine düşürüldüğü 
acı ve acıklı durumdan kurtulması için, yapılan ça
lışmaları takdirle izlemekteyiz. 

Savunma sanayimizin en modern ve gelişmiş si
lahları kısa zamanda imal etme imkânına kavuşma
sı en içten dileğkriizdir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe kabiliyetine gü
venimiz sonsuzdur. Silâhlı Kuvvetlerimize muhtaç 
olduğu modern silah ve teçhizatı zamanında elde bu
lundurmak ve idame ve bakımını sağlamakla görevli 
bulunan Millî Savunma Bakanlığımın da görevlerini 
en mükemmel şekilde yapmakta olduğunu da iftihar 
ve gururla izlemekteyiz. 

Millî Savunma Bakanlığı 1984 Malî Yılı Bütçe
sinin en iyi bir şekilde uygulanacağımdan emin olarak, 
bu Bütçenin Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını 
diler, Yüce Kurula saygılar sunarım. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür /ederim Sayın Özgöker. 
Söz sırası Sayın Tevfiik Fikret Alpaslan'da, bu

yurun efendim. 
TEVFtK FfKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, Danışma Meclisinin kıymetli üyeleri, çok kıy
metli Bakanımız, Silahlı Kuvvetlerimizin çok değerli 
mensupları; 

Türkiye'nin elindeki en büyük koz milletimizin 
kuvveti ve vatanımızın dünyadaki ve NATO içindeki 
coğrafî konumudur. Türkiye Karadeniz'in güneyinde 
boğazlan elinde bulundurmaktadır. Kıtalar arasında 
bir köprü durumundadır. Gene ülkemiz dünyanın en 
zengin petrol kaynakları ile en istikrarsız rejimlerinin 
bulunduğu Ortadoğu ille Sovyetler arasındaki bir böl
gededir. Ayrıca, Türkiye Suriye ile geniş !bir hududa 
sahiptir. Suriye'nin Sovydtlerden SS-21 füzeleri aldı
ğını duyuyoruz. 

Hudutlarımızın yakınında İran - Irak harbi üç 
yıllı aşkın bir süredir, israil - Arap çatışması ise ara-

135 — 



Danışma Meclisi B : 175 11 .. 10 . 1983 O : 1 

lıklarla çok uzun bir isüredir devam etmektedir, Lüb
nan oHaylları şiddetllenlrniştir, Afganistan'ın 'işgali hâlâ 
devam etmektedir, soğuk savaş hem de nükleer alana 
kayacak ışekilde devam etmektedir. 

Türkiye'nin ve NATO'nun yaptığı muhtemeli teh
dit kıymetlendirmelerinde Sovyetler ve müttefikleri 
önde gelmektedir. Türk sınıriarınıın ötesinde bekle
yen Sovyet tank motorlu tümienlerinin 'sayısı, 24, uçak 
sayısı 2 900, Karadeniz donanmasına ilaveten kuv-
vetlli bir donanma da Akdemizde bulunmaktadır. 

Yunanistan'ın yaptığı kıymetlendirme tehdidinde 
ise, (Tabiî, Papandreu 'içim söylüyorum) Türkiye'yi 
ön plana almaktadır. Biz Yunanistan'ı hasım telak
ki etsek, karşılarına okullarımızı ve eğitim birlikleri
mizi mi koyardık?.. Çünkü, Yunan'İstan'ın NATO' 
da müttefikimiz olduğu gilbi, cesur ve savaşçı bir mil
let de olduğunu 'biliyoruz. 

NATO'da Amerika Birleşik De vletler inden sonra 
en büyük (Yabancı kaynağa atfen veriyorum rakam
ları) kuvvet olarak 741 000 kişiden ibaret bir sfilahlı 
kuvvetimıiz ımıevcut. Cesareti, verilen emikleri, sıkı 
sıkıya İtaati Ve şöhret yapan liderleriyle üstünlük sağ
lamakla beraber, 'silah ve malzeme açısından geride 
olduğumuz, modemize olmamız lazım geldiği, tarafı
mızdan ve NATO müttefiklerimlizce kabul edilmek
tedir. 

Geleceğin savaşları bilim ve tekniğin her türlü im
kânlarından azamî şekiilde yararlanacaktır; falkat si
lahlı fcüvvetler'in modernizasyonu muhakkak büyük 
sorunlar da yaratmaktadır. Kore'de de kullanılmış olan 
tanklarımızın modernizasyonu, Ahnanıyadan modern 
leopar tanklarının alınması La Pier uçaksavar füzele
rinin alınması teşebbüsü, iki destroyerin Almanya'da, 
ikisinin de Gölcük'te tezgâha konulması ve uçak sa
nayiinin kurulma çalışmaları, havaalanlarının inşa
sı ve genişletilmesi, sağlanan büyük başarılardır. 
Malzeme açısından anfitank füzelerine, modern sa
vaş uçaklarına, haber alma araçlarına, hava savunma 
silahlarına, stok seviyelerimizin yükseltilmesine ihti
yaç vardır. 

Ortadoğu olaylarınım dışında kalalım; buna evet. 
Fakat, kuzeyin, Ortadoğuya uzattığı ve uzatacağı her 
elin, bizim güvenliğimizle çok yakın bir ilişkisi var
dır. Bu igerç'eği de gözden kaçırmayalım. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, Lübnan iç • sava
şında görev üstlenecek olan askerî güçlerine yapa
cağı İkmalin Türkiye'deki tesislerden yaradantaak ko
nusundaki İlettiği isteğinin Türk Hükümetince kabul 
edilhTtemesi uygun bir tutumdur; falkat bütün Orta-

doğuyu kaplayacak büyük bir yangında, hortumu 
uzat mamamızı fcalbül edemiyorum. 

Balkanlarda barışa ve ekonomiye evet, nükleer si
lahlardan arındırılmış bölge teslisine hayır cevabı ve-

Ireceğimizi düşünüyorum. Hava, kara muharebeleri, 
«İki bin» ismini taşıyan nükleer gücü artırmak, nük
leer eşiği yükseltme Ve teknolojiyi, geliişımiş silahları 
kullanmak olarak özetlenen yeni NATO .stratejisinin 
tespitinde, eskiden olduğu gibi, millî çıkarlarımızın 
en iyi şekilde korunacağından emlnlim. 

Türk Ilımanlarında nükleer enerji lile çalışan gemi
lere kolaylıklar sağlanabiilimesine İzin verecek yasal 
düzenlemelerin yapıümıası olumlu -bir gelişmedir. Mo
dern teknolojiye açık olmalıyız. Bugün için güç un
suru, nükleer güçtür. Ona sahip olabilmek içlin bile, 
bütün beynelmilel yasaklamalara rağmen, plantama-

, 1ar yapmamız uygun olacaktır. Çünkü Türkiye bü
yümektedir. 

Harp sanayinin kalkınma planlarına aha sektör 
olarak konulması ve harp sanayiin de ticarî bakım
dan yaşayabilmesi için ülke dışından da iş alması 
gerektiği üzerinde bilhassa durmak isterim. Amerika 
Birleşiık Devletleri ve Avrupa ile ortak işletme ve üre
tim konusunda anlaşmak İçin çaba sarfetmeliyiz 

tiki yönlü alış - varis, alimiak Ve karşılığında sat
mak prensibimiz olmalıdır. Eğitim, ve onarım olanak
larımızı dış ülkelere daha fazla açmalıyız. Körfez ül
keleri askerî personeli Yunanistan'da eğitim görüyor. 
Ayrıca, Amerikan Hava Kuvvetlerinin uçaklarının 
motorları Yunıariistan'da onarılıyor. Askerî eğitim sis-
tem'iımlizde, hürriyetçi demokrasimin üstünlükleri 'üze
rinde daha fazlla durmalıyız. Askerî hâkimılerimiz, 
çok büyük sorumluluklar yüklenmiş ve ona layık bir 
hizmet vermişlerdir. Hizmetleri devaım etmektedir. 

İhtiyaç dolayısıyla Jandarma Kuvvetlerimüzdb 
yapılan artış, kontrol altına 'alimimalıdır. 

Danışma Meclislinin sayın üyeleri, 'insanilik tari
hinde, şimdiye kadar harekete geçirilmiş güçlerin en 
büyüğü, insanın hür düşünce ve kanaati ile onun top
lamından hâsıl olan kamuoyunuın 'tercihleridir. De
mokratik .nizamda eğer bir iktidar ayakta kalacaksa, 
bu ancak halkın içten gelen ve inanç mahsulü olan 
sempaltlisÜ ile olabilir. Geçici askerî yönetim, başlan
gıçta bu İnancı yaratmıştır. Demokratik parlamenter 
nizama yumuşak şekilde geçmek istiyorsak, hepimiz 
yasal koşullara, hasta Anayasa olmak üzere, büyük 
bir titizlikle uymak durumundayız. 

I Sivillerle askerler arasında gerçek ve karşılıklı bir 
güvenin olmalı lazımdur. Pek az memleket böyle bir 
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şeye sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetlerimin kudret ve 
büyüklüğünün bjr sebebi de budur. Parlamenter de
mokrasinin, hukuk devletinin, 'hakkın yanında, mil-
letMn emrinde ve hizmetlinde almasıdır. 

NATO, yalınız bir savunma ittifakı değil, müşterek 
değerlerin (Bu değerler din ve dil değildir; hürriyetçi 
demokrasi anlayışıdır) paylaşılmasıdır, böyle bir itti
faktır. Varşova 'Paktı ile NATO arasında yalnız güç
ler değil, ideolojiler de çarpışmaktadır. 

Türkiye'yi Batıdan ve NATO'dan koparmak iste
yen şer kuvvetler mevcuttur. Bunları engellemeliyiz. 
Millet, güvenlikle beraber, hürriyetçi demokrasiyi de 
îstîyor. Anayasamıza göre, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin Başkomütainı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Onun adına Türk Sillahlı Kuvvetlerinin, parlamenter 
demokrasiyi istediğini bildirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz dolmuş
tur. Lütfen bağlayınız efendim. 

TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede
rim, bağlıyorum efendim. 

Bu, milletimiz için büyük bir teminattır. Bal
kan Savaşı, 'Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı
mızın tecrübelerinden gelen bir görüşle, Büyük Ata
türk, 'Silahlı Kuvvetlerin politika dışı kalması gelene
ğini ve ilkesini ıköklieştiırmiştir. Komutanları da bu 
ilkeye şüphesiz sadık kalacaktır. Çünkü, Silahlı Kuv
vetlerimizin alternatifi yoktur. Yıpranmaya ise taham
mülü hiç yoktur. 

Hükümetlimizin, gücümüzü, coğrafî konumlumu
zu ve stratejik önemimizi, dost ülkeler ve ittifak ül
keleri içinde ve nezdinde en iyi şekilde değerlendi
rerek, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu, 
ekonomimize ve millî bütçemize en asgarî masraf 
teşkil edecek şekilde sağlamak için bütün maharetini 
göstereceğini ümit ediyorum. 

Millî 'Savunma Bakanlığı Bütçesinin Silahlı Kuv-
vetüerirhize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —" Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim, mevcut konuşmalara?.. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, bir cevabınız olacak mı efendim 

veya genel bir konuşma?.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 

BAYÜLKEN — Kısa bir açıklama. 
BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Sayın Başkan; müzakerelerin çok 
süraltle ilerlemesi zaruretii karşısında esas hazıırUamış 
olduğum metni bir metin olarak vermek ve burada 
belirtilmiş olan hususlara cevapla iktifa etmem de 
mümkündür, buna mukabil on, on beş dakika kadar 
alacak olan esas metni okumam ve ondan sonra ufak 
bir açıklama yapmam, yani yirmi dakika içinde bu 
işi bitirmem de mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım; malumualiriiz, Büt
çe görüşmelerinde Hükümete cevaptan evvel .bir on 
beş dakika konuşma hakkı tanınmıştır. Ayrıca mev
cut sorulara da verilecek cevaplar ayrı bir süre için
dedir. Bu nedenle konuşmanızı yapabilirsiniz efen
dim. 

Buyurun efendim, tam konuşmanızı yapınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Sayın Başkan, Danışma Meclisinin 
sayın üyeleri; 

Huzurlarınıza getirilmiş olan Bütçemiz, bütünlük 
ve yapısı bakımından Genelkurmay Başkanlığımızla 
yakın bir işbirliği ile oluşturulmuş ve her türlü ta
sarruf imkânları dikkate alınarak Silahlı Kuvvetlerin 
bir yıllık ihtiyacının bu hudutlar içerisinde karşılan
masına özen gösterilmiş bir bütçedir. 

Bütçe çalışma ve planlamalarımızda ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik şartlar gözönünde tutul
muş, ancak Silahlı Kuvvetlerin zorunlu ihtiyaçlarının 
karşılanması gereği de değerlendirilmiştir. Bütçemizin 
teknik yapısı ve kapsamının Bütçe - Plan Komisyo
nunun sayın üyeleri tarafından gayet titiz bir ince
lemeye tabi tutularak değerlendirilmesi karşısında bu 
hususta daha fazla bir görüş beyan etmeme lüzum 
kalmamaktadır. Kendilerine, bu incelemeleri ve de
ğerli katkıları dolayısıyla huzurlarınızda teşekkür et
mek isterim. 

Malumları olduğu üzere Millî Savunma ihtiyaçla
rı genellikle dünya durumundan, coğrafî, jeopolitik 
ve jeostratejik özelliklerde, yakınen etkilenmektedir. 
Ayrıca teknolojideki sürekli gelişmelerin dikkate alın
ması da kaçınılmaz olmaktadır. 1984 yılı için yapı
lan savunma planlarının ihtiyaç duyduğu kaynağın 
büyük bir bölümü millî bütçemizden karşılanmakta
dır. 832 milyar TL. olarak tespit edilen toplam kay
nak ihtiyacımızın 583,6 milyar TL.'lık kısmı huzur-
larınızdaki Millî Savunma Bütçesi ile sağlanacaktır. 
Ekonomimizin bu seviyede bir bütçeyi Silahlı Kuv
vetlere tahsis etmesinin büyük bir fedakârlık oldu-
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ğunun bilinci içindeyiz; ancak Yüce Milletimizin I 
Silahlı Kuvvetlerine tüm imkânlarını seferber etmek 
isteğinde olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bu asil dü
şünce ve duygulardan da ilham alarak azamî gay
ret ve çalışma içinde bulunacağımız şüphesizdir. 

Büyük Milletimizin layık olduğu gelişmişlik dü
zeyine ulaşılmasında kaynaklarımızı korumanın öne
mini müdrik bulunarak millî kaynaklarımızı daha faz
la zorlamamak için ihtiyaçlarımızın bir bölümünün 
karşılanmasında da dış yardımlardan yararlanılmasına 
özen gösteriyoruz. Bu yardırnlardan büyük bir bö
lümü, malumunuz olduğu üzere, NATO müttefiki
miz Amerika ve Almanya tarafından verilmektedir. 
Amerika Birleşik Devletlerinden FMS kredileri, ödünç 
verme ve kiralama yollarıyla Federal Almanya'dan 
dilimler halinde hibe, büyük paket ve Hermes kredisi I 
şeklinde destek sağlanmaktadır. I 

1972 yılından 1983 yılına kadar Amerika'dan 
FMS kredisi olarak 2 milyar 85 milyon dolara va
ran bir yardım sağlanmıştır. 1984 yılı içinde de 755 
milyon dolarlık yardım öngörülmektedir. Şüphesiz 
ki yardım konusu meseleye bakış açısı yönünden tar- I 
tışmaya elverişli bir konudur. Türkiyenin mensup ol- I 
duğu ittifak içerisinde ortak savunmaya yapmış ol- I 
duğu katkıları kendi yönümüzden değerlendirdiğimiz- I 
de yapılan yardımın kâfi olmadığını rahatlıkla söy
leyebiliriz. Ayrıca bu yardımlar taraf olduğumuz 
antlaşma ve anlaşmaların da bir gereğidir. Öbür ta- I 
raftan, yardımı verenlerin de kendi zaviyelerinden 
birtakım değerlendirmeleri veya sorunları olabileceği 
şüphesizdir. Sonuçta, karşılıklı olarak menfaatlerde I 
denge sağlanması bu yardımlardaki büyüklüğün esa- I 
sim ve sınırını meydana getirmektedir. Hükümeti
mizin işbaşına geldiği tarihte Amerika'dan alınan I 
askerî yardım, bildiğiniz gibi 200 milyon dolardı. Bu 
yardım 1981'de 250 milyona, 1982'de 400 milyona, 
1983'te de 465 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. | 
1984 yılı için Kongreye yapılan teklif ise 755 milyon 
doları kapsamaktadır. • I 

Görüldüğü gibi, üç seneden az bir zaman içeri
sinde 200 milyon dolardan 400 milyon doların üze- I 
rine çıkılmıştır. Burada şunu da ifade etmek isterim I 
ki, yardımın yalnız askerî kısmını dikkate alırsak bel
ki de tam bir değerlendirme yapmamış oluruz. Eko- I 
nomik yardımları da hesaba katmamız gerekmekte
dir. Çünkü NATO Anlaşmasına göre bizim anlayışı- I 
mız, askerî ve ekonomik yardımlar aynı çerçeveye j 
girmektedir. Mesela 1984 yılı içinde teklif edilen 755 | 

f milyon dolar ekonomik yardımla birlikte göz önü-
I ne alınınca 933 milyon dolara yükselmektedir. Ge-
I çen senedki 450 milyon dolarlık askerî yardımın yanı 
I sıra 300 milyon dolarlık ekonomik yardımı da dik-
I kate alırsak toplam yardım geçen sene 750 milyon 
I dolara ulaşmaktadır. Elbette bu yardımlardan «eko-
I nomik yardım» adı altında geleni de savunmamıza 
I endirekt yoldan da olsa katkıda bulunmaktadır. 

{ Türkiye'nin NATO içinde Amerika'dan sonra en 
I büyük orduya sahip olduğu dikkate alındığında bu 
I yardımların kâfi olmadığını tekrar ifade etmek yerin-
I de olacaktır. Bu büyük Ordunun kuşkusuz büyük 
I modernizasyon ihtiyaçları vardır. Bu büyük ihtiyaç-
I 1ar ve uzun yıllar karşılaşılan zaruretlere ilaveten si-
I lah teknolojisindeki gelişmeler ve dünya durumunun 
I nazikliği Silahlı Kuvvetlerimizde on yıl süreli bir 
I modernizasyon programının uygulanmasına zaruret 
I hâsıl etmiştir. Bu modernizasyon programının zama-
I mnda ve eksiksiz sonuçlanabilmesi için kendi millî 
I bütçemiz yanında müttefiklerimizden sağlanacak yar-
I dımların payı da önemlidir ve bu yardımların lüzum-
I lu miktarlarda gerçekleşmesi ahdî olduğu kadar itti-
I fakın etkinliği, caydırıcılığı ve inandırıcılığı yönünden 
I de zarurîdir. 

I Federal Almanya Cumhuriyeti'nin yardımına ge-
I linçe; hibe şeklinde ve dilimler halindeki bu yardım 

1983 yılı itibariyle 1 milyar 1901 milyon Deutsche Mar-
I ka ulaşmıştır. Keza ayrıca sağladığı 60öı milyon Do-
I larlık özel yardımla da Leopar tankları, Milan tank-
I savarlarının alımı tahakkuk ettirilmiş, M 48 tankla-
I rınm modernizasyonuna da katkıda bulunulmuş ve 

diğer projeler tahakkuk etmiştir. Bunlara ilaveten 
I müttefiklerimizden paket yardımı adı altında çeşitli 
I silah, araç ve gereçler alınmaktadır. 

Diğer müttefiklerimizden gelen katkılar da ya-
I rarlı olmakla birlikte bunların kapsamlarının henüz 
j mütevazi ölçülerde bulunduğunu söylemek yerinde 
I olur. 

I Dış yardımlar dışında savunma gayretlerimizi 
I desteklemek amacıyla çeşitli diğer imkânlar da yara-
I tılmıştır ve bu imkânlardan da azamî düzeyde yarar-
I lanmaya çalışılmaktadır. Bu imkânların bazılarını 
I şöyle özetleyebilirim : Silahlı Kuvvetlerin ürettiği 
I malzemelerin; silah, araç ve gereçlerin satışından elde 
I edilen gelirler, harita, taahhüt ve yapım işlerinden. 
I yabancı ülke personeline verilen askerî eğitim ve öğ-
} retimlerden, gayrimenkul satışlarından, kadro dışı 
I kalmış araç gereç ve hurda gemi satışlarından, ye ben-
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zeri faaliyetlerden elde edilen ödenekler 1983 yılının 
ilk dokuz ayında 7 milyar TL'na ulaşmıştır. Ayrıca, 
2299 sayılı Dövizli Askerlik Yasasının uygulanmasıy
la 1980 yılından bugüne kadar toplam 82,6 milyon 
Dolar karşılığı yabancı para sağlanmış, şimdiye ka
dar bunun 51,6 milyon Doları savunma hizmetleri
mize tahsis edilmiştir. Bu durumun TL. olarak değer
lendirilmesi yapıldığında görülecektir ki, bu miktar 
12,5 milyar TL.'na tekabül etmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin esas görevi olan ülke
nin savunulması, Türkiye Cumhuriyetinin korunması 
ve kollanması yanında, memleketin ekonomik ve tek
nolojik kalkınmasıyla ilgili önemli faaliyetleri de 
mevcuttur. Bu konu ile ilgili olarak kadirşinas halkı
mızın bağışları ile oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri 
vakıflarının faaliyetlerini pek kısa da olsa bilginize 
sunmak isterim. Bu vakıf faaliyetlerimizin en önemli 
özelliği, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar
ken bu çabaların Silahlı Kuvvetlerin dışa bağlılığı
nın azaltılmasını hedef almış olmasıdır ve burada da 
önemli bir mesafe katedilmiştir. 

Türk Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, 1974 
yılından bugüne kadar 6 milyar TL. katkı sağlamış 
ve bunun 2 milyar lirasını ASELSAN, ASPİLSAN 
başta olmak üzere, şimdiden yatırımlara koymuştur. 

Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ise, 
3 milyar TL dolayındaki kaynağın 600 milyonunu 
yine savunma yatırımlarına aktarmıştır. 

Türk Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfından 
hâsıl olan kaynağın miktarı bilindiği gibi 33,5 milyar 
Türk Lirasına ulaşmıştır. Şimdiden bunun 3,2 milyar
lık bölümü yatırımlara tahsis edilmiş, bu kaynak ay
nı zamanda önemli bir amacın gerçekleşmesinde de 
görev almak üzeredir. 

Bilindiği rzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
için muharip uçak seçimi 10 senelik bir süreden son
ra nihayet sonuçlandırılmış ve F -16-C/D uçakla
rının Türkiye'de ortak yapımı için Amerika nezdin-
de girişimlerde bulunulmuştur. 

Halen girişimleri yapılmış olan bu ortak yapım 
projesi hakkında ileride teferruatlı açıklamada bulu
nulacaktır. Ancak, şu kadarını ifade edebilirim ki, 
bu.proje ülkemize çok yönlü bir teknoloji getirecek
tir. Başlangıçta ortak yapım ve sonuçta tam yapımı 
hedefleyen bu çalışmalar çok ileri bir teknoloji ürü
nü olacaktır. Bu anlaşma tahakkuk ettiği takdirde 
sağlanacak pek çok direkt ve endirekt faydalar var
dır : Dışa bağımlılığın azaltılması, döviz tasarrufu, 

istihdam gibi direkt faydalarının yanısıra endirekt ola
rak büyük bir yan sanayiin oluşturulması ile ülke 
ekonomisinin çeşitli sektörlerini harekete getirecek, 
ekonomik büyümeyi hızlandırıcı etkilerini müşahade 
etmek kabil olacaktır. Böyle bir yatırımın, milletimi
zin de istekleri ve özlemleri yönünde olduğunu bil
diğimiz için, üzerinde önemle ve ciddiyetle çalıştık 
ve çalışmaya devam edeceğiz. 

Ayrıca, Türk Silahl; Kuvvetlerinde hizmet sebebi 
ile sakat kalan Mehmetçiğe veya hayatını kaybetmesi 
halinde geride bıraktığı yakınlarına destek sağlamak 
amacıyla Genelkurmay Başkanımız, Kuvvet Komu
tanlıklarımız ve Jandarma Genel Komutanımız tara
fından, 2 Mayıs 1982 tarihinde Mehmetçik Vakfı ku
rulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bugünden 238 mil
yon Türk Lirasına ulaşmış bulunan varlığı ile bu 
Vakıf, üstlendiği sosyal ve insancıl görevinin gereği
ni yerine getirmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Silahlı Kuvvetlerimizi destekleyen tüm kaynakla
rımız, dış ve iç tehditler ve her türlü ihtimaller göz 
önüne alınarak planlanmakta, savunma sanayimi
zin ihtiyaçları aynı kapsam içerisinde değerlendiril
mektedir. 

Şimdi müsaadenizle komşu ülkelerle ilişkilerimize 
ve savunmamızı ilgilendiren uluslararası gelişmelere 
pek kısa olarak değineyim : 

Son zamanlarda Ortadoğunun, dünyanın en has
sas bölgesi haline gelmiş olduğu malumunuzdur. Do
ğu - Batı ilişkilerinde genelde sertleşmeye eğilim gös
teren ilişkilerin ve Ortadoğu'ya mücavir diğer böl
gelerdeki kaygı verici durumların da ışığında değer
lendirildiğinde, bütün bu gelişmelerin büyük bir dik
kat ve teyakkuzla tarafımızdan takip edilmesi lüzu
mu açıktır. Diğer taraftan da, Ortadoğu ülkeleriyle 
müşterek değerlerimizden de güç alarak, çok iyi iliş
kiler kurmaya ve bu ilişkileri sürdürüp daha da kuv
vetlendirmeye azamî gayret gösteriyoruz ve biliyo
ruz ki, Türkiye, her zaman olduğu gibi barışçı ve 
dengeli tutumu ile bölgede güven ve istikrar unsuru 
olmaya devam edecektir. Bu tutum ve katkımızı dost 
bölge ülkeleri de gereği gibi takdir etmektedirler. 

Bilindiği gibi, bütün komşularımızla iyi ilişkiler 
içinde olmayı, bütün anlaşmazlıklara görüşmeler yo
luyla çözüm bulmayı öncelikle arzu ediyoruz. Bu 
yapıcı tutumumuzu ise her vesile ile dünya kamuoyu
na açıklamış bulunuyoruz. 
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Yunanistan ile aramızda samimî ve sonuç verici 
bir diyalogun kurulamamış olması, bizim bütün iyi 
niyetli çabalarımıza olumlu bir karşılık veremeyen 
komşumuzun tutumundan kaynaklanmaktadır. Her 
vesileyle ifade ettiğimiz ve bir defa daha söylemekte 
yarar gördüğümüz husus, Yunanistan ile iyi komşu
luk ve dostluk ilişkileri ve karşılıklı işbirliğinin böl
gemizde her iki ülke için faydalı olacağıdır. Karşı
lıklı olarak hukuka saygı çerçevesinde ve bundan do
ğacak uzun vadeli yararlara ağırlık vermek suretiyle 
Ege Denizinin bir dostluk, barış ve işbirliği denizi 
olmasını diliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Huzurlarınıza Bütçe - Plan Komisyonunun tas
vip ve desteğinden sonra 583,6 milyar Türk Lirası 
olarak getirilmiş bulunan Mili Savunma Bakanlığı 
1984 Yılı Bütçesinin genel kapsamım da özetleyerek 
sözlerime son vermek istiyorum. 

Bu Bütçenin; 252 milyar Türk Lirası ile % 43'ü 
modern silah, araç, gereç alımı ve yapımları; hava 
savunmasını takviye edici projeler; tank moderni
zasyonu ve diğer kapsamlı projeler gibi geçmişte baş
lanmış faaliyetleri destekleyici ve modernizasyon -
reorganizasyon girişimlerini sürdürücü hizmetleri 
kapsayan planlara sarfedilecektir. 

140 milyar ile % 24'ü personel ödeneklerine; 86 
milyar ile % 15'i yiyecek ve giyecek giderlerine; 
70 milyar ile % 12'si akaryakıt ve yakacak alımla
rına; 36 milyar ile '%. 6'sı da diğer hizmetlere tahsis 

\ edilmiştir. 
Bu ana kapsam içinde, kuruluşlarımıza göre dağı

lımı ise şöyle oluyor : Genelkurmay Başkanlığı 23 
milyar ile % 4'ünü; Millî Savunma Bakanlığı 54 mil
yar ile % 9'unu; Kara Kuvvetleri Komutanlığı 277 
milyar ile % 47'sini; Deniz Kuvvetleri .Komutanlığı 
98 milyar lira % 17'sini; Hava Kuvvetleri Komutan
lığı 132 milyar ile % 23'ünü oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Anayasamızın ve yasaların bize yüklediği görev 

ve sorumlulukların bilinci içinde, yüce milletimizin 
beka ve refahının sağlanması, Türk Devletinin onu
runun korunması ve kollanması amacıyla Türk Silah
lı Kuvvetleri büyük milletinin emrinde olarak her za
man ve her yerde hazır ve güçlü olacak, Atatürk in
kılaplarının ve ilkelerinin yılmaz bekçiliğini gururla 
sürdürecektir. 

Bu beyanatımdan sonra Sayın Başkan; muhterem 
arkadaşlarımızın temas etiği konular hakkında da 
arzı cevap etmek istiyorum. 
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Sayın Özgöker'in, Millî Savunma camiasının ça
lışmaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında söyle
miş olduğu fevkalade bizi duygulandıran sözlerden 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu güzel ifadele
ri arasında bilhassa Bakanlığın idarî faaliyetlerde 
muhtar olduğu; binaenaleyh, kompütürlerin Millî Sa
vunma Bakanlığında kullanılma derecesinin ne du
rumda olduğunu; tlar'dan son bir yılda ne kadar fay
dalanıl dığını; RG ve savunma sanayiinin, geleceğin 
silahları ve diğer konularda kuvvetlerle birlikte ortak 
çalışmalar yapıp yapmadıklarını; askerlik sayısı, sü
resi hakkında keza böyle çalışmaların olup olmadı
ğını sordular. 

Savunma sanayiinde olan çalışmaları takdirde izli
yoruz dediler. Ortak silah çalışmaları ve üretilen si
lahlar üzerinde durdular. 

Evvela şunu arz edeyim ki, kompütürler Silahlı 
Kuvvetlerimizde geniş çapta kullanılmaya başlanmış
tır. Hava ve Denizde kurulmuş, hesaplar tam anla
mıyla kompütürle tutulmaktadır. Kara Kuvvetlerimiz 
bir geçiş dönemindedir. Genelkurmayda kompütür 
sistemi kurulmuş olup, faaliyetlerini en iyi bir biçim
de yürütmektedir. Millî Savunma Bakanlığında bir 
kısmı kurulmuş, bir kısmı kurulmaktadır. Bu makam
lar arasında terminaller vasıtasıyla bilgi alış - verişi 
yapılmaktadır. Bütün kompütürlerde ana malzeme
ler ve yedek parçaların muhasebesi tutulmaktadır. 
Türk Silahlı Kuvvetlerine giren son malzemeler de 
mini ve mikro kompütürlerle mücehhezdir. Okulları
mızda kompütürle ilgili eğitime gittikçe daha fazla 
ağırlık vermekteyiz ve programlar da geliştirilmekte
dir. Sayın özgöker'in de şahsen bildiği gibi, Millî 
Savunma Bakanlığında, askere alma işlerinde, OBİM 
de 10 seneden beri bilgisayar işlemleri kullanılmak
tadır. 

ilar'la olan duruma gelince, evet, bu teşekkülden 
mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışıyoruz. 
Kendileriyle bu son üç yıl içerisinde müteaddit defa
lar buluştuk, buluşmadığımız zamanlarda da yazılı 
olarak kendilerinden mütalaa istedik. Mesela savun
ma sanayiinin gelişmesiyle ilgili son yapılan çalışma
larda kendilerinden mütalaa aldık ve bu mütalaayı da 
değerlendirerek yeni kanunî durumları ayarladık. 

Diğer hususlara gelince : Tabiatıyla kendileri de 
belirttiler, yasal durumun ışığında, yanî ilkelerin be
lirtilmesi bakımından Genelkurmayımızın sorumlulu
ğu ve diğer taraftan lojistik destek ve hükümetin Si
lahlı Kuvvetleri muharebeye hazırlamak genel vazi-
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fesi içerisindeki bu anlayış dairesinde hem kuvvetler 
arasında, hem Millî Savunma Bakanlığında; RG'nin 
de, savunma sanayiinin de, kuvvetlerin de iştirakiyle 
ortak çalışmalar yapılmaktadır ve bunlar içerisinde 
askerliğin süresi ve aynı zamanda ilerideki ihtiyaçlara 
göre ayarlanması bakımından da uzun vadeli çalış
malar yer almaktadır. 

Savunma sanayiine Sayın Alpaslan da temas et
tikleri için, müsaadenizle o hususu birlikte cevaplan
dırayım : Keza Sayın Fikret Alpaslan'a da çok te
şekkür edrim; kendilerinin Silahlı Kuvvetlerimiz hak
kındaki ifade ettikleri güzel hissiyat dolayısıyla. Sa
yın Alpaslan her zamanki gibi geniş bir bilgi ile mü
cehhez olarak Türkiye'mizin stratejik konumunu de
ğerlendirdi ve bu konum içerisinde hareket tarzımızı 
genellikle beğenmekle beraber bazı hussulara dikkati
mizi çekti. Ortadoğu ve bilhassa tank modernizasyo
nu, uçak konusunda alınmış olan karar, firkateynler 
gibi modernizasyon gayretlerimizin başarılarından 
dolayı güzel ifadelerde bulundular; çok teşekkür ede
rim. 

Ortadoğu olayları için «bunların dışında kalalım; 
evet, ancak Kuzeyin Güneye uzattığı elin ileride or
taya çıkaracağı ihtilafları da göz önünde bulundura
lım» dediler. «Amerika Birleşik Devletlerinin Lüb
nan'la ilgili olarak yapmış olduğu bir talebe karşı 
Türkiye'nin takınmış olduğu tutumu tasvip ediyo
ruz; ancak büyük yangın olduğu takdirde hortumu 
uzatmamak gibi bir durumla karşılaşılmamalıdır» de
diler.» Balkanlarda işbirliğine evet, nükleer silahlar
dan arındırılmış bölgeye hayır. Ümit ediyoruz ki 
Hükümetimiz böyle bir tutumu ittihaz edecektir» de
diler. Nükleer gemilere izin yönetmeliği konusunda, 
bunun vücut bulmasından ve bu imkânları yaratma
sından memnun olacaklarını ifade ettiler. 

Bu beyanlarında tabiatıyla kendisiyle aynı para
lelde düşündüğümüzü ifade etmek isterim; yani Or
tadoğu olaylarının dışında kalmak; ama büyük stra
tejik gelişmeleri dikkatle izlemek... Beyanatımızda 
arz ettiğimiz gibi, bu tabiatıyla Hükümetin birinci 
vazifesidir. Zaten bütün çalışmalarımız ve bilhassa on 
yıllık modernizasyon progıamı böyle bir değerlendir
menin de sonucudur. 

Balkanlardaki tutum hakkında eminim ki Dışişle
ri Bakanımız daha geniş bilgi verebilirler. Ben Dış
işlerinin sahasına yayılmamakla beraber kendilerine 
ifade edebilirim ki, Türkiye nükleer silahlardan arın
dırılmış bölgeleri incelerken, bunların etkilerini dü

şünmektedir; yani bu etkiler şöyle özetlenebilir : Gü
venliğin artıp artmaması, eksilip eksilmemesi ve bu
nun karşılıklı olarak iki taraf için de aynı şekilde vü
cut bulup bulmaması. Bu denge söz konusudur. Bi
naenaleyh Avrupa gibi, Balkanlar gibi bir bölgede 
birbirinden mesafeler bakımından, coğrafya bakımın
dan ayrılamayacak olan bir bölgede böyle bir ayrılığı 
düşünmek imkânı yoktur. Binaenaleyh bu genelde 
dikkate alınabilir ve NATO ve Varşova Parktlan ara
sında daha geniş bir sahada ve genel bir silahsızlan
ma sistemi içinde düşünülebilir. Bunun dışında böl
gesel olarak Balkanlarda bunun emniyeti artırıcı bir 
rol oynayabileceğini düşünmek güçtür. Mamafih arz 
ettiğim gibi Dışişleri Bakanımız da bu konu üzerinde 
daha geniş bilgi verebileceklerdir. 

Kendisiyle ileri teknolojiye açık olmak bakımın
dan tamamiyle aynı paralelde düşünüyoruz. «Savun
ma sanayiinde ikili alışveriş ve almak ve satmak esas 
olmalıdır.» buyurdular. Tabiatıyla zaten bu son za
manlarda muhtelif memleketlerle yapılmış olan an
laşmalara dikkat buyurmuşlardır. Daimî surette or
tak yapımın arkasından bunların satışı konusu yer 
almaktadır. Efkârı umumiyede basınımız vasıtasıyla 
bu F-16 CD uçaklarıyla ilgili birtakım kestirmeler 
yapılmaktadır. Bu hususta da bu fırsattan bilistifade 
birkaç söz söylemek istiyorum. 

Beyanatımda da ifade ettiğim gibi bu hususta 
şüphesiz ki zamanında geniş bir açıklama yapılacak
tır. Geniş bir açıklama yapılmamasının sebebi her
hangi bir şey saklandığından değil, bir girişimin baş
langıcında olduğumuz için, bu girişimin tahakkuk 
safhasına girmesi üzerine bu açıklamaların yapılma
sı doğru olur. Yalnız bazı heyecanlı değerlendirme
ler görüyoruz : «Efendim acaba 755 milyon dolar 
yardım tahakkuk etmezse ne olacak?..» 755 milyon 
dolar yardım tahakkuk etmezse demek, bunun arka
sından gelecek senelerde de tahakkuk etmemesi de
mektir; yani o zaman bu yardım konularında yep
yeni bir durumla karşılaşacağız demektir; ama buna 
mukabil 1980'den bugüne baktığımızda 200 milyon 
doların 400'ün üstüne çıktığım görüyoruz. Demek ki 
yardım artış istikametindedir. Öyle ise bu program 
bu şekilde bu yardımın artması ve devamı üzerine 
kurulmuştur; yani yardımın artmaması ve devam et
memesi halinde böyle bir proje söz konusu olamaz. 
Bu bizim tarafımızdan da bilinmektedir; müracaat 
ettiğimiz dostumuz ve müttefikimiz tarafından da bi
linmektedir; bu bir. 
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ikincisi, girişimde bulunmak zamanı gelmiştir ve 
girişimde bulunulmuştur. Bunun başarı şansı memle
ketimiz bakımından çok önemli bir sahayı içermek
tedir. Çünkü etrafa baktığımızda ortak uçak yapımı 
bakımından israil, Hindistan, Japonya, bir nebze Ko
re ve Tayvan (Asya kıtasında, Ortadoğuda) ve ta
biatıyla sosyalist ülkeleri buraya katmıyorum, Çin'de 
bir miktar tayyare yapmaktadır. 

Bu sosyalist ülkelerin dışındaki yapılan tayyare
leri dikkate alacak olursak şu hemen gözükür ki, 
«Üçüncü kuşak» dediğimiz en modern uçaklar bu 
tarafta yapılmamaktadır. Bunun ortak yapımı yalnız 
NATO içerisinde dört ülke tarafından ve F - 16 CD' 
lerde, hatta onlar (CD) bile değildir, F - 16 ile başla
mışlardır, F - 16'lar da Hollanda, Danimarka, Bel
çika arasındaki konsorsiyumda görülmektedir, dört
lü konsorsiyumda bu yapılmaktadır. Binaenaleyh bu 
Türkiye bakımından tahakkuk ettiği takdirde fevka
lade önemli bir proje olduğu buradan da anlaşılmak
tadır. 

Deniyor ki, efendim, Hollanda'ya gidilmiş, onlar
la konuşulmuş, Hollanda'daki bazı zevat demişler ki, 
bunun yedi - sekiz senede montajı olur, kimisi demiş 
ki bunun satışı belli olmaz... Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ve hükümetlerinin sorumsuz birtakım şa
hıslarla mükâleme neticesinde ortaya çıkan konular 
üzerine herhalde projelerini bina etmediğini kamu
oyumuz takdir buyuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti
nin müracaatı ve yapmış olduğu girişim dört tarafı 
birden düşünülmüş bir girişimdir. Bunun içinde or
tak yapım vardır. Ortak yapım montajla başlar, or
tak yapım parçalar imaliyle devam eder, ortak ya
pım yüzde önemli bir nispete ulaşır, sonunda bu or
tak yapım üretim şekline döner. Bunun için de üre
tilen ortak yapım silahlarının bir gün yine tabiatıyla 
ortak yapım yaptığımız memleketin müsaadesiyle; 
çünkü lisans böyledir, başka türlü hiçbir silahta böy
le bir, hatta silah değil, başka bir endüstriyel ima
latta da aynı husus mevcuttur, lisansı alan o lisansı 
verenle anlaşmış olduğu dost ülkelere bu satışları 
yapar. Binaenaleyh bu F - 16 CD projesinde bu hu
sus da öngörülmüştür. 

Bir de enteresan bir konu var : «On senelik bu 
proje bitince ne olacak?..» Bu üçüncü kuşak bir pro
jedir, en modern uçağı< içeren bir projedir ve girişim
de bulunulan ülke de dünyada daimî surette en son 
kuşak uçakları yapabilen bir ülkedir. Seçiminin de 
tabiî bir yeri vardır bunda, bu ilke ile niye yapılmış-
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tır.. Demek ki bu uçak yalnız bu haliyle devam et
meyecek, «Followon» denen bu uçağın yeni tipleri 
üzerinde de Türkiye'nin imalat hakkı bulunacaktır. 
Binaenaleyh, kamuoyumuzu aydınlatmak için yapı
lan yayınlara bu suretle katkıda bulunmak istedim. 
Müsterih olsunlar, bütün bu konuların hepsi düşü
nülmüştür ve ileride teferruatlı bir açıklama zamanı 
geldiğinde görülecektir ki, Türkiye bu konuya girer
ken her tarafını düşünmüş ve memleketin yararları 
olarak bu projenin Türkiye'ye en ileri bir teknoloji
yi getirmesi, Silahlı Kuvvetlerini en güçlü bir silahla 
takviye etmesi ve aynı zamanda bunun satışı gibi un
surları da kapsaması yoluyla tercihini çok dikkatli 
bir şekilde yapmıştır ve bunun üzerinde durmuştur. 

Sayın Alpaslan'ın dış askerî eğitimler konusunda
ki sözlerine tamamiyle katılıyoruz. Bunlardan biliyor
sunuz Ortadoğu memleketleri içerisinde ve magrib 
memleketlerinde altı - yedi ülke dahildir. Mektepleri
mizde okuyan Libya'lı denizcileri ve diğer havacıları 
tahattur buyuracaklardır, diğer ülkelerden de mev
cuttur. Bunları tabiatıyla imkânlarımız çerçevesinde 
yerine getiriyoruz ve bir de şu vardır : Bizim Silahlı 
Kuvvetlerimizde eğitim gören diğer yabancı kuvvet
lere mensup öğrenciler, bu Silahlı Kuvvetlerimizin 
en üstün teknik vesaire şekildeki eğitimini tam ola
rak alırlar; yani biz, eskiden Fransa'da mevzuubahis-
ti, siviller için, «Vompur loryan» derlerdi, Doğu
dan gelenlere bir ayrı diploma verilirdi. Bizim Silah
lı Kuvvetlerimize dost bir devletin öğrencilerini aldı
ğımız zaman, o bizim öğrencilerimiz gibi eğitim gö
rür. Bu sebeple eğitimimizin kalitesini aşağıya indire
nleyiz. Bu çerçeve içerisinde tabiatıyla müracaatları 
karşılıyoruz ve bunu genişletmeye çalışıyoruz. 

Diğer hususlarda zannediyorum ki, arzı cevap et
miş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Beni dinlemek nezaketinde bulunduğunuz için çok 
teşekkür ederim ve saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar) 

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

üzerinde soru sormak ihtiyacını hisseden sayın üye 
var mı?.. Sayın Alpaslan... Başka sayın üye?.. Yok. 
Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFlK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kan, çok kıymetli diplomat ve üniformasız bir.asker 
olan Sayın Bakanımıza önce teşekkür etmek isterim. 
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Hakikaten Papandreu'nun Balkanlarda oynamak iste
diği sirtaki, yani Balkanları tecrit etmek düşüncesine 
karşı olan düşüncelerini belirttiler. Amerika Birleşik 
Devletleriyle ^ınanistari arasında yapılan ikili an
laşmadan Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olan bir hu
sus mevcut mudur?.. Birinci sorum bu. 

İkincisi : NATO'nun savunma sorumluluğu dı
şındaki alanlardan gelebilecek tehditler konusunda, 
millî çıkarlarımız ve güvenliğimiz yönünden ne dü
şünülüyor?.. 

Üçüncüsü : Yunanistan'ın NATO'ya girebilmesi 
için bir Rogers Planı denilen bir plan yapıldı ki, bu 
plan Ege'de komuta kontrol sistemini düzenliyor. 
Acaba bu plan uygulanıyor mu?.. Yunanistan buna 
riayet ediyor mu?.. 

Son sorum da : Türkiye'nin Mısır'dan almayı dü
şündüğü 35 Fantom uçağının ki, bunlar çok kıymetli 
uçaklardır, bunların durumu nedir?.. 

Çok teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Bakan, Sayın Alpaslan'ın sorularına sözlü 

veya yazılı cevap verebilirsiniz efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÜMİT HALÛK 
BAYÜLKEN — Arz edeyim efendim. 

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

BAYÜLKEN — Efendim, Yunanistan'ın Amerika 
Birleşik Devletleriyle yapmış olduğu son anlaşma ba
kımından Türk millî menfaatlarına bir etki mevzuuba-
his midir?.. Bu yapılan anlaşma şüphesiz ki, iki ba
kımdan değerlendirilebilir. Bir tanesi, NATO üyesi 
bir ülkenin yine NATO üyesi olan Amerika Birleşik 
Devletleriyle savunmaya katkıda bulunması yönünde 
bir anlaşmanın yapılmış olmasıdır. Türkiye olarak 
bizim buna hiçbir diyeceğimiz yoktur. Biliyorsunuz 
bilakis NATO'nun kuvvetlenmesine imkân açan bu gibi 
anlaşmaları biz daima iyi bir gözle gördük. Bizi bu 
konuda tedirgin eden Dışişleri Bakanlığımızca mütead
dit defalar yapılmış olan açıklamalarda belirtildiği 
üzere, bu gibi anlaşmadan bilistifade ve endirek bir 
bir şekilde Türkiye ile ilgili bir hususu anlaşmada bir 
mektup yoluyla ve diğer birtakım yazılarla oraya so
kuşturulmak istenmesi olmuştur. Bunda tabiatıyla yine 
bu hadisede kendini savunanların görüşünde hakikat 
payı da vardır. O da şudur; mevcut bir yasal duruma, 
Amerika'daki mevcut bir yasal duruma bir atıfta bu
lunulmuştur deniyor, kanunlarımız mevcut olduğuna 
göre buna atıfta bulunmamak imkânı yoktu. İkincisi 

j de; deniyor ki, bu atıf hiçbir şekilde 7/10 gibi bir 
nispeti içermez. Amerika Birleşik Devletleri en yük
sek ve en yetkili ağızdan böyle bir nispetin mevcut 

L olmadığını, böyle bir nispeti kabul etmediklerini ifade 
etmişlerdir. 

Şimdi, birincisi hususunda biz görüşümüzü mu
hafaza ediyoruz, çünkü Türk - Amerikan Savunma 
İşbirliği Anlaşmasında bizim komşumuz Yunanistan'a 
bir atıf yoktur. Binaenaleyh, biz de 'isterdik ki, böyle 
bir ikili anlaşma da endirek de olsa Türkiye'ye bir 
atıf bulunmasın. Bundan dolayı duyduğumuz hissiyatı 
ve üzüntümüzü bildirdik. Bu- bir gerçektir, ama bu 

I atıftan ortaya çıkarılmak istenen duruma gelince, Ame
rika Birleşik Devletleri yönetimi en yüksek seviyede 
böyle bir nispetin, oranın mevcut olmadığını söyle-

I diğine göre, acaba karşı taraf bundan ne elde et-
I mistir, ben merak ediyorum, yani bunu metne koy-
I duran ve büyük çaba sarfeden taraf acaba ne elde 

etmiştir?.. Bunu da takdirlerinize bırakıyorum. 

Üçüncü «nokta; tatbikatta ne olacaktır?.. Tatbikatta 
Kongrenin meşhur bildiğiniz lobileri vasıtasıyla Ame
rikan Hükümetinin tutumuna rağmen, yardımların bu
güne kadar seyrine baktığımız zaman Kıbrıs hadise
lerinden sonraki yardımların seyrine baktığımız zaman 
görüyoruz ki, böyle bir nispete uygun yardımlar iki 

I tarafa verilmektedir. Yani, Amerikan Hükümeti böyle 
bir nispet yoktur, böyle bir nispeti doğru bulmuyorum 
diyor, Türkiye; böyle bir nispet saçmadır, Türkiye'nin 

I korumuş olduğu bölgenin genişliği, hudutlarının bi
çimi, NATO'da yüklenmiş olduğu vazifeler, Ordusu
nun NATO içerisinde en büyük ikinci orduyu teşkil 

I etmesi gibi sebeplerle bunun saçma bir şey olduğunu 
haklı olarak niteliyor ve böyle bir şey kabul edemem 
diyor. Amerika'da, ben de kabul etmiyorum diyor; 
fakat Kongrede paraya hükmedecek unsur da, organ 
da bu tatbikatta şimdiye kadar 7/10 oranına varmış 

I gibi bir şekilde tecelli ediyor. Öyleyse bundan sonraki 
tatbikata bakacağız ve bu oran yoktur diyen yönetim
le Kongre arasındaki bu çelişkinin giderilmesi hususun
da biz de gayretlerde bulunacağız. Durum budur. 

Tabiatıyla Sayın Alpaslan ve muhterem arkadaş
larım bilirler, yardımların tespitinde esas mühim olan 
konu, bizim bakımımızdan kendimizin ihtiyaçlarını 
karşılayamamasıdır. Bu miktar bakımından mevzuba
histir, bu yardımın nevi bakımından mevzubahistir; 
yani size bir milyar dolarlık FMS kredisi verirler ve 
bu ticarî faizli yükde 12 - 14 ve 10 sene ödemeli, birkaç 
sene ödemesiz olur; bu bir yüktür. Buna mukabil, size 

j direkt kredi şeklinde devletten devlete kredi verirler, 
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20 sene sürelidir, ödeme süresi uzundur, faizi yüzde 
2 ila yüzde 4 arasındadır. Bu bir katkıdır. Size hibe 
şeklinde verirler, bu tabiatıyla en güzel şeklidir. Lo
bilerin yapmış oldukları tazyiklerle ve manevralarla 
hibe yardımı son zamanlarda büyük miktarlarda Kong
reden çıkamamaktadır. Buna mukabil, diğer bir 
yardım şekli vardır. O da, bu yardımların ortaya 
çıkıp kabul edilmesinden, tatbik edilmesinden bir süre 
sonra yine Kongrenin tasvibiyle, yönetimin 'teklifiyle 
Gros forgibin, yani ödemeyi af etmek formülü vardır. 
Bu formül İsrail hakkında kullanılmıştır. Bu formül de 
tatbik edilebilir. 

Binaenaleyh, demekki FMS kredileri deyince, 
yardım ediyoruz deyince yardımın cinsi de çok mü
himdir. Bu yardımlar nasıl tecelli ediyor?.. O da calibi 
dikkattir. Mesela Amerika yönetimi zannediyorum ki, 
Türkiye'ye vermiş olduğu büyük ehemmiyet dolayı
sıyla mesela askerî yardımdaki hibe miktarı Kong
reden geçemediği zaman teklif edilen şekliyle, mesela 
230 milyon dolar hibe olsun diyor, komitelerde bu 
110'a indi, yine 230'a çıkarılmaya çalışılıyor. 
Sonuç şimdi belli değil; ama eskiden de gördükki, 
hibe bir miktar azalabiliyor. Buna mukabil ekonomik 
yardımı hibe olarak veriyor. Beyanatımı da arz et
tim, yani yardımlara yalnız bir kesitle bakmamak la
zım; bu askerî yardım ve ekonomik yardım. Bunlar 
ittifak üyelerine, dost üyelere yapılan destek yardım
larıdır. Yani hepsi yardımdır; ekonomik yardım da, 
askerî yardım da, hepsi yardımdır. Binaenaleyh, eko
nomik yardımı hibe şeklinde verirse, yine bu kıymetli 
bir yardım olmuş oluyor. Demek ki, ekonomik yardım 
(Hibe) ve FMS kredilerine verilenler uzun vadeli 
direkt krediler olursa ve buna bir de «Bros forgibin» 
denen affetme sistemi, ödemenin affedilmesi de tatbik 
edilirse, bunlar o zaman kabul edilen ve iyi destek 
telakki edilen yardımlar olacaktır. 

Bütün bunlar mevcuttur ve bunların bir kısmı 
tatbik edilmektedir. Türkiye'ye son zamanlarda ve
rilmiş' olan, öngörülen yardımlar direkt kredisi şek
linde olmaktadır. Yani uzun vadeli, % 2 ila % 4 
faizli. Demek ki, Amerika Birleşik Devletleri bu 
hususta Türkiye'ye vermiş olduğu önemin bir şeklini 
göstermiş olmaktadır. 

Sayın Alpaslan'ın ikinci sualleri: «NATO dışı 
alanda vücuda gelebilecek gelişmelerde Türkiye'nin 
tutumu ve durumu.» Bunu kamuoyumza ve Sayın Da
nışma Meclisi üyelerimize geçen sene de arz etmiştim; 
bu husustaki Türk tutumunda bir değişiklik olma
mıştır. Yani bu konunun, NATO dışındaki herhangi 

bir ortaya çıkacak olayın veyahut gelişmenin NATO 
menfaatlerini haleldar ettiğine karar verilmesi ha
linde... Nasıl karar verilecek?.. NAıTO'da ittifakla 
karar verilecek; bu NATO'nun hayatî menfaatlerini 
tehdit ediyor diye. Böyle bir karar ortaya çıkabildiği 
takdirde (Tekrar ediyorum; İttifakla; yani bir üye 
hayır dedi mi, bu çıkmaz) ne yapılacak?.. Milletler 
kendi müstakil iradelerine dayanarak gerekirse bazı 
kolaylıklar göstermeyi kabul edecekler veya bu kolay
lıkları göstermeyebilecekler. Bu konuda Türk tutumun
da bir değişme olmamıştır ve zaten NATO'nun tu
tumunda bir değişme olmamıştır. Yapılan şey, bir 
seneden fazla bir zamandan beri, böyle bir durumda 
Amerika'nın Avrupa'daki kuvvetlerinden bir kısmını 
bu şekilde tehlikeli gelişmeler gösteren bölgeye gönder
mesi halinde ortaya çıkacak olan açığın nasıl kapatı
lacağıdır ve bunun için yapılan askerî etüdler henüz 
sona ermemiştir ve bu tabiî birinci derecede Orta 
Avrupa'daki kuvvetleri ilgilendirmektedir ve bilhassa 
Batı Almanya'yı. Bundan dolayı, diğer üyeler gibi, 
Federal Almanya Cumhuriyeti bunun üzerinde hassa
siyetle durmaktadır. 

Bunun dışında, bu değerlendirmeler yapılıp da 
bir sonuca varıldığında, yine özet olarak ortaya çıkan 
husus nedir?.. Evvela İttifakın bütün üyelerinin kabul 
etmesi kaydıyla, «Evet; NATO Bölgesi dışındaki bir 
yerde vücuda gelen hadiseler, gelişmeler NATO'nun 
hayatî çıkarlarını tehdit ediyor» diye karar verme
leri. Böyle bir karar verilebilirse ondan sonra olacak 
durum nedir?.. Her ülkenin kendi müstakil düşüncesine 
ve kararına göre herhangi bir yardımı yapıp yapmama
ya karar vermesi. Yani, kendi millî irademize bağlıdır. 
Bu millî iradeyi Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
şüphesiz ki, memleektimizin yüksek, âli menfaatlerine 
uygun olacak şekilde kullanacaklardır; Türkiye Cum
huriyetinin tarihi buna bir şahittir. Bunun herhangi 
bir şekilde acil bir gelişmesi henüz mevzubahs oılma-

. mıştır. Sayın üyelere bundan bir sene evvel ifade 
ettiğim, hatta 'iki sene evvel ifade ettiğim görüşler 
aynen bakidir; Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik 
olmamıştır. 

Yine Sayın Alpaslan'ın Rogers Planı ile ilgili so
rulara arzı cevap edeceğim: Rogers Planı, biliyorsu
nuz Yunanistan'ın NATO'nun askerî kanadına dö
nüşünü sağlayan bir plandır. Bunun özetinin özeti 
şudur. 

1974 yılından evvelki devrede Ege'de mevcut ko
muta - kontrol sistemi kalkmıştır, yoktur. Papandreu 
iktidara geldikten sonra bu Rogers Anlaşmasının 
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tatbike konulmasını engellemiştir. Bugün Rogers An
laşması maalesef uygulanmamaktadır. Yalnız, sayın 
üyelerin takdirlerine sunuyorum; 1974'ten evvelki ko
muta - kontrol sistemi de yoktur. Bu durum Tür
kiye'nin mi lehinedir, kimin lehinedir; takdirlerine arz 
ederim. Tabiî bizim gönlümüz; ittifakın güvenilirliği, 
caydırıcılığı ve uyumu bakımından bu Anlaşmanın 
tatbik edilmesidir; ama bizden hâsıl olan bir kusur 
dolayısıyla bu tatbik edilmiyor; edilmiyor; ama o 
takdirde de Ege'de 1974'ten evvelki komuta - kontrol 
kaideleri ve sistemleri cari değildir, yoktur. Bu da, 
Türkye'nin kendi hukukunu korumaktaki azminin bir 
ifadesidir. 

Sayın Alpaslan'ın dördüncü sualleri; Mısır'dan 35 
Fantom alınması, ki bunların çok değerli olduğunu 
söylediler. Bu Fantom uçaklarının alınmasının teknik 
anlaşmaları yapılmıştır. Malî yönden bazı konular 
vardır. Bunlar henüz vuzuha kavuşmamıştır. Bun
ların vuzuha kavuşmasını bekliyoruz. Tahmin edi
yoruz ki, bu gelişmeler Kasım ayına kadar sonuçla
nabilir. Yalnız, esas mesleğinde havacı olduğunu bildi
ğim Sayın Alpaslan'ın huzuru kalble kalabilmelerini 

temin için şunu arz edeyim ki, Mısır'ın dışında da, 
temin edilmekte olan Fantom uçakları mevcuttur; 
bilmem tatmin oldular mı?.. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür ede

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

üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu Bütçenin bölümlerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir; okutu
yorum efendim. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 
^Prog.) Lira 

102 Milltlî Savunma Hizmetleri 583 60OOOO0OO 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — 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 Mecl'isi üye
lerimin Tür'k 'Slaihlı Kuvvetlerine karşı duyduğu sev
gi, saygı ve sonsuz 'takdir hislerini ifade eden, aynı 
«meallde önergeler vardır. 

Takdir ederdiniz ki, bu önergeler yalnız imza sa
hibi arkadaşlarımızm değil, Danışma Meclisinim tüm 
iiyelerîinlin en derin ve en samimi hislerini ifade et-
ımelktediırj 

Önergeierü okutuyorum efendüm. 
Sayın Danışma Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğumuz, Türk Ordusuna şükranları
mızı 'ifade ©den önergemizin dikkate alınmasını say
gılar ımiizJla arz ederiz. 

Önerge metni : 
«Türk Milletimin birliğini ve bütündü günü temsil 

eden, İM ilet - Ordu biriğinü her fırsatta1 ispatlayan, 
Tür'k Milletinin gözbebeği, fedakâr ve kahraman, çok 
sevgili Ordumuza, Millî Savunma Bütçesinin görüşül
mesi ıdolaıyısıyla Danışma Meclisinin şükran ve min-
netfler'inıi arz ederiz.» 

Hamza EROĞLU 
Muhsin Zekaii BAY ER 

Erdoğan BAYTK 
Yavuz ALTOP 

Kemal DAL 
Necip BİLGE 

Şener AK YOL 
Alâeddin AKSOY 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Namık Kemal YOLGA 
Halil ERTEM 
Remzi BANAZ 
Akif ERGİNAY 

Sadi ERDEM 
Ahmet Senvar DOĞU 

Fikri DEVRİMSEL 
Mahir CANOVA 

Salih İNAL 
Rafet İBRAHİMOĞLU Salih Necdet ÖZDOĞAN 

Zeki ÖZKAYA Abdullah Asım İĞNECİLER 
Nuri ÖZGÖKER Bekir TÜNAY 

M. Fevzi UYGUNER Osman YAVUZ 
Mehmet PAMAK 1. Doğan GÜRBÜZ 

M. R. KARAHASANOĞLU Halil İbrahim KAR AL 
Nermin ÖZTUŞ Muammer YAZAR 

Fuat AZGUR Türe TUNÇBAY 
M. Ali Öztürk TEKELİ Aydın TUĞ 

Turgut TAN Ragıp TARTAN 
İbrahim ŞENOCAK A. Fehmi KUZUOĞLU 
S. Feridun GÜRAY Nurettin ÂYANOĞLU 

İsmail Hakkı DEMİREL Zeki ÇAKMAKÇI 
Abdullah Pulat GÖZÜBÜYÜK A. Lâmi SÜNGÜ 

Adnan OREL Recai BATURALP 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Hamdi ÖZER 
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Danışma Mecllfsi 'Başkanlığına 
MlilMÎ Savunma Bak'anllığı Bütçesinin kabulü dola

yısıyla Danışma Meclîsinin; milletimizi iç savaş eşi
ğimden !kuır!taran, Orta - Doğu'nıum ateş çemberi içimde 
güç ve kudreti itibariyle yurdumuzu sulh ve sükûn 
içkide yaşatan ve ebediyete kadar yaşatacağına inan
çlımız tam olan, milletimizin yegâne güven ye inanç 
dayanağı dlan, Şanlı Ordumuza, saygı ve bağlıllıik 
duygularımın ulaş/tıolımasına Yüce Başıkaınlıığım delalet 
buyurmasını saygı ile arz ederiz. 

Halil GELENDOST Mahmut AKKILIÇ 
Nihat KUBİLAY Necmettin NARLIOĞLU 
Erdoğan BAYIK 

Utkan KOCATÜRK 
Hayri SEÇKİN 

Mehmet Velid KORAN 
A. Fehmi KUZUOĞLU 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Sayın üyeler; değerdi arkadaşları
mızın vermiş olduğu her iıki önergeyi de oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergdler oybirliği İle (kaıbul edilmiştir. (Allkıslar) 

Sayın üyeler; Millî Savunma Baıkanllıığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler iCamaımllanmış buluınımaktadlır. 
Millî Savunma Bakamllığı 1984 Malî Yılı Bütçesinin 
milletimize, Devfletiımiz© ve tüm Türk Silahlı Kuv
vetlerime hayırlı ve uğurlu dlmasını dilerim efendim. 
(Alkışlar) 

Sayın ulyeler; sabah çalluşiması süresi dolımuştur. Bu 
nedenle, s'aait 14.00'ıte toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.30 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : A. Güngör ÇAKMAKÇI, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 175 inci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

1. — 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (î/829) (S. 
Sayısı : 588) (1) 

E) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
— Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Gündemin Kanun Tasarı ve Tek
lifleri ile Komisyondan Gelen İşler Bölümüne geçi
yoruz. 

Gündemin birinci sırasında yer alan 1984 Malî 
Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. Bugünkü programda yer 

(I) 588 S. Sayılı basmayan 10.10.1983 tarihli 
174 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

alan İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile birlikte Emniyet Ge

nel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı büt
çeleri de görüşülecektir. 

Bu bütçeler üzerinde söz isteyen ve adını kaydet
tiren Sayın Aydar, Sayın Tuğ, Sayın Yarkın ve Sa
yın Öztürk'tür. Yalnız Sayın Aydar konuşma sıra
sını Sayın Fahri öztürk'e bıraktığına ilişkin bir tez
kere göndermiştir. Bu nedenle ilk söz sırası Sayın 
Öztürk'e aittir. 

Sayın Öztürk, buyurun efendim. 

FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin sayın üyeleri; Devlet teşkilatı içinde önemli gö
revler üstlenmiş olan İçişleri Bakanlığı, 12 Eylülden 
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sonra anarşi ve terörle mücadelede askerî yönetimin 
desteği ile büyük mesafe katetmiş olmakla beraber, 
geleceğe yönelik köklü tedbirlere başvurulmamıştır. 
Zira anarşi ve terör ortamı, dün olduğu gibi, bugün 
de sadece bir polis sorunu olarak ele alınmış ve de
ğerlendirilmiştir. Oysa, anarşi ve terör ortamı bir 
polis sorunu olmanın ötesinde, toplumsal yapıda, si
yasî kültürde, kamu yönetiminde ve ekonomik ya
pıda derin kökleri bulunan bir siyasî bunalım duru
munun adıdır. Bu nedenle sorunun tüm bu yönleri 
ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gerekirdi. 

Ülkemizde, özellikle refahı tabana ve geniş halk 
kitlelerine yayamadı ğımız sürece terör odakları çok 
sayıda sahipsiz genci kolayca etkileme imkânı bula
caklardır. Son yıllarda polisin güçlendirilmesi konu
sunda büyük adımlar atılmıştır. Gerek personel sayı
sı ve bunların eğitimi, gerekse araç gereç eksikliği 
açısından ciddî yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. An
cak, yapılanların yeterli olduğunu söylemek müm
kün değildir. Zira, ülkemizde asayişi, sivil demokra
siye geçişte polisimiz koruyacaktır. Unutmayalım ki 
polis teşkilatı, 550 şehit ile kargaşa yıllarının ve asa
yişi koruma çalışmalarının bilançosunda yer almak
tadır. Kanımca yeterli sayıda eğitilmiş, modern araç 
ve gereçlerle teçhiz edilmiş, moral gücü yüksek bir 
polise sahip olmak en önemli sorunlarımızdan biri
dir. Emniyet teşkilatının müessiriyetini artırmak, mo
dernizasyon çalışmalarını hızlandırmak ve bir an ön
ce uygulamaya koymak çok yararlı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 53 yıllık Be
lediye Kanunu yürürlükten kaldırılıp yenisinin hazır
lanması bitmiş ve Danışma Meclisine sevk edilmiş
tir. Bu Tasarı ile bir tek ayakta kalmış halk idaresi, 
belediyelerin ruıhu ve motoru olan başkanlar, içişleri 
Bakanının emrine, hem de bir memur gibi sokulmuş
tur. Üç büyük şehrin valileri aynı zamanda belediye 
başkanı olacaklardır. Belde halkının tercihi ve ken
disine seçeceği başkan hakkında tek sözü olmaya
caktır. Her ne kadar geçmişte bazı belediyelerimiz 
belde halkına hizmeti bir tarafa iterek siyasetin ve 
ideolojinin hizmetine girmişse de, bu demokrasi pren
siplerinden vazgeçmemiz için yeterli bir neden de
ğildir. Zira suimisal misal teşkil etmez. Düzeltmenin 
yolu, ortadan kaldırmak değil, tekerrürüne mani ola
cak müeyyideler koymaktır. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; bölge vali
likleri kurulması ile ilgili bir düzenleme yapılarak 
birkaç gün önce kanun hükmünde kararname ile ger
çekleştirilmiştir. Bölge valilerine ne sebeple ihtiyaç 
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duyulmuştur? Eğer başta gelen düşünce 67 il sayısı
nın fazla görülmesi ise, mesela Türkiye'nin 2/3 si 
büyüklüğündeki Fransa'da 95 il idaresinin mevcudi
yeti hiç de fazla sayılmamaktadır. 

71 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bölge 
valilikleri merkezî idare ile il idaresi arasında bürok
ratik yönü daha ağır basan bir kademe teşkil etmiş
tir. Türkiye mülkî teşkilatında esas olan birim ildir. 
Yeni Anayasada da il, coğrafî durum, ekonomik 
şartlar ve hizmet gerekleri itibariyle aslî ünite ola
rak dolaylı yoldan kabul ve tarif edilmiştir. Anayasa, 
iller seviyesi üzerinde taşra teşkilatına müsaade et
mekle beraber, kurulan bölge valilikleri il hizmetle
rini hemen hemen bütünüyle kapsadığından, merke-
kezî idarenin aslî ünitesi olan il üzerindeki yönetim 
ve murakabesi son derece zayıflayacaktır. 

Bölge valiliklerine kalkınma planı tatbikatı, bir
den çok il için müşterek mahiyetteki bazı bayındır
lık hizmetleri gibi mahdut ve muayyen şevki idare 
ve koordinasyon görevleri verilseydi, bunu anlamak 
mümkündü; ancak iller birçok hizmet ve selahiyet 
bakımından merkezden önce bölge valiliklerine bağ
landığı için merkezin iller üzerindeki tesiri zayıfla
yacaktır. Merkezî hiyerarşik amiriyetin yine de de
vam edecek olması, bu zaafı önlemeyecek, ortadan 
kaldıramayacaktır. Zira idare hukukukun temel il
kelerinden biri, hiyerarşik amiriyet selahiyetleri ka
deme atlanılarak kullanılamaz. Aracının ihmali söz 
konuşu oldu mu il üzerinde bu sefer de iki başlı bir 
amiriyet teessüs eder. Hem Bakanın, hem bölge va
lisinin amiriyetleri, hizmet müessiriyetini düşüreceği 
gibi, bürokratik engelleri de daha karmaşık hale ge
tirecektir. Bu nedenle bölge valiliklerinin kurulması
na ilişkin Kararnamenin Yüce Meclislerce kabul edil
meyeceği ümidini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığını ilgilendiren önemli bir kanun 

tasarısına da kısaca değinmeden geçemeyeceğim. Bu 
tasarı ile ceza infaz kurumlarının denetim ve idaresi 
adlî makamlardan alınarak idarî makamlara veril
mektedir. Oysa, infaz hukukundaki gelişmeler, ceza 
infaz kurumlarının denetim ve gözetiminin idarî ba
kımdan Adalet Bakanlığına bağlı olan savcılardan 
alınarak müstakil ve teminatlı infaz hâkimliklerine 
verilmesi yolundadır. Her ne kadar Batıda sadece 
İngiltere'de cezaevlerinin iç ve dış yönetimi İçişleri 
Bakanlığına bağlıysa da bilindiği gibi, bu ülkede Ada
let Bakanlığı yoktur. Ne var ki, hükümlünün ve yö
netimin durumu sürekli olarak müfettiş hâkimlerce 
denetlenmektedir. 
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Fransa'da infaz kurumlarının iç yönetimi Adalet 
Bakanlığının ilgili genel müdürlüğüne bağlıyken, bazı 
sakıncalar görülmüş; ceza hâkiminin denetimi sağ
lanmış ve bu da yeterli bulunmayarak ceza infaz 
mahkemesi kurulması yolunda bir düzenlemeye gi
dilmiştir. Bu ülkede ayrıca Ceza İnfaz Kurumları 
Yüksek Konseyi adı altında bir kuruluş da bulun
maktadır. 

Almanya ve İtalya'da da durum bundan pek fark
lı değildir ve ceza infaz hâkimlikleriyle İçişleri ve 
Adalet Bakanlıklarının bu kurumlar üzerindeki yar
gıya dayanmayan ağırlıkları giderilmek istenmiştir. 

Her ne kadar 12 Eylül öncesi dönemde ceza in
faz kurumlarında disiplin ve asayiş zafiyeti görül
müşse de, bunu bu kurumların bünyesinden ve yöne
timinden ziyade o dönemde bütün yurtta ve kamu 
müesseselerinde görülen anarşi ve terör baskısından 
kaynaklandığını kabul etmek zorundayız. Bugün ce
za infaz kurumlarında bina, personel, iaşe, eğitim ve 
ıslah ile güvenlik önlemleri bakımından büyük geliş
meler kaydedilmiş ve bu kurumlar 12 Eylül öncesi 
dönemdeki durumlarıyla hiçbir benzerlik bulunma
yacak ve kıyas kabul etmeyecek şekilde değişmiştir. 
Bu sebeple olumsuz sonuçları nedeniyle vazgeçilmiş 
yöntem ve yönetim biçimlerinin yeniden denenmesi 
yerine, infaz ve ıslah kurumlarımızın eksik, aksayan, 
yakınmalara yol açan yönlerini araştırmak ve geliş
tirmek daha akılcı bir yol olacaktır. 

Sayın Başkan, kıymeli arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirirken mülkî idare amirlerinin ha

len özel görev tazminatından yararlandırılmamış ol
masını da üzüntüyle belirtmek istiyorum. Devletin 
ve hükümetin temsilcisi olan vali ve kaymakamlar, 
üst düzey yöneticisi değil midirler?.. Üst düzey yö
neticisi iseler neden üst düzey yöneticilerine veril
mekte olan özel görev tazminatından yararlandırıl
mamaktadır?.. Bu güzide sınıftan özel görev tazmi
natının esirgenmeyeceği kanısındayım. Bu konudaki 
çalışmalar hakkında Sayın Bakan Yüce Meclisimize 
bilgi verirse memnun olacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkanım, değerli arka

daşlar; 
1984 Malî Yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi üze

rinde görüşlerimi yeterli Ib'ir zaman içinde arz et
meyi çok arzu ederdim. Zamanımızın çok az olma
sı nedeniyle sadece güncel bir konuya değinerek söz
lerimi tamamlamak istiyorum. 

Değeri arkadaşlarım; 
1961 Anayasasının 115 inci maddesi, «Belli ka

mu hizmetlerinin görülmesi amacıyla birden çok ili 
içine alan çevrede, bu ıhizmetler için yetki genişliği
ne sahip kuruluşlar meydana getirilebilir» demekte
dir. Türkiye'de 1956 yılından bu yana yapılan araş
tırmaların tümü ekonomik ve yönetsel hayatın dü
zenli işleyişini sağlamak bakımından bölge idarele
rinin (kurulmasını gerekli görmüşlerdir. Ancak bu
nun gerçekleşmesi, idarî açıdan sağlanamamış; buna 
karşılık çeşitli kuruluşlar bölgesel örgütlenmeye yö
nelmişlerdir. 

Ekonomik yapıyla yönetim yapısı arasında ko
pukluğun giderilmesi için, yönetimin de 'bölgesel dü
zeyde örgütlenmeye yönelmesi belidi ölçülerde ka
bul edilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yönetimin işlevi, bir derecede ekonomimin düz

gün işleyişini sağlamaktır. Bu »bakımdan, bölgesel 
düzeyde örgütlenen çeşitli kuruluşları da mülkî idare 
sisteminin denetimi altına alabilmek için idarî bölge
ler oluşturularak telk düzenleşme sağlanabilir. Bu 
amaçla iki temel model benimsenmektedir. 

Birincisi, genişletilmiş il sistemi. Bu model coğ
rafî yakınlık, ulaşım kolaylıkları türünden ortak özel
likleri taşıyan, bölge adıyla ıbir araya getirilmesi ve 
başına 'bir valinin atanmasıyla, bölgenin kapsadığı 
illerinde bugünkü ilçelere benzeyen bir statüye indir
genmelerini gerektiren sistemdir. Peşinen söylemek 
gerekir ki, buna Türkiye'nin iktisadî, sosyal kültürel, 
etlkin özellikleri şu anda hazır değildir. 

4 Ekim 1983 günü 18181 sayılı Resmî Gazetede 
neşredilen Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemi
zin idarî yapısına buna benzer bir kademe ilave edil
miş bulunuyor. Bilindiği gibi, bölge valiliği sistemi, 
bizim gibi merkeziyetçi bir yönetim yapısına sahip 
olan Fransa'da 1964 yılından bu yana uygulanmak
tadır. Bu sistem 7 Ocalk 1954'ten sonra uygulanmaya 
başlayan koordinatör valilik sisteminin yerini almış
tır. Bu sisteme geçişte amaç, bölge valilerine ekono
mik faaliyetlerin ülke düzeyinde dengeli dağılma
sını sağlamada görev vermektedir. Başlıca görevleri 
de bölgeyi ilgilendiren kamusal hizmetlerin koordinas
yonunu sağlamaktır. 'Bu vali, bölgesindeiki valilerin ami
ri durumunda olduğundan, il valilerinin üzerinde bir 
yönetim Ikademesi niteliğindedir. İl valisi İçişleri Ba
kanlığına bağlı olmasına karşın, 'bölge valisi emir
leri Başbakandan, özel işlerde o işle ilgili Balkandan 
almaktadır. 
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İkincisi model koordinatör validir. Bu sistem Tür
kiye koşullarında bir geçiş dönemi uygulaması ola
cağı için daha gerçekçidir, daha makûldür. Buna gö
re, bütün idarî ve ekonomik kuruluşlar aynı ölçülere 
göre ve aynı kapsam içinde örgütlenimekte, bölge mer
kezi olarak seçilen ve çeşitli parametrelere göre en 
gelişmiş olan ilin valisi, bölge merkezi olarak koor
dinatörlük görevini üstlenmektedir. Kanaatime göre, 
bize uygun en önemli sistem şu an için budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Geçen Bütçe konuşmamda da belirttiğim gibi, bu- . 

gün artık yönetimsel, hukukî ve malî statüleriyle 
alanları ile sınır ve sayıları oldukça farklı olan bu 
bölgesel ayırımlar, ülkemizde takip edilen ekonomik 
kalkınma politikasının mekânsal koordinasyonuna 
imkân vermemekte ve aynı eksiklik sektörel esasa 
dayalı kalkınma planlarının, ne hazırlık, ne de uy
gulama safhasında bölgesel kaynakların değerlendiril
mesinde yeterince etkin olamamasına neden olmakta
dır. 

Fransa'da bölge valilerine, kendi bölgelerindeki 
tüm kalkınma birimleri arasında koordinasyon sağ
layarak kalkınmaya, üretim artışına, üretim organi
zasyonuna ve dış ticarete yönelik çabaları tdk elden 
yönetme olanağı verilmiştir. Böylece valiler, klasik 
yönetici modelinden kurtarılarak kalkınmada önemli 
sorumlulukları olan yönetici durumuna getirilmiş
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, görüşlerimi özetlemem ge
rekirse, 1961 Anayasasının 115 inci maddesinde ön
görülen bölgesel kuruluşlar, ıbelli kamu hizmetleri
nin görülmesi amacıyla, birden çok ili içine alan 
çevrede, merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış 
biçimi olan yetki genişliği esasına göre kurulmuşlar
dır. 

Anayasanın bu maddesinde gendi idarenin taşra
da görevli yüksek kamu görevlilerine belli konular
da kendiliğinden karar alıp uygulama yetkisi tanınma
sı anlatılmaktadır.; Halbuki, 1982 Anayasasının 126 
ncı maddesinde bazı hizmetlerin daha iyi görülebil-
mesinde, sorunların çözülmlenebimesinde, birden çok 
ili içine alan çevrede kamu hizmetlerinin görülme
sinde verim ve uyum sağlamaya yönelik bir ilke söz 
konusudur,. 

Ayrıca gerekçede, özellikle hizmetlerin aksama
sında, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması 
amacı da vurgulanmıştır. Burada Anayasanın esprisi 
verim ve uyum olunca ağırlık sadece koordinasyon

dadır. Anayasanın ruhuna ve lafzına uygun model, 
kanaatimce bu görüşten hareket edilerek bölge va
liliği değil, koordinatör valiliktir. 

Halbuki, Kanun Kuvvetinde Kararnamede yapı
sı ve dokusu belirtilen mevcut kuruluşla Anayasanın 
koyduğu çevreye çelişkilidir. 

Ayrıca, bölge valilerinin ihdası için kuşkusuz ön
ce ülkenin bölgelere ayrılması gerekir. Bu bölgesel 
ayrım yapılırken, bölge valilerinin ileride ekonomik 
kalkınmada yüklenecekleri rol göz önüne alınarak 
dikkatli davranılması ve bu bölgelerin, bölgesel plan
lamaya geçilirken benimsenecek plan bölgeleri ola
cağının daha önceden belirtilmesi gerekirdi. Çünkü, 
ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi için, geri kalmış 
yöreler sorununun halli için ilk adım plan bölge di
yebileceğimiz ekonomik bölgelerin saptanması ve bu 
ayırıma uygun şekilde ulusal kalkınma planlarımızın 
bölgeselleştirilmesi önem kazanacaktır. 
Bölge valisi, filan bölgeden sorumlu kişi olacaktır. 

Çünkü, 1982 Anayasasının 126'ncı maddesi, böyle bir 
örgütlenmeyi, kaımu hizmetlerinin görülmesinde verim 
ve uyum sağlamak amacıyla öngörmektedir. Halbuki 
Kanun Kuvvetinde Kararname incelendiğinde amacın 
ekonomik kalkınma olmadığı açıkça görülmektedir. 

Sonuç olarak belirtmek isterim ki, bölge valileri
nin sadece görevi, bölgesel kalkınma planlarını hazır
lama ve uygulama görevini yüklenerek bölgesel ör
gütlenmelere başkanlık etmek, iktisat politikasının 
yürütülmesini sağlamak olmalıdır. Şu an için en ger
çekçi çözüm, biraz evvel dediğim gibi, ülkemiz için 
bölge valiliği değil, koordinatör valiliktir. Fransa'da 
bile 1959 ve 1964 yılları arasında bu uygulanmıştır. 
Kademeli bir geçişle 1964 yılında bölge valiliği getiril
miştir. Böylece ekonomi ve plan fikrine sahip yeni 
bir tip vali yetiştirme imkânı da sağlanmış ve zaman 
kazanılmış olacaktır. 

Ülkemizde bunca yetkilerle donatılmış bölge va
liliği, bölgecilik yaratacağı gerekçesi ile uzun süre tar- • 
tışma konusu olmuş; bu nedenle geciktirilmiştir. Yet
kilerini ekonomik çerçeve içinde ele alarak bu endi
şeleri de kısmen izale etmek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime burada son verirken 1984 Malî Yılı 

Bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ol
masını diler, başta Sayın Bakanımıza ve onun şahsın
da Bakanlığın değerli mensuplarına ve hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
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Sayın Yarkın, buyurunuz efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakanımız ve 
İçişleri Bakanlığının sayın mensupları; 

Bugün yurdun genel emniyet ve asayişinden so
rumlu bulunan ve bütün bakanlıkların taşra 'hizmet
lerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve denetiminde, 
bünyesindeki mülkî idare amirliği sınıfı mensupları 
ile birinci derecede görevli ve yetkili olan bir ba
kanlığın bütçesini görüşüyoruz. 

Sözlerimin hemen başında, içinde bulunduğumuz 
huzur ve güvenlik ortamının sağlanmasında ve deva
mında, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, polis ve 
jandarma kuruluşlarımızın ve tüm yetkili ve görevlile
rin olumlu ve başarılı çalışmalarını takdir ve şükran
la belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce konuşan ar
kadaşlarımız bölge valiliği konusuna değindiler. 

Beş dakikalık süre içinde İçişleri Bakanlığının çe
şitli hizmet birimleri üzerinde görüşlerimizi ileriye sür
mek imkânımız yok. Ancak, ben de çok önemli gör
düğüm için birkaç konuya değineceğim. Bu arada da 
ilk olarak bölge valiliği konusuna değinmek istiyo
rum. , 

Benim görüşüme göre, evvela konuyu iki açıdan 
ele alacağım. 

Bir; Bölge valiliği sistemine gerek var mı idi; zo
runluluk var mı idi?.. İki; Anayasaya uygunluk açı
sından... 

Önce ülkemizde en yerleşmiş ve başarılı sistemler
den birisi il valiliği sistemidir. Bu sistemi kendi içinde 
daha kuvvetli ve yetkili kılmak gerekirken, il valisi
nin üstünde, vali ile bakanlar arasında yeni bir yetkili 
amir ve kuruluş meydana getirilmiştir. Kararname
nin hükümlerine baktığımız zaman, il valisinin gö
rev ve yetkileri hemen aynı ifadelerde bölge valisine 
verilmiştir. Her ikisi de Devletin ve Hükümetin tem
silcisi ve bakanların ayrı ayrı idarî ve siyasî yürütme 
vasıtasıdır; kamu düzen ve güvenliğinin korunmasın
dan ve sağlanmasından sorumludur. 

Benzer görev ve yetkiler, il içinde o ilin valisine 
ve o 'ilin içinde bulunduğu bölge için, bölge valisi
ne verilince, bu görev ve yetkilerin kullanılmasında 
zaaflar meydana gelebilir, yani yerleşmiş, müessese
leşmiş il valiliği sistemi zaafa uğrayabilir. En büyük 
endişem budur. 

Bölge valisinin kamu düzen ve güvenliğinin ko
runmasında valiye emir ve talimat verme, faaliyet
lerini denetleme veya denetletme, tutumu, davranışı, 
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kabiliyet ve ehliyetleri hakkında değerlendirme rapo
ru düzenleme, il valisine sadece bilgi vererek genel 
ve özel bütün kolluk kuvvetlerinin amir ve memur-
arını geçici olarak bölge içinde başka bir yerde gö
revlendirme gibi yetkilerinin varlığı karşısında il ge
nel idaresinin başı ve mercii olan Devletin ve Hükü
metin temsilcisi il valisi, herhangi bir kamu görevli
si durumunda kalmış olacaktır. 

Bölge valisinin birtakım yetkileri vardır : Dört 
gün sokağa çıkma yasağı koyma, yedi güne kadar 
her derecedeki öğretim kurumlarını ve yurtlarını ta
til etme ve kapama; dernek, sendika ve kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait lokal ve 
eklentilerini dört gün için kapatma gibi, bu yetkile
rin kullanılmasında vali aynı görüşte olmazsa ne ola
caktır? Kaldı ki, «Valinin görüşünü de alın» demiyor 
Kanun Hükmünde Kararname. 

Bir ilde sokağa çıkma yasağı konulmasının gere
kip gerekmediğini en iyi o ilin valisi tespit eder. Böl
ge valisi, «Sokağa çıkma yasağı gerekiyor» der de, 
il valisi, «Lüzum yoktur ilimde» derse ne olacaktır?.. 
Veya aynı şey il valisi böyle bir ihtiyacı lüzum gö
rür de, bölge valisi, «Hayır, lüzum yoktur» derse ne 
olacaktır?.. 

Demek.ki, bu yeni yetkiler gerekiyordu ise, yeni 
sisteme lüzum olmadan 5 442'nin il valisine verdiği ge
nel yetkiler daha somut hale getirilebilir ve doğrudan 
doğruya bu müessese kuvvetlendirilmek ve yetkilen
dirilmek suretiyle mesele bu yönüyle halledilirdi. El
bette ki Hükümetimiz bölge valiliği sistemini kurmak 
isterken, bunda hizmet açısından büyük bir yarar 
gördüğü için tamamen iyiniyetlerle bunu getirmiştir. 
Ancak, arz ettiğim nedenler dolayısıyla genel sekre
teri, denetleme kurulu, planlama ve koordinasyon mü
dürlüğü, iç güvenlik müdürlüğü, savunma müdürlü
ğü ve hukuk müşavirliği ile yeni ve geniş bir kuru
luşa gitmeye lüzum ve ihtiyaç, zorunluk yoktur. 

Konuya Anayasa açısından da bakmak gerekiyor. 
Arkadaşlarımız değindiler; Anayasamızın 126 ncı 
maddesi aynen şöyle söylüyor : (Bütçe - Plan Ko
misyonunda da değinmiştim bu konuya.) «Türkiye, 
merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya duru
muna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine göre illere; (Hangi konudan?.. Coğrafya du
rumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
gereklerine göre...) iller de diğer kademeli bölümle
re ayrılır.» Anayasa açık. İllerin diğer kademeli bö
lümleri bugün yasalarımızla belMenmiştir; ilçe ve 
bucaktır, 
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Dolayısıyla Anayasamız, ilin üstünde bir kademe
yi kabul etmemiştir. Oysa Kanun Hükmünde Karar
namenin biraz önce belirttiğim hükümleriyle bölge 
valiliği, ilin üstünde tam bir kademedir; mülkî kade
medir hatta. 

Bu Kararname yürürlüğe girdiğine ve Danışma 
Meclisinde de görüşülme olanağı bulunmadığına gö
re, 6 Kasım seçimlerinden sonra kurulacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, Anayasa gereği olarak ive
dilik ve önceliği olduğu için, sanıyorum ilk görüşe
ceği .konulardan biri olacaktır. Dolayısıyla Kanun 
Hükmünde Kararnamede bölge valiliğini hemen kur
mamak, bir zaman unsuru kabul etmek suretiyle 
bu konudaki görüş ve eleştirilerin ortaya konulma-

* sına ve dolayısıyla yeni Meclisin bu görüşleri de göz 
önünde tutarak konuyu acele etmeden bütün boyut
larıyla incelemesine imkân veren bir hükmü vardır 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin. En müspet bu 
hükmü, geçici birinci maddesi olup, bölge valiliğini 
bir yıl içinde, diğer teşkilatını iti yıl içinde kurduru
yor. Çok kısa zamanda da kurdurulabilirdi; ama bir 
yıllık bir süre tanımak suretiyle, bunun hem kamu
oyunda tartışılmasına, hem bu konudaki görüşlerin 
toplanmasına, hem de yeni Meclisin bütün bunları 
değerlendirmek suretiyle bir sonuca varmasına yar
dımcı olacaktır. 

Bu itibarla, süratle yürürlüğe germemesinde büyük 
bir isabet vardır; ama tekrar arz ediyorum ki, Ana
yasanın biraz önce okuduğum, «illere ayrılır» hük
müyle asla bağdaşmamaktadır. Konuyu, il valisini yet
kilendirmek suretiyle çözüme kavuşturabiliriz. Bölge
sel kuruluşların denetlenmesinde ve koordinasyonun
da da yine il valilerinin sistemi içerisinde çözümler 
getirilebilir ve halledilebilir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Değineceğim ikinci konu, Jandarma Teşkilat ve 

Vazifeleri Hakkında Kanundur. Bu Kanun Tasarısı: 

nı Danışma Meclisimizde uzun uzun tartışmıştık. 10 
Mart tarihinde yürürlüğe gliren 2100 sayılı Kanunda
ki bazı hükümlerle ilgili endişelerimi arz etmek isti
yorum. 

Jandarma nedir? Jandarma, polisle birlikte genel 
kolluktur. Emniyet Teşkilatı Kanununda açıkça, 3 ün
cü maddede bu hüküm belirtilmiştir. Kaldı ki, kabul 
ettiğimiz 2100 sayılı Kanunun tanım maddesinde de 
«Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş 
ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer 
kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren 
silahlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.» de-
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nilmektedir. Bu tanımda da belirtildiği gibi, jandar
manın temel görevi emniyet ve asayişi sağlama göre
vidir. 

Aynı Kanunun dördüncü maddesine göre, Silahlı 
Kuvvetlerle ilgili görevi sadece eğitim ve öğrenim yö-
nündendir. Zaten öyle olur. 

Bilindiği gibi, jandarmanın görev ve sorumluluk 
alanı da il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan 
veya polis teşkilatı bulunmayan yerdir. 

Şimdi, 11 idaresi Kanununun bir hükmünü söy
leyerek bazı sorunları dile getirmek istiyorum. Vali 
5442 sayılı II idaresi Kanununun 11 inci maddesine 
göre «Kamu düzen ve güvenliğinin korunması göre
vinin doğal gereği olarak, il sınırları içinde bulunan 
genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının ami
ridir.» ilçede de kaymakamdır. 

Şimdi, kamu yönetiminde bir teşkilatın amiri han
gi yetkileri beraberinde taşır? 

1. önce sicil amiridir. 
2. Disiplin amiridir. 
3. İzin verme yetkisi vardır. 
4. ödüllendirme yetkisi vardır. 
Bunlar kamu yönetiminde amirliğin ayrılmaz va

sıflarıdır. Ayrıca il genel idaresinin başı ve mercii 
olarak ve kamu düzen ve güvenliğinin korunmasında 
görevli olarak vali, jandarmanın, polisin ve özel kol
luk kuvvetlerinin il içinde geçici veya sürekli olarak 
yerlerini değiştirme yetkisi de yine 5442 'ile il valisi
ne tanınmıştır. 

tşte, şimdi bu saydığım yetkilerin hiçbirisi; sicil 
verme, ödüllendirme, disiplin cezası verme ve il için
de yerlerini değiştirme gibi yetkilerin hiçbirisi vali 
ve kaymakama tanınmamıştır Jandarma Teşkilat Ka
nunu ile. 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, süreniz doldu, lütfen 
toparlayın efendim. 

ŞERAFETTIN YARKIN — Toparlıyorum Sa
yın Başkan. 

Bu Kanun Tasarısı Meclisimizde görüşülürken de 
bu konu hakkındaki endişelerimi belirtmiştim ve uzun 
uzun durmuştuk üzerinde. Hatta sicil verme konusun
da demiştik ki, en azından vali sicil raporu düzenle
sin, kendi yetkili sicil amirlerince dikkate alınmak 
üzere versin. Bunu benimsetmek istemiştik; Kanunda 
bu da yok. 

Değerli arkadaşlarım; t 
Biraz evvel anlattım; jandarmanın görev açısın

dan polisten hiçbir farkı yoktur. Görevleri tamamen 
mülkidir; askerî görevle ilgili kısmı söyledim, eğitim 
ve öğrenim bakımındandır. Sayın Bakanımdan bu hu-
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susta Bakanlığın yetkililerine gerekli incelemeleri yap
tırarak, gerekli bir rapor düzenletmesini ve bu ko
nuda uygulamada ne gibi sakıncalar doğabileceğini or
taya çıkardıktan sonra da Kanunda daha henüz uy
gulamaya giren Kanunda bu konuda gerekli deği
şikliklerin hazırlanmasında ve yeni Meclise sunul
masında yarar gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Bir de arkadaşlarım gerçi değindiler, endişemi be
lirtmek istiyorum. O da ceza infaz kurumlan ve tu
tukevlerinin Adalet Bakanlığından ayrılıp İçişleri Ba
kanlığına bağlanmasıdır. Bu Tasarının Meclisimizde 
görüşülmesi sırasında endişelerimizi arz etmiştim. Esa
sen Adalet Komisyonu Raporu yine bunun sakınca
larını bir bir ortaya koymuştur. Rapor, Tasarının 
reddine dairdir. Ben de Tasarının karşısındaki görüş
lerimi hem bu Rapora dayanarak, hem kişisel görüş
lerim olarak, (Ki, idarenin içinden gelen bir kişi ola
rak) arz etmiştim. 

Gerçekten ceza infaz kurumları ve tutukevlerini 
Adalet Bakanlığından koparıp, Cumhuriyet savcılık
larından alıp İçişleri Bakanlığına, vali ve kaymakam
ların yönetimine bırakmak, sayılamayacak kadar çok 
sakıncalar yaratacaktır, özellikle ceza infaz hukuku, 
ceza hukukunun bir devamıdır. Kaldı ki, bugün tu
tukevleri ya soruşturması ya yargılaması devam eden 
kişilerin bulunduğu evlerdir. Tutukevlerinde yargıla
ması devam eden sanıkların adlî makam ve merci
lerden koparılması asla doğru değildir. Bu, Adalet 
Komisyonu Raporunda da açıkça belirtilmişti; kişile
rin adlî teminatı yönünden de büyük sakıncalar ya
ratır. 

Bu konunun neden dile getirildiğini gerekçe or
taya koymuştur. İç disiplini sağlamak ve firarları ön
lemek; iç ve dış korumayı tek elde toplamak... He
men ifade edeyim ki, önce ceza infaz kurumları ve 
tutukevlerinin idaresi bir disiplin konusu değildir tek 
başına. Bugün modern ceza infazı tamamen değişmiş
tir, tamamen ıslaha dönük olarak kapalı, yarı açık, 
açık cezaevlerinde, birinden diğerine geçişlerde iyi 
haller, müşahadeler, tespitler; bütün bunları görev
leri baştan sona sanıkla, tutuklu ile, hükümlü ile iliş
kili olan adlî kişiler mi daha iyi takdir ederler, yok
sa bu şeylerle hiç ilgisi olmayan mülkî idare amirleri 
mi?.. Mülkî idare amirleri değil tabiî. 

Bu nedenle şunu da ifade edeyim : Tasarının ge
rekçesinde dile getirilen hususlar; yani gerek iç di
siplinin sağlanması, gerek firar olayları; ki, o firar 
olaylarını biraz evvel arkadaşlarım açıkladılar, 12 
Eylül öncesinin sıçramadığı yer kalmamıştı. Şu anda 

bu şikâyetler de mevcut değildir; Ancak, yine de bü
tün bunlarda alınacak tedbirleri sistemi değiştirmeden, 
elli küsur yıldır uygulanan sistemi ve başka türlü 
düşünülmesi mümkün olmayan sistemi değiştirmeden 
çözmek gerekir. O sistem içinde tedbirleri bulmak 
gerekir; idarî ve yasal tedbirler. Özel koruma cezaev
leri mi getirilecek? Konabilir sistem içerisinde; ama 
sistemin içerisinde ve sistemi aksatmadan. 

Bu konuda da Sayın Bakanımızın bu hizmeti İçiş
leri Bakanlığına almamasını, bu hizmetin Adalet Ba
kanlığında kalması gereğine inanmasını ve Adalet 
Komisyonu Raporu ile Tasarının eleştirisi sırasında 
yapılan görüşmeler de bu ışık altında değerlendir
mesini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yafkın, son cümlenizi söyle
yin lütfen. 

ŞERAFETT1N YARKIN — Hemen bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım; Sayın Fahri Öztürk değin

diler; mülkî idare amirlerine özel görev tazminatı 
konusu... Mülkî idare amirlerinin almakta oldukları 
mülkî idare amirliği tazminatı, mülkî idare amirliği
nin kuruluşundan beri vardır. Bu kuruluştaki göre
vin önemini her zaman uzun uzun anlatmıştık. Çe
şitli yasaların görev verdiği, mesaisi olmayan, il ve 
ilçede bütün teşkilatların amiri olarak yaptıkları sa
yısız görevler yanında, mülkî idare amirlerinin mes
leğini de oldukça tatminkâr hale getirmeye ihtiyaç 
vardır. 

Fiilî hizmet zammı istemiştik, imkân olamadı ge
tirilemedi; eğer özel görev tazminatı, sadece, mülkî 
idare tazminatı alınıyor diye verilmiyor ise, bunun 
diğeri ile ilgisi yoktur, hukuken de bir engel olma
dığı kanısındayım. Sayın Bakanımızın da bu konu
da gerekli incelemeyi yaptırarak olumlu sonuca var
dırmasını arz ediyorum. 

Sözlerimi bitirirken İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
ülkemiz için yararlı ve başarılı olmasını diliyor, say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın üyeler; içişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen
dim? 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir cevabınız, bir 
açıklamanız olacak herhalde? 
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ÎÇIŞUERI BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 
— Gerekenler için bilahara yazılı olarak cevap su
nacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTÎN ÇETtNER 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 
içişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bütçeleri

nin görüşülmesi nedeniyle konuşmama başlarken, Yü
ce Meclisinizi şahsım ve Bakanlık camiası adına say
gıyla selamlar, değerli görüş ve düşüncelerini açıkla
yan sayın üyelere teşekkürlerimi sunarım. ı 

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980'den bu yana Ba
kanlığımızın göz önünde tuttuğu anahedef, Devlet 
otoritesinin ve kanun hâkimiyetinin yeniden tesisi, 
can ve mal güvenliğinin sağlanması, halkın sorunla
rına hızla çözüm getirebilecek, sosyal ve ekonomik 
kalkınmayı sağlayacak, tarafsız, etkin ve dinamik bir 
idarenin oluşturulmasıdır. 

Bu hedef doğrultusunda giriştiğimiz çok yönlü 
çalışmalarla, bir yandan ülkemizin iç yönetiminin, öte 
yandan da güvenlik güçlerimizin yeniden düzenlene
rek etkinlik ve verimliliklerinin artırılması, üzerinde 
durduğumuz en önemli husus olmuştur. 

Aynı düşünceler 1983 malî yılındaki çalışmaları
mızda da göz önünde tutulmuş, böylece belirlediğimiz 
anahedefe ulaşılmasında önemli mesafeler alınmıştır. 

Bu sonucun sağlanması açısından önemli gördü
ğümüz bazı çalışmaları, zamanın darlığını da göz önü
ne alarak çok kısa olarak arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
12 Eylül 1980 tarihinden itibaren Bakanlığımızca 

hazırlanan 55 kanun tasarısından 26'sı yasalaşmıştır. 
Halen 6 kanun tasarısı Millî Güvenlik Konseyinin, 
6 kanun tasarısı Danışma Meclisinin gündeminde olup, 
7 kanun tasarısı da Başbakanlıkta bulunmaktadır. 10 
kanun tasarısı üzerinde Bakanlık içi değerlendirme ça
lışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir. 

Bu yıl Bakanlığımızca yürürlüğe konulan yönet
melik sayısı ll'dir. Bu durumda 12 Eylül 1980 tari
hinden bugüne kadar 53 yönetmelik yürürlüğe konul
muştur. 

Bilindiği gibi, mevzuata ilişkin çalışmalarımızın ya
nı sıra üzerinde önemle durduğumuz diğer bir hu
sus, iç güvenlik kuvvetlerimizin her yönüyle güçlen-
lendirilmesi ve geliştirilmesi olmuştur. Bu amaçla ya
pılan çalışmaları kısaca şu şekilde özetlemek müm
kündür : 

Jandarma teşkilat ve hizmetlerinin güçlendirilme
sine ilişkin çalışmalara yoğun bir şekilde devam edil 
mistir. Jandarma teşkilatının haberleşme imkânlarının 

geliştirilmesi amacıyla 1 427 el ve araç telsizi sağlan
mış ve 14 ilde telsiz sistemi kurulmuştur. 7 il jan
darma alayının telsiz sistemi de ASELSAN tarafın
dan hazırlanmaktadır. 

Jandarmamızın havacılık birliklerine satın alma 
yoluyla 7 adet yeni helikopter alınmıştır. Böylece jan
darmada helikopter sayısı 41'e yükseltilmiştir. Jandar
ma teşkilatımız 12 Eylül 1980'den bu yana toplam 
1 124 motorlu araçla kuvvetlendirilmiştir. Hareket 
kabiliyeti % 52'den % 72'ye yükseltilmiştir. Her yıl 
alınan otomatik silahlarla son üç yılda teşkilatın ateş 
gücü % 20 artırılmıştır. 

Personelin konut sorununa da ağırlık verilerek 
son üç yılda yatırım programına toplam 539 daire 
kapasiteli konut projesi konulmuş, keza 280 daire 
kapasitesinde de hazır konut satın alınmıştır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini Mersin, 
İzmir, İstanbul ve Samsun'da konuşlanan Sahil Gü
venlik Deniz Komutanlıkları ile bunlara bağlı bot
lar aracılığı ile yürütmektedir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Emniyet Teşkilatımızın kendisine düşen görevleri 

sürekli olarak noksansız ve arzulanan biçimde yerine 
getirebilmesi için gerekli Olan önlemlerin 12 Eylül 
1980'den başlayarak her yıl imkânlar ölçüsünde alın
dığı geçen yıllar bütçe görüşmelerinde ayrıntılı bi
çimde sizlere arz edilmişti. Bu doğrultudaki çalışma
larımıza 1983 yılında da aynı inanç ve hızla devam 
edilmiştir. Kıymetli vakitlerinizi daha fazla almamak 
için ayrıntılara girmeden Emniyet Teşkilatımızda ger
çekleştirilen faaliyetleri kısaca şu şekilde özetlemek is
tiyorum : 

Asayişe ilişkin olayları anında merkeze bildirebil-
mek amacıyla merkezde ve 67 ilde emniyet komuta 
kontrol merkezi teşkilatlandırılarak hizmete sokulmuş 
ve teknik cihazlarla takviyesi sağlanmıştır. 

Yıllardan beri insan unsuruna dayanan veri topla
ma ve değerlendirme işlemlerinin artık bilgisayar sis
temine dönüştürülmesi ve en doğru bilgilerin en kı
sa zamanda elde edilebilmesi için gerekli cihazların 
satın alınması gerçekleştirilmiş, montaj işleri sürdü
rülmektedir. 

Havaalanları ve önemli hudut kapılarında arama 
ve kontrol sisteminin fleroskop ve bilgisayar gibi son 
derece teknik sistemlerle yapımına başlanmış olup, 
kısa zamanda yaygınlaştırılacaktır. 

II ve ilçelerimizde haberleşmenin etkinleştirilmesi 
amacıyla 1980'de 14 olan teleks bağlantılı il sayısı, 
1983'te 26'ya, direkt telefon irtibatlı il sayısı 1983'te 
31'e çıkartılmıştır. 
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Teşkilatın ateş gücü yüksek silahlarla teçhiz edil
mesi konusunda hazırlanan plan % 70 oranında ger
çekleştirilmiştir. 

Toplum zabıtası kaldırılmış, bunların yerine özel 
olarak eğitime tabi tutulan Çevik Kuvvet birimleri 21 
il ve iki ilçemizde oluşturulmuştur. 

Eğitim hizmetlerine gereken önem verilerek 1980 
yılında 6 olan Polis Okulu sayısı, bugün 15'e çıkarıl
mıştır. Temel polis eğitim süresi de üç aydan dokuz 
aya yükseltilmiştir. 

1980 yılında sadece Ankara'da ilkel alet ve yön
temlerle çalışan bir adet oto bakım ve onarım kade
mesi varken, 44 adet yeni bakım kademesi, 5 âdet 
bölge tamirhanesi hizmete sokulmuş, Emniyet hiz
metlerinde çalışan motorlu araçların tamir ve ba
kımlarının hemen tümü kendi kademelerinde yapılır 
hale getirilmiştir. 

Personelin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere çeşitli faaliyetler gösterilmiş, özellikle po-
lisevi, polis konutu ve sağlık sorunlarının çözümü üze
rinde önemle durulmuştur. Bu cümleden olmak üze
re 1980 yılında emniyete ait lojman sayısı 1 364 
iken, 1983'de bu sayı 2 449'a ulaşmıştır. Ayrıca imar 
ve iskân Bakanlığından ve diğer kuruluşlardan sağ
lanan 4 101 lojman ile lojmandan yararlanan perso
nel sayısı 6 550'ye yükseltilmiştir. Halen 9 263 yeni 
konutun da yapımına devam edilmektedir. 

istanbul'da klinik olarak hizmet veren Polis Sağ
lık Merkezi bugün 200 yataklı ve tam teşekküllü bir 
polis hastanesi olarak hizmet verebilecek hale geti
rilmiştir. Ayrıca Erzurum, Samsun, Diyarbakır'da ol
mak üzere üç adet polis bölge kliniği ve 31 ilde açı
lacak polis il hekimliğinin tüm malzemeleri satın alı
narak montajlarına başlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bilindiği gibi, trafik faciası ülkemizin anasorunla-

rından biri olmaya devam etmektedir. Yaptığımız yo
ğun denetlemeler ve alınan diğer tedbirler sonucu ka
za oranında gerileme olmuşsa da konu üzerinde ay
nı hassasiyetle çalışrhaların sürdürülmesi gerekmekte
dir. Özellikle halkımızın bu konuda aydınlatılması ve 
eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yap
tığımız çalışmalar sonucunda 1980 yılında 40 olan 
şehir içi trafik şube müdürlüğü, 1983'de 67'ye, 1980' 
de 29 olan bölge trafik şube müdürlüğü,, 1983'de 
59'a, 1980'de 34 olan bölge trafik kontrol istasyonu 
sayısı bugün 59'a, 1980'de 13 olan çocuk trafik eğitim 
parkı 1983'de 25'e çıkarılmıştır. Ayrıca halen Millî i 
Güvenlik Konseyinde nihaî müzakereleri yapılan Tra- J 

fik Kanununun kesinleşmesi ile bir yıl sonra bu alan
da önemli bir adım daha atılmış olacaktır. 

Gerek vatandaş ve gerekse sürücüler açısından 
rahatlık yaratan bir diğer konu da taksimetre uygu
lamasıdır. Bu amaçla ilk olarak Ankara'da, Bursa' 
da ve izmir'de tüm taksilere taksimetre takılması ça
lışmaları tamamlanmıştır. Başta istanbul, Adana, An
talya olmak üzere illerimizde ikinci aşamada 19 606 
araca taksimetre takılması planlanmış olup, uygula
malara devam edilmektedir. Halen istanbul'da 2 850 
taksiye taksimetre takılmıştır; günde 100 olarak tak
ma işi devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de Bakanlığın diğer görevlerine ilişkin ola

rak yapılan çalışmalara kısaca değineceğim : 
II özel idarelerinin yurdumuzun ekonomik ve sos

yal gelişmesine daha çok katkıda bulunmalarını sağ
layacak projelerin ortak fon aracılığı ile desteklenme
sine önem verilmiştir. Bu amaçla fonun oluşturuldu
ğu 1982 yılından bu yana toplam 6 milyar 41 mil
yon Türk liralık ödenek 343 projeye dağıtılmıştır. 
Şu anda 30 projeye 613 milyon Türk liralık dağıtım 
hazırlıkları sürdürülmektedir. 

Bakanlığımızca sivil savunma ve seferberlik hiz
metlerinin etkinleştirilmesi, bu hizmete yönelik araç -
gerecin sağlanması, personelin eğitilmesi konuların
da özellikle son yıllarda önemli mesafeler alınmış bu
lunmaktadır. Çeşitli illerimizde örnek sivil savunma 
tatbikatları, sivil savunma plan tatbikatları ve yan
gın söndürme tatbikatları başarı ile uygulanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Şimdi de 1984 yılında yapılacak çalışmalara çok 

kısa olarak değinmek istiyorum : 
1983 yılı gerek ülkemizin idarî sistemi, gerekse 

Bakanlığımızın hizmetleri açısından önemli kanunla
rın kabul edilerek yürürlüğe konulduğu bir yıl nite
liği vasfını taşımaktadır. Bunun doğal sonucu ola
rak bu temel düzenlemelerin devamı niteliğindeki ça
lışmalar 1984 yılında üzerinde durulması gereken en 
önemli konulardandır. Özellikle idarî yapımızda orta
ya çıkmakta olan yenilikleri kapsayan mevzuatın uy
gulamaya en iyi şekilde aktarılabilmesini sağlayacak 
her türlü tedbirin alınmasına çalışılacaktır. 

Merkezî nüfus idaresi sistemi projesinde dokuz 
bölgede pilot uygulamaya devam edilirken, 1984 yılı 
içerisinde genel uygulamaya geçiş hazırlıkları yapıla
caktır. 1984 yılı içerisinde merkezî nüfus idaresi sis-

i teminin gerçekleştirilmesi için diğer makine ve cihaz-
j ların satın alınması sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Güvenlik kuvvetlerimiz açısından 1984 yılı için 

planlanan çalışmaları ise şu şekilde özetleyebilirim : 
Jandarma Genel Komutanlığımızca teşkilatlanma^ 

muhabere, lojistik ve sahil güvenlik konularındaki 
hizmetlere devam olunacaktır. 

Güney sınırlarımızın fizikî engelleme sisteminin 
geliştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1984 faaliyetleri için 
önemli gelişme projeleri oluşturmuş bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak, halen devam eden ve 1984'te 
tamamlanacak olan «SAR - 33 Bot Projesi»ne ilave
ten, 1984 yılında Sahil Güvenlik Deniz Komutanlıkla
rının karadaki tesisleri tamamlanacak, mevcut botla
rın silah sistemleri geliştirilecek, botlar ile komutan-
lıklararası telsiz muhabere sistemleri kurulacak yeni 
bir bot projesi devreye sokulacaktır. 

Emniyet teşkilatımızca başlatılan polisimizi güçlen
dirme çalışmalarına, gerek yukarıda, gerekse diğer 
bütçe konuşmalarımda değindiğim şekilde çok çeşitli 
alanlarda devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığımın ve bağlı kuruluşların çalışmaları hak

kındaki açıklamalarımı çok anahatlarıyla böylece ta
mamlamış bulunuyorum. Sözlerimi bitirirken Bakanlı
ğım çalışmalarındaki yasal düzenlemelere çok olumlu 
katkılarıyla büyük düzenlemeler getiren Danışma Mec
lisimizin sayın üyelerini, Başkanlığı saygıyla şahsım ve 
Bakanlık camiası adına selamlar; hepinize sağlık, ba
şarı diler, tekrar saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan; üyelerimizin soruları olacak, ce

vaplarınızı onlarla birlikte verin lütfen. 
Sayın üyeler; içişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 
tümü üzerindeki konuşmalar ve görüşmeler tamam
lanmıştır., 

Bir yazılı soru var. Bunun dışında Sayın Tutum' 
un bir soru sorma 'isteği var. Başka soru sormak 
isteyen sayın üye var mı?.. Sayın Özkaya, Sayın Yar-
kın ve Sayın Güray. 

Kayıt işlemi bitmiştir efendim. 
Evvela yazılı soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumuzun Sayın içişleri Bakanı tara

fından cevaplandırılması hususunda tavassutlarınızı 
saygılarımızla arz ederiz. 

Erdoğan BAYIK t. Doğan GÜRBÜZ 
Osman YAVUZ M. Velid KORAN 

Hilmi SABUNCU 
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Soru : Malumları olduğu üzere geçmiş yıllarda 
yapılan milletvekili genel seçimlerinden üç ay önce 
İçişleri, Ulaştırma ve Adalet Bakanları tarafsız kim
selerden teşkil edilmiştir. Bu husus, seçimlerde taraf
sızlık ilkesine bağlı kalmanın bir icabı sayılmıştır. Ta
rafsız Hükümetimizin tarafsız İçişleri Bakanının önü
müzdeki genel seçimlerde mülkî idare amirlerinin, 
özellikle valilerin tarafsız davranmaları, vatandaşı te-
reddüte sokacak tutumlarda bulunmamaları konusun
da herhangi bir uyarı, tamim ve emirde bulunmuşlar 
mıdır? 

Bu durum yerine getirilmişse Yüce Heyetiniz hu
zurunda açıklanmasının faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; ister yazılı, ister söz
lü cevap verebilirsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETİNER 
— Sözlü cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soruları tek tek mi cevaplandıra
caksınız, yoksa tamamını mı cevaplandıracaksınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETİNER 
— Tek tek cevaplandırayım müsaade buyurursanız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTlN ÇETİNER 

— İçişleri Bakanlığı bunu düşünerek zamanında tüm 
illere ve valiler aracılığıyla da kaymakamlıklara, ya
saların gerektirdiği tarafsızlıktan ayrılmamaları husu
sunda gereken teferruatlı uyarıyı yapmıştır. (Alkış
lar) 

Herhangi şekilde tarafsızlığından şüphe edilen kişi, 
belgeli veyahut bizde vicdanî kanaat uyandıracak 
şekilde bize intikal ettirildiği anda, derhal iki mül
kiye müfettişiyle icraatı denettirilmektedir. içişleri 
Bakanlığının seçimlerde tam tarafsız olma gayreti içe
risinde bulunduğunu Yüksek Meclisin değerli üyele
rine arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tutum; lütfen sorunuzu sorun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Birinci sorum bölge valileriyle ilgilidir. Bölge va

lilerinin görev ve yetkilerini düzenleyen Kanun Hük
münde Kararnamenin, Bakanlar Kurulu Kararna
mesinin dayanağını teşkil eden cümlesi aynen şöy
le : «Bölge idaresinin yeniden düzenlenmesi 17.6.1982 
tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 24.6.1983 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır.» 
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Sayın Bakanımdan sorum şu olmaktadır : Arka
daşlarıma hemen şunu hatırlatayım; sözkonusu olan 
1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun, bizim Danışma 
Meclisimizden geçen ve Hükümete kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi veren Yetki Kanunu
dur. Acaba Yetki Kanununun hangi maddesine daya
nılarak mülkî idare teşkilatının kademeleri değiştiril
miştir? 

Tekrarlayarak sorumu açıyorum; bizim Yetki Ka
nunumuzda böyle bir düzenleme yetkisi gözükme
mektedir. Madde 1 ve madde 2 okunduğunda, mülkî 
idare kademelerinin değiştirileceğine dair spesifik bir 
yetki verilmemiştir Hükümetimize. Acaba hangi mad
deye dayanarak mevcut bucak, ilçe, il mülkî idare 
anakademelerini değiştirerek bir dördüncü kademe 
ihdas edilmiştir? 

Yine bu bölge valileriyle ilgili il sistemi bozul
maktadır. Çünkü, yeni Kanun Kuvvetinde Kararna
meyle bölge valileri idarî ve siyasî yürütme organı 
haline getirilmektedir. Oysa, bu bugün valilerin uh
desindedir. Acaba burada il sistemi; yani Anayasamı
zın öngördüğü il sistemi zorlanmış olmuyor mu? 

Hemen ona ilişkin üçüncü sorum; Anayasa, bölge 
idarelerinin verim ve uyum sağlama amacıyla kuru
labileceğinden söz ediyor. Verim ve uyum sağlama, 
koordinasyonun bir başka tanımı değil midir? Eğer 
yürütme anlaşılıyorsa, Anayasada «verim ve uyum» 
ibaresi acaba nasıl anlaşılmıştır? 

Bölge valileriyle ilgili sonuncu sorum : Kanun Kuv
vetindeki Kararnamenin 25 inci maddesi, bazı emekli 
kişilerin de bölge valisi olabilmesine imkân tanımak
tadır. 25 inci maddeyi okuyorum ; 

«5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi 
bir görevden emekliye ayrılmış olup, 50 hizmet yılını 
doldurmuş ve 600 veya daha yüksek ek göstergeli bir 
görevden emekliye ayrıldıktan sonra bölge valiliğine 
atananların...» 

Sayın Bakanım; mülkî idare amirliği sınıfında 50 
hizmet yılını doldurmuş bir kimsenin mevcut olması 
mümkün değildir. Bu kimi istihdaf etmektedir? 50 
hizmet yılından acaba fiilî ve itibarî hizmet toplamı 
mı kastediliyor? öyleyse, niçin öyle yazılmamıştır? 

25 inci maddede Sayın Bakanıma hemen sormak 
istediğim soru; ayrı bir ücret rejimi niçin öngörül
mektedir? II valilerine yapılan ödemelerden az olma: 

mak üzere ödemede bulunulacağı söylenmektedir. Ya
ni, il valilerinden daha fazla da ödeme yapma im
kânı mı verilmektedir; yani süper vali vasfı göz önün
de tutularak mı bu düzenleme yapılmaktadır? 

Hemen altındaki ibarede de, «Bölge valilerine, 
İdare-i Umumî Vilayat Kanunu Muvakkatinin de
ğişik 140 inci maddesi uyarınca il valilerine verilen 
ödenek miktarında ayrıca ödeme yapılacağı» söy
lendiğine göre, bunlar il özel idare hizmetlerini ye
rine getirmeyeceklerine göre, valilerin il özel idare 
hizmetlerinin de başı olması dolayısıyla almakta ol
dukları ödenek nasıl verilebilir? 

ikinci soru kümesi, belediyemizin bir icraatıyla 
ilgilidir Sayın Bakanım. Son günlerde çok sayıda va
tandaşın, en azından kişisel olarak şahsıma intikal et
tirdiği bir zabıt varakasını okuyorum : 

«Yöneticisi bulunduğunuz Bahçelievler (filan) so
kaktaki apartman parsel cephesine isabet eden tretu-
varı bina sahipleri tarafından yapılacağı 6785 sayılı 
Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik ek 4 üncü mad
desi gereği ve Belediye Encümeninin 28.4.1982 gün 
ve 3959/5014 sayılı kararı uyarınca yapılmış, yapımı 
devam eden ve yapılacak binalarda parsel cephele
rine isabet eden tretuvarlar bina sahipleri tarafından 
Belediyece tespit edilen tip ve kurallara göre bina sa
hipleri tarafından yapılacaktır...» Türkçe değil Sayın 
Bakanım, belki siz de anlayamadınız; ama anlaya
bildiğim kadarıyla zabıttan aynen okuyorum. 

«... Bölgemiz Bahçelievler tretuvarlar 10 cm. ka
lınlığında blokaj veya çakıllı kum üzerine 10 cm. ka
lınlığında 200 DZ grebeton döküldükten sonra 400 
DZ'lu harç ile bordur seviyesinde yola doğru % 1 
eğilimle 20 X 20 X 3 cm. ebadındaki oluklu karo 
ile kaplanacaktır. 

Binanızı en kısa zamanda yukarıda bahsedilen 
şekle getirmeniz, aksi halde hakkınızda yasal işle
min yapılacağı hususu önemle tebliğ olunur.» O ya
sal işlem de neyse?.. 

Şimdi Sayın Bakanıma soracağım soru şu : 6785 
sayılı Yasanın ek 4 üncü maddesi aynen şöyle di
yor : 

«Yolu yapılmış ve bordürleri döşenmemiş bulu
nan meydan, cadde ve sokaklar üzerindeki binalar ve 
binasız arsa sahipleri, kendi gayrimenkulleri önün
deki yaya kaldırımını, tespit edilen kota, bulunduğu 
şehir, bölge, mahal ve yolun şartlarına uygun olarak 
belediyece tespit olunacak şekle ve malzeme cinsine 
göre yaptırmaya mecburdurlar. Tretuvar genişliği 3 
m.'yi geçen yerlerde bu mecburiyet 3 m.'lik şerit için 
tatbik olunur. 

Yukarıdaki fıkra hükmü bu hizmeti lüzum gö
rülen hallerde belediyelerince talimatnamede belirti
len şekil ve şartlar dahilinde yerine getirilmesine mani 
teşkil etmez.» 
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Sayın Bakanım; sorum şu : Şimdi burada yolu 
yapılmış bordürleri döşenmemiş bir yol sözkonusu ol-
yı» diyor. Aca'ba Belediyemizin Kanunun kendisine 
yıl evvel yapılmış normal tretuvarlar var. Buraya ne 
yapılacak? Vatandaş soruyor, «Ne yapacağız bura-
y?» diyor. Acaba Belediyemizin Kanunun kendisine 
verdiği bu açık yetkiyi aşarak ve taşarak yapmak is
tediği bu icraat hakkında vatandaş şikâyetleri Ba
kanlığınıza intikal etmiş miidir? Bakanlığınızın bu ko
nuda bilgisi var mıdır? Bu konuda acaba bir müfet
tişle konunun incelettirilmesini düşünürler mi? 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. So
ru soracağımıza tümü üzerinde konuşsaydımz zanne
derim iki defa süreyi aşmış olacaktınız. 

Sayın Bakanım; buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın Tutum; 
Suallerinizin birincisine müsaadelerinizle yazılı 

olarak cevap vereceğim, ikincisini de Bakanlık Mül
kiye Müfettişlerine tetkik ettireceğim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın özkaya, buyurun efendim. 

ZEKİ ÖZKAYA — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Bakanıma bir soru tevcih etmek istiyorum. 

Memleketin en önemli sorunlarından birisi, şüphesiz 
ki, giderek tırmanan ve korkunç boyutlara ulaşan 
trafik anarşisidir. Bunun, can kaybı dışında, yalnız 
millî sfervetin kemirilmesiyle ekonomiye ve dolayısıy
la enflasyona yansıma derecesi tespit edilmiş, hesap
lanmış mıdır? 

Trafik görevlileri, yollarda sık sık vasıtaları dur
durarak, kuyruklar oluşturarak, genellikle yalnız eh
liyet yapraklarını kontrol etmekle yetinmektedirler. 
Ben, sık sık seyahat ediyorum ve görüyorum. Oysa ki, 
kazalar ehliyet noksanlığından olmayıp, seyir halin
deki vasıtaların trafik kurallarına uymamasından 
kaynaklanmaktadır. Büyük bir hevesle ve görev yapı
yorum rahatlığı ile ifa edilen ve etkisi son derece az 
olan bu ehliyet kontrollarının yanında acaba mevcut 
imkânları biraz daha zorlayarak kısa mesafeler ve 
dar bölgeler içinde de olsa, seyir halinde iken sürücü
lerin kuralları çiğneme dehşetini, şaşılacak ölçüde 
ölüm saçan cüretlerini, cehennemi cesaretlerini kont
rol etmek, takip etmek ve bu konuya biraz daha fazla 
eğilmek imkânı yok mudur? 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, diğer sual soran değerli üyelere 
olduğu gibi, Sayın Özkaya'ya da bu suali için teşek
kür ediyorum. 

Trafik sorunu, şahsen benim üzerinde karınca ka
derince, olabildiği kadar hassasiyetle durmaya çalış
tığım bir konudur. Hakikaten durarak vesika kontro-
luna ben de karşıyım. Müteaddit genelgeler yayınla
dık. Eskiye kıyasla bir düzelme olmuştur. Eskiden 
daha çoktu bu ehliyet kontrolü, ruhsat kontrolü. Şim
di azalmıştır; ama büsbütün kalkmasına da imkân 
yok. Zira trafik zabıtası, aynı zamanda asayiş görevi 
ile de vazifeli genel zabıtanın' işini de yapıyor. Bazan 
aranan kişilerin o yol boyunda seyrettiğine dair du
yuru alınabiliyor. Onları kontrol gerekiyor. Bazan da 
hatalı uygulama oluyor. Sayın özkaya yerden göğe 
kadar haklıdır. Hareket halinde kontrolla, sabit kont
rolün nispetinin mantıkî ve faydalı olması lazımdır. 
Bakanlığım bu konu üzerinde duruyor. Vali ve kay
makamları da sık sık uyarıyoruz. Sualinin birinci 
bölümü böyle. 

İkinci bölümüne gelince : Araçları durdurup uzun 
konvoy meydana getirmek, yolu tıkamak şeklindeki 
kontrol sakıncalı. Biz bu maksatla yolun «cep» de
nilen geniş yerlerinde kontrolün yapılmasını, bölge 
trafik istasyonlarının önündeki alanları genişlettiriyo
ruz, orada yapılmasını söylüyoruz; ama her vakit, her 
yerde de geniş yol bulunmuyor. Dedikleri haklıdır. 
Onun üzerinde de duruyoruz, imkânsızlıklar yola 
bağlıdır, mekâna bağlıdır. Azaltılması için gayretleri
mizi artıracağız. Sayın Özkaya emin olsunlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. Sadece soru, 

mümkünse efendim. 
ŞERAFETTIN YARKIN — Sayın Başkan; önce 

Anayasamızın kanun hükmünde kararnameler düzen
lenmesi ile ilgili maddesinin getiriliş amacımn; büyük 
ve geniş kapsamlı hizmet yasalarının kanun hükmün
de kararnamelerle değil, son derece acil ve aynı za
manda kanun kabul etme prosedürüne tahammülü 
olmayacak kadar çabuk görüşülmesi, kabul edilmesi 
ve uygulamaya konulması gereken hususlarda düzen
lenmesi gereğine inandığımı her îaman ifade etmiştim. 

Dolayısıyla gerek idarede reform niteliğindeki ta
sarıların, gerekse büyük hizmet yasalarının kanun 
hükmünde kararnamelerle değil, kanun tasarıları ile 
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Meclislere gönderilip tartışılarak kanunlaşması gere
ğine işaret etmek istiyorum. Bu işaretimin nedeni, 
yeni öğrendiğime göre Belediyeler Kanunu, özel İda
re Kanunu ve Köy Kanunu Tasarılarının (Ki, bun
lardan iki tanesi Danışma Meclisine gönderilmişti. 
Ancak, görüşülme ve kabul edilme imkânı zamanın 
azlığı dolayısıyla ve geç geldiği için imkân dahiline 
girmedi.) hepsinin kanun hükmünde kararnamelerle 
düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Arz ettiğim gibi bu, bu kadar geniş mahallî nite
likte olmakla beraber, temel hizmet yasalarının, ge
niş kapsamlı hizmet yasalarının kanun hükmünde ka
rarnamelerle düzenlenmeleri fevkalade sakıncalı olur. 
«Kanun hükmünde kararnameler nasıl olsa meclis
lere gelmeyecek mi?» diye düşünmemek gerekir. 

Bu itibarla bunların, meclislerde görüşülmesine 
imkân verecek tasarılar olarak düzenlenmesi icap 
eder. Duyduğumuz bu husus doğru mudur ve Sayın 
Bakanım benim bu endişeme katılıyorlar mı? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Yarkın; 
Biz tasarılarımızı evvela kanun tasarısı olarak ha

zırlıyoruz. Kanun tasarısı, kanun hükmünde karar
name tasarısı diye iki ayrı görüş halinde tasarı hazır
lıyoruz. Başbakanlıkta «Yasal Düzenlemeler Komis
yonu» diye bir komisyon var; başında da bir hukuk 
profesörü var. Adalet Bakanlığı da var. Bunun ka
nun mu, kanun gücünde kararname mi olması lazım 
geldiğine Bakanlıktan ziyade, Başbakanlıktaki Yasal 
Düzenlemeler Komisyonu veyahut da Bakanlar Ku
rulu karar veriyor. Sayın Yarkın'ın sualine de bu şe
kilde cevap vermiş oluyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son soru Sayın Güray'dan efendim. Buyurun Sa

yın Güray. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkanım; Em

niyet Genel Müdürlüğündeki merkezî kayıt sistemi
ne değineceğim. Buraya bazı kişiler almıyor ve kayıt
ları yapılıyor, tahdit kaydı yapılıyor; fakat sonradan 
bu kişi hakkında takipsizlik, beraat vesair sebeple 
mani hal kalkıyor; ama, bu kayıtların unsuru olan 
sebebin kalktığına dair oraya bir bilgi verilmiyor. 
Adlî sicil gibi değil veyahut verme mecburiyeti yok. 
Bu nedenle kayıt orada kalıyor. Kişi yurt'dışına çı-
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karken veyahut herhangi bir göreve tevessül ettiğin
de bu engel karşısına çıkıyor; yıllarca önce bir der
neğe kaydolma gibi... 

Acaba bu konuda bir işlerlik getirilmesi düşünü
lüyor mu? Kayıtların yapılması veya silinmesi konu
sunda daha düzenli bir çalışma yapılabilecek mi? Bi
rinci sorum bu. 

İkinci sorum da trafik konusunda. Trafik kontrol-
larının sıklaştırılmasından memnuniyet duyuyoruz; 
ancak İstanbul'dan Ankara'ya kadar gelen bir kam
yonun bazan yedi, bazan 12 kere durdurularak kont
rol edildiğini de söylüyorlar. Acaba bu belli bir sa
yıya bağlanamaz mı; üç, beş gibi?... 

Bunları soruyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Güray her iki sualinde de gayet haklı. Bi

rincisini, çıkış tahditlerinin ıslahı konusu diye ben 
alıyorum. Tabiî, vergi borcunu sebep göstermişler, 
vaktiyle tahdit koymuşlar. (Miktarı şimdi hatırlamı
yorum, hazırlığım da yok, cevap alabilirim.) 

Biz, yeni bir çalışma yaptık. Rakam yanlış ola
bilir, 280 bin kişi kadardı galiba tahdit edilen kişi sa
yısı. Bunları savcılıklara sorduk, Adalet Bakanlığına 
sorduk; «Durumlarında bir değişiklik var mıdır, ko
nulan tahdit kaldırılmış mıdır, mahkemesi bitip be
raat etmiş midir?..» Onlardan cevap aldık. 

Maliye Bakanlığına sorduk, vergisini ödemiş mi
dir, ödememiş midir?.. Ödenmemiş vergi miktarı es
kiden şu kadardı, şimdi 25 bin liraya çıktı. Tabiî es
ki tavanla çıkışı tahdit olan kişileri de ayıkladık. Bil
gisayar sistemine geçirdik çok şükür. 1-1,5 sene ka
dar geciktik. Onu da burada üzüntü ile itiraf ede
yim. Sebep; o programlama bu gecikmeye sebep ol
du, cevap verilmesindeki gecikmeler sebep oldu. 

Sayın Güray, şimdi bu iş bilgisayar sistemine otur
tuldu. İstanbul Yeşilköy Hava Meydanında kuruldu. 
Ben gidip kontrol etmek istiyordum, imkân bulama
dım. Modern hale getirildi. 

Bunların büyük kısmı Maliye Bakanlığının koy
duğu tahditler oluyor. Onlar bize tahdidin kaldırıl
dığını bildiriyor. Biz de bu sefer sebepleri ile birlikte 
tahdidin kaldırıldığını ilgiK valiliklere bildiriyoruz. 
Bu şekilde demode çıkış tahdidi sisteminin modernize 
edilmesinde büyük aşamalar aldığımıza kaniim. En 
azından Batı ülkelerinde olduğu gibi bilgisayar siste-
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mini bazı meydanlarımıza, kapılarımıza ya koyduk, 
ya koymak üzereyiz. 

İkinci sualine gelince : Tabiî sevindirici bir sual. 
Daha evvel hiç trafik kontrolü olmadığından bu 
memlekette şikâyet ediliyordu. Hakikaten de öyle idi, 
çok azdı. Ekiplerin bazısı kahvelerdeydi, benzinci
lerdeydi 12 Eylül öncesi ve hemen sonrasında. Şim
di de çok trafik kontrolü yapıldığından şikâyet edi
yor Sayın Güray. Ben buna seviniyorum; ama yap
mayın da diyemeyiz. Bu kadar yapıldığı halde gene 
kaza oluyor, kişilerimizi çok nitelikli olmalarına rağ
men henüz trafik terbiyesi hususunda yeteri düzeye 
çıkartamadık. Eğer o düzeye çıkarlarsa, çıkartılabilir-
se bu trafik kontrol sayısı da azaltılabilir. 

Bir metot da bulamadık. Şimdi, İstanbul'dan kalk
tı; yedi yerde trafik kontrol istasyonu var. Birisinin 
kontrol ettiğini öbürü kontrol etmesin şeklinde bir 
metot da bulamadık. Herhalde Sayın Güray bir müd
det bu böyle gidecek, ondan sonra da endişeleriniz 
herhalde ortadan kalkacak. Bazı yerlerde sıkıcılık 
var; ama bu çok mahdut. Sadece İstanbul'la Ankara 
arasında. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Bütçe
sinin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiş; sorular so
rulmuş, Komisyon ve Hükümet gerekli açıklamaları 
yapmış ve soruları da1 cevaplandırmış bulunmaktadır. 

Önce, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi hususu kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 6 651 035 OjOO 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahallî idareler hizmetleri 1910 049 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

112 Nüfus işleri hizmetleri 3 521 514 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum'. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil savunma hizmetleri 526" 348 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da-
ğılamayan transferler 221 694 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle İçişleri Bakanlığı Bütçesi Danışma 
Meclisimizce kabul edilmiştir efendim; hayırlı, uğur
lu olsun. 

Sayın üyeler; Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 47 039 121 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve dü-
izenleımıe Mzmetleri 62 429 997 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 300 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi bu suretle ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

Sayın üyeler; Jandarma Genel Komutanlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum efendim. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

111 52 762 689 000 

112 

1 60D, 493 000 

113 

Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutan
lığının yeniden teşkilatlandı
rılması ve modernizasyo
nu (RE - MO) 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sahil güvenlik hizmetleri 7 364 874 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 
de kabul buyurulmuştur; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Sayın üyeler; her üç bütçehin de gerek milleti
mize ve Devletimize ve gerekse içişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü personeline hayırlı ve uğurju olmasını 
dilerim efendim. (Alkışlar) 

F) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler; bugünkü programımız

da yer alan Dışişleri Bakanlığı 1984 Malî Yılı Büt
çesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Bakan hazır. 
Yalnız, görüşmelere başlamadan evvel bir hususu 

ıttılaınıza arz etmekte yarar görüyorum. 
Günlük programımız oldukça yüklü bulunmakta

dır. Dava evvel Yüce Genel Kurulun tespit ettiği sü
reler malumlarıdır. Konuşan . üye arkadaşlarımızın 
konuşma süresi beş dakikadır, Hükümetin konuşma 
süresi 15 dakikadır. Bu nedenle konuşacak arkadaş
larımızın lütfen süreye karşı daha titiz davranmalarını 
istirham ediyorum efendim. 

Bu Bütçe üzerinde Sayın Tuğ, Sayın Karal, Sa
yın özgöker ve dördüncü olarak da Sayın Yolga söz 
almışlardır. Daha evvel kabul buyurduğunuz karara 
göre üç konuşmacı Bütçe üzerinde konuşacak, Sayın 
Yolga ise son sözü alacaklardır. 

Sayın Tuğ, buyurun efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; 
Kısa bir süre önce İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 

müzakeresinden sonra, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresine geçmek suretiyle, huzurlarınızı iki kez 
işgal etmemden dolayı özür dilerim. 

Geçen yılki bütçe görüşmelerimizden bu yana, 
uluslararası ilişkilerin bugün içinde bulunduğu durum, 
1982 yılına kıyasla, maalesef daha umut verici değil, 
umut kırıcı bir mecraya sürüklenmiştir. Çevremizde 
ve diğer bölgelerdeki siyasî gelişmelere bir göz ata
cak olursak, Doğu-Batı ilişkilerinde gerginlik zaman 
zaman had safhaya çıkmış, kuvvet dengesinin bozul
muş olması nedeniyle, Batının kaba kuvvete güveni, 
politikada ağırlığını hissettirmiştir, Doğu-Batı ilişki
lerinde tansiyon düşmemiştir. 

Uluslararası ilişkilerde kronikleşen ve zaman za
man vuku bulan sorunlara çözüm bulunması yolun
daki çabalar, bir yıldan beri müspet yönde gelişme
diği gibi, ihtilaflar daha da olumsuz yönlere sürük
lenmiştir. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu ağır 
bunalım, gelişen ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
anlaşmazlıkları daha büyük boyutlara, ciddî sorun
lara sevketmiştir. 

Yine, geçen yıldan bu yana, Afganistan işgalinin et
kileri, Polonya olayları güncelliğini günümüzde yitir-
memiştir. özellikle Lübnan'daki son gelişmeler ya
nında, komşumuz Iran ve Irak'ın arasındaki dört 
yıldır devam eden harp, hudutlarımıza kadar yaklaş
mış, iki ülkenin sorunlarına daha da büyük sorunlar 
katmış, bizim menfaatlerimiz yönünden de tehlikeler 
yaratacak noktaya ulaşmıştır. 

Ortadoğu, petrolün kaynağı olması nedeniyle, si
lahlı çatışmaların, ihtilafların hiç bitmediği bir yer ha
line gelmiştir. Dileğimiz, bu çatışmaların bir an önce 
bölgemizde sonuçlanmış olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, diplomatik alanda silahların 
kontrolü ve silahsızlanma çabalarına rağmen, silah
lanma yarışı bütün hızıyla devam edegelmektedir. 
1983 yılı boyunca da, her türlü iyi niyetimize rağ
men komşumuz Yunanistan ile ilişkimiz bir türlü dü
zelme çizgisine çekilememiştir. Yunanistan, ihtilafları, 
iç politika mülahazalarıyla istismar etme alışkanü-
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ğından kendisini soyutlayamamıştır. Sorunlarımızı 
temelden çözmek için masaya oturmaktan bugüne 
kadar hep kaçmıştır. 

Uluslararası terörizm bir yıl boyunca yine devam 
etmiş, yurt dışında, görevli memurlarımız yanında, 
boyut değiştirerek, zaman içinde onlara arka çıkan 
devletlere doğru yönelmiştir. 

Avrupa Konseyi ve AET ile ilişkilerimizde bu yıl 
içinde de müspet ve tutarlı bir gelişme izlenememiştir. 
Bu ilişkilerin şimdilik donmuş olduğu görülmekte
dir. 

Kıbrıs konusunda, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 
Türk hükümetleri iki bölgeli federal bir cumhuriyet 
modeli çerçevesinde toplumlararası görüşmeler yönte
miyle nihaî bir çözüm aranmasını benimsemiş ve bu 
yönden çaba sarfetmişlerdir. 

12 Eylülden sonra müzakere masasına sunulan so
mut ve kapsamlı Kıbrıs Türk önerileri, Türk tarafı
nın Kıbrıs sorununa çözüm aramak çabalarında 
önemli bir nokta teşkil etmiştir. Rum tarafı buna kar
şılık, 1977 Rum önerilerini tekrarlamış, konuyu ile
riye götürecek herhangi bir adım atmamıştır. 

Bilindiği gibi, Rum tarafının Kıbrıs konusunda 
klasik tutumu, toplumlararası görüşmelerle değil, so
runun uluslararası alana götürülüp sürekli istismar 
edilmesi, bu yolda Rum emelleri doğrultusunda Tür
kiye'ye baskı yapılmasıdır. 

Yunanistan Başbakanının tutumu, çözümü olum
suz yönde etkilemektedir. Yunanistan Başbakanı, so
runu, bir işgal ve istila sorunu olarak uluslararası 
alana götürme fikrini resmî politikası olarak açık
lamış ve sürdürmüştür. Bu nedenle, Türk kuvvetle
rinin Ada'dan çekilmemesi halinde, toplumlararası 
görüşmelerden bir sonuç beklenemeyeceğini devamlı 
savunmuşturs Aslında, Yunanistan uzun vadeli poli
tikasında Kıbrıs'ın Yunanistan'ın ulusal sahasının 
'bir parçası olduğu, üniter bir Kıbrıs'ın Yunanistan'ın 
uzun vadede hedefinii teşkil ettiği herkesçe bilinmek
tedir. 

Rum tarafı bu inançla, bugüne kadar daima ikili 
müzakere sürecinden kaçmış ve devamali siyasî tar
tışma ve polemik yaratmıştır. Bu arada Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda kabul edilen haksız ve 
tutarsız kararın, Kıbrıs Türk Federe Devleti toplu
munda yarattığı tepkiler haklıdır. Kıbrıs Türk Fede
re Devleti Meclisinin Haziran ayı içinde kabul etti
ği, kendi kaderini tayin hakkını vurgulayan kararı
na Hükümetimizin de destek olacağına inanmak isti
yoruz. 

Kanaatimce, ileriki dönemlerde de toplumlarara
sı görüşmeler kapısı yine açık tutulacak ve bu Türk 
tezinin, sabit, değişmeyen karakterinin bir simgesi 
olacaktır^ Ve yine, Rum tarafı lideri Kipriyanu'nun 
meseleyi başka bir boyuta çevirmesi yanında, Denk-
taş'm zirve önerisi, yeni bir gelişme olarak müşa
hede edilmektedir. Rum tarafının alacağı tavır, Kıb
rıs sorununun belki ide bazı gelişmelerine sebep ola
bilecektir. 

Bu arada, Kıbrıs'ın iç politikası ve ekonomisinin 
pek yüz güldürücü şartlarda olmadığı da izlenmek
tedir. Kıbrıs Türk Federe Devleti ekonomisinin sa
dece Türkiye'den yapılan yardımlarla değil, sorunla
rına kendine özgü mevcut potansiyel ve kaynakları 
da kullanarak, sağlıklı bir yapıya kavuşarak çözme
si, bugün hâlâ başanlamayan bir konu olarak önü
müzdedir. , 

Kıbrıs için kabul ettiğimiz siyasal statü ne olur
sa olsun, Türk toplumu, ekonomik açıdan güçlü, 
güney ile rekabet edecek; kendi kendine yeterli ol
madığı sürece siyasal çözümün sürekli olması bek
lenemeyecektir., 

Ekonomik kalkınma olumlu bir sonuca götürüle
mediği sürece, kâğıt üzerinde kurulan halklar ve so
rumluluklar dengesi belki de kısa ömürlü olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; burada önemli olan husus, 
Türkiye ve Kıbrıs Türk Federe Devleti arasındaki 
ilişkilerin yeterince belirlenmemiş olmasıdır. Bir baş
ka deyişle, ilişki, türünün siyasal çözüme bağlı ola
rak askıda tutulmuş olmasıdır. 

Türkiye, Kıbrıs Türk Federe Devletini siyasal 
açıdan, bir devletler hukuku üyesi olarak kabul et
miş, ,buna rağmen ekonomik İlişkilerde Kıbrıs Türk 
Federe Devletini ayrı bir devlet, üçüncü bir ülke 
gibi görmüştür. Bu yaklaşım, 'birçok konularda çe
şitli darboğazların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Üzülerek söylemek gerekir ki, son iki yılda Kıb
rıs Türk Federe Devleti ekonomisi üzerinde etkileri
miz pek faydalı olamamıştır. Bu amaçla yeni organi
ze edilen Müsteşarlılk, pek öyle büyük bir başarı da 
gösterememiştir, Halbuki bu konu, Türkiye'de ve 
Kibrıs'ta başarılı ve uzmanlaşmış ekiplerle çözülebi
lirdi. 

Kıbrıs Türk Federe Devletinde siyasal, ekonomik, 
idarî, sosyal sorunları birbirinden soyutlamak müm
kün değildir. Son yıllarda ekonomik konuların ve po
litikaların temelini inilememiş ve konulara gerçekçi 

I yaklaşımlar kanımca getirilememiştir. 
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Değerli arkadaşlarım, zamana bağlı kalarak, ben I 
de sözlerimi burada bitirirken, 1984 Malî Yılı Bütçe
sinin memleketimize hayırlı olmasını diler, yurt dı
şında şehit olan vatan evlatlarının ruhları önünde I 
eğilir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, teşekkür ederim efendim. 
Sayın Karal, buyurun efendim. 
HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım, Sayın Balkanım, Dışişlerinin de- I 
ğerli mensupları; 

Beş dakikada klasik anlamda bir bütçe konuşma- I 
sının imkânsızlığını anlayarak, Dışişlerimize hâkim I 
olan çok kısa ıbirkaç kavrama değineceğim ve böy- I 
lece de, benden önce konuşan arkadaşımdan ve daha I 
önce konşulanlardan da farklı olarak somuttan zi- I 
yade, biraz soyut üzerinde durmaya çalışacağım. I 

Önoe bir noktayı vurgulamakta büyük fayda I 
görüyorum. 6 Kasım seçimlerinden sonra, yalnız iç I 
siyasetimiz değil, belki de diplomasimiz de yepyeni 
bir döneme girmektedir. Bu yeni dönemin çok iyi I 
değerlendirilmesi lazım. Evvela, «Demokrasiye geçiş 
dönemi» dediğimiz bu dönemin, aynı zamanda bir I 
sivil yönetime, sivil iktidara geçiş dönemi olduğunu I 
tekrar vurgulamayı faydalı görüyorum. Böyle bir 
dönemde; ki, diplomasi ile daha kendine göre özel- I 
ligi olan diplomasiler arasındaki farkı teorik olarak I 
burada tartışmanın zamanı, imkânı, yok; fakat her I 
şeyden önce şu pek açık bir şekilde ortaya konuk-
bilmektedir. Bu da, strateji ile diplomasi arasındaki I 
ilişkilerin sık sık 'birbirine karıştığı dönemlerde ba- I 
zan diplomasinin zarar gördüğü, ıbazan stratejinin I 
pek yararlanmadığı olmuştur, Her iki disiplinin de, I 
her iki bilgi kaynağının da kendilerine göre vurgula- I 
dığı hususlar, bazan öbürünün aleyhine işlediği ta
rihî vakıalar halinde bilinmektedir. Böylece, bu yeni I 
dönemde, yeni demokrasi dönemimizde diplomasi- I 
mizin bu dönemi çok iyi değerlendireceğine ve bun- I 
dan ülkemiz yararına birçok şeyler çıkaracağına ina- I 
nıyorum. I 

Evvelâ, bu yeni dönemin birçok problemleri de I 
olacaktır. Bu problemlerin başında, demokratik sis- I 
teme bağlı bir ülkenin bağlı olduğu dış dünyanın I 
içinde çalışması, bir anlamda kolaylaşacaktır, fakat I 
diğer taraftan birçok örgütlerin, Uluslararası örgüt- I 
lerin, bu arada AET, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlan- I 
tik Assamblesi, Parlamentolar Birliği; yani bütün } 
bunlarla ilişkilerde bazı çetin sorunlar da olacaktır. I 
Onun için, bu dönemin çok iyi bir planlanma ve uy- I 
gulama dönemi olacağını ümit etmek istiyoruz. j ' 
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Diğer bir noktaya da temas etmeden geçemeye
ceğim. Q da, Uluslararası terörizmin perakende bir 
şehit verme mekanizması gibi zannedilerek, asıl an
laşılması lazım geldiği gibi henüz anlaşılamamış ol
masıdır. Bu bir savaş türüdür. Bu savaş türüne karşı 
Dışişlerimiz gerçekten kahramanca, belki bazan ya
payalnız bir şekilde mücadelesini vermiştir, ama hâlâ 
bu Uluslararası çevreden, Uluslararası ortamdan ge
len bu faktöre karşı Dışişleri Bakanlığımızın bir ör
güt olarak yeni bir örgütlenmeye gidebildiğine ina
namıyorum. Onun için, bu büyük faktör karşısında 
Dışişlerimizin yeniden durumu değerlendirip, yeni
den örgütlenme, yeniden kendini yenileme yönüne 
girmesinde artık geç kalmamak gerektiği inancında
yım. Hatta o kadar ki, verdiğimiz şehitlerin dul ve 
yetimlerinin çok mütevazı haklarının bile (işittikleri
miz doğru ise) kendimize has olan bürokrasimizin 
kurbanı olduğunu duymaktayım. Bunlar, böyle bir 
çağda yaşayan bir Devlet için çok acı şeylerdir. Onun 
için, Dışişlerimizin ve bütün Devletimizin bu yeni 
faktörü çok daha farklı açılardan değerlendirmesi 
lazım geldiğine inamyorum. 

Buna temas etmişken; Dışişleri Bakanlığımızın 
çağdaş bir bakanlık olması için büyük fırsatlar vardır 
bu yeni dönemde. «Çağdaş» derken, Bakanlığımızın 
çok gerilerde kaldığını ima etmiyorum, ama birkaç 
eski Bakanlığımızı sayalım desek şurada, hemen on
lardan birisi olarak Dışişleri Bakanlığımızın sayıldı
ğını hep bilmekteyiz. Bu, «Eski Bakanlık» imajını 
bırakıp, yepyeni bir reorganizasyona gitmenin tam 
zamanıdır. 

Ayrıca, bu arada şuna da temas etmeden geçeme
yeceğim; artık bu klasik personel sistemiyle Dışişle
rimizin hak ettiği, layık olduğu personel rejimini ge
liştirebileceğine de inanamıyorum. Onun için, yepye
ni bir personel rejimi ile gerçekten Türk diplomasi
sine layık diplomatların yetişebileceği yeni bir sis
temi bulmak mecburiyetindeyiz. 

Bu arada birkaç kavramdan da, üzerinde tekrar 
vurgulamak için bahsetmek istiyorum. Bunlar «itti
fak» ve «müttefik» kavramlarıdır, öyle anlaşılıyor 
ki, Bütçe Komisyonundaki rapordan anladığıma gö
re, yüze yakın savaşın NATO İttifakı sayesinde bu 
bölgeye sokulmadığı, girmediği onun caydırıcılık gü
cü sayesinde olmadığını metinde okuduğum zaman, 
bu noktayı buraya almaya karar verdim. Evvela, it
tifakın bir tabiî şartı vardır. Müttefik, evvela dost 
olmalıdır. Türkiye, bir dost olmayan müttefikler sis
temi içine kaymaktadır. Bu, tarihte belki ilk defa 
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olan bir vakıadır. Böylesine bir sistem nasıl geliş
miştir; bunu tarih değerlendirecektir, iliklerine kadar 
Türk düşmanı olan bir toplumdan Türk dostu bir 
müttefik Devlet çıkmaz. Bu tarihî çelişkiyi diploma
simizin çözmesi mümkün değildir belki; ama bura
daki bu önemli soruya «Caydırıcı güç» diye cevap 
veriliyor. 

Bazı konular vardır, «Haçlı Seferleri» kavramı 
içinde yaşayan bir Devletin caydırıcılık gücüne na
sıl inanırsınız? Nasıl inanılabilir? Kaldı ki, yüz sa
vaş olmuştur nükleer savaşın dışındaki konvansiyo-
nel veyahut da gerilla savaşı; bunlardan 101 incisi 
de Türkiye'dir ve NATO buna hiçbir şey yapama
mıştır, ilgi bile göstermemiştir. O da bir savaş tü
rüydü ve dünyadaki o yüz savaş türünün seksenin
den fazlası belki bu tip özel savaş türü, gerilla sa
vaş türü veyahut başka isimlerle anlatılan savaş tür
lerinden biridir. Nükleer savaş çok şükür olmadı. 
Konvansiyonel savaş da nadirdir dünyada. O bakım
dan, «Türkiye'nin bunun dışında kaldığı NATO sa
yesinde dışında kaldığı» iddiası doğru değildir. Söy
lemek istediğim husus şudur ki, «Caydırıcı güç» kav
ramını, özellikle «Nükleer şemsiye» denen kavramı 
bir doğma haline getirmek Türk gerçeklerine uyma
maktadır. 

Temas etmek istediğim bir başka husus da, dış 
politikada istikrar. Elbette istikrar, her konuda, her 
alanda kararlı olmak, ne yapacağını bilmek demek
tir; ama istikrar bir anlamda da bir atalet ifadesidir. 
Çünkü; «İstikrar» kavramının karşıtı olan kavram, 
dinamik diplomasidir. Dinamik diplomasi ile istikrar
lı diplomasiyi mukayese eden pek çok teorik konu
lar bulabiliriz. O zaman her konuda, her doğan du
rumda yepyeni kararlar alabilen, dinamik kararlar 
alabilen, bu kararların gerektirdiği aksiyonları yü-
rütebilen 'bir diplomasiye mi ihtiyacımız var?.. İs
tikrarlı karar almayan, alınmış fi tarihindeki bir ka
rarla yetinen, o kararın sonuçlarını çeken, Osmanlı 
Devletinin istikrarlı, âtıl diplomasisinin acılarını bu
gün çekmekteyiz. Burada da çok ciddî bazı doğma
ların doğmakta olduğunu görmekteyiz. 

Daha konuşulacak pek çok konu var; ancak sa
nıyorum vaktim dolmak üzere. 

Bir de, «Ülkemizin çıkarları» kavramı var. Çı
kar kavramı; mevcut çıkarlar var, potansiyel muh
temel çıkarlar var. Bu potansiyel muhtemel çıkar
ları takip edemeyen, onlara Uygun hareketleri yapa
mayan, onlara uygun kararları alamayan bir diplo
masi başarılı sayılamaz. 

Bunu da belirttikten sonra, ben şahsen Dışişleri
mizin, başta çok değerli Bakanımız ve son derece 
güzide kadrosuyla böylesine bir diplomasiyi üretecek, 
yaratacak bir imkâna sahip olduğuna inanıyorum, 
ve bunun için de en uygun zamana gelmiş bulun
maktayız; bu yeni dönemin tam bir planlama, ya
ratma ve yeni bir diplomasiyi doğurma anlamına 
gelmesini ümit ediyorum. 

Bu açılardan Bütçenin, Dışişlerimize ve dış poli
tikamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Sayın Özgöker, buyurun efendim. 
NURİ ÖZGÖKER — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş belirt
mek, jet hızıyla yürütülen uygulama dolayısıyla son 
derece güç bir hale gelmiştir. Yeteri derecede araştır
ma yapmak ve Bütçeyi inceleme 'imkânını bulamadan 
konuşmak, ancak tuluat kabilinden bir şey olabilir. 
Buna rağmen, çok değişik şartlar altında çalışmak 
mecburiyetinde bulunan Dışişleri Bakanlığımızın müb-
rem ihtiyaçlarını bu vesile ile dile getirmek bir görev 
borcu haline gelmiştir. 

Bugün Dışişleri Bakanlığının faaliyetleri eski klasik 
diplomasi kuralarına göre yürütülen faaliyetlerden 
çok farklı bir durum arz etmektedir. Modern ve çok 
gelişmiş telekomünikasyon sistem ve teknikleri, uzay 
teknolojisi, uzay aygıtlarıyla haberleşme ve gözetleme; 
istihbarat, bilgi alma, toplama, değerlendirme, gelişen 
teknoloji ve uygulanan teknikler, sayesinde, eskiden 
gizli olan ve gizli tutulması gereken birçok hususları 
ortaya çıkarmakta, gizlilik mefhumu ve dereceleri çok 
değişmektedir. En gizli silahların karakteristikleri ve 
hatta yerleri bile belli olduğu için ve paktlar ve anlaş
malarla ülkelerin genel, ortak ve özel politika düşünce 
ve hareketleri ortada olduğu için, diplomatik alanda 
fazla manevra ve hareket imkânı kalmamış ve bu 
faaliyetler ağırlığını daha ziyade ekonomik konulara, 
ekonomik işbirliğine kaydırmıştır. Siyasî anlaşmazlıkla
rın nüvesini ekonomik ihtiyaç ve zaruretler teşkil et
mektedir. 

. Bugün Dışişleri Bakanlığı, yalnız siyasî olaylarla 
ilgili devlet faaliyetlerinde baş koordinatör olarak 
değil, bunun kadar, hatta daha çok askerî faaliyet 
ve savunma anlaşmalarında ve paktlarda ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda da genel koordinatör 
rolünü oynamaktadır. 
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Bu derece şümullü, karışık ve zor fonksiyonu yü
rütmekle görevdi olan Bakanlık, acaba kendisinden 
beklenilen bu hizmetleri etkin, verimli ve gerekli şe
kilde yürütebilecek şekilde teşkilatlanmış mıdır ve 
Bütçesi ona göre düzenlenmiş midir? 

1960'lı yıllardan sonra gelişen dünya şartlarına pa
ralel olarak bu Bakanlıkta gerekli teşkilat, kadro, 
bütçe değişiklikleri ve düzeltmeleri yapılabilmiş midir 
veya ne ölçüde yapılmıştır? Ülke ihtiyaçlarını karşı
layabilecek duruma getirilmiş midir? 

Dışişleri Bakanlığımızın hizmetleri görülmeyen hiz
metlerdir. Bu hizmetler için baraj, santral, fabrika, 
otoyol yapılmasında olduğu gibi, temel atma, kurdele 
kesme veya açılış törenlerinde olduğu gibi gösterişli 
törenler yapılmaz, nutuklar söylenmez; cenaze tören
leri hariç tabiî. Dışişleri Bakanlığı faaliyetlerini sessiz, 
gösterişsiz, derinden ve törensiz yürütmektedir. Bu 
faaliyetler gözle görülür, elle tutulur nitelikte ol
madığı için, Teşkilat ve bütçesi hakkında da kendi 
personeli dışındaki sorumluların bu ihtiyavlan yeterince 
düşünmeleri beklenemez. Bu nedenle, bu Bakanlığın 
gerçek ihtiyaçlarını saptayacak organların bilgili, tec
rübeli, ehil olması ve ihtiyaçları tam olarak değer
lendirebilecek ve ilgililere yansıtabilecek durumda bu
lunmaları gerekir. Rotasyon dolayısıyla bir yere geti
rilmiş sıradan personelle bütün faaliyetlere temel teşkil 
eden bütçeyi düzenlemek ve uygulamak mümkün gö
rülmemektedir. Örneğin; son 10 yılda yurt, dışı temsilci
liklerimizin sayısında ne kadar artış olmuştur? Yeni ku
rulan temsilciliklerle uluslararası kuruluşlar bünyesin
deki kontenjan ünitelerimizin ülke yararlarını koruyabi
lecek şekilde yeterince teşkilatlandırılması, kadrolan-
ması, binalarının temini, yeterli sayıda meslek memu
runun sağlanması, bunların lojmanları ve canlarının ko
runması bu Bütçe ile ne derecede karşılanabilecektir? 
Bize verilen zamanda bu hesapları incelememiz müm
kün değildir. Faaliyetlerde bütçe darlığından doğacak 
aksaklıklar Dışişleri Bakanlığının sorumluluğu dışına 
litilmelidir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesini değerlendirirken, Dışiş
leri Bakanlığının faaliyetlerinden çok önemli gördü
ğüm bir, iki noktaya değinmek isterim müsaade eder
seniz. 

Bunlardan bir tanesi, Bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmelerde belirttiğim gibi Iran - Irak savaşıdır. Bu 
iki ülkeye, tarih, coğrafya, kültür, dil, din ve menfaat 
paralelliği bakımından dünyada Türkiye kadar yakın 
olan başka bir ülke yoktur. Bu nedenle bu iki dost 
ve komşu ülke arasındaki savaşa Türkiye'den başka 

bir devletin son vermesini mümkün ve muhtemel gör
müyorum. 

Bu iki ülke savaşta kendi imkânlarını gittikçe tü
ketmektedirler. Artık büyük güçlerin silahları karşı 
karşıya gelmiş bulunuyor. Bu iki ülkeyi muharebe 
deney merkezi haline getiriyorlar. Bu durumun sınır
ları korunamaz, mahallî niteliği aşılırsa, başta (Türkiye 
olmak üzere, bütün bölge ülkeleri için çok tehlikeli 
durumlar ortaya çıkabilir. Ortadoğu dengesi bozulursa, 
dünya büyük bir felaketin eşiğine itilmiş olur. 

Hal çaresi Türkiye'nin elinde. Şöyle ki: Her iki 
ülke kuvvetli iki lider tarafından yönetilmektedir. Her 
iki ülke halkı kendi liderlerine inanmakta, arkaların-, 
dan yürümekte ve her türlü fedakârlığa katlanmak
tadır; fakat bu ülkelerin takatları ve varlıkları sınırsız 
değildir, mutlaka tükenecektir. 

ikinci Dünya Harbirideki diktatörlerin akıbetleri 
unutulmamıştır. Bundan sonra da Irak, Endonezya, 
Bangladeş, Pakistan ve Iran gibi ülkelerin liderlerinin 
akıbetini de biliyoruz. Bu nedenle her iki ülke liderinin 
aynı akıbete uğramaması, kendi miletlerine daha çok 
ıstırap çektirmemesi, bölgeyi ve dünyayı kendi inanç
ları ve inatları uğruna büyük felakete sürüklememeleri 
için küçük bir fedakârlıkta bulunmaları lazım. Bu 
da şöyle olabilir: Savaşın Şat-ül Arab yüzünden çık
tığı ileri sürülmektedir. Şat-ül Arab, ne Iran ve ne de 
Irak'a aittir. Şat-ül Arab Osmanlı Hükümetinindi. 
Birinci Dünya Savaşından sonra bu tam olarak in
gilizlere geçmiş değil. Düyun-u Umumiye bize Os
manlı Hükümetinden miras kalmıştır, bu da bir mi
rastır. Bunu da (Türkiye'nin çözmesi lazım. 

Lübnan'da ve Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Gücü 
ihtilaflı taraflar arasında tampon vazifesi görmekte
dir. Şat-ül Arab, Türkiye'nin kontrolüne bırakılır, Irak 
Devlet Başkanı dinlenmek için Türkiye'ye davet edilir, 
bir müddet sonra da Iran Lideri istirahata çekilir, 
çarpışan kuvvetler garnizonlarına dönerler, her iki 
ülke de, bölge de, dünya da sulha kavuşur. 

ikinci nokta, Avrupa Konseyinin tavrıdır. Buna 
Cumhurbaşkanımız en güzel cevabı, bütün milletin 
yürekten katıldığı cevabı vermiştir; fakat kanımca bu 
duruma, bir - iki basın organının, Dışişleri Bakan
lığını,, Danışma Meclisini ve Hükümetin tutumunu 
eleştirmeleri neden olmuştur. Zaman olmadığı için 
açıklayamıyorum. 

Maruzatımı burada keser, çok ağır dünya şart
ları içerisinde, çok kritik hallerde Türk dış siyasetine 
büyük bir incelik ve hassasiyet, büyük bir ehliyet, di
rayet, engin tecrübe ve ileri görüşlülüğüyle yön veren 
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Sayın Dışişleri Bakanımızla, değerli teşkilatına takdir, 
şükran ve en iyi dileklerimi sunar, Bütçenin Ba
kanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce Genel Kurula 
en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgöker. 
Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen

dim? 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-

DOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım, Bütçeyi ilzam 
eden bir husus yoktur; teeşkkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — Sa

yın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Bakanlığım 1984 Yılı Bütçe Tasarısı, cari, yatırım 

ve transferler harcamaları olarak toplam 34 milyar 32 
milyon Türk lirası tutarında bir ödenekler bütününü 
ihtiva etmektedir. 

Bütçe Tasarımızda yer alan masraf tahminlerinin 
takriben % 80'i dövizle yapılan harcamalara ilişkindir. 
Dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı kur değişikliklerinden 
en ziyade etkilenen kurumların başında gelmektedir. 
Bunun yanı sıra, mal ye hizmet alımlarının fiyatları, 
hemen her ülkede yıldan yıla artışlar göstermekte, bazı
larında bu artışların nispeti çok büyük olabilmek
tedir. Gerçekten, istatistikler incelendiğinde, tüketim 
mallarının dünya ölçüsündeki yıllık fiyat artış oranları 
ortalaması % 35 olarak hesaplanmaktadır. Bakan-
Iğım Bütçe Tasarısındaki ödenek miktarlarının bir 
önceki yıla kıyasla artış sebebini de oluşturan bu 
durum sonucu, 1984 masraf tahminlerimizin toplamı, 
1983'tekilere oranla % 51'lik bir büyümeyi yansıt
maktadır. 

Sözünü ettiğim büyümenin diğer bir önemli sebebi, 
Türkiye'nin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekkül
lere karşı yüklenmiş olduğumuz malî taahhütler ile 
diğer kamu kuruluşlarımıza ait bazı devlet giderleri
nin, doğrudan doğruya görev sahamıza girmedikleri 
halde, Dışişleri Bakanlığı Bütçesinden karşılanma
larıdır. Bahse konu giderler için huzurlarınızdaki Ta
sarıya ceman 5 milyar 369 milyon Türk lirası ödenek 
konulmuştur. 

Bütçe Tasarısının 21 milyar 492 milyon Türk lirası 
ayrılmış olan kısmı cari harcamalar karşılığıdır. Bu 
miktarın 15 milyar 786 milyon Türk Lirası tutan bö
lümü personel masraflarına, 5 milyar 706 milyon 
Türk Lirası içeren bölümü ise merkez ve dış teşki
latımız için diğer hizmet alımlarıyla tüketim mallan, 
malzeme ve demirbaş alımlarına ayrılmıştır.! 

i içinde bulunduğumuz malî yılda dış temsilcilikle
rimizi hedef alan terörist saldırıların tesirsiz kılına-
bilmeleri maksadıyla alınan güvenlik tedbirlerinin ta
mamlanabilmesi için sağlanan ek olanaklar şükranla 
karşılanmıştır. Ancak dış temsilciliklerimizde uygulan
masına çalışılan ve gecikmesiz bitirilmeleri hayatî 
ehemmiyeti haiz güvenlik önlemleri projesinin gerçek
leştirilebilmesi, yüksek tasviplerinize sunulan Bakan
lığım 'Bütçe Tasarısıyla öngörülmüş bulunan ek malî 
imkânların tahsisine bağlıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
126 dış temsilciliğimiz toplam 211 binada hizmet 

görmektedir. Devlet malı 119 bina dışındaki 92 bina 
için 1984 Malî Yılında 784 milyon 430 bin Türk Li
rası karşılığı kira ve yan giderler toplamı ödenecek
tir. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi devlet malı bi-

I na adedinin artırılmasına matuf çalışmalarımızı sür
dürmekteyiz. Dış temsilciliklerimizde muhtemel saldı
rılara karşı alınmakta olan güvenlik tedbirleri, devlet 
malı binalarda sürekli ve kalıcı bir biçimde gerçek
leştirilebileceğinden, böylece Hazine yararı da göze
tilmiş olmaktadır. Buna muvazi olarak yurt dışındaki 
devlet personelinin topluca ve güvenliği sağlanmış bir 
düzenleme içerisinde devlet malı binalarda ikâmet et
mesini teminen hazırlanan proje de önümüzdeki 15 
yıl zarfında tamamlanmak üzere 1984 Malî Yılından 
itibaren yürürlüğe, konulacaktır. Bu çerçevede önü
müzdeki malî yılda gerçekleştirilebilecek proje dilimi 
için 2 milyar 140 milyon Türk Lirası ödenek tahsisi 

I önerilmiştir. 
I Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Vaktin darlığı dolayısıyla gerek uluslararası duru-
I mu tahlilde gerek dış politika uygulamamızın izahın

da sadece ana noktalar üzerinde duracağım. 
I Uluslararası alanda dikkatimizi en çok çeken alan-
I 1ar Doğu-Batı ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumdur. 
I Doğu-Batı ilişkilerinde bu aşamada en önemli sorun 
I Avrupa'da orta menzilli füzelerin yerleştirilmesi me-
I selesidir. Bu yıl içerisinde orta menzilli füzelere iliş-
I kin müzakerelerde bir sonuca varılıp varılmaması, 

Doğu-Batı ilişkilerinin geleceği üzerinde belirleyici et-
I kiler icra edecektir. Biz bu müzakerelerde diğer alan-
I larda da olumlu yankıları olabileceğini göz önünde tu-
I tarak yıl sonundan önce hiç değilse bir ara çözüm 
I üzerinde anlaşmaya varılmasını diliyoruz. 
I Cenevre müzakerelerinde en azından bir ara çözüm 
I üzerinde anlaşmaya varılmadığı takdirde, NATO'nun* 
I 1979 tarihli çift veçheli kararında bahse konu orta 
I menzilli füzelerin Avrupa'da konumlandırılması zorun-
I lu olacaktır. 
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının Madrit 
İzleme Toplantısının dengeli bir kapanış belgesiyle 
sonuçlandırılması, Doğu-Batı ilişkilerinde bir derece
ye kadar iyimserliğe yol açan bir gelişme olmuştur. 
Bu sonuç belgesi gereğince toplanacak olan Avrupa 
Silahsızlanma Konferansına önem veriyoruz. Bu Kon
ferans ilk aşamada Atlantik'ten Ural'lara kadar güven 
artırıcı tedbirler üzerinde duracaktır. Konferansa ak
tif bir şekilde katılma hazırlığı içindeyiz. 

Orta Doğu bölgesinde bizi de yakından ilgilendi
ren durum vahametini sürdürmektedir. Orta Doğu so
rununun çözümlenmesi yolunda geçen yıl başlatılan 
girişimlerin hızı kesilmiştir. Bu sorunun temelinde Fi
listin meselesinin bulunduğu konusundaki görüşleri
mizi muhafaza ediyoruz. Filistinlilerin «şelf determi
nasyon»; yani bir devlet kurma hakkını destekliyoruz. 

Lübnan'daki durumu büyük bir kaygıyla izlemek
teyiz. Lübnan'ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve top
rak bütünlüğünün korunması bütün bölgelerin barış 
ve istikrarı için önemlidir. Lübnan'ın bir iç savaşa 
sürüklenmemesi için her türlü gayretin sarfedilmesi 
gerektiğine kani bulunuyoruz. Bu açıdan son ateşkesi 
ve millî uzlaşma çabalarının başlatılmasını memnuni
yetle karşıladık. Lübnan'ın yabancı kuvvetlerin işga
li altında sorunlarını halletmesi hemen hemen imkân
sızdır. Dolayısıyla İsrail kuvvetlerinin ve diğer yaban
cı kuvvetlerin Lübnan'dan çekilmesi gerekmektedir. 

Lübnan Ermeni terörünün önemli merkezlerinden 
biri olmaya devam etmektedir. Lübnan'da devlet oto
ritesinin tesisi bu açıdan da bizim için zaruridir. Lüb
nan'daki durum ile yakından ilgilenmeye devam ede
ceğiz. 

Irak-îran savaşı bölgemizin barış ve istikrarını teh
dide devam etmektedir. Dördüncü yılına girerken bu 
savaşın merdivenleşmesi tehlikesi daha da belirgin ha
le gelmiştir. 'Bu iki komşu ülkeye karşı tarafsızlık si
yasetimizi gütmeye devam edeceğimiz gibi, iki kar
deş ülke arasındaki savaşı durdurmak için bütün im
kânları her zamanki gibi araştıracağız. 

'Bölgemizle ilgili endişe verici diğer bir konu Af
ganistan'daki yabancı işgalinin devamıdır, Afgan mil
leti bu durumu kabul etmemektedir. Beş milyon Af
ganlı ülkesini terkederek komşu ülkelere iltica etmiş
lerdir. Afganistan hudutları içinde de yabancı tahak
küme karşı direnme sürdürülmektedir. Afganistan' 
dan yabancı kuvvetlerin çekilmesini sağlayacak bir 
siyasî çözüm şekli yönünde Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin harcadığı çabaları destekliyoruz. 

Türkiye NATO ittifakı İçinde, bu ittifakın cay* 
dırıcı gücünün ve dayanışmasının kuvvetlendirilme
sine yönelik bir siyaset gütmektedir. NATO içinde 
en fazla işbirliği yaptığımız devletler Birleşik Ame
rika ve Federal Almanya'dır. Birleşik Amerika Hü
kümetiyle ilişkilerimizde anlayış ve yakın 'bir işbir
liği zihniyeti hâkimdir. Birleşik Amerika Hükümeti
nin Türkiye'yle savunma işbirliğini en yüksek düzey
de tutma arzusunu takdirle karşılıyoruz. Bununla 
beraber Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye yapıla
cak askerî yardım konusundaki önerilerinin Kongre
de kısıtlanması yolunda 'beliren eğilimleri de üzün
tüyle karşılıyoruz. Diğer taraftan Birleşik Amerika 
ile savunma işbirliğimizin kapsamının tayininde bu 
işbirliğiyle 'ilgisi olmayan unsurlara yer verilmemesi 
gerektiği inancındayız. 

'Batı Avrupa ülkelerinden bazılarıyla olan ilişkile
rimiz Türkiye'deki iç gelişmelere karşı bu ülkelerin 
takındıkları tutumdan etkilenmektedir. Bu ülkelerin 
NATO dayanışmasını bir tarafa bırakarak içişleri
mize karışmalarını ve buna ek olarak Türkive aley
hindeki propaganda ve faaliyetlere ülkelerinde mü
samaha göstermelerini esefle karşılamaktayız. De
mokrasi 'konusunda Avrupa'da hiçbir ülkenin birbi
rine ders vermemesi gerektiği kanısındayız. 

Türkiye'nin Avrupa Konseyinin temel ilke ve 
prensiplerine bağlı kalma konusundaki dikkat ve 
titizliğinin, 'diğer ülkelere Türkiye hakkında değer 
hükümleri serdetmek yetkisini verdiğini düşünenler 
yanılmaktadırlar. Türkiye demokratik sürece başka 
devletlere veya kuruluşlara yaranmak için değil; fa
kat bu sürece inandığı için bağlı kalmaktadır. 

Türkiye 1983 yılında diş politikasının boyutları
nı genişletmeye devam etmiştir. Arap ve İslam ülke
leriyle olduğu kadar Uzak Doğu ülkeleriyle de iliş
kilerimiz gerek siyasî alanda gerek ekonomik ve kül
türel alanda gittikçe gelişmektedir. Türkiye'nin is
lam. ülkeleri arasında bu kadar sayıldığı," sevildiği 
ve kendisine önem verildiği bir devir olmamıştır. 
Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir devlet olmasının 
bütün İslam dünyası için bir kuvvet unsuru teşkil 
ettiği fikri yaygınlaşmıştır. 

Türkiye geleneksel siyaseti çerçevesinde Sovyet
ler Birliği ve sosyalist ülkelerle de ilişkilerini tat
minkâr <bir düzeyde tutmaya devam etmektedir. Sov
yetler Birliği ile ilişkilerimizin istikrarlı bir iyi kom
şuluk zeminine dayanması, dış politikamızın temel 
amaçlarından birisidir. Özellikle komşularımız olan 
sosyalist Balkan ülkeleriyle- de ilişkilerimiz karşılıklı 
olarak yararlı bir çerçeve içinde inkişaf etmektedir. 
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Kıbrıs sorununda Hükümetimiz, Türkiye'nin Kıb
rıs toplumuna karşı olan vecibelerinin idraki içinde 
tutumunu saptamaktadır. Kıbrıs'ta Türk toplumunun 
tahakküm ve baskı altında yaşadığı devirler çoktan 
geride kalmıştır. Türk toplumu bugün kendi toprak
ları üzerinde, kendi devlet teşkilatıyla birlikte barış 
ve ıgüvenlik içinde özgür olarak yaşamaktadır. Kıb
rıs sorunuyla ilgili diplomatik gelişmeler ne olursa 
olsun bu şekilde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs 
sorununun bu temel unsurunu hiçbir zaman gözden 
uzak tutmamamız gerekir. 

Kıbrıs sorunun Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terinin gözetimi altında toplumlararası müzakereler 
yoluyla barışçı bir çözüme kavuşturulması çabaları
nı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Perez ide Cuellar'ın gayretlerini takdirle 'karşılıyo
ruz. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Başlkanı Denktaş 
son defa Newyork'ta toplumlararası müzakerelere 
yeni bir hız verilmesi için Kipriyanu ile kendisi ara
sında bir doruk toplantısını önermiştir. Kipriyanu' 
nun ne derecede saimimiyetten yoksun olduğunu bizzat 
Ikendi Dışişleri Bakanı ve kendisini destekleyen si
yasî partilerce ortaya çıkartılmasına rağmen, Sayın 
Denktaş'ın yaptığı bu öneri çok anlamlıdır. 

Türk toplumunun iyi niyetinden artık kimse şüp
he edemez. Türk toplumu, Rum toplumu ile eşit 
ve adil bir ortaklık içinde yaşamaya hazır olduğunu 
göstermiştir. Rum toplumu bu ortaklığı reddedebi
lir; fakat o zaman Türik toplumunun kendi mukad
deratını bizzat tayin etmesine hiçbir suretle engel 
olamaz. 

Yunanistan Kıbrıs meselesinde maalesef olumsuz 
bir rol oynamakta, toplumlararası müzakereleri men
fi yolda etkilemektedir. Bu şekilde hareketinin sorum
luluğu kendisine ait olacaktır. 

Yunanistan ile ilişkilerimizde olumlu bir yönde 
gelişme olduğunu söylemek mümkün değildir. Ara
mızdaki siyasî sorunların çözümlenmesi için müza
kerelere yanaşmamaktadırlar. Bu, kendi bilecekleri 
işitir; fakat bu sorunları daha fazla vahamete götü
recek, ilişkileri daha da gerginleştirecek tek taraf
lı tasarrufu veya emrivakilerden behemal kaçınma
ları gerektiğini her zaman kendilerine hatırlatmakta
yız. 

Ülkemiz için en acil sorun, kuşkusuz uluslararası 
terörizmdir. Kendi ülkemizde tedhişi bertaraf etmeyi 
'basardık; fakat bize karşı diğer ülkelerin toprakların
da girişilen terör eylemlerine karşı sadece bizim ted-
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bir almamız yetişmez. Bu terör eylemlerini önlemek, 
o ülkelere ait vazgeçilmez bir görevdir. Bu görevi 
yerine getiren ülkeler vardır. Bunun yanında, kendi
lerine müteveccih olmadıkça başka" ülkelere yönelik 
terörizme karşı müsamaha gösteren ve hatta onlara 
kolaylık sağlayan ülkeler de vardır. 

Ermeni terörizminin 'boyutlarını artırması, Türk 
hedeflerinin yanı sıra başka ülkelerin hedeflerine de 
yönelmesi, terörizmle mücadele gereğinin daha iyi 
anlaşılmasına yol açmıştır. Ermeni tedhişçileri bugün 
artık suçlarını işledikten sonra, eskisi gibi ellerini 
kollarını sallayarak gezememektedirler, Bazıları kati
bece eylemleri sırasında layık oldukları şekilde öl
mektedirler; birçokları yakalanmaktadır. Bu tepki
nin daha da gelişmesi ve Ermeni terörizmine karşı 
etkin bir uluslararası işbirliğinin oluşturulması için 
elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. 

Bunun yanında, yabancı ülkelerde görevli memur
larımızın ve vatandaşlarımızın korunması için, malî 
imkânların elverdiği ölçüde süratli önlemler alıyo
ruz. Şu hususu gururla belirtmek isterim ki, Dışişleri 
Bakanlığımızın mensuplarından hiçbiri, Ermeni te
rörizmi karşısında cesaretini, azmini, vazife şuur ve 
sevgisini kaybetmemiştir («Bravo» sesleri ve alkış
lar) Lizbon'daki saldırı sırasında Büyükelçiliğimiz 
mensuplarının kahramanca davranışları, bunun en 
güzel örneklerinden biridir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Gerek ikili, gerek uluslararası planda yürütülen 

dış ekonomik politikamızda Türk ihraç ürünlerine 
geleneksel pazarların ötesinde yeni pazarlar bulma
ya, ihracat ürünlerimizi çeşitlendirmeye, Türkiye'nin 
teknolojik birikimini ve teşebbüs gücünü yurt dışına 
yaymaya çaba sarfetdilmiştir. Sanayileşmiş ülkeler
deki durgunluğun genelde devam ettiği bir dönemde, 
ülkemizin dış ticareti büyüme eğilimini korumuş, 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz gelişmesini sür
dürmüştür. Dış ekonomik ilişkilerimizde giderek daha 
önemli bir yer işgal etmekte olan Ortadoğu ve İslam 
ülkeleri, 1983 yılında ihracatımızın açısından kısmen 
olumsuz bir ortam içine girmiştir. Buna mukabil 
bazı sanayi ülkelerinin durgunluk ve daralma döne
mini yavaş yavaş geride bırakmaya başlamaları, bu 
ülkelere yönelik ihracatımızın gelişme seyri üzerinde 
de olumlu etkilerini hissettirmektedir. Nitekim, bu 
yılın ilk altı ayında OECD ülkelerine yönelik ihra
catımız, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
20'lik bir artış göstermiş ve 1 milyar 300 milyon do
lara ulaşmıştır. 



Danışma Meclisi B : 175 1 1 . 1 0 . 1 9 8 3 0 : 2 

Kliring sisteminden serbest dövizle ödemeler sis
temine geçtiğimiz Doğu Avrupa ülkelerine yönelik 
ihracatımızda ise, bu yılın ilk yarısı itibariyle belirli 
bir duraklama eğilimi gözlenmektedir. Ancak, yeni 
bir sisteme intibak devresinin yarattığı güçlüklerle 
bağladığımız bu eğilimin, karşılıklı temas ve ziyaret
lerle hız kazanan ekonomik diyalog çerçevesinde kı
sa bir süre zarfında ortadan kalkacağı ve ticarî mü
badelelerimizin hacminin büyüyeceği umudunu ta
şıyoruz. 

Burada özellikle belirtmek isterim ki, ihracatımı
zın geliştirilmesine matuf çabalarımız sürdürülürken, 
hiçbir bölge veya ülke tefriki yapılmamakta, bütün 
imkânların akılcı bir yaklaşımla değerlendirilmesi
ne çalışılmaktadır. Nitekim, Uzakdoğu ve Asya ül
keleriyle ekonomik ilişkilerimiz önemli ölçüde art
maktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilişkilerimiz, ha
ilen siyasî sebeplerle dondurulmuş bulunmaktadır. 
Bugünkü aşamada, Toplulukla aramızdaki sorunları 
şöylece özetlemek mümkündür : 

Haziran 1981'de parafe edilerek aynı yılın Kasım 
ayında imzalanması kararlaştırılmış bulunan 600 mil
yon Avrupa Hesap Birimlik Dördüncü Malî Protokol, 
Komisyon tarafından hâlâ Konseye sunulmamıştır. 
Protokole işlerlik kazandırılmasına matuf sürekli gi
rişimlerimizden bugüne değin bir netice sağlanama
mıştır. Ortaklık Konseyinin Haziran 1980'deki top
lantısında karara bağlanan ve Topluluğun ülkemize 
ekonomik ve teknik işbirliği çerçevesinde vermeyi 
kararlaştırdığı 75 milyar Avrupa Hesap Birimlik hibe 

/ yardımından 29 milyon Avrupa Hesap Birimlik bir 
bölümü bazı Topluluk üyelerinin siyası gerekçelerle 
olumsuz tutum takınmaları yüzünden henüz sağlana
mamıştır. 

Yunanistan'ın Avrupa Topluluklarına katılmasın
dan sonra, bu ülke ile Türkiye'nin AET ile ortaklığı 
çerçevesindeki ilişkilerini düzenleyecek Uyum An
laşması Yunanistan'ın tutumu yüzünden henüz akt-
olunamamıştır. 

Toplulukla, halen pamuk ipliği ve konfeksiyon 
mamulleri, teknik alandaki sorunlarımızın başlıcala-
rını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, Topluluk, teks
til mamulleri ihracatımıza 1974'den başlayarak, ön
ce ikili planda, bilahara da Topluluk çapında tek 
yanlı kısıtlamalar koyagelmiştir. Tekstil endüstrisin
de Avrupa'yı saran bunalımın şiddetlenmesi üzerine 
de Topluluk, 1982'de bu kısıtlayıcı önlemleri yaygın-

laştırmıştır. Ülkemizin sanayi alanında en fazla ih
racat potansiyeline ve rekabet şansına sahip olduğu 
tekstil sektörü itibariyle, Toplulukla aramızdaki so
runlar halen iki kategoride mütalaa olunabilir. Bun
lardan pamuk ipliğine ilişkin olan, Katma Protoko
lün 24 üncü maddesine aykırı olmasına rağmen, 
30 Temmuz 1982 tarihli bir kısıtlama anlaşması ile 
şimdilik çözümlenmişse de, bu anlaşmayı 1983 yılı 
bakımından geçerli kılacak tutanak Fransa'nın engel
lemelerinden ötürü Komisyonca imzalanamamaktadır. 
Buna mukabil Komisyon, pota artırımı hariç, fiiliyat
ta anlaşmanın gereklerini yerine getirmekte ve uygu
lama karşılıklı olarak sürdürülmektedir. 

Tekstil sektörü itibariyle ikinci meseleli kategoriyi 
teşkil eden konfeksiyon alanında ise henüz anlaşmaya 
varılabilmiş değildir. Topluluk, sekiz grubu kapsaya
cak bir kısıtlama anlaşmasını yapılmasını istemekte
dir. Bu sektördeki imalatçı temsilcileriyle, Komisyon 
arasında Ekim 1982'den beri sürdürülen görüşmeler 
henüz bir sonuca ulaşamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız yabancı ülke

lerde yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımızın ihtiyaç duy
dukları konsolosluk hizmetleri ve diğer sosyal hizmet
ler 49 başkonsolosluğumuzca sağlanmaktadır. 1983 
yılında Alman ekonomisinde resesyondan çıkış belir
tileri başlamış olmakla beraber, devam eden düşük 
konjonktör dolayısıyla bu ülkede bulunan vatandaş
larımız arasındaki işsiz sayısı artmıştır. Geçen yıl va
tandaşlarımıza karşı Alman kamuoyunun bir kesi
minde beliren olumsuz tutum, malumunuzdur. Fede
ral Alman makamlarının bu yıl her seviyede almış 
oldukları tedbirlerle bu havayı izale için yoğun bir 
çaba içine girdiklerini müşahade etmekten memnu
nuz. Yabancı işçilerin geri dönmelerini teşvik ama
cıyla hazırlanan Tasarı, işçilerimizin geriye dönüşle
ri için zorlama getirmemektedir. Ancak, bilhassa 
emekliliği çok yaklaşmış vatandaşlarımızın birtakım 
peşin ödeme vaatlarına kanarak, tüm sosyal hakları
nı elde etmeden ülkemize geri dönmemeleri gerekir. 
Bu hususun vatandaşlarımıza duyurulması için aza
mi çabayı harcamaktayız. Bu arada, hazırlanmakta 
olan yeni Yabancılar Yasa Tasarısında öngörülen kı
sıtlayıcı hükümlerle ilgili görüşlerimiz muhataplarımı
za her vesileyle ifade edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Uluslararası gelişmelere Hükümetimizin bakış açı

sı ve muhtelif veçhileleriyle ortaya koymama ve dış 
siyasetimizin 1983'ün son çeyreğine girdiğimiz şu 
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günlere kadarki, yaklaşık 1 yıllık tatbikatına açıkla
maya matuf maruzatımı burada bitiriyorum. Bazı ko
nulara belk icap ettikleri kadar ayrıntılı olarak doku
namadım; ancak sorduğunuz sorulara vereceğim ce
vaplarla bu noksanının telafisinin mümkün olabile
ceği ümidindeyim. 

Millî beraberlik ve dayanışmasını yeniden kura
rak, dış politikamızın etkin ve tutarü boyutlarda ida
mesi ortamını da hazırlamış olan milletimiz, büyük 
ekseriyetiyle onayladığı 1982 Anayasasının ilk parla
mentosunu da yakında hür iradesi ve tercihi ile kur
ma aşamasına ulaşmıştır. Önümüzdeki devrede istik
rar ve güven içerisinde ilerlememiz, bazı devletler ve 
kuruluşlarla münasebetlerimiz arız olan ve Türkiye' 
nin gelişme yönünün yanlış teşhisinden kaynaklanan 
meselelerin ortadan kalkmalarını kolaylaştıracaktır. 
Başta, «Yurta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesi olmak üze
re, Atatürk tarafından belirlenen prensiplere uygun 
millî dış politikamız, bundan böyle de aynı dinamiz
min ve kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir. 

Bakanlığın Bütçesini Yüksek Heyetinizin takdir ve 
tensiplerine arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 1984 Malî Yılı Dışişleri Bakanlığı 

Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış 
bulunmaktadır. 

Soru sormak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Sayın Yolga, Sayın Azgur, Sayın Uyguner, Sayın 
Hamitoğulları, Sayın Alpaslan, Sayın Tan... 

Başka soru sormak isteyen olmadığına göre kayıt 
işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Yolga. 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

beni konuşmak için ismimi yazdırdığımda, aslında 
çok muayyen bir meselenin üstünde konuşmak isti
yordum. 

Şimdi, normal tatbikatın sonucu olarak bu soru 
sorma hususu son söz konuşması haline geldi. Kaldı 
ki, maruzatımı da yakından ilgilendiren konuda bir 
de Sayın Bakandan bir sualim olacaktı. Binaenaleyh, 
eğer müsaade buyurulursa, ben konuşmamı soru ola
rak yapayım, soru başlığı altında yapayım; yalnız 
biraz uzun olmasına müsaade buyurulsun. 

BAŞKAN — Sayın Yolga, yani son konuşmadan, 
son sözden vazgeçiyorsunuz; fakat konuşmanızı so
ru biçiminde yapmak istiyorsunuz?.. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Evet Sayın Baş
kanım; yalnız biraz uzun olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim; Başkanlıkça uygun 
görülmüştür. Zaten bugün sorulan soruların da pek 
kısa olduğu da söylenemez; 10 dakikayı ihtiva eden 
soru da soruldu. Sayın Yolga, o zaman sizi de son sı
raya yazıyorum. 

Efendim, soru sormak isteyen üyelerin adlarını 
okuyorum : Sayın Azgur, Sayın Hamitoğulları, Sa
yın Uyguner, Sayın Alpaslan, Sayın Tan, Sayın Yolga 
ve Sayın Gözübüyük. Yalnız, Sayın Yolga hariç, 
(Çünkü son söz sahibi idi) diğer arkadaşlarımızın sa
dece soru sormalarını, özellikle Başkanlık Divanı is
tirham etmektedir. 

Sayın Bakan, sorulara tek tek mi cevap vereceksi
niz; yoksa bütün sorular sorulsun, hepsine birden mi 
cefap vermeyi arzu edersiniz?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — 
Sayın Başkan, tek tek cevap vermeyi tercih ederim 
efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, yazılı da cevap vere
bilirsiniz. Sözlü veya yazılı; artık bu husus takdirini
ze bağlı. 

Sayın Azgur, buyurun efendim. 
FUAT AZGUR — Sayın Başkan, çok teşekkür 

ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs meselesi, taraflar arasında artık bir sağır-

larr diyaloguna dönmüş bulunmaktadır. Rum tarafı, 
Kuzey Kıbrıs'ın Türk halkında bir bezginlik ve eko
nomik sıkıntı yaratmak için türlü tertipler almak
ta,] ihtilafın sürüncemede kalmasında fayda ummak-
taj meseleyi milletlerarası müzakerelere çekerek çık
maza sokmak için türlü entrikalar çevirmekte; kısa
ca, anlaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bu durumda, Kıbrıs Türk Federe Meclisinin 17 
Haziran 1983 tarihinde kabul ettiği ve Kıbrıs Türk 
halkının kendi kaderini tayin hakkını tespit eden ka
rarın uygulanmasını geciktirmekten Türk toplumu za
rar görmemekte midir?. 

Atatürk Türkiye'sinde istiklalini ilan eden Hatay'da 
olduğu gibi, meseleyi bir an evvel kesin çözüme ka
vuşturmakta büyük yarar yok mudur?.. 

Federe Meclisin aldığı mezkûr kararı süratle uy
gulamaya koymak konusunda, acaba Hariciyemiz ne 
düşünmektedir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Azgur< 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — Sa
yın Başkan; zannediyorum ki, konuşmamda Kıbrıs 
meselesinin özüyle ilgili önemli bir noktayı belirttim. 
Kıbrıs meselesinin özü bugün çözümlenmiş durum
dadır. Kıbrıs Türk Toplumu kendi toprakları üze
rinde, kendi Devletiyle, kendi Devlet teşkilatıyla öz
gür olarak yaşamaktadır ve «Kıbrıs meselesinin dip
lomatik gelişmeleri ne olursa olsun, bu gerçek de
ğişmeyecektir.» dedim. Dolayısıyla, Kıbrıs meselesi
nin uzamasının, Türk Toplumu bakımından bir zararı 
olacağına inanmıyorum. 

Şimdiye kadar Kıbrıs meselesini uluslararası fo
rumlara çekmek için sarfedilen çabalar da başarılı 
olmamıştır. Her zaman yaptıkları gibi, olsa olsa Bir
leşmiş Milletler'e gitmişlerdir. 'Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda da her zaman elde edilen kararı elde 
etmişlerdir. 'Birleşmiş Milletler'in uygulanmamış bin
lerce kararı vardır; Kıbrıs meselesi hakkındaki karar
ları da bunlardan biridir. Onun için retorikle gerçeği 
birbirinden ayırmaya devam etmemizde yarar görü
yorum. 

Kıbrıs Türk Federe Millet Meclisinin kabul ettiği 
kararı Hükümetimizin anlayışla karşıladığını, biz za
manında belirtmiştik ve bugün konuşmamda da belirt
tiğim gibi, Türk Toplumu iyi niyetle, Rum Toplumu ile 
adil ve eşit bir ortaklık peşindedir; fakat bu ortaklığı 
Rum Toplumu istemezse, Türk Toplumu elbette ki 
kendi mukadderatını bizzat kendisi tayin edecektir ve 
buna kimse engel olamayacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 

Sayın Başkanım; kısa ve tek soru arz edeceğim. 
Suriye'de toprakları bulunan, taşınır ve taşınmaz 

hakları olan vatandaşlarımızın bu haklarını almak yö
nünde yıllardır süren sonuçsuz gayretlerle; geçen ve 
evvelki yallarda Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından 
da bu konuda söylenenlere rağmen, bugüne kadar 
herhangi bir sonuç elde edilememiştir, 

Suriye'de alacakları olan vatandaşlarımızın bu 
haklarını alma yönündeki gayretler bugün hangi aşa
mada bulunmaktadır, neden olumlu bir sonuç alın
mamaktadır; olumlu sonucu almayı engelleyecek fak
törleri aşmak yönünde Değerli Dışişleri Bakanlığımız 
ne yapmaktadır, neyi yapmak gerekmektedir?.. O ko
nudaki çalışmalar ve durum hakkında bilgi istirham 
edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

ı BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
I lan. 
I Sayın Bakan, buyurun efendim. 
I DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — Sa-
1 yın Başkan, kısaca cevap vereyim : Bu konuda Dışiş-
I leri Bakanlığı elinden geleni yapmıştır. Suriye ile ara-
I mızda bir de protokol imzalanmıştır; fakat protokö-
I 1ün yürürlüğe girmesi bakımından muamelelerin te-
I kemmül etmesini bekliyoruz. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın Uyguner, buyurun. 

M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan; ben de 
I aynı konuda bir soru tevcih edecektim; Sayın Bakan 
I cevaplandırdılar. Bu itibarla soru tevcih etmekten 
I vazgeçtim. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. O Heyette zatıâliniz de 
I vardınız; bendeniz biliyorum. Suriye ile Türkiye ara-
I sındaki taşınmaz mallara ilişkin çalışmalarda Sayın 
I Uyguner'in de büyük hizmetleri olmuştur efendim, 

I Sayın Alpaslan, buyurun. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Başkan; 

I Türkiye'deki terör ve silaih kaçakçılığının bazı dış 
I kaynaklardan desteklendiği bilinmektedir ve elimizde 
I buna ait deliller olduğu açıklanmıştır.' Bu devletler 
I nezdinde herhangi bir teşebbüs yapılmış mıdır; ne 
I sonuç alınmıştır?.. 
I İkinci sorum : Türk-İsrail ilişkileri, indirilebilecek 

en asgarî düzeye indirilmiştir. Bu bize ne yarar sağ-
I lamıştır; mahzur yaratmış mıdır?.. 
I Üçüncü sorum : Çok kıymetli Dışişleri Bakanımız 
I konuşmalarında izahat vermekle beraber, Ermeni terö-
I rü henüz son bulmamıştır; planlarının olduğunu öğre-
I niyoruz. Bu durumda, gönül rahatlığıyla dış ülkeler

de görev yapan çok kıymetli diplomatlarımızın güven-
I liginin sağlandığım söyleyebilir miyiz?.. Bu sorumu 

sormaktaki sebep, Danışma Meclisinin, bütçe ola
naklarını sağlayabileceği hususundan kaynaklanmakta
dır. 

I Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

I Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANİ İLTER TÜRKMEN — Ül

kemizdeki terör eylemlerinin dış ülkelerden, dış ör-
I gütlerden yardım ve destek aldığını hepimiz biliyo

ruz. Bu kaynakların hangileri olduğunu da, kısmen 
teşhis etmek imkânı olmuştur. Elbette ki, bu konu-

I da teşebbüslerimiz olmuştur, Birçok hükümetlerin bu 
| konuda dikkatini çekmiş bulunuyoruz; fakat Sayın Al-
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paslan da takdir ederler ki, bu konuda, herhangi bir 
devleti parmakla göstermekte yarar yoktur. Dış po
litikamızda dengeli bir şekilde davranmak mecburi
yetindeyiz. Devamlı düşman veya devamlı dostumuz 
yoktur, bütün devletlerle siyasî konjonktüre göre iliş
kilerimizi ayarlamak zorunluluğundayız. 

Türk-lsrail ilişkileri, Sayın Alpaslan'ın belirttiği gi
bi, gayet düşük bir düzeydedir. Bunun bu şekilde tu
tulmasında sayılamayacak kadar yarar vardır. Bildi
ğiniz gibi, bütün Arap ve islam ülkeleri, İsrail'le bu
günkü ilişkilerimize dahi kuvvetle itiraz etmektedirler. 
Bunları, bu aşamaya, bu düzeye indirmiş olmamı
zın herhangi bir sakıncasını da görmüş değiliz. Tür
kiye İsrail'e karşı değildir. İsrail'in toprak bütünlü
ğünün ve güvenliğinin 1967 hudutları çerçevesinde ko
runması gerektiğini her zaman belirtmiştir. Daima 
Birleşmiş Milletlerde belirttiğimiz gibi Ortadoğuda bü
tün devletlerin karşılıklı olarak tanınmış ve güve
nilir hudutlar içinde yaşama hakları vardır, İsrail de 
buna dahildir. Dolayısı ile bizim politikamızı İsrail 
aleyhtarı bir politika olarak yorumlamak da mum
un değildir; fakat İsrail'in bugünkü saldırgan ve uz
laşmaz politikasını tasvip etmemiz de keza mümkün 
değildir. 

Ermeni terörünün son bulması söz konusu değil
dir. Ermeni terörü devam etmektedir, örgütler faa
liyetlerine devam etmektedirler, birçok tedhişçi henüz 
yakalanamamıştır. Bir ülkede sıkıntıya uğradıkları za
man başka bir ülkeye geçmekte ve faaliyetlerini ora
da sürdürmektedirler;. fakat biz dışarıdaki memurla
rımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için 
elimizden gelen her türlü tedbiri alırken hiçbir zaman 
mutlak bir güvenlik olmadığı bilinci içindeyiz. Buna 
hiçbir devlet muvaffak olamamıştır; fakat bize dü
şen görev, makul olan ve.aynı zamanda malî imkân
larımızın kaldırabileceği azamî tedbirleri almaktır. 
Biz bu uğurda gayret sarf ediyoruz. Bazı sıkıntıları
mız vardır, malî sıkıntılarımız vardır, burada belirt
mek isterim. Bütçemize ödenek konmuştur; fakat bu 
ödenekler serbest bırakılmamıştır. Bu yüzden güven
lik tedbirlerimizin uygulanmasında da ciddî sıkıntı
larla karşı karşıyayız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tan, buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkanım; üyesi bu

lunduğumuz uluslararası kuruluşlarda üyeliğimizin ge
rektirdiği aidat yükümlülüğü düzenli olarak yerine 
getirilebilmekte midir? Getirilemiyorsa faiz yükünün 
boyutları konusunda kabaca bir fikir edinebilir miyiz?. 

Teşekkür ederim. 

i BAŞKAN —r Teşekkür ederim Sayın Tan. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — 

I Efendim, maalesef bu aidat yükümlülüğümüzü za-
I manında yerine getiremiyoruz. Maliye bize verdiği 
I zaman biz de bu kuruluşlara ödüyoruz. Bunların faiz 

yükü hakkında yazılı olarak bilgi sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

I Sayın Yolga, buyurun efendim, uzun sorunuz var
dı. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
I Yüce Meclisin değerli üyeleri; değerli Dışişleri Baka

nımız ve Dışişleri Bakanlığının değerli, aziz, meslek-
I taş arkadaşlarım; demin de arz ettiğim gibi ben sa

dece Türk - Yunan münasebetlerinin bir veçhesine 
I yani, Ege sorunları ve o sorunlar bakımından deniz 
I hukukunun durumu ile ilgili veçhesine değinmek is-
I tiyorum. 

Yunan Başbakanı Bay Papandreu Ege konusu 
her ön plana geldiğinde, her bahsi geçtiğinde daima 

I bir sloganla mukabele eder; «Biz ne kimseden bir 
I şey isteriz, ne de kimseye bir şey veririz» derler. 

Sayın Başkanım; bu sözler ilk bakışta durumu, 
konuyu bilmeyenler için aldatıcı olabilecek nitelik
tedir. Ben şunu ilave ediyorum; pek iyi bulunmuş 
bir propaganda sloganıdır; çünkü kimseden bir şey 

I istemeyiz diyen insan barışçı bir insandır. «Kimseye 
bir şey vermiyoruz» diyen adam da normal, memle
ketinin tabiî haklarını koruyan bir Devlet adamıdır. 

I Dolayısıyla bunlar aldatıcı bir propaganda sözü olu
yor. Halbuki durum gerçekte tamamıyla değişiktir ve 
o konuda, o durumun gerçeği konusunda ben genel
likle, asıl mevzuum o değil fakat genellikle dünya 
kamuoyunun aydınlatılması gereğine inanıyorum; 
çünkü Bay Papandreu kimseye bir karışını dahi ver
meyeceğini beyan ettiği Yunan hakları ile şunu kas-

I tediyor. Bir defa mevzuumuz değil, Helen toprağı 
saydığı Kıbrıs Adasının tamamı, fakat asıl konumuz 
bakımından Ege Denizinde karasularımıza kadar bü
tün kıta sahanlığını kastediyor ve Ege Denizinin ha
va sahasını kastediyor. Ayrıca adaların muahedelere 

I aykırı olarak silahlandırılması da bu «Vazgeçilmez», 
dediği Yunan hakları arasına eklenmiştir. 

Sayın Başkanım, bütün bunlar mevcut ahdî hü-
I kümler ve deniz hukuku kural ve ilkeleri muvacehe

sinde tutarsız Yunan iddialarıdır. Ege Denizinde 
Türkiye'nin milletlerarası hukuka dayanan sarih hak-

I lan vardır; fakat Yunan Başbakanı bu karşılıklı hak-
I 1ar üzerinde konuşmayı dahi kabul etmiyor; çünkü 
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arz ettiğim gibi «Biz kimseye bir karış bir şey ver
meyiz» iddiasındadır. Dolayısıyla Türkiye ile müza
kereleri kesmiştir, Sayın Bakanımız da haklı olarak 
Yunanistan'ın o tutumundan demin şikâyet ettiler; 
fakat Yunan Başbakanı, ona mukabil bize kabul et
tirdiği moratoryumlarla hava sahası ve silahlandırma 
konularnıdaki fiilî durumları zaman içinde yerleşmiş 
hale getirmek ve gerek bu konularda, gerekse kıta 
sahanlığı bakımından Türkiye'nin haklarını tabiri 
caizse, tamamıyla yerinde olmayan bir tabir, zaman 
aşımına uğratmak yahut zaman erozyonuna uğrat
mak taktiğini güdüyor. 

Şimdi Yunanistan'ın, özellikle Yunan Başbakanı
nın bu tutumu katı, fakat açıktır ve propaganda ba
kımından da arz ettiğim şekilde ayarlanmış, ifade 
edilmiştir. 

Türkiye bakımından durum nedir; asıl onun üze
rinde durmak istiyorum. 

Sayın Başkanım, Dışişleri Bakanlığındaki değerli 
arkadaşlarım, başlarında Sayın ve çok değerli Mes
lektaşım İlter Türkmen olmak üzere beni mazur gör
sünler; Türkiye bakımından, biz bir zamandan beri, 
bir süreden beri biraz suskunluk ve tutukluk içinde
yiz. Artık Ege Denizinden, Eğedeki haklarımızdan 
bahsetmiyoruz. Bunun iki sebebi olduğunu düşünü
yorum, yahut hiç olmazsa zannediyorum: 

Birisi; karşı taraf sizinle müzakereyi kesmiş ol
duğuna göre artık Eğeden bahsetmeye fırsat olmu
yor yahut ihtiyaç olmuyor. 

ikincisi, asıl mühim sebep; Sayın Başkanım asıl 
onun üzerinde durmak için söz istedim. İkincisi; de
niz hukuku bakımından demin arz ettim, Türkiye'nin 
sarih hakları vardır; fakat bu hukuk noktası geçen 
sene bir bakıma bir engele- çarptı ve orada durdu. 
Şunu kastediyorum; Birleşmiş Milletlerin Üçüncü 
Deniz Hukuku Konferansı 11 sene çalıştıktan sonra 
geçen sene aralık ayının 10'unda Jamaika'da Mon-
tegü'de imza edilen bir sözleşme ile sona erdi. Biz 
bu sözleşmeyi imza etmedik, hatta imza etmeme ko
nusundaki tutumumuzu o dereceye vardırdık ki, Kon
feransın son senedini, akt finalini dahi imza etmek 
istemedik. Aslında akt final bir akt de presince nite
liğindedir, hiçbir şey angaje etmez, imza etmedik. 
Türkiye'nin bu tutumu neden ileri geliyordu? Bir 
defa hemen şunu arz edeyim ki, yanlış bir intiba 
doğmasın, bu tutumun yerinde olduğuna kaniim; fa
kat sebebi, gereği gibi aydınlatılmadığı için yanlış 
intihalara yol açtı, onu biraz tahlil edeceğim. 

I Şimdi, sözleşmeyi imza etmedik, sebebi hemen 
arz edeyim şudur : 

Sözleşmenin 3 üncü maddesinde karasuları için 
12 mile kadar gitme hakkı devletlerin herbirine ta-

I nınmıştır. Bu hüküm ifadesi itibariyle, zaten sözleş
menin bütün hükümleri umumî ifade ile yazılmıştır, 
umumî niteliktedir. Binaenaleyh, öyle sanılır ki; ka
rasularını Yunanistan istediği anda derhal 12 mile 
çıkarabilecektir. Fakat, kesinlikle ve samimî kanaat
le arz ediyorum, katiyen böyle değildir, Yunanistan 

I hukuken de, bir defa fiilî tarafını bir tarafa bırakı-
I yorum, Türkiye hiçbir zaman buna müsaade etme-
I yecektir ve şahsen bunu sayısız defalar kendime düş

tüğü ölçüde beyan etmişimdir, Devlet adamlarımız, 
I benden daha büyük salahiyetle, yetki ile beyan et

mişlerdir, Türkiye buna katiyen müsaade etmeyecek-
I tir; fakat hukuken de o maddenin umumî yazılışı -
j nın arkasında pek çok argümanlarımız vardır, o 

madde mutlak değildir; mutlak olarak uygulanamaz; 
fakat buna rağmen Hükümetimiz, tekrar ediyorum, 
isabetli bulduğum bir kararla neden imza etmedi 
Sözleşmeyi?.. Yunanlıları hepimiz biliyoruz, Kıbrıs 
konusunda bir anlaşma imza ederler, ertesi gün yırt
maya çalışırlar. Ortada birtakım milletlerarası ku
rallar vardır, onu tamamıyla tersine tefsir ederler, 

I tek taraflı (Her zaman tekrar ettiğim bir terimdir) 
hak anlayışı içindedirler. Hiçbir şey vermek istemez
ler, herşeyi almak isterler. 

Dolayısıyla o Sözleşmenin o maddesini de kendi-
I lerine has şekilde değerlendirmeleri, yanlış bir hare

kette bulunmaları ihtimali olurdu; o ihtimal vahim 
bir ihtimal olurdu; çünkü o takdirde Ege Denizinde 

I Lozan dengesi kökünden bozulmuş olacaktı, Ege De
nizi tamamıyla Yunan gölü haline gelmiş olacaktı. 
Deniz ve hava ulaşımı bakımından, iktisadî menfaat
lerdiniz bakımından ve daha da önemlisi savunma
mız, emniyetimiz balkımından Tünkiye için gayri ka-

I bili tahammül, çekilmesi, kabul edilmesi imkânsız 
bir durum olacaktı. Dolayısıyla böyle bir durumun 

I ortaya çıkmaması için Türk Hükümeti yerinde bir 
I kararla «Ben bu Sözleşmeyi imza etmiyorum ki, bu 
I gibi vahim, hiçbirimizin temenni etmediğimiz ihti-
I maller ortaya çıkmasın.» 

1 Benim asıl bugünkü durumla ilgili olarak gördü
ğüm bir sonucu oldu. Sözleşmeyi imza etmeyen Dev
let, artık o sözleşmeden hiç bahsetmiyor. Saniyen, 
maalesef Sözleşmenin imza edilmemesi kararı sıra
sında birtakım benim talihsiz bulduğum beyanlar ol-

I du. Sanki Sözleşme tümüyle Türkiye'nin aleyhinde, 
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mahvolmuş Türkiye, hiçbir hukukî çaresi, müra-
caatgâhı yok hukuk açısından, dolayısıyla bu Söz
leşmeyi kesinlikle reddetti ve adını dahi anmak iste
miyor. Beyanlardan bu intiba çıkıyor. 

Sonra mülhem olduğunu bildiğim Sayın Bakanın 
da bildiği, bir gazetede bir yazı yazdırıldı. Bütün ar
kadaşlarımı tenzih ederim, bir bir yazı yazdırıldı ve 
orada da aynı kanaat yayıldı. Hatta o derece ki bu 
Meclisteki görevim esnasında birkaç arkadaşım ba
na «Şu Deniz Hukuku Konferansı da çok kötü bit
ti, aleyhimize bir sözleşmeyle sonuç buldu» demiş
lerdir. Sayın arkadaşlarım, gerçek bu değildir. 

Sayın Başkanım, izin verirseniz, gerçekten vakit 
bakımından biraz müsamahanızı rica edeceğim, su-
iistimal etmeyeceğimi vaadediyorum. 

Türkiye bakımından belki rahatlıkla hayati diye 
tavsif edilebilecek Sözleşme konusunda kısa bir de
ğerlendirme yapayım. Sözleşmenin gerçekte Türkiye 
lehine getirdiği değerli hükümler vardır. Eski huku
kî duruma, 1958 Sözleşmelerine nispetle çok değerli 
ilerlemeler kaydedilmiştir ve bunda Türkiye Heyet
lerinin (Şahsımı kasdetmiyorum, Sayın Bakanımız 
da Heyet Başkanlığı yapmıştır, çok değerli arkadaş
larımız o Heyetlerde çalışmışlardır) himmetinin payı 
vardır. 

Anlaşmanın doğrudan doğruya bizi ilgilendiren 
ve lehimize olan hükümlerini kısaca sayıyorum : 

Boğazlar konusunda Montreux rejiminin memle
ketimiz için değeri malumdur, Sözleşme Montreux 
rejimini ve benzeri sözleşmeyle kurulmuş rejimleri 
kendi getirdiği ve aslında kıyı devletinin aleyhine 
olan hükümleri dışında tutmuş, istisna etmiştir. 

Kıta sahanlığının tanımı konusunda 1958 siste
minde derinlik ve işletilebilirlik vardı, şimdi doğal 
uzantı esas alınmıştır, mesafe ikinci derecede yer 
alıyor ve Divan da aynı değerlendirmeyi yapmıştır, 
Eğede doğal uzantı lehimizedir. 

Sayın Başkanım şunu arz edeyim, belki baştan 
söylemem gerekirdi. Maruzatım maalesef birtakım 
teknik kavramlar kullanmaya beni mecbur ediyor; 
onları arkadaşlara arz etmeye maalesef imkân yok
tur; fakat Bakanlıktaki arkadaşlarım gayet rahatlıkla 
ne kasdettiğimi bileceklerdir. Ben bu işin tarihçesi 
bakımından arz ediyorum. 

Sınırlandırma konusunda 1958'de eşit mesafe sis
temine ağırlık verilmişti, sonra 1969'da Milletlerara
sı Adalet Divanının bir kararı oldu, eşit mesafe equi-
dislance sistemini kesinlikle mahkûm etti, «Bu bir 
hukuk kuralı değildir, faydalı olduğu yerde kullanı

lır, olmadığı yerde kullanılmaz, adaletsiz sonuç do
ğurduğu yerde kullanılmaz» dedi. Biz Adalet Diva
nının (bu tamamıyla haklı olan görüşünü benimsedik, 
Yunan heyeti equidislance için çalıştı, 11 sene sü
reyle 1971'den 1981'e kadar iki heyetin ve onların 
başını çektiği grupların mücadelesi «Equidislance mi 
olsun «equite mi olsun» diye geçti; çünkü Divan hak
ça ilkelerin esas olmasını istiyordu. 

Netice itibariyle bu çok önemli, pratik de en 
önemli; çünkü sınırdır hakların muhtevasını, şümu
lünü tayin eden. Bu sınırlandırma konusunda Sözleş
mede tamamıyla lehimize hüküm vardır. Sınırlandır» 
ma bir defa anlaşma ile olacaktır, olumlu hüküm; 
yani tek taraflı yapılamaz Yunanlıların bir zaman 
teşebbüs ettikleri gibi. Saniyen «Hakkaniyetli bir so
nuç vermelidir» dendi. 

Bir de Divan statüsünün 38 inci maddesine bir 
atıf var ki, onun da (Ben bunu tam kanaatimle söy
lüyorum) pratikte sonucu, mahkeme kararlarının ge
çerli olmasıdır bizim meselemizde ve o mahkeme ka
rarları tamamiyle lehimizedir. 

Genellikle nısfet ilkesi, hakkaniyet ilkesi bu Söz
leşmenin getirdiği büyük yenilik oldu. 

Zorunlu yargı konusu vardı. Şöyle müşahhas bir 
şeyle hatırlatayım^ Yunanlılar bizi tek taraflı olarak 
Milletlerarası Adalet Divanı önüne sürüklemeye ça
lıştılar Ege meselesinde, biz siyasî müzakereyi tercih 
ediyorduk ve hayli uğraştık; diyebilirim güçlüklerle 
karşılaşmışızdır, herhalûkârda endişeli bir durum var
dı.. Şimdi bu Sözleşme sınırlandırma konularında zo
runlu yargıyı bertaraf ediyor. Bu önemli kazançlar
dan birisi oldu. 

Yarı kapalı denizler kavramı bu Sözleşmeye ben
den önceki Türk Heyetindeki arkadaşların himme
tiyle girmiştir ve Ege Denizi yarı kapalı bir deniz 
olduğuna göre, Ege Denizinde bir özellik olduğu, 
yeni bir bölümün deniz hukukuna girmesiyle de ka
nıtlanmıştır. Gerçi bölüm toizim için istediğimiz şekil
de tam tatminkâr değildir; fakat bir değeri vardır. 

Sözleşmenin genel hükümleri arasında iyi niyet 
ve hakkın suiistimali için ayrı bir madde sevk edil
miştir. 

Sözleşmede mevcut olmaması^ yine keza eski he
yetlerimizin bir başarısı olan aşifel suları konusu var
dı. Yunanlılar bütün Ege Denizini Yunan içsuları 
haline getirecek olan aşifel haklarını istiyorlardı, o 
önlenmiştir. 

Sonra genel nitelikte hükümler var ki, bunlardan 
biz de yararlanabiliriz. Ekonomik bölge, aslında Tür» 
kiye'nin etrafında tatbiki pek uygun olmayacak büf 
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şeydir; fakat canlı kaynaklar üzerinde de hak tanı
yor kıyı devletine. O bakımdan icabında lehimize 
olabilir bilhassa Karadeniz'de ve Akdeniz'de. 

Deniz çevresinin korunması, ilmî araştırma ve 
bilhassa deniz teknolojisinin transferi gibi umumî hü
kümler var, bizle de yarayabilir. Kirlenlme konusu, 
deniz çevresinin korunması bilhassa önemlidir kirlen
me bakımından. 

Vaktiyle açık denizler res nullius yahut da res com-
munis sayılırdı, Ikimsenin malı değildir yahut ortak 
mal sayılırdı, ıherks oradan istediği gibi faydalana
bilirdi. Şimdi açık denizlerin yatağındaki madenî kay
naklar, İnsanlığın ortak mirası sayıldı, onu işletmek 
için bir örgüt (kuruldu, devletler işlettiğinde pay ve
recekler, ilahin orada herşeye rağmen..>, 

'BAŞKAN — Sayın Yolga müsaade eder misiniz, 
soruya gelebilir miyiz efendim girizgâhtan sonra?... 
Müsaade ederseniz soruya gelelim efendim. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkanım, 
pelki, hay hay, kısa kesmeye çalışıyorum^ 

Şimdi karasularının genişliği, asıl bu Sözleşme
nin imza edilmemesine sebep olan hükümdür. Bir de 
adalarla ilgili 'bir madde var. 

Sayın Başkanım, bu konularda birer kelimeyle 
arz ediyorum. Dayanabileceğimiz 12 mil konusunda 
gayet sarih hukukî mesnetler var. 12 mil âzamidir, 
bu genel kuraldır; gerçekte özel durumlarda ona gö
re uygulanması gerekir. Bu hususta Divanın sarih be
yanı vardır. 

12 mil meselesi gerçekte adalar meselesidir. Ada
lar olmasaydı Ege Denizinde hiçbir mesele olmaz
dı; üster 12 mil, ister 24 mil iki tarafın kıyıları üze
rinde deniz karasuları haline getirilebilirdi; fakat 
mesele adalar meselesidir. Adalar konusunda gerçi 
umumî olarak onların da hakkı var; fakat onun hak
kını kısıtlı olacağı, sınırlandırmaya sıra geldiğinde, 
o şimdi hukukun kabul edilen 'bir prensibidir. 

Hakkaniyet ilkesinden bahsettim. Hukukun şimdi 
umumî bir kuralı haline geldi, tyi ^iyet ve hakkın 
suiistimal edilmemesi, hakkın suiistimali ilkesi ma
lum hukukî kavram olup genel hükümler arasına 
girmiştir. 

Nihayet Türkiye'nin, sözleşmeyi imza etsin ya
hut etmesin, tanımama hakkı vardır; çünkü karasu
larının genişletilmesi bir ilhak niteliğinde olur. Do
layısıyla bir sınır meselesidir. Bir devletin kendi ba
şına ilan ettiği bir sınırı Türkiye kabul etmek zorun
da değildir. Dolayısıyla Sayın Başkanım, asıl Sayın 
Balkana tevcih etmek istediğim, cevaplandırılmasını 

bir kelime ile de olsa rica ettiğim sual şu: Biz bu 
Deniz Hukuku Sözleşmesine katılmayışımızın sebe
bini itham içinde bırakmasak, bırakmayalım; çünkü 
orada kazanılmış, gerçekten lehimize olan hükümler 
var. Sözleşmeyi böyle tümüyle mahkûm etmediğimi
zi, katiyen öyle telakki etmediğimizi söylemek, Tür
kiye'nin menfaatinedir. Hatta karasularının genişli
ğimle ilgili hükmü aleyhimize saymadığımızı söyle
mek Türkiye'yi; bunu söylediğimiz takdirde kendi
mizi mahkûm etmiş olacağız. Aleyhimize bir hü
küm var, dolayısıyla koca bir sözleşmeyi imza etmi
yoruz. Bunu, Türkiye nasıl söyleyebilir? Binaenaleyh 
bunun yerine «imza etmedik; çünkü Yunanlı dostla
rımızın huyunu biliyoruz. Bu hüküm de umumî 
niteliktedir, dolayısıyla bir yanlış anlaşma ile vahim 
bir sonuca vardıracak bir karara gitmesinler diye, 
bir ihtiyat tedbiri olarak biz sözleşmeyi imza etme
dik» denebilir, yoksa sözleşmede bir sürü Türkiye 
lehine hükümler vardır, bir kısmını saymış bulunu-
yorum4 

Ben, hariciyemizin bu Deniz Hukuk Konferan
sı ve pnun sonucu olan sözleşme konusunda bu dili 
kullanmasını temenni ediyorum. 

Sualim şudur: Eğer Sayın Bakanım, bu arz et
tiğim değerlendirme konusunda benimle mutabık ise, 
bu dilin kullanılmasının da yerinde olacağını kabul 
buyuracaklardır. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Yolga sonunda soruyu sordu; fakat ceva

bı da kendileri verdiler, değil rni efendim?... Böy
le bir temenniyi de Sayın Bakana bildirdiler. 

Sayın Bakanım, onunla birlikte Sayın Gelen-
dost'un şu anda bir tezkeresi geldi, derler ki: «Suriye 
için soru soruldu; bir de 1950 yıllarından bu tarafa 
Mısır'da taşınmazları olanlar İçin de bazı ilanlar ya
pılıyor; acaba bu çalışmalar ıhangi durumdadır?» 

Lütfedip de, gerek «Geçen sene imzalanan Deniz 
Hukuku Sözleşmesinde niye imzalamadık, imzala
mama sebeplerimizi de niye açıklamıyoruz?» diye 
Sayın Yolga soruyorlar. Bir de, «Mısır'la ilgili olan 
durum nedir?» diye soruluyor. Lütfedip açıklarsanız 
Genel Kurulumuz memnun olacaktır. 

NAMIK KEMAL YOLGA — Müsaade ederse
niz Sayın Başkanım şu husus da eksik kalmasın: 
Bu Sözleşmenin değerlendirilmesi konusunda maruza

tımla Sayın Bakan mutabıklar mıdır?..,; Eğer muta-
bıklarsa zaten temennimi kendilerinden kabul buyu
racaklardır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ÎLTER TÜRKMEN — 

Sayın Başkan, Sayın Yolga'nın son sualine kısaca 
cevap vereyim. 

Değerlendirmesiyle genellikle mutabıkım. Bu ant
laşmada lehimizde olan unsurlar da: vardır, aleyhimiz
de olan unsurlar da vardır. Tabiatıyla bizim Deniz 
Hukuku Sözleşmesini imzalamak hususunda aldığı
mız karar, bir takdirin sonucu olmuştur. 

Biz, özellikle karasuları ve adaların statüsü ba
kımından, Deniz Hukuku Sözleşmesinde bulunan hü
kümlerin menfaatlerimizi korumadığı, gözetmediği 
sonucuna vardık ve bu sonuca varmakta da yalnız 
olmadık. Birçok uluslararası bilginlerle de temas et
tik; herkes sonunda bizim bu konudaki çekinceleri
mizin yerinde olduğu görüşünü izhar etti. Biz bunun 
üzerine bu kararı faldık. 

Şunu da belirtmek isterim ki, biz yine buna rağ
men sözleşmeyi imzalamak için gayret ettik. «Bazı 
çekincelerle sözleşmeyi imzalayalım» dedik; fakat çe
kince koymak fikri toptan reddedildi. 

Bizim için Ege'deki statü o kadar önemli ki, bu 
konuda Yunanistan'a yanlış bir signal vermemek için 
elimizden gelen dikkati sarfetmek mecburiyetindeydik. 
Bu amaçladır ki, bu sözleşmeyi imzalamadık. Söz
leşmeyi imzalamayan tek devlet de biz değiliz, onu 
da belirteyim. Amerikada bu Sözleşmeyi imzalamadı; 
ama başka sebeplerden dolayı. O, okyanus diplerinin 
kullanılması meselesiyle ilgili olarak bu Antlaşmayı 
imzalamamıştır. 

Biz, Sayın Yolga'nın dediği gibi, antlaşmanın tü
müne karşı olmadığımızı, sözleşmenin birçok hükümle
rini bütün dünya için yararlı gördüğümüzü belirtmek
ten geri kalmıyoruz. Heyet Başkanımızın yaptığı 
açıklamada bu noktalar vardır; fakat bu noktayı daha 
fazla vurgulamamızı öngörüyorlarsa, bunu tabiî mem
nuniyetle karşılarız. 

Bir noktaya temas etmek istiyorum, Sayın Yolga' 
nın sözleriyle ilgili olarak : Dediler ki, «Yunanistan'la 
moratoryumlar kabul ediyoruz.» Yunanistan'la hiçbir 
moratoryum kabul etmiş değiliz. Yunanistan, hava 
sahası sorunundaki tutumumuzu gayet iyi bilmekte
dir, hem sözlerimizle bilmektedir, hem de fiilleri
mizle bilmektedir. Moratoryum kabul etmiş deği
liz, bunu tekrar etmek istiyorum. 

İkincisi; Ege'deki kıta sahanlığı meselesine gelin
ce... 

Evet, bugün müzakereler yoktur, Papandreu'nun 
retoriği vardır. Papandreu demektedir ki, «Ege'de 
sadece benim hakkım vardır, hiç kimseye bir borcum 
yoktur» ve biz ne zaman Ege konusundaki hakları
mızdan bahsetsek bizi mütecaviz olarak ilan etmek
tedir. Yalnız bu retoriğin altında gizlenen bir gerçek 
vardır: o da Yunanistan bugün Ege kıta sahanlığın
dan tek taraflı istifade edememektedir. Bu noktayı da 
zannediyorum ki, göz önünde bulundurmakta yarar 
vardır. 

Şimdi son olarak Mısır'daki vakıf emlaki ile il
gili suale geliyorum. 

Bu konudaki anlaşmayı Mısır'la tamamlamış bu
lunuyoruz. Sadece uygulama ile ilgili olarak bazı 
müzakereler cereyan etmektedir. Şu sırada da Kahire' 
de bir heyetimiz vardır. Bu mesele gayet tatminkâr 
bir şekilde seyretmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Dışişleri Bakanlığının 1984 Malî Yı

lı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır efen
dim. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum... 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkanım benim bir sorum vardı. 

BAŞKAN — Buyurun sorun efendim, affeder
siniz. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Dışiş
leri Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesi münasebe
tiyle, üstün başarılı çalışmaları ve ciddî gayretleriyle 
temayüz eden çok değerli bir diplomatımıza burada 
alenen teşekkürü görev biliyorum. Bu diplomatımız 
Bern Büyükelçimizdir. 

Hükümetimizin dış siyaseti ile ilgili çalışmaların
da büyük dikkat ve titizlikle gayret gösteren sayın 
Bakanımıza bir hususu art etmeye müsaadelerinizi is
tirham ediyorum. Bu husus şudur : 

Geçen hafta okuduğum Gazetede Lozan'da İsviç
re'deki solcu hainler bir gösteri yürüyüşü yapmak is
tiyorlar; fakat Hükümet merkezi olan Bern Eyaleti ile 
Zürih Eyaleti hükümetleri buna müsaade ve müsama
ha etmiyorlar, reddediyorlar. Ancak, Bali Kantonu ta
rafından bu yürüyüşe müsaade ediliyor. 
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Bu gösteri yürüyüşünde, Diyarbakır'da tutuklu 
bulunan kimselere işkence yapıldığı iddiası ileri sü
rülüyor. Bu münasebetle acaba bir münasip açıkla
ma yapılması uygun olur mu?.. 

Maruzatım bu kadar, bir açıklama yapılmasını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — Sa

yın Başkan, bu gibi açıklamaları büyükelçilerimiz de
vamlı olarak rutin şeklinde yapmaktadırlar, Ellerinde 
her türlü bilgi vardır. Her gün bu konuda birçok 
telgraf gönderiyoruz büyükelçiliklerimize. Sayın Gö-
zübüyük'ün de bahsettiği gibi orada çok değerli bir 
büyükelçimiz vardır; bu açıklamayı mutlaka yapmış
tır efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, bölümleri okutuyorum efendim. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm 
(Pmg.) Lira 

Bölüm 
(Program) Ora 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 3 010 506 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

111 Duş Politikanın Yürütülmesi 2 630 254 000 
BAŞKAN — Bölümlü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir 

112 ıDış Temsil Görevlerinin Yü
rütülmesi 23 95'5 240 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunıuyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir 

900 Hizmet Programlarınla Da
ğıtılamayan Transferler 4 436 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

Sayın üyeler, bu suretle Dışişleri Bakanlığının 
1984 Malî Yılı Bütçesi ka'bul edilmiş bulunmakta
dır. Gerek Dışişleri Bakanlığının tüm personelline 
gerekse Millete ve Devlete hayırlı uğurlu olsun efen
dim. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, biraz hızlı gidemediğimizin herhal
de Yüce Genel Kurulda farkındadır, ama Birleşime 
20 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17.20 

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

BAŞKAN — Sayın üyeler, 175 inici Birleşimin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanun Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

G) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Bugünkü program içinlde yer alan 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerinde. 

iBu Bütçe üzerinde Sayın HamitoğuillJarı söz iste
mişlerdir, ba'şka sayın üyemiz yoktur. 

Buyurun Sayın Haımitoğüliarı. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 

Yüce Meclisin değerli ü'yeleri, Değerli Bakanım ve 
Bakanlık mensupları, hepinize saygılar sunuyorum. 

Siayın Başkanım, izninizle bir noktayı tespit etme 
gereğini duyuyorum. M İ Eğitim Bakanlığımıza iliş
kin sorunlar üzerinde durmamın çok nedeni var, 
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bunlardan birini izninizle arz etmekte yarar görü
yorum. Meclîsinizin huzurunda memleketimizin bazı 
sorunları üzerinde başlangıçtan beri durmaya çalış
tım, dikkatinizden kaçmamışıtır, bazıları üzerinde 
ikinci kez durma gereğini duymadım, onun nedeni 
malumunuzdur. Milî Eğitimde bununla bağdaşma
yan bir tutum izliyorsam, bunun başllıea nedenlerin
den biri, iyi niyetine ve hoşgörüsüne inandığım Sayın 
Balkanımızın bu olumlu yanı dolayısıyiadır. Bu nok
tayı tespit etmekte yarar görüyorum Sayın Başka
nım. 

'Konuşmayı sınırlayan süre içerisinde elbetteki eği
timimizin, eğitim sistemimizin önemli sorunlarına 
girmek mümkün değildir. Ben sadece bir nokta üze
rinde durmakla yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitim sistemimizin temel eksenini ören öğret

menler 'konusu üzerinde kısaca durmakla yetiniyo
rum : 

Aziz arkadaşlarım; 
Eğitim sistemimizi ören öğrenci, bina, araç, ge

reç ve öğretmenler üçgeninde en ağır yük, en belir
leyici işlev öğretmenler üzerine düşmektedir. Öğret
menlerin sorumluluğu, öğretmenlerin yükü Türkiye' 
mizde gerçekten çok ağırdır. Öğretmen rehberdir, 
öğretmen öncüdür, öğretmen kısaca her şeydir, çün
kü ailelerden bildiğinizi nedenlerle atması gereken 
asgarî bilgileri ve eğitimi alma imkânını bulamayan 
öğrencilerimiz, gençlerimiz, yarının Türkiye'sinin ka
derini çizecekler her şeyi ve her şeyi evet öğretmen
den 'beklemektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin işlevi 
Türkiye'de gelişmiş ülkelerinkinden çok daha fark
lıdır, çok daha ağırdır. 

Değerli arkadaşl'arım; 
Öğretmenlerin yetenek ve yeterliliklerinin yeterin

ce yüksek olmadığı yerde güçlü bir nesil yetiştir
mek, ehil bir nesil yetiştirmek, liyakatli bir nesil ye
tiştirmek olanağı yoktur. Öğretmenliğin itibarlı bir 
meslek hailine gelmediği yerde ise, nitelikli kimsele
rin bu mesleğe yönelmeleri engellenmektedir,, engel
ler çıkacaktır karşılarına. 

Değerli arkadaşlarım; 
İtibar sağlamada ise, görüştüğümüz Bütçe veya 

sadece parasal olanaklar tek dayanağı, başlıca da
yanağı oluşturmamaktadır; çünkü öğretmenlik bir 
aşk işidir, bir vatanseverlik görevidir, parasal ola
nakların ötesinde hizmet sunabilme imkânları, yö
netimde bulunanların ilgileri en önemli özendirici 
veya caydırıcıdır, öğretmenliğe intisap ederken bu 

olanaklar, bu tıkanıklıklar başlıca belirleyicidir. Mes
leğe giriyorsunuz, teminatinız var mı? Falancanın . 
veya filancanın keyfî bir tasarrufuna göre, bir sebep 
de ortaya koymadan, mahkeme kararı bile olmadan 
görevinizden alınabiliyor musunuz? Amirlerinizden 
başlamak üzere, Sayın Bakana varıncaya kadar so
runlarınıza ilgi gösteriliyor mu? Millî Eğitim Bakan
lığına girebiliyor musunuz? Yoksa kapıdan Bakanın 
etrafında (şimdiki için söylemiyorum) genellikle örü
len duvarlarla veyahütta toz pembe gösterilen du
rumlar dolayısıyla geri mi çevriliyorsunuz? Bütün 
bunlar bu meslekte başjka mesleklere benzemeyecek 
ölçülerde önemlidir, bdirleyicidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, meslekte yükselime, yer değiştirme, mes

leksel güvenlik gibi manevî ilgi alanına giren çok 
önemli öğeler Millî Eğitim Bakanlığının çerçevele
diği alanda nirengi taşları gibi ortaya çıkmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugün maalesef öğretmenliğin saygınlığı olan bir 

meslek niteliğini sürdürdüğünü söylemeye imkân var 
mıdır? Sayın Balkanım bunu söyleyebilirler mi? «Biz 
bunu söylemek imkânına sahip miyiz? Bu meslekten 
yapılan istifalar, meslekten ayrılmalar ve mesleğe yö
nelme sayılarındaki azalışlar maalesef bu noktada 
bir bunalım içinde olduğumuzu üzülerek göstermek
tedir. Ben bunu, özellikle bu kürsüden söylüyorum. 
Çünkü öyle zannediyorum ki, (Yanılıyor olabilirim) 
Sayın Balkanımız bütün iyi niyeti ve çalışkanlığına 
rağmen, öğretmenlerle, samimî öğretmenlerle, taraf
sız Öğretmenlerle ilişki 'kurma imkânını bulamadığı 
için korkarım ki bu olgunun yeterince derinliklerine 
inmek imkânını, imkânsızlığıyla karşı karşıya olabi
lirler. Onun için, ben istirham ediyorum. Lütfen öğ
retmenlerimizle ilişki kurma imkânı bulsunlar. Öğ
retmenlik başka mesleğe benzemez. Öğretmenlerin 
istekleri, arzuları yerine getirilme imkânı yoksa bile, 
onları dinlemek, onlara değer vermek bile onları tat
min etmeye yeter. Bakanlık kapılarını öğretmenlere 
kapatmamak lazımdır. Değerli Bakanımız, bu iyi ni
yeti, bu çalışkanlığı ile okulHara gitmelidir ve böyle 
hazır şeylerle değil, tek tek öğretmenlerle eğitim sis
temimizi sarsan sorunları en yetkili kişilerin ağızla
rından öğrenmeye yönelmelidir, yönelmeliydiler şim
diye kadar da. 

Aziz arkadaşlarım; 
Alacağıım bir, iki konu öğretmenler konusundaki 

bunalımı ve sorunların büyüklüğünü arz ettiğim ko
nuları da açıklıkla sornutlaştırdığı için izninizi rica 
edeceğim. 
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Bakın, 1 Ocak 1983 tarihi itibariyle toplam 42 569 
öğretmen ve yöneticinin yerleri eş durumu, tayin, 
nakil ve rotasyon şeklinde değiştirilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu 42 569 sa

yıya ulaşan büyüklükteki öğretmenlerden rotasyona 
tabi tutulan öğretmen sayısı 21 915 bulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Böylece, 22 b'ine yaklaşan öğretmenden 21 01'2 ki

şisi ise, (Dikkatinize sunmak işitiyorum) ilkokul öğ-
retmenildir değerli arkadaşlarımı. Yani, ne demektir 
bu?.. Kısaca, Erzincan'ın bir köyündeki bir ilkokul 
öğretmenini alıyorsunuz onu Manisa'nın bir köyüne 
naklediyorsunuz ve bunu alın yaygınlaştırın birbi
riyle. 

Değeri! arkadaş'larırn, bunun hikmeti nedir? Bu
nun yararı nedir «Rotasyon» kelimesi Türkçemize ne 
kadar yabancı ise, ilkokul öğretmenleri için de ro
tasyon o kadar yersiz, mantıksız, (çok özür dilerim) 
yararsız ve zorunlu olmayan bir işlemdir. Keyfiliğe ' 
son derece açıktır ve hiçbir sorunu çözmezken bü
yük sorunlar yaratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
özellikle öğretmenlik (sözgelimi) polise benzemez, 

hâkime benzemez, başka mesleğe benzemez. Niçin?.. 
Değerli arkadaşlarıım, bir hâkim, bir polis vesaire 
gittiği her yerde aynı işi görür. Oysa, öğretmen öyle 
değildir. Çevresini, sosyal ortamını ve yetiştirmekle 
mükellef olduğu nesneyi, kişiyi yakından tanımak 
mecburiyetindedir. Eğer siz onu ortamında değil, baş
ka bir yere attığınız takdirde onun bütün verimliliği, 
niteliklerini, vasıflarını ve aşkını söndürürsünüz. Ro
tasyona bu nedenle en uygun olmayan meslek öğret
menliktir; öğretmenlikte ise, ilkokul aşaması. Bura
da gayet tabiî ailelerin bölünmesi ve diğer sakınca
lar ki, hemen belirteyim; Sayın Bakanımız, ailelerin 
bölünmesi yönündeki engelleri aşmak için iyi niye
tini dile getirmiştir, o aşılmıştır; ama diğer sakıncalar 
yerinde durmaktadır, özellikle konut sorunu gibi, 
diğer sorunlar çözülmeden bunun yapılmasının öğ
retmenleri perişan etmekten, öğretmenlere öğretmen
lik mesleğinin itibarını zayıflatmaktan öteye herhan
gi bir yararı yoktur. 

Şimdi, iyi niyetine değindiğim Sayın Bakanımı
za rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğuliları, süreniz aştı 
efendim lütfen bağlayınız. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
hoşgörünüze sığınıyorum. Benden önce konuşan, özel-
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Jikle sabah 20 dakika konuşmaları süren arkadaşla
ra tanıdığınız toleransı o ölçüde değil; ama kısa öl
çüde... 

'BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, aynı müsa
maha zatiâlinize de gösterilmiştir. Şu anda 11 inci 
dakikaya girmek üzeresiniz îütlfen, o nedenle. Her 
arkadaşa beş dakikanın yerine beş dakikada biz ilave 
ediyoruz artık. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, sanki Millî Eğitim Bakan
lığında gizli bir el var da öğretmenler camiasında 
tedirginlik üretilmektedir, perişanlık üretilmektedir. 
Bunu engellemenin teik yolu, değerli Bakanımızın 
öğretmenlerin kendilerine, bütün engelleri aşarak 
ulaşmasıdır. O zaman ancak güçlü kararlar alınır. 
Yoksa dört kapı arkasında kalarak planlar yap
mak, kararlar yapmak değerlidir; ama bunların isa
betli olması asıl önemlidir. Öğretmenlerle ilişki ku
rulmadan yararlı kararlar almak ise, mümkün değil
dir değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkanıımın işaretlerine duyduğum saygı 
dolayısıyla konuşmamı burada noktalıyor ve özellik
le öğretmenler konusundaki tedirginlik yaratan ko
nuların süratle çözülmesi yönünde değerli Bakanı
mızdan gayretler, ilgiler bekliyor millî eğitim siste-
mimizi saran bunalımın bir an önce aşılması yö-
nünde Bütçemizin katkılar getirmesini temenni edi
yor saygılar sunuyorum, özürler diliyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamilfcöğul-
ları. 

Sayın Komisyon, bir cevabınız olacak mı efen
dim. 

BÜTÇE-PLAN KOMİSYONU BAŞKANI TAN-
DOĞAN TOKGÖZ — Yoktur Sayın Başkanını. Büt
çeyle ilgili herhangi bir konu görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisimizin değerli üye
leri; 

Sayın Hamitoğulları'nın millî eğitimimize iliş
kin, (tespit edebildiğim kadarıyla) birkaç noktası var, 
onlara izninizle cevap vermek istiyorum. 

Bir tanesi; Millî Eğitim Bakanının öğretmenlerle 
olan yakınlığı veya uzaklığı sorunudur. 

Ben sanıyorum ki, kendileri de duymuştur; bu 
huzurunuzda sözü almış olan Millî Eğitim Bakanı 
Türkiye'nin 61 ilini gezmiştir. 61 ilin 2/3'üne de iki, 
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üç sefer gitmiştir, her gidişinde de 400, 500 öğretmen 
salonlarda toplanarak onlara bir, birouçulk saat millî 
eğitimimizin sorunları nedir? Millî eğitimimize ne
ler getiriyoruz? Hangi sisteme gidiyoruz? Geçmişin 
acıları, onları unutmanın çareleri ve geleceğimizi ne
ye istinat ettiriyoruz? Şeklinde uzun uzun kendileriyle 
konuşuyor; idarecilerle konuşuyor, gerektiğinde (Sı
kıyönetim olduğu için) komutanlarımızla konuşuyor 
ve onlara vaktimin yeterince yakınımda duyuyor ve 
ben öğretmenleri çok seviyorum. Hayatım boyunca 
da seveceğim. Çünkü, ben gençleri yetiştiren, savaşa 
hazırlayan bir meslekten gelerek, onları da bir ço
cuk gibi kabul ederdk yıllar beri omlarla yoğrulmuş 
bu alışkanlığa kavuşmuş kişiyim. Öğretmenleri ve 
öğrencileri de aynı hislerle sarılarak: bir yere götür
meye çalışıyorum. Daha fazlasını eğer Saym Konu
şucu istiyorsa, bu benim kudretimin dışındadır., On 
yere bölünmek mümikün değildir. Şu kadarcığımı söy
leyerek bu 'konuyu kapatmak İstiyorum. 

Gümüşhane'den ayrıldıktan sonra aldığım bir tel
de, «Türkiye Cumhuriyetinde ilimize gelen ilk Millî 
Eğitim Bakanı sizsiniz» diyor. O halde, bu süre içe
risinde yapılabilen bunlardır. Tahmin ederim ki in
san gücünü aşan şeyler bir kişiden istenemez. 

fBakarilığımdaki günlük çalışma saatleri üzerinde 
durmak istemiyorum; arkadaşlarımla beraber eğer 
bir zahmet edip bir tek şey sorarlarsa Bakanlığın 
merkez teşkilatı da dahil neler ve neyin üzerinde du-
rulduğlunu sanırım ki anlamak güç oDmayacakltır. 

Diğer taraftan rotasyon meselesine temas buyu
ruyorlar. 

Saym Başkan, Türkiyemizin 12 Eylül öncesi ne 
olduğunu, nerede olunduğunu, ne gruplar teşkil edil
diğini, hangi grupların nerelere katıldıklarını ve ne
ler olduğunu bütün herkes gayet açık ve taze hatıra
larla halen onu yaşıyor, biliniyor ve öyle öğretmen-
l'erimiz var ki, dalha Sinop İskenderun hattını batıya 
geçmemiş, öyle öğretmenlerimiz var ki, köye git
memiş; fakat öyle öğretmenlerimiz var ki, hayatını 
köyde harcamış, bir sınıfa üç dört, hatta daha fazla 
öğretmen girmiş. Bu şekilde öğretmen dağılımındaki 
bir dengesizlik, haksızlıklar, gruplaşmalar ve benze
ri olan rahatsızlıklar dolayısıyla olduğu yerde bırak
mak mı hoşa gidecekti? Onları aynı yerde bıraka
rak, o köylerde dağ başında durmuş olan insanı se
mire hasret mi bırakacaktık? O halde haksızlıkları 
önlemek istemeyecek miydik? Aileden, onun istek
lerinden, onun arzularından, çocuk yetiştirmek için 
Türkiye'nin her yerinde fırsat eşitliğini, vermek, on

lara eğitim nimetlerini götürmek için öğretmenimizi 
her yere göndermek istemeyecek miydik? 

Ben geçen sefer de Sayın Hamitoğulları'nın ken
dilerine bir cevap verdim; dua etsinjer ki rotasyon 
olmuştur, diğer öğretmenlerimiz de bunun içine gir
miştir ve kendisinin bulunduğu Mardin ili son yılı
mızda Anadolu liselerinde birinciliği almıştır. Bu ni
meti Mardin nereden alıyor? Mardin acaba hayatı 
boyunca böyle eğitim ve öğretimde bu seviyeye ulaş
mış mıdır? 

Tekrar ifade ediyorum, üniversitelerimizde Tun
celi, Hakkâri ve benzeri yerler sıraya nasıl girebili
yor? tş'te, öğretmenlerimizi Batı'dan, Orta Anadölu-
dan oralara gönderiyoruz. Orada yıllarını geçirmiş 
ihtiyaç hissediyor, çocuğunu okutacak. Batıya gelen 
bir öğretmenimiz bu isteğe sahip olmayacak mıdır? 

«Rotasyon» sözü mü korkutuyor? Yoksa, ülke
mizde hak ve adaletli bir eğitim ve öğretimi, • fırsat 
eşitliğini sağlamak, çalışmanın ağırlığı ve mahrumi
yet bölgelerini hafifletmek gibi bir gayesi olan bu 
rotasyonun üzerine niçin yönelimiyor?. 

Ben arzu ederdim ki, rotasyon durumu çok iyi 
incelensin, (Burada değerli vakitlerinizi almak iste
miyorum) şükranla buraya çıkılsın, buna cesaretle 
gidilerek (öğretmenimizin bir yerden diğer yere nak
linin sıkıntılarını elbette biliyoruz) bunun getirdiği ve 
memleketin bugünden sonra gelecek üç beş yıl eği
timde nasıl rahat edeceği dile getirilsin; fakat üç beş 
ikisinin şikâyeti dile getirilmesin. O da dile getirilsin; 
elbette bir kişi bir yerden ayrılırken ıstırap çekecek
tir, sıkıntılı günler olacaktır; ama biz öğretmenimizi 
bağrımıza basarak, bu sıkıntının manevi değerlerini, 
gerekirse ekonomik yönden kendisine getirebilecek
lerimizi onun önüne sererek, mutabakat içinde ka
larak buna gitmesini ve kendisinin yanında olduğu
muzu bilerek buna riayet etmesini isteyeceğiz ve is
tiyoruz. 

O bakımdan, buma yalnız Millî Eğitim Bakanı 
ve Bakanlığı değil, bütün ülkenin sorumlularının, 
özellikle burada çok büyük hizmet yapmış Dani'ş-
ma Meclisimizin üyelerinin buna katılmalarını, on
ları teskin etmelerini; acılarını derinleştirmek değil, 
yaralarını açmak değil, onu hafifletme yollarını bul
masını özellikle istiyorum ve istirham ediyorum. 

Rotasyona ta'bi tutulanlar daha çok 15 Ekim 1978 
yılından sonra bölgelerime atanmış olanlardır ve eski 
olan, mümkün olduğu kadar orada yerleşmiş, çotu
ğunu çocuğunu okutmak isteyen, orada bir yer bul
muş olan öğretmenimizi rahatsız etmek istemiyoruz 
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v6 onları mütemadiyen yer değiştirerek ıstırap içeri
sine de almak işitemiyoruz. Ancak, arz ettiğim gibi 
1978 Ekim'inin 15 inden sonra olanlar üzerinde ıs
rarla durduk. 3 Ocak ile 7 Ekim 1983 arasında 44 620 
kişinin ataması yapılmıştır. Rotasyona tabi tutulmak 
suretiyle olanlar bunun ancak yarısı kadardır. Di
ğerlerinden 10 297'si için eş durumundan atama ya
pılmıştır ve böylece eşler birleştirilmiştir. Dosyasında 
eş durumunu göstermemişse, kayıt yoksa, bunlar da 
atamaya sokulmuş, bilahara ispatlanması suretiyle 
onlar iptal edilmek suretiyle vazgeçilmiştir. Asker 
dönüşü, diğer zorunlu sebepler, seyrekleştirme (ki, 
•rotasyonu arz ettim), danışma kararı, ilk atama ve 
benzeri gi'bİ atamalarla bu şekilde millî eğitimde bir 
dengelendirme meydana getiriliyor, getirilmesi zorun
ludur, gönlümce destekliyorum; bu işi bıraksam da 
mutlaka gelecekte, bıraktığım gün dalı i bunun fay
dasını müdrikim, savunucusu ben olacağım. Çünkü, 
bir memur olduğu yerde hayatı boyunca, 10 sene, 
20 sene, 25 sene kalamaz, kaümaması, lazım, yurdu 
tanıması, insanımızı tanıması, her gittiği yerde başarı 
sağlaması gereklidir diye düşünüyorum. 

ıDiğer yanıyla öyle sanıyorum ki, yıllar yılı öğ
retmenimizin saygınlığı, maalesef görüldüğü yerde 
itibar görmemesi çok acı olarak 12 Eylül'e kadar 
gelmiştir. 1'2 Eylülden sonra öğretmenimize ülkemi
zin imkân ve kaynakları yettiğince her yerde bir say
gınlık getirmek için, ekonomik, sosyal ve bilimsel 
yanıyla çalışmalar yapılmıştır. Burada bunları açık
lamıyorum, zaman yok; ama öyle sanıyorum ki, şu 
yıllar içerisinde öğretmen imiz elbette bir yere gel
miştir, gelecektir, bunda onun büyük hakkı vardır. 
Bu hakkı korumak hem bize, hem ülkemize yaraşır 
ve her aile, toplum, sektör, öğretmenini gözbebeği 
gibi tutmalıdır. Bunun başında Millî Eğitim Bakan
lığı vardır ve bunda hiçbir şeiyin esirgenmemesi için 
kararlı olduğunu burada vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Öğretmenlerimizin istekleri elbette bakanlıkta ge

ri çevrilmiyor. Ancak, hiyerarşik düzeni aşarak ka
pılarda herkes bir kuyruk meydana getirmek suretiy
le gecesini gündüzünü buralarda geçirmek yerine, 
'her ne isteği varsa normal yollarla- ulaştırdığı takdir
de, Millî Eğitim Baikanlığı onların isteklerini yerine 
getirmekle görevlidir ve bu kaçınılmazdır. Ancak, 
bunun dışında çeşitli nedenlerle Bakanlığa gelenleri 
saygın olarak karşılayabilmek için, Millî Eğitim Ba
kanlığında ilk defa Halkla İTişIkiler diye bir bölüm 
açılmıştır. 12 kişi telefonlarla orada çalışıyor, her

kes müracaatını yapıyor, kaydını yaptırıyor, orada 
koltuklarda oturuyor ve telefonlarla yukarı haberler 
gidiyor ve genel müdürlerimiz, daire başkanlarımızın 
yukarıya kendilerini çağırabilecekleri olursa çağırı
yorlar, cevâp veriyorlar, böylece anında cevap veri
lebilecekler cevabını alıyor ve gidiyor. Ara sıra ben 
de oraya gidiyorum. Geçenlerde gittim yine gördüm. 
Kendilerine layık kabul yerleri yapılmıştır. Biz bu
nun üzerinde çok hassasız. Öğretmenimizi kapının 
dışarısında soğukta veya sıcakta bırakmıyoruz. Ba
kanlık onların Bakanlığıdır. O Bakanlığın dışında 
değildir bizim öğretmenlerimiz. Bunu böyle söyle
yenler birkaç kişi olabilir, şikâyet eddbilir, anlaşmaz
lık olabilir; bu umumu etkilemez. Millî Eğitim Ba
kanlığı öğretmenlerin yeri ve ocağıdır. 

Ş/unu vurgulamak istiyorum; Türkiye'de geçmiş
te de, gelecekte de meçhul ve hizmeti geçmiş çok 
yüce öğretmen vardır. Bu öğretmenler asil öğretmen
lerdir. Bunların önünde eğilmek lazımdır. İşte, Mililî 
Eğitim Bakanlığı bugünlerde Meçhul Öğretmen Anı
tını Bakanlığın önüne dikiyor. Bursa'da kendi oku
lunda bu anıtı yaptı, bitmek üzere, inşallalh arzu 
edenler büyurursa çolk memnun olacağım ve orada 
söylenecek sözlerinde dinlenmesini çok arzu ederim. 
Bundan sonra her resmî günde onun önünde Baka
nı dahil, Müsteşarı dahil bütün Bakanlık eğilecek, 
oraya bir çiçek, bir çelenk koyacak, ondan sonra 
ona görevini ifa edebilecek diye düşünüyorum. 

Onun içindir ki, Bakanlıik öğretmeni yanında ta
şır, ondan ıhiç'blr şey esirgemez; değil kapısını ka
patmak, böyle bir şey asla hatıra gelemez. Bunu bu
rada vurgulamayı görev telakki ediyorum. 

Sayın Başkan; 
Sorular olduğu takdirde cevaplandırmak üzere; 

görüşlerimi burada çok genel olarak öğretmenler üze
rine teksif ederek sonuçlandırmış bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bunun dışında bir başka konuşmanız olacak mı 

efendim genelde Bütçe ile ilgili?... Yok. 
Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlığının 1984 Ma

lî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı üzerindeki (Tümü üze
rindeki) görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

IB'üitçe ile ilgili soru sormak isteyen sayın üye var 
mı?.. 

Sayın Akkılıç, Saynı HamitöğulTarı, Sayın Gür
büz, Sayın özkaya, Sayın öztuş ve Sayın İnal. 

Buyurun Sayın Aklkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 
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Efendim, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın heye
canından, Atatürk sevgisinden ve de vazife anlayı
şından, her defasında Meclisimizle gelip konuşmala
rından kendilerine duyduğum takdirlerimi, saygıla
rımla sunmak isterim ve gerçekten Bakanlığa gitti-
ğim'iz zaman da, o hummalı çalışma içerisinde, dai
re başkanlarını beş dakika meşgul etmeyi fazla bu
luyorum, bunu da vurgulamak isterim. 

'Yalnız, elime bir kitap geçti Efendim; bu, ilkokul 
beşinci sınıf sosyal bilgiler kitabı. Bu kitap 249 say
fa. Bu kitabın başında Fatih Sultan Mehmet'in is
tanbul'a girişi resimlenmiş. Ecdadımızın yaptıklarını 
hiçbir zaman inkâr etmiyorum, her zaman hayranı
yım; ama Fatih Sultan Mehmet'in burada bulunuşu 
kronolojik sıra da değildir; evvela Alpaslan'dan baş
lıyor. Bu ülkenin varoluşu, milletin kurtarılışı, bu 
Devletin temelinin atılışı, Atatürk devrinde olmuş
tur. Aca'ba, neden Atatürk'ün resmî 123 üncü sayfa
ya konmuştur? Bundan Sayın Bakanımızın haberi 
var mrdrr; bu neye göre böyle yapılmıştır? Belki bir 
sebebi vardır, bu hususu öğrenmek istiyorum. 

93 üncü sayfaya kadar Osmanlı tarihi, ondan 
sonra sadece üç küsur sayfa Atatürk Devrimi ve on
dan sonra dış ülkeler ve Coğrafya geliyor, 144 say
fa. 

Bu hususlarda acaba bir açıklama yapmak lüt-
funda bulunurlar mı?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Bakan, sorulara yazılı veya sözlü cevap ve

rebilirsiniz. Ayrıca, soruların tamamı sorulup, birden 
mi cevaplandıracaksınız; yoksa tek tek mi cevap ve
receksiniz efendim? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, tek tek de cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendim, teşekkür ederim, bana bir şeyi hatırlat
mış oldular; kitapları baştan aşağıya elden geçiri 
yoruz, bu zamanda yazılan kitap değildir, tabiî kısa 
süre içerisinde bütün kitapları elden geçirmek kabil 
olamamıştır. Bu önemli telakki ettiğim şu konuyu da 
ayrıca tetkik edeceğim ve mutlaka tetkikten sonra, 
özellikle bugünkü yönetimin Atatürk İnkılap ve İl
keleri ve Atatürk'le ilişkili olan soruna, kendisinin 
layık olduğu en yüce yer verilmeye çalışılacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hamitoğulları, buyurun efendim. 

i BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, Saytn Millî Eğitim Bakanımızı 
dinledikten sonra, arz edeceğim sorunun sözlü ola
rak burada cevaplandırılması gerektiği inancı ile so-

I ruyorum; 
J Türkiye'de öğretmenler konusunda büyük bir bu-
| nalım olup, olmadığı şu sorunun cevabı ile ortaya çı

kacaktır; kendilerinin göreve geldikleri tarihten bu 
yana ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite aşamaların
da kaç öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır; kaç öğ-

I retmen isteği ile aşkla seçtiği bu meslekten ayrılma 
j mecburiyetinde kalmıştır ve bugün rotasyonu mec

burî bir yaklaşım haline getiren neden nedir; öğret
men açığı mıdır; bu açık ne kadardır ve niçin bu 
mesleğe vatansever insanlarımız yönelmemektedir? 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul

ları. 
I Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, sorumlu olarak ve 2559 sayılı Ka
nun da dahil ayrılan miktarları tam, sarih olarak 

I (Tabiî birden bire olduğu için) sunamayacağım; an-
I cak 2 550 civarında suçlu olarak veya çeşitli makam

ların ayrılmasını öngördüğü kişilerden ibaret olan bu 
I miktarı verebilirim. Ayrıca, 2 775 kişi 2559 sayılı Ka-
j nunla ayrılmışlardır; yani emekliliklerini istemişler

dir veya kendileri resen emekliye sevk edilmiş olmak-
I tadırlar. Böylece, 7 bin dolayında etmektedir. Bu şe

kilde, tabiî hepsini ilkokul, ortaokul vesaire şeklin
de saymak kabil değildir. 

I Diğer konuya geçiyorum; rotasyonla ilgili konu
yu ifade edeyim; eğer ben rotasyonla ilgili konuyu 
anlatamamışsam, ben Türkçe'de başka kelime bilmi-

I yorum, anlatmak için de başka gerekçelerim yok; 
I fakat her şeyin bazı, burada sunamayacağım, husus-
I 1ar da olduğunu lütfen kabul edilsin; fakat rotasyo-
j nun genel ilkelerini, sistemin işleyiş tarzım vesairele-
I rini arz ettim. 

isteğe bağlı olarak ayrılan öğretmenlerin, bizim 
I yaptığımız hesaba göre, bu sene 4 bin dolayında öğ

retmen emekliliğini istemiştir ve daha önceki yıllar
da 12, 15 bin, hatta daha fazla ya da bu dolaylarda 
öğretmenlerimizin emeklilik isteklerinin var olduğu-

I nu gayet iyi biliyorum. Şimdi, tersine oluyor; öğret
menler, ayrılmak değil, öğretmenliğe gelmek için bir 

I yarış var. Bugün yine bir mektup aldım, (Bilseydim, 
I getirirdim) bir validen geldi, kendilerine nasıl bir 
[ okul istendiğini, hatta hukuk tahsili yapmış bir öğ-
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retmenin, öğretmen olmak için iştiyakla bana nasıl 
başvurduğunu burada anlatmayı hiç arzu etmiyorum. 

Herhalde, kendileri hep (Öyle sanıyorum ki, Sa
yın Hamitoğulları) dışarıdan bilinmedik veya çok ıs
tıraplı veya haksızlığa uğramış da olabilir, elde ol
mayan sebeplerden de olabilir veya çok karamsar 
kişiliğe sahip olan kişiler de bulunabilir; bunlarla te
mas etmiş olabilecekler. Ben, öğretmen için, şu gün 
kendilerinin söylediği kadar karamsar değilim, Tür
kiye'nin öğretmeni doğru yoldadır, çocuklarımız okul-
lanndadır, öğretmen smıflarındadır ve en son olarak 
şunu söyleyeyim ki,. Dernekler Kanununa dahi öğ
retmen girmeksizin sınıfının kişisi olacaktır, hiçbir 
ideolojik fikri olmayan, o tarafa veya ,bu tarafa sap
mayan, sınıfını bilen, onun yönünde istikamet alan 
öğretmene Türkiye muhtaçtır, öğretmen bu yolu al
mıştır, bu rotanın üzerindedir. 

Onun içindir ki, öğretmen saygınlığına yavaş ya
vaş gelmekte, her yerde, orduevlerine benzer öğret
men evlerinde öğretmenlerin lütfen yanlarına gitsin
ler, orada öğretmenlerle konuşsunlar. Öğretmenlerin 
lojmanlarını, doğu bölgesinde 3 bine yakın yeni loj
manlar yapıldı, öğretmenin evleri gezilsin. Okullar 
yapılıyor, özellikle doğu bölgesinde oralara gidilsin. 

Bu bakımdan Sayın Başkan, öğretmenimize ya
pılabilecek bu ülkenin, bu Devletin imkân ve kay
nakları içinde, bu yıllarda her şey yapılmak isten
mektedir; öğretmenimiz hiçbir şekilde bir tarafa çe
kilemez, çekilemeyecektir, ben buna inanıyorum. O 
bakımdan, kendileri eğer bunu arzu ediyorlarsa, fe
rah içinde ol suplar, öğretmenlerimizi kendileri de bir 
öğretmen olarak daima desteklesinler, maddî deste
ğini esirgemesinler, ülkemizin öğretmeni olmak için 
aldıkları yolda öğretmenimize, herkesin olduğu gibi, 
endişe edenler de yardımcı olsunlar ve böylece öğret
menlerimiz Türk öğretmeni olarak ülkemize yararlı 
hizmetler görsünler. Ben, öğretmenlerimize inanıyo
rum, ülkede sorumluluğuna onlar müdriktir, hiçbir 
söze bakmadan, hiçbir tahrikin içine girmeden, hiç
bir menfaati ülkenin üstünde görerek gütmeden, on
ların bu ülkeye hizmet edeceklerine inanıyorum, on
lara güveniyorum, bu güvenim tamdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 
DOĞAN GÜRBÜZ — Sayın Başkanım, Sayın 

Bakanın yazılı konuşma metninde illerde altı yaş gru
bu çocuklarının % 70'e varan bir oranda okullara 
alındığı yazılıdır. 

Altı yaş grubu öğrencilerinin % 70'i ilkokula baş
ladığına göre, normal öğretmen ihtiyacından fazla 
olarak kaç adet öğretmene ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
öğretmenler altı yaş grubu öğretmeni olarak yetişti-
rilebilmişler midir ve kadro olarak temin edilebilmiş 
midir?.. 

İki, altı yaş grubu için kaç adet dersaneye ihtiyaç 
vardı?.. Bunlar temin edilerek mi altı yaş grubu okul
lara alınmıştır yoksa sınıfların anormal olan kapasi
teleri daha fazla doldurularak mı eğitim yapılacak
tır?.. 

Üç, problemler çözülmeden başlayan bu altı yaş 
grubu öğrencileri yarın Millî Eğitimimizde yeni ya
ralar açacak mı, açmayacak mı?.. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz.; 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan, altı yaş grubu ülkemizin bir dönüm 
noktasını teşkil eder. Altı yaş grubu normal olarak 
bir ana sınıfı değildir. İlkokulun birinci sınıfıdır. Aynı 
programın asgarî haddeki becerileri, öğretim esasları 
uygulanır. 

Okulumuzun yeterliliği nispetinde alınmaktadır. 
Buraya gelmeden evvel Tunceli Valisi telefonla bil
dirdi ve «% 100'ünü aldım.» dedi. Birçok illerde bu 
yapılabilmektedir. 

Altı yaş grubunu aldığımız takdirde, altı yaşın al
tında beş yaş ana sınıflara alınmaktadır. Doğu böl
gesinde ana sınıflarımız bugün 1 500 civarına yüksel
miştir 1,5 senede. Böylece bize göre yuvalar üç yaş, 
dört ila beş yaş ana sınıfları ve ana okulları, altı yaş 
ilkokulun birinci sınıfıdır. Elimdeki liste altı yaşın 
dünya devletlerinin hangilerinde ve nasıl başladığını 
gösteriyor. Değerli vakitlerinizi almak istemiyorum. 

Kuzey bölgesindeki çocuklarda gelişme durumu 
dikkate alınarak, onlar altı yaş .değil yedi yaşı kabul 
etmişlerdir. Bunlar; İsveç, Norveç, Danimarka, Fin
landiya'dır. İngiltere ve benzerleri beş yaşta başlıyor, 
diğerleri ise hep altı yaştır. 

O halde, bundan korkulacak hiçbir şey yok. Bir 
yılın altı yaşı alınmak suretiyle bir kademe gelecek 
ve böylece çocuklarımız okula artık yedi yaşında de
ğil, altı yaşında başlayacak, ondan sonra da diğer sı
nıflara sınıf geçmek suretiyle devam etme imkânını 
bulacaklardır. 

Şimdi, Yüksek Meclisinizden çıkan 1739 ve 222 
sayılı Kanunlar altı ile 14 yaşı kabul etmiştir. De
ğerli Meclisimiz kabul etmiştir, kanunlaşmıştır. Bu 
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Kanun, Bakanlığa emir veriyor, «Altı yaşında bunu 
alacaksınız.» diyor. Bakanlık bu görevi yapıyor. Altı 
yaşında almak için bu görevi yaparken çeşitli şekil 
de yararlarını ortaya koyuyor. Bugün UNESCO'nun 
eğitim raporlarında ve sistemlerinde bir çocuğun üç 
ila sekiz yaşta becerilerinin, bilgi hazinelerinin ve 
davranışlarının çeşitli şekilde, en üstün düzeyde oldu
ğu ve ondan sonra gittikçe hafiflediği ifade ediliyor 
ve gene UNESCO raporu der ki, «Eğer ana okul
larınızı yapamamışsanız, gerçekleştirememişseniz müm
kün olduğu kadar çocukları yaş olarak aşağı çe
keceksiniz.» 

Türkiye bunu yapmıştır. Türkiye Kanuna uymuş
tur ve Türkiye'de bu çok esaslı, yeni bir yöntem ge
tirmiştir. 20 sene önceki sekiz yaşındaki bir çocuk, 
bugün altı yaşındaki çocukla mukayese edilirse; gör
gü, bilgi, davranış bakımından aşağı yukarı onu tu
tabilecek bir düzeyde olduğu tespit edilegelmektedir. 

O halde, imkân bekleyelim, Türkiye'nin imkân
larını gerçekleştirelim, diğer altı yaşa gelmiş olan 
Angola'ya, Cezayir'e, Kongo'ya, Mısır'a, Suriye'ye, 
Tunus'a ondan sonra gelelim, onların altı yaşına o 
zaman gelelim diyebilir imiyiz?.. Arjantin'e öyle mi 
gelelim diyelim?.. Kanada'ya, Irak'a seviye olarak 
Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarının hepsini tamamlayıp 
öyle imi gelelim diyelim?.. 12 Eylül'e kadar Türkiye-
mizde ilkokul % 92,3'tü ve en son geçen sene 2 075 
köyde okul yoktu, 679'a düştü bu. Bunların da ço
cuklarını alıp yatılı bölge okullarında okutuyoruz. 

O halde Türkiye, ilkokul tamamlanamadı diye, 
ilkokula çocuk mu almayacaktı bu senelere kadar?.. 
Bu nasıl olur, bu mümkün mü, her şey beklenirse, 
Türkiye her şeyi buna göre gerçekleştirecek diye mi 
bekleyecektir?.. Kanımca yapılan bir reformdur. Bu 

\ reformu Yüce Meclisiniz ortaya koymuştur. Altı ila 
14 yaş arası temel eğitimdir. Şimdi «ilköğretim» diyo
ruz. Ortaokul ve ilkokulu kapsıyor. 

Peki, altı yaşında olan bir çocuğa bir sene kal
ma hakkı tanıyoruz, 15 yaşından sonra çocuğu okul
da tutabilir miyiz?.. Zorunlu olarak nasıl tutarız?..; 
Bu çocuklar 15 yaşında köylerimizde evlendiriliyor, 
evli olarak ilköğretim mi okutacağız?..; Bu mümkün 
mü, nasıl olur, yapamayız?.. O bakımdan, Kanunun 
gereği yerine gelmiştir. Bir yerde zorluklar çıkacak
tır, zorluk olmayan bir şeyden sonuçlar çıkmayacak, 
belki aydınlık yere ulaşılamayacaktır. 

O bakımdan, biz daha fazla altı yaşın kendimize 
özgü sistemimizi, Devletimizin bütünlüğünü ortaya 
koyabilecek daha bir seri hususlar da düşündük, tes
pit ettik.| Bunu kurullardan geçirdik ve kendilerine öz

gü birtakım hususlarda tespitlerimiz oldu. İzin verir
seniz burada hepsini açıklamayayım, değerli vakitleri
nizi almayayım ve bu konuda bizim endişemiz yok
tur. Bu yılları öyle sanıyorum ki, burada Yüce He
yetiniz, Sayın Başkan gelecekte huzurla, şevkle ve 
öyle sanıyorum ki büyük hatıralarla yadedecektir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Özkaya, buyurun efendim. 
ZEKÎ ÖZKAYA — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Çok iyi bir niyetle Sayın Bakanıma, Aziz Ba

kanıma bir sorua tevcih etmek istiyorum. 
Daha önce benzeri görülmemiş bir çıkışla, belki 

de bir hevesle âdeta saraya tutarak, kitleler hallinde 
öğretmenlerin tayin ve nakilleri yapılmaktadır. Ucuz 
veya pahalı yıllık ev kiraları ödenmiş, ödenmemiş; 
kış odunu alınmış, alınmamış; çocuklarının okula kaydı 
yapılmış, yapılmamış; kritik mevsimlere bakmadan 
bu nakiller gerçekleştirilmektedir. Bunu adı «Rotas
yon» ise, biz ve bizimle halk bu rotasyon işlemini 
gereksiz bulmaktayız. 

Milletlerin bugünkü bunalımlı ekonomik yaşamla
rında bir liralık tasarrufun dahi önem kazandığı bir 
ortamda, bir dünyada bizim bol keseden, izin verir
lerse biraz da hovardaca «Harcırah» diye döktüğümüz, 
savurduğumuz milyarlar, sıkıntılı Bütçemize yük de
ğil midir?.. 

Bu arada, okulların araç, gereç, ders malzemesi 
ödenek bekler iken, öğretmenlerin lojmanları çözüme 
kavuşmamış iken verilen harcırahlar masrafları kar
şılamaktan çok uzak iken, hatta bölgelerde öğretmen 
enflasyonu varken, bu tayinlerden beklenilen değer 
nedir?.. 

Hele evlenmemiş genç kızlarımızın çevrelerinden 
koparılarak en uzak illere (Tabiri caizse) itilmeleri 
sizce bir sosyal sorun yaratmıyor mu?.. Bunların ya
kın civar illere verilmelerinin ne sakıncası vardı?.. Bu 
kızların peşinden ana, baba, hala, teyze gibi yakın
larının fahiş ve fuzulî masraflarla koşuşması, ayrı 
ve israfil bir görünüm değil midir?.. 

Genç kız müstakil ev tutamaz, zaten istese bula
maz. Pansiyonda kalamaz, zaten pansiyon nerede?.. 
Böyle bir ortamda, bu kızların sahipsiz kılınmaları, 
âdet ve törelerimize ters düşmüyor mu?.. 

Buna ek olarak yerinde kalmak veya çevresinden 
uzaklaşmamak için, bu genç kızların önemli bir bö
lümünün mecburen sahte nikâhlara tevessül ettiği, 
hatta sürüklendiği ve gerçek olmayan bu göstermelik 
evliliklerin yarattığı ciddî sorunlardan, açtığı yaralar-
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dan ve bununla ilgili olarak aile bunalımlarından Sa
yın Bakanlığımızın haberi var mı?.. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 
Daha evvel de zannediyorum rotasyonla ilgili bir 

soru sorulmuştu. Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkan, Sayın Özkaya her halde 12 Eylül öncesi 
Hatay'da idiller. Sıkıntıları biliyorlar. Oradaki öğretmen 
dengesini de biliyorlar. Atamada ne gibi gerekçeler 
olduğunu daha önce de açıkladım. Bu konuda daha 
fazla maruzatta bulunmayı arzu etmediğimi de belirt
miştim. 

Sayın Özkaya'nın tabiî, söyledikleri hususlar doğ
rudur; bazıları ıstırap içinde vesairede kalabilecek
lerdir ve kalabiliyor; ama biz kızlarımızı ve erkekleri
mizi, bekârı ve evliyi nerelere verebileceğimizi gayet 
iyi biliyoruz ve buna göre bazı sıkıntılar olmuyor 
değil; ama şurası muhakkak ki, biz öğretmenimizi 
kendi evine tayin etmiyoruz; biz öğretmenimizi ak
rabalarının yanına da tayin etmiyoruz, biz öğretmeni
mizi gene Hatay'lı ise Hatay'a tayin etmiyoruz. 2670 
«ayılı Kanunda belirtildiğine göre, doğum yeri nüfusa 
kayıtlı olduğu yere, bir memur gelemiyor. Yönetmelik 
de böyle. Gelmemesi de lazım şeklinde olan bu tu
tumu, Millî Eğitim Bakanlığı göz ardı edemez. Bun
ları yapmaktadır. Elbette ilk anın heyecanı belki birçok 
kişiyi meşgul etmiş olabilir. Daha önce maruzatta 
bulunduğum bu rotasyon, tayin meseleleri üzerinde 
sanıyorum ki, kendileri bana gelirse daha açık olarak 
her şeyi ifade edebilirim. Daha fazla bir şey söyle
mek istemiyorum. Gereğine inanıyorum; ülkemiz adı
na inanıyorum, Türkiye adına inanıyorum, insanımız 
adına inanıyorum ve bunun yapılabileceğine inanı
yorum. 

Mevsim meselesine gelince; Biz bunu çoktan kes
tik. Eğer hakikaten hâlâ rotasyonda gitmeyenler varsa 
ceza görmek lazım, müstafi duruma düşer. Biz, okul
lar açılsın, ondan sonra rotasyona tabi tutalım de
medik, böyle bir şey yok. Ancak, eş durumu ve 
askerden gelme vesaire gibi veya zorunlu atamalarda 
alıyoruz. Ağustosun sonunda, hatta gelmeden çoktan 
kesilmişti. Herkes yerine gitme durumunda idi şu ana 
kadar. O bakımdan endişe edilmesin. Daha önce söy
lediklerimi de ilave ederek kendisi zannediyorum 
tatmin olabilecek. Tatmin olmadığı takdirde lütfen 
Bakanlığa teşrif etsinler, ben kendilerine açıklamada 
bulunacağım. 

Saygılar sunarım. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Öztuş, buyurun efendim. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkanım, benim so

rum üç hususla ilgilidir. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısının 35 inci maddesi fazla çalışma ücretiyle il
gilidir. Bu 35 inci maddenin beşinci fıkrasına bak
tığımız zaman, burada, cezaevlerinde ek ders ver-

I mekle görevlendirilen öğretmen ve eğitici olarak kim-
I selere verilecek ücret diğer öğretmenlere verilecek 

ücretin % 25 fazlasını öngörmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığımızın körler okulu, sağırlar 

okulu, ortopedik özürlü çocuklarla ilgili okulları 
I vardır. Bu okullardaki çocuklarımızın eğitimi de özel 
I bir eğitim ve öğretimi gerektirmektedir. Sayıları çok 

az olan bu okullarda öğretmenler büyük bir fedakâr
lıkla gece ve gündüz çalışmaktadırlar. Acaba, bu okuî-

I larda çalışan öğretmenlerimize de tıpkı cezaevlerinde 
I çalışan öğretmenlere verilen % 25 fazla ek ücret gibi, 
I fazla bir ek ücret verilemez mi?.. 
I Saygılarımla arz ederim. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. ' 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

I Sayın Başkan, tabiatıyla diğer normal öğretmenlerin 
I dışında hizmet görmektedirler muhtaç çocukların 
I okullarında öğretmenlik yapanlar ki, bunlar körler, 
I ortopedik özürlüler, sağırlar, geri zekâlı veya üstün 
I zekâlı olanlar da bunun içerisine girmektedir. Ger-
I çekten öğretmenlerin burada ağır durumları vardır. 
I Yalnız, yan ödemelerinde farklıdırlar. Bu durumda, 
I diğerleriyle bu anda mukayese etmek mümkün olama-
I maktadır. Bu hususu gerçekten tekrar etüt edilmeye 
I değer buluyorum. 
I Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
I Sayın İnal, son soru sormak isteyen üye olarak 
I buyurun efendim. 

SALİH İNAL — Sayın Başkan, değerli arkadaş-
I larım; 

Sayın Bakanıma yöresel bir sorunu dile getirmek 
I üzere soruyu tevdi etmek istiyorum: 
I Yüksek malumları olduğu veçhile, yakın bir geç-
I miste birçok illerimizde ziraat fakülteleri gibi, birçok 
I fakülteler oluşturulmuştur. Bu cümleden olmak üzere, 
I Tekirdağ Ziraat Fakültesi de yakın bir geçmişte ku-
I rulmuş; ancak öğrencilerin bu yıl Tekirdağ'a aktarıl

dığını göz önüne alacak olursak, bu öğrencilerin gelişi 
I güzel bir ortamda tahsile başladıklarını açıkça vur-
I gulamak isterim. 

1 8 4 -



Danışma Meclisi B : 175 11 . 10 . 1983 O : 3 

Zatıâlilerinizin oraya teşrifleri sırasında açık ve 
net bir şekilde şu teklif yapılmıştı. Orada, geçmişte 
eğitim enstitüsü olan müessesenin, bir öğretmen evi 
olarak bir taraftan oluşturulması, (Ki, bizim de amı 
ettiğimiz bir durumdur, takdirle karşılıyoruz.) diğer 
taraftan bir Turizm Meslek Lisesi ki, halen 100 - 125 
kadar bir öğrencisi vardır. Halbuki o müessesenin 
1000'i aşkın bir kapasitesi mevcuttur. 

Şimdi sualim şu olacak: Bu kapasite boş durur
ken, o öğrencilere hizmet ideali ile mücehhez oldu
ğumuzu söyleyip duruyoruz. Niçin ziraat fakültelerine 
böyle bir pitansiyel geçici olarak tevdi edilemiyor?.. 

Biz şuna inanıyoruz: Millî Eğitim Bakanlığının 
bir meşalesi var, kültür meşalesi. Diyoruz ki Maarif, 
kültür meşalesini nesilden nesile intikal ettiren en 
değerli bir organizasyondur. Öyle ise, o en değerli 
olan organizasyon, gençliğe bu yönüyle gereken hiz
meti yaparsa, en iyi şekilde takdir kazanır. 

Soruma bu yönleriyle cevap verirseniz memnun 
olacağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkan, Sayın Inal'ın buyurdukları hususa çok 
vakıfım. Kendileri burada bir ziraat fakültesi açıl
ması için benim yanıma çok geldiler. O fakültenin 
orada kurulması için ben çok gayret sarfettim ve 
gerçekten yapılmasından da son derece de memnu
num. Ülkemizde böyle eğitim kurumlarının kurul
ması herkesi sevindirir. Ancak, 2547 sayılı YÖK Ka
nununun bir maddesi var şöyle der: «Bir yükseköğ
retim kurumu bütün imkânları hazırlanmadıkça teşkil 
edilemez, bu YÖK'ün kararıyla olur.» Bu ziraat fa
kültesi ismen teşekkül etmiştir. Ne yeri var, ne başka 
bir şeyi teşekkül etmiş. Oradan gelip, olduğu gibi Te
kirdağ'da bir ziraat fakültesi kuruldu. Nerede, hangi 
imkânlarla, ne dersanesi vardı, nerede vardı, Ka
munun hükmüne riayet edildi mi?.. Bunları kimse 
sormuyor. 

Gecekondu gibi, bir öğretim kurumu kurulamaz. 
Herkes onu iyice dikkatle incelemeli. Üç ay önce 
kuruldu sözü var; arkadan bir yükseköğretim kuru
mu kuruldu. Böyle şey olamaz. Yükseköğretim kuru
munun Tekirdağ'da kuruluşu şöyle: Kurulduktan sonra 
çok değerli öğretim üyeleri oraya geldiler, yerlerine 
yerleştiler ondan sonra burada açılması lazımdır dendi. 
Hayır olamaz... Öğretim üyesine göre değil, üniversi
tenin, o yükseköğretim kurumunun kendi yerine göre 
olur. Gittim Edirne'de de gezdim. Edirne'deki yerleri 

de gördüm. O kapasiteyi alabilecek yer Edirne'de de 
var; ama öğretim üyeleri evvela Tekirdağ'a, deniz 
kenarına gelmişler. Şimdi de ziraat fakültesi gelmesi 
lazım. O halde ne var?.. Millî Eğitimin öğretmen evi 
var. Orada hizmetiçi eğitim Bakanlık için son dere
cede zorunlu; hızlandırılmış eğitim, yoğunlaştırılmış 
eğitim... Millî Eğitim Bakanlığı nerelerde eğitecek bu 
öğretmenleri?.. Hizmetiçi eğitim yapmayacak mı, olma
yacak mı?.. 12 Eylül'den önce bir yılı üç ayda, bir 
buçuk ayda bitirerek öğretmen çıkan bu kimseler ne 
olacak? Nerede bunları eğiteceğiz, ne yapacağı?.. So
runun bir tanesi, bu. 

İkinci sorun; Burada öğretmen evi var. Öğretmen 
evine yükseköğretimden aynı yere gelecek, öğretmen 
evini diğer öğrencilerle dolduracağız.. Onların kendi 
yeri başka, öğretmenin yeri başka, yükseköğretim ho
calarımızın yeri başka. 

Bunun yanında turizm ortaöğretim var. Yükseköğ
retimle yaş farkını buradaki bu çocuklarla nasıl kay
naştıracaksınız?.. Yarın, öbürgün ne olacağını kim 
biliyor?.. Bu çocukların hepsini karıştırmanın ıstırabını 
çekmedik mi biz?.. Yükseköğretimin bir yerine gelmiş 
çocuğa, ortaöğretime, ortaokula, ilkokula kadar bu 
inmedi mi?.. Bu gibi ideolojik durumlar böyle sokul
madı mı buraya?.. 

O halde bu kampusun içinde bir binasında bu, öbür 
binasında bu... Yemeği nerede yiyecek, nerede otu
racak? Bunları düşünmez miyiz,.. Niçin düşünmeye
lim?.. Bir temel atıyorsak, bu temeli niçin doğru atma
yalım? Orada görünürde bir bina var; haydi bu ço
cukların arasına yükseköğretim de gelsin... Anlattığım 
sebeplerle nasıl gelir?.. O halde, yeri var Edirne'de. 
Niçin gelir? Arz ettim niçin geldiğini. 

O bakımdan lütfen, eğer böyle sorunlar varsa, 
(Ben o maksatla gittim, gezdim, gördüm) istirham 
ediyorum, gelsinler, Bakanlığa; ben açık yüreklilikle, 
hiçbir tarafa sapmadan, doğruyu görerek, acı tecrübe
lere dayanarak en iyi yolun bulunabileceğini ve ne 
tekliflerim olduğunu arz edebilirim. Bakanlıktayım 
ben; 12 saat Bakanlıktan ayrılmıyorum. Cumartesi 
günleri de ben Bakanlıktayım, Ankara'da bulunduğum 
her cumartesi ben Bakanlıktayım. Lütfen teşrif etsin
ler; her şeyi ben açıklayabilirim. Böyle basit gibi 
görülebilen, yerleşme konusu ile ilgili hususların bu
radaki çok değerli vakitlerinizi aldığı kanısındayım. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Millî Eğitim Bakanlığının 1984 Malî 

Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bu
lunmaktadır. 
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Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm 
(Prag.) 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 17 458 149 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Okul Öncesi ve Temel Eğiti
min Gerçekleştirilmesi ve Ge
liştirilmesi 207 744 491000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Genel Meslekî ve Teknik Orta 
Eğitimin Gerçekleştirilmesi 
ve Geliştirilmesi 99 330 790 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yaygın ve Çıraklık Eğitimi 13 370 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-ı 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Dış İlişkiler ve Yurt Dışı 
Eğitimi 1 192 983 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

621 400 000 

Valiidebağ Sanatoryumu ve Öğretmen Hastanesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek^ 
Hizmetleri 38 190 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yataklı Tedavi Hizmetleri 364 220 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Orta Dereceli Meslekî Öğreti
min Gerçekleştirilmesi ve Ge
liştirilmesi 31 860 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı- . 
lamayan Transferler 1 950 »300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Eğitim Bakanlı
ğının 1984 Malî Yılı Bütçesi huzurunuzda kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Millî Eğitim camiasına ve 
tüm ilgililere hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efen
dim. (Alkışlar) 

H) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BÜTÇESİ 
— ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

BÜTÇESİ 
— HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜT

ÇESİ 
— BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— YILDIZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
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— TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— DİCLE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
— 100 üncü YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 'Sayın üyeler; oldukça yüklü bir 
programımız var bugün .Şu arada Yükseköğretimi Ku
rulu (YÖK) ile buna bağlı olan 27 tane üniversite
nin 'bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efen
dim. («'Süre doldu» sesleri) 

Efendimi, süre dolmadı daha. Bize göre bir da
kika var efendim. O zaman Yüce Genel Kurullunuz-
dan elbette süre uzatılmasına ve çalışmanın bitimi
ne kadar olan dönem içtin bir karaır istihsal edece
ğiz. Yüklü bir program düzenleramliş. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet... 
MÜLLl EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın 'Başkam; YÖK Başkanı Sayın Doğramacı 
Konsey toplantısında. Orada Üniversiteler Personel 
Kanunu görüşülüyor; onun için orada. Haltta benim 
de gitmem lâzımdı; fakat ikiye bölündük. Bilmiyo
rum ne zaman teşrif edecek; fakat Sayın Gürol1 Ata
man şu anda temlsîlen bullunımakta. Gerekli şekilde 
cevapları ben verebildiğisin kadarıyla ben, olmadığı 
takdirde Sayın Gürol Ataman verebileceklerdir Yamı
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan; çalışıma sü

remiz programa göre 14.00 - 18.30. 
BAŞKAN — Efendim; «Bir dakika var» dedik. 

Müsaade buyurum da dakika dolunca karar alacağız 
efendim. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Saat 20.ÜD'den sonra 
üçüncü oturum olarak programda çalışma süreleri 
tespit edildi. Karar almaya gerek yok. 

BAŞKAN — Efendim, bitlirebleoeğümiz'i ümit 
ettiğimiz içim uzatma istiyoruz, yoksa saat 20.00'den 
sonra tekrar geliriz. «Gelelim» diyorsanız karan ka
bul etmezsiniz, 20.00'de geliriz efendülm. Biz on güm-
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dür hep saat 10.00'da gelip 19.00'a Ikadar çalışıyo
ruz. Bütün Genel Kurulumuz da böyle; yine çalış
maya deva medarız. 

ISayım üyeler; daha evvel tespit edildiği biçimde, şu 
anda öğleden sonraki çalışma süresi dolmuştur. Ne 
var ki, Yükseköğretim Kurulu ile birilikte 27 tane üni-
versfitenin katma bütçesi de söz konusudur. 

Bu medenlle müsaade ederseniz görüşmelere baş
layalım, süreyi uzatalım; olmadığı takdirde gece ça
lışması da tabiî yapılacaktır. 

'Sürenlin uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
ISayım Üyeler; Yükseköğretim Kurulu ve Üniversi

teler Bütçesi üzerinde Sayın Öztuş söz istemiştir. 

Yalnız, bundan sonra sorulacak sorular, konuş
madan lütfen uzun olmasın sayım üyeler. Yamli ko
nuşma beş dakika, soru oribeş dakika olduğu sürece 
bu bütçenim sıhhatli bir biçimde bitmesi söz konusu 
olamıyor efendim. Beşinci dakikamın sonunda mut
laka bitecektir konuşma. 

Buyurun Sayım Özltuş. 
NERMİN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, değerli üye

ler, Sayım 'Bakanım, sayın Bakanlık temsilcileri; 
Eğitim, öğrettim, bilimsel araştırma, yayım ve 'da

nışmanlık görevlerini üstlenen ün'iversitelerimiz'im 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yeni bir düzenle
meye girdiklerini hepimiz bilmekteyiz. 

'Kanunum Geçtioi 28 indi maddesine göre, 'MÜİİlî 
Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen yetiştiren kurum
lar yükseköğretim kurumlarına, üniversitelere bağ
lamım iş, öğretmem yetiştirme sorunu böylece üniver-
siter düzeyde ele alımlmıştıır. 'Millî Eğitim Şûra öne
rileri ışığında alınan kararlar böylece yasallaşmış
tır. 

Eğitim sisterrıimıizdeki bu gelişmeler o zaman he
pimiz içim sevindirici olmuştu; fakat ne yazık ki, bu
gün , o zamanki kadar sevinçli değiliz. Endişeliyiz; 
güm geçtikçe de endişelerimiz artmaktadır. 

2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine gö
re, 31 Temmuz 1983 günü hiçbir objektif ıkriltere da
yanmadan yükseköğretim kurumlarından M'MİÎ EjğMm 
Bakanlığına iade edilen öğretmenlerim, çok değerli 
Millî Güvenlik Konseyilmlizin çıkarılmakta olan YÖK 
Kanunuma ekledikleri geçici bir madde ile görevle
rinde 1 yıl daha kalmaları sağlanmıştır. 

19 Ağustos 1983 günü Resmî Gazetede yayınla
man 28'80 sayılı Yüksek Öğretim Kanununum Bazı 
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Maddelariırii Değiştiren Kanunum 5 inci maddesi olan 
bu geçici madde aynen şöyledir : 

«Geçfci Madde 5. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sa
yılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile yükseköğre-
tilm kurumllarında öğretim görevlisi ve giçici oılarak 
istihdam ©dilen öğretmenllerün Mihdaim süresi 
30.6.1984 tarihinle ıkadar uzatılmıştır.» 

Kanun maddesi son derece açık olmasına rağ
men, buna paralel olarak da Yüksek Öğrettim Kurulu 
Başkanlığının üniversite rektörlüklerine gönderdikle
ri 26.8.1983 gün ve 7175 sayılı, üniversitelerde ya-
pıllan işlemiin yok ısayıtanası, yazılarıma rağmen, maa
lesef "bazı üniversitelerimizin Milî Güvenlik Kon
seyinin çıkarmış oldukları Kanuna ve Yüksek Öğ
retim Kurulu Başka nllığtnın yazılı emirlerine uyma
dıklarını öğrenmliş bulunuyoruz. 

Millî Güvenllik Konseyinin çıkartmış oldukları 
'Kanun maddesine ve YÖK emirlerine uymıayan bu 
üniversite ilgilileri hakkımda ne yapılmıştur? 

Büyük Önder Atatürk'ün adını taşıyan Gazi Üni
versitesinde metler olim aktadır?.. Bu üniversite hangi 
ideolojiye tesllüm edilmektedir? 

9 Eylüll Üniversitesi ve ona bağlı fakültelerden 
de iyi haberler gelmemektedir. 

Bazı ünliverslitellerin geri gdlen öğretmenlere sınav
larda ve 1983 - 1984 öğretim yıllı için yapılan eğittim -
öğretim programliarında kendilerine görev veri'ilmeme-
si için bölüm başkanlıklarına 'sözlü emirler verdik
lerini, yüksek lisans, doktora yapmış ders öğretmeni 
olmasına rağmen bu öğretmenlere sınavlarda görev 
varilımediğlinli, sımavlıaırın dersle ilgisi olmayan öğret-
menllere veya dışarıdan ücretle öğretmen getirtilerek 
kurulan komlİsyonlaıra yaptırıldığını, branşı olma
yan bu öğretmenilerin sınav soru ve cevaplarını esas 
ders öğretmeninden aillarak sınav yapmaya çalıştık
larını öğrenmiş bulunuyoruz. Ders öğretmeni ollma-
yan kdirrisdler tarafımdan eksik veya yanlış yapılabile
cek bu sınavlar öğrencilerin aleyhine sonuçlaınaıbile-
ceği gibi, haksızlıklara da yol açabilecektir. Branş 
öğret'menli olup, maaşını allan ve maaşı karşılığı görev 
yapmak için bekleyen öğretmen var iken, dışarıdan 
ücretle öğretlmen getirtilmesi veya bir başka öğret
mene branşı olsun, olmasın, gereğinden fazlîıa ders 
verilerek ücretle ders kapatıUma'sı Devletlin Hazine
sine zarar değil midir? 

löğrdtmen yetişltiren kurumlarda mutlak be'Hirli dıi-
sipllinin yer ataası gerdfcirken, şu derse, bu derse ge-
rdk yok denilip bazı derişlerin programlardan kaldı
rılıp öğretmen fazlası gösteriıldiği de söylenmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarında, öğretmen okulların
da yılarca kesintisiz olarak başarılı hizmet vermiş, 
tecrübe kazanmış, eser vermiş, akademik kariyere 
ulaşmış öğretmenlerim ortaöğretim kadrolarına nak
ledilmelerinde gerçekçi, geçerli, gerekli ve haklı bir 
neden ve gerekçe bulamıyoruz. Ancak, eksik bir' in
celeme sonunda alınmış, bir karar şeklinde yorumlu-
yoruz. Bu hatanın düzellfiilmesıi, YÖK'ün 'belirleyece
ği ıkriterler çerçevesinde bir uygulamaya gidilmesi 
haksızlığı ve adamakıllli gerginleşen bazı üniversite-
ferin ortamını raihalfilığa kavuşturacaktır. 

Ya'tiişmiş yüksek lisans, doktora, dkademik ikıari-
yer yapmış bir grup iinsanıın üniversitelerden dışarı
ya atıilma'sı dile üniversitelerimizin üniversite olması 
mümkün değilldir; orta 'dereceli okul düzeylinde fcal-
mıaisı mukadderdir. Öğretim üyesi ydt'işımediğa süre
ce öğretmen ve kaliteli limsam yetiştirmek de mümkün 
değilldir. 

Bir başka husus da, üniversitelere bağlanan öğ
retmen yetiştiren kurumların ıteknük öğretmen okul
larının atölyelerinin, dersandlerirfin yikıDaırak tıp fa
kültesine verlUmesi, ıdersıameleriin gan'işlletıilerek ders
lerim genliş şatonda yapıllması çalışmaları f e eğitim 
ve öğretimıin yerini geleneksel öğrettim yapan fakülte
lere dönüşjtürmesd faailiyetilerlidir. 

Tıp fakültesi kuruluyor, diye başka müesseselerin 
hırpalanması, gdlİşmiş müösisesidlerin silinmesli mazur 
gösterilemez. Öğretmen yetiştÜrmeye vurullmayıa çalı
şılan dıaribe, eğilimimizi zaafa düşürür. Bunun Türk 
millî eğitlilmtiıne getireceği zarar yıllar boyu düzelti
lemez, 

Öğretmen yetiş'tirme işi özdl metodu gerdktirir. öğ
retmen, salonda ve anfileride yetişemez. Dersaınelerin 
salonlara dönüştürülerek gereğinden fazla öğrenciyle 
ders 'yapılması öğretmen fazlalığını ortaya koyacak
tır. Bu çok yanlış bir düşüncedir. 

Sayım YÖK Baişkanıımız Bütçe Kbmiisyonumda 
yapılan görüşmeler şurasında öğretmenlerin Millî Eği
tim Bakanlığına liaddlerli hususunda ilke kararına va-
Tildığıını helirtmıişlerdi. Bu 'ilke karanHan daha önce 
Mülî Eğitim Bakamlığıına iade edilen, sonra tekrar 
görevlerine dönen öğretmenler için değil tüm öğret
menler içlin uygulanmalı, yetişmiş eleman korunmalı-
dvc. 

Daha önce yapmış öldüğüm gündem dışı bir ko-
nuşmiamda da bdlirfttliğim gibi, ihtiyaç fazUasıi vaırdur 
diye doktora yapmış elemanların orta dlerecdlli okul
lara gönderilmesind orta dereceli okullardan doğru
dan yükseköğretim kurumlarıma atanmış elemamla-
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rın üniversitede bırakılmasını üniversite düzeyinde an
lamlı 'hia* uygulama olarak Ikabül etmek mümkün 
değildik. ı 

Saygılar sunarım. 

BASKİ AN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 
YÖK Temsilcisi, Bütceyile iılglüli bir cevabınız olacak 
mı efendim?.. Olmayacak. 

Sayın üyeller; Yüksek Öğretim Kurulu ile buna 
bağlı olan 27 tane üniversite ürerinde soru sormak 
isfteyen sayın üye var mı efendim?.. Sayın Tuınçbay, 
Sayın Kjantarcıoğlu, Sayın Ak'kılıç, Sayın Kuzuoğ-
îu, Sayın Çakmakçı. 

Sayın Tunçbay, buyurun efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Teşekkür ederim Sayın 

Başkanım. 

Say m Başkanım, Danışma Meclisiriiın sayın üye
leri, Sayın Bakanım ve Sayın YÖK üyeleri; 

Bugün kısaca üki soru getirmek İstiyorum. Bir ta
nesi, dikkatinizi çekmiştir, son günlerde Meclisimize 
bir sürü üniversite öğrendiği gelip değişik üyelerle ko
nuşmaya çalhişmışllardır. Çünkü büyük 'bir sorunları 
çıkmıştır. Bunu eğer kisaca anlatmam gerekirse, tıp 
falkülteîeriınde 6 yıllık eğitim 5 yıla indirilmiş, son 
yıl da <<!internsh!ip»iğe; yani pratik uygulamaya çev
rilmiştir. Bu fevkalâde güzel bir aşamadır ve büyük 
bir mutlulukla belirteyim ki, YÖKün get'iırdl'ği en 
güzel karanlardan biridir, büyük saygıyla karşılıyo
rum. 

Ancak, bu eğitim 5 yıla inince tabiî ki, birçok ak
saklıklar çıkmış, bu arada özellikle ikinci sınıflar çok 
sıfkışık duruma girmişler ve de 11 aylık bir eğitim 
sonunda liıkd sınıfı bir arada yapar gibi eğitim göre
rek sınavilara girmişlerdir. Burada başarılı olamayan 
öğrenciler ders geçme 'durumunda eğer bir dersten 
kaldıysa öğrenci bir üs't sınıfa devam edebilirdi; oy 
sa sınıf geçime sistemine bu yıl! dönüşmesliyle bir ders
ten kalmış öğrenci okula devam edemez duruma gel
miştir. Bunların sayısı biraz üzücü rakamları bul-
ımaıkitadır. Örnek vereyim; bugürikü gazetelerden bi-
ırinde gördüm, Ege Üniversitesinde 450 öğrenci An
kara'ya doğru gelmek üzere. Ankara Tıp Fakültesin
den bama yansıtılan 465 öğrenci, 60'ı da belge ala
cak durumda. Cerrahpaşa'da sanırım aynı rakama 
ulaşan miktarlar. Yani bu öğrendiler tıp fakültesin
de ve belki diğer bütün faikü'itelerde, (Tabiî tıpta 
'ilgim olduğu için bana bunlar yansıdı) bu yıl okula 
devam edemeyeceklerdir; bir dersten kalmış olsalar 
bile. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdi bu durumu bazı üniversiteler değişik yönde 

almışlar. örnek vereyim; Yıldız Üniversitesi vizelıerli, 
40 olması gereken vizeyi 30'a düşürmüş. Bütünleme 
sınavında başarısız olanlara ök sınav hakkı tanımış. 
Oysa diğer üniversiteler burta katıllmamakta. 

Ben öğrencilere şu cevabı verdim : «Ünİversite-
Jeraraisı IKuıral toplandı ve sanırım iki, bütün üniver
sitelerde aynı uygull'aJma yapılması için karar aldılar...» 
Oysa görüyorum iki, öğrenciler bunu pek kabul eder 
durumda değiller. Çünlkü Somut bir örnek olaınak Yıl
dız Üniversitesini ğöstermek'tedirfer. 

Onun için acaba YÖK'ün böyle bir durumda, 
yeni doğan bir sorunlta karşı 'karşıyadır, allacağı ka
rar ders usulü mü, sınif geçme üsülü mü olacalktır?.. 
Tabiî ki çok büyük bir sorun yaratacaktır; ama önü
müzde de o'kula devam edemeyecek durumda binle
ri bulan öğrenci sayısı görülmektedir. Bu birinci so
rum. Sanırım ki, YÖK temsilcisi arkadaşlarım bu
nu, benden çok şu yukarıda sabahtan bari bunun 
cevabını almak için bekleyen öğrenciler içlin açıklığa 
'kavuşturacaklardır. Bunlar daha Ankara temsilcileri; 
fzmtir, İstanbul'dan da tabiî ki gelecekler. 

İkindi sorum şu efendim : Biraz önce Sayın Ba
kanımı dinliyordum. Sayın tnail arkadıaşımızıın sor
duğu bir sual oldu, «Tekirdağ'daki bir bölgede aca
ba bir fakülte yapıllamaz mı?» şeklindeydi. Soru tabiî 
ki arkadaşımın sorusu; ancak Bakanın verdiği ce
vap benim dikkatimi çekiüi. O da, değişlik öğretim dü
zeyinde olan öğrencilerin bir arada bulunımalaırının 
sanırım sakıncalı Olacağını belirttiler. Örneğin bir oır-
to'kul düzeyi, bir i'lkökull düzeyiyle bir üniversite öğ-
rendisiriin aynı ıkampüste veya birbirine yakın yerler
de bulıunımaısımın sakıncalı olacağını belintıtier diye 
anladım, eğer yanıtömıyorsaım. Oysa bana yine yansıtı
lan bir soru, (Ege Üniversitesinde) Üniversite kaım-
püsü içlinde bir Fen Lisesi kurulma çabası varmış. 
Sanırım ki aynı sorun Bakanlığın ele alldığı 'bu okul
da meydana gelecektir. Buna yanıt verebilecekler 
m!?.. 'Belki yanıllıyorumdur; Sayın Balkanımdan ce
vap istirham edeceğim. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tonçbay. 
Sayın Baklan, cevapları zatıâiliniz mli, yoksa YÖK 

Temsilcisi mi verecek efendim?.. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın ©aş'kan; bu son ikısmı ben cevaplandıra
yım, gerisini izin verirseniz YÖK Temsilcisi sunsun. 

Efendim, Ege Üniversitesi İçinde Millî Eğitim 
Bakanlığının daha önce Yükseköğretmen Okulu diye 
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bir binası ve yari vardı. Bu yer Millî Eğitim Ba
kanlığımca, daha önce bir vesileyle arz ettiğim gibi, 
hizmet içi eğittim sekiliyi© ıkuDlıaınıllacafctır. Ancak Fen 
Lisesinin Anadolu Lisesünlin yanında yeri tesptilt edil-
m'iş, ıtah&i&atı 1983 Bütçesinde de konmuş, tamalleri 
yakında atılacaktır. Böylece Fen Lisesi orada kalma
yacak ve o mıahzur da olmayacaktır ve Fen Lisesinlin 
de hailen bulunduğu yer Fen Lisesinlin değildir; Millî 
Eğiitlkn Bakanlığının Üniversite içinde yaptıracağı, 
2809 sayılı Kanunun 5 indi maddesine göre, üıni'versli-
'telarln yaptıırmaklia yükümlü ollduiklan eğittim ve öğ
retime ilişkin faaliyetleri için MiMî Eğitimin öğret-
rnenlerlinin bulunacağı, eğitim göreceği ve hizmet içi 
eğitimlin yapılacağı yer olarak gelecekte ayrılacak ve 
bu şekillide kullıanıllaaakıtır. Fen Lisesinin esas yeni 
orası değildir. Ben bilgileri bu sekilide suınmak f'siti-
yoruım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın YÖK Temsilcisi, buyurunuz efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa

yın Başkanım; tıp öğrendilerıiırtin eğitimlerinin bir mik
tar sıkıştırılmış olması, şöyle söyleyelim; tamamen tıp 
faküllMıerinıin kendti tasarrufudur ve (bunun her fakül
tede de yapıldığını zalnnetimiyöruım. Çünkü, Yüksek
öğretim Kurulunun bu konuda aldığı karar, eski 
programların yeni Yükseköğretim Kurulu tarafından 
geçen yıl ortaya konulan, Sayın Tunçbay'ın da bazı 
hususlarıyla değindiği, övdüğü programa geçişi, adap
tasyonu 1985 yılına kadar verilmiştir kendilerine. Hiç
bir zaman bir yılda bütün bu adaptasyonu sağlayın, 
yüzde yüz bir uygulamaya geçin denmemiştir ken
dilerine. Tam tersine, yazılan genelgelerde 1985 yı
lına kadar bu geçişin sağlanması öngörülmüştür. 
Ancak üniversiteler eğitimin ayrıntısında uygulama 
yapmakta tabiî ki serbesttirler ve sorumludurlar. Bu 
konularda biz üniversiteyi denetlemekle görevliyiz; 
fakat bu konuların ayrıntılarına icra sırasında karış
mak istemiyoruz. 

Ders geçme meselesine gelince : 
Aslında Yükseköğretim Kurulu genelde ders geç

me sistemini getirmiştir. Bu tartışmasız ilan edilmiş
tir; ama bazı fakültelerimiz ve başta tıp fakülteleri
nin kendilerine şu hakkı tanımışızdır : «Ders geçme 
sistemi esastır; ancak birbirlerine dayalı dersler, ön 
şartlı dersler tabiî ki bunun istisnasrdır» demişizdir; 
ama siz ön şartlı dersler mekanizmasını hızlandıra
cak, sıklaştıracak olursanız, sınırda ders sistemi sı
nıf sistemiyle çakışır. Bu fakültelerimizin bu konu- J 

daki, bağışlayın, özerkliğinden kaynaklanmaktadır. 
Tabiî ki, gerekirse biz bu konuya da gireriz; ama 
düşününüz ki, aslında Türkiye'de bizim uygulattığı
mız ders sistemidir, sınıf geçme sistemi değildir. TaT 

biî ki ön şartlı sistemleri azaltmak suretiyle bunu sağ
lamanız mümkün olacaktır. Yoksa YÖK tarafından 
verilmiş, «Bütün bu geçişi bir seneye sığdırın» diye 
asla bir uygulama yoktur, tam tersine «Bunu 1985 
yılına kadar yapın, bu geçiş yumuşak olsun» de
mişizdir ve nitekim pekçok yerde de bu yapılmış
tır; ama bilemiyorum bazı hocalarımız acaba bazı 
derslerde acele mi ettiler?.. 

Ben de Cerrahpaşanın, ben de İstanbul Üniver
sitesinin başarı rakamlarını biliyorum. İki ders ha
riç başarılar asgarî % 75'tir. Asgarî diyorum size; 
% 95, % 96, % 98'lik başarılar vardır. Çünkü biz
de başarılar sınıf itibariyle değil dersler İtibariyle gel
mektedir, başarıları her ders itibariyle takip etmek
teyiz. Fevkalade yüksektir. Buna karşılık bazı ders
lerde, bunu da tespit etmiş bulunuyoruz, ilk söyle
diğim rakamlara göre (Bunlar iki veya üç derstir) 
bariz farklar vardır. Tabiî ki bunun üzerine de eğili-
necektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
Zannederim Sayın Tunçbay, tabiî çok ilmî açı

dan konuştu. «Tek dersten; yani başarı grafiği yük
sek olmayan derslerden bir hak daha YÖK tara
fından verilecek mi?» diyorlar., 

YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa
yın Başkanım; Yükseköğretim Kurulu Kanunda ol
mayan hiçbir hakkı veremez, vermekle yetkili değil
dir. Bunu takdir edersiniz; böyle bir şey söz konu
su olmamak gerekir. 

Bazı kurumlar yanlış uygulama yapmış olabilir
ler, tabiî ki bu kurumların sorumluluğundadır. Ka
nunda böyle bir sınav hakkı yoktur. Eğer bir açık
lama gerekirse şunu arz etmeme müsaade edin : 

Biz bir dersin alınmasını, uygulamasının yapıl
masını, devam edilmesini, ara sınavlara girilmesini 
ve bu ara sınavların sonucu neticesinde onun son sı
navına girilmesini bir bütün olarak kabul eden fel
sefeyi getirmeye çalıştık ve bütünlemeyi bir sınav 
hakkı olarak görmüyoruz. Türkiye'de bütünleme 
hakkı diye bir hakkı düşünmüyoruz biz. Bizim dü
şündüğümüz bir sınav hakkı; alınan dersten, takip 
edilen dersten, yapılan uygulamalardan doğar. Bü
tünleme hakkını verip vermemek 2547 sayılı Kanu
nun 2880 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesi, 

— İ?0 — 



j 

Danışma Meclisi B : ] 

«Senatolar isterlerse, uygun görürlerse bütünleme 
hakkı getirebilirler» der. Demek ki, normal uygu
lama bütünleme hakkı diye bir şey öngörmemekte
dir. Bütünlemeyi adeta bir supap olarak, bir ek ola
rak senatoların tasarrufuna bırakmıştır; ama şunu 
hemen arz edeyim : Bütünlemenin bütünlemesi ol
maz. Bütünlemede muvaffak olamamış bir öğrenci
nin tekrardan onun bütünlemesine, bir ek sınav hak
kına alınması diye bir şey bizim görüşümüzde ve Ka
nundaki yetkiler çerçevesinde söz konusu olmamak 
gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Benim sorum bir noksanlığın giderilmesiyle ilgi
lidir. Malumunuz olduğu üzere, görüştüğümüz büt
çelerde bazı kadro cetvelleri vardır. Bu kadro cet
velleri; Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Da
nıştay Başkanlıkları, Adalet Bakanlığı Hâkimlik ve 
Savcılık mesleklerinde bulunanlardır ve burada, Büt
çe Kanununun 27 nci maddesinde açık bir şekilde, 
«Kadro cetveller1! Bütçe Kanununa eklenen kurum
lar» diye bir bölüm halindedir. 

Şimdi, Yüksek öğretim Kurulu ile Üniversiteler
arası Kurul 1980 yılı için bir kadro cetveli hazırla
mış. Malumları olduğu üzere üniversitelerin ilki tür
lü kadrosu var; akademik kadrolar ve bir de 657'ye 
tabi kadrolar. Bunlar akademik kadrolar değil, 657' 
ye tabi kadrolardır. 657 sayılı Kanuna tabi kadro
lar daha önce 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda 
gösterilen, sonra 7-34/34 sayılı Kararname ile Bakan
lar Kurulu tarafından tespit edilen, tahsis edilen kad
rolardır ve onların değişiklikleri yapılan kadrolar
dır, 

Şimdi, ortaya yepyeni bir kadro çıktı ve Maliye 
Bakanlığı ile bizim Bütçe - Plan Komisyonunun ha
zırlamış olduğu bir düzenlemede bir noksanlık gör
düm. Eğer uygunsa, Komisyonumuz bunu kabul eder
lerse, 27 nci maddeye Yüksek Öğretim Kurulu ile 
Üniversitelerarası Kurulu da bu listeye dahil etmek 
suretiyle bir önergem var; onu zamanında görüşmek 
üzere, şimdilik bu cetvelin değer taşıyabilmesi için 
sadece başlık kısımlarına «Madde 27 küçük (b)» 
bunu tırnak içinde koyarsak, bir açıklık getirecektir 
ve bu problem çözülecektir. Komisyonumuz bunu 
uygun bulurlar mı?... 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, yalnız Komis
yonumuz cevap vermeden bendeniz bir hususu ha
tırlatmakta yarar görürüm: Hangi nedenle olursa ol
sun önerge verilmesi hususu Yüce Genel Kurulun 
27 Eylül 1983 günü almış olduğu 92 sayılı Kararda 
bellidir. Şu anda YÖK ve Üniversiteler Bütçe Ka
nunlarını görüşürken, bir önergeyi zatıâ'Iinizden alıp 
işleme koymam mümkün olmayacaktır. Bunu hatır
latayım; çünkü aynen «Bir gün önceden saat 19.00'a 
kadar Başkanlığa önergelerin verilmesi söz konusu
dur.» diyor. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başka
nım, çok özür dilerim; Başkanlığın bu hususta çok 
dikkatli olmadı gerekir. Bunlar da sabah dağıtıldığı 
için, önergeye de hakkım olmadığı için, ben sadece 
soru ile çözeceğimi düşünerek bu teklifte bulundum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, soru ile çözülmesi müm

kün olmayan bir hususu önerge ile çözmek de zan
nederim mümkün olmayacaktır. 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
TANDOĞAN TOKGÖZ — Sayın Başkanım; müsaa
de eder misiniz cevap vereyim?.^ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 

TANDOĞAN TOKGÖZ — Efendim; biraz evvel 
Sayın Üyenin buyurmuş olduğu endişeyi biz Komis
yon olarak katılmıyoruz. Komisyon olarak bu bir 
önerge ile halledilmiştir ve yukarıda ilgili yerine ko
nulmuştur. Bir mahzur yoktur ve herhangi bir tered-
düte mahal yoktur efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan; Sayın 

Neıimin öztuş arkadaşımızın konuşmasında çok il
ginç noktalar vardı, ürkütücü noktalar vardı. Bun
lara acaba Sayın Bakan ya da YÖK temsilcisi kas
ten mi cevap vermediler ya da cevap verme ihtiyacını 
mı duymadılar veya yazılı mı cevap vereceklerdir?... 
Bir. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç; bir başka sayın üye
nin sormuş olduğu soru üzerine siz yeniden soru imal 
etmeyin efendim.. Siz kendi sorunuzu sorun lütfen. 

MAHMUT AKKILIÇ — Edebilirim efendim; 
dikkati çekmek için... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; cevap 
vermek mecburiyetinin neler olduğu hususunu, iki 
yıllık uygulama içinde gördük. 

Buyurun efendim. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Yine öğretmen konusu 
vardır; üniversiteye intikal eden öğretmenler. Bütçe 
Komisyonun da YÖK'ten rica edip sormuştum. Sayın 
Doğramacı, «Yazılı cevap vereceğim» demişlerdi; fa
kat 15 gün oldu bir cevap alamadım. Bu öğretim üye
leri bu yüksekokullarda veya fakültelerde gerçekten 
yansız olarak görevlendirilecekler midür?... Bunu 
öğrenmek istiyorum, 

ikincisi; üniversitelerden bugüne kadar kaç öğretim 
üyesi uzaklaştırılmıştır, kaç öğretim üyesi kendi ar
zusu ile ayrılmıştır ve de çok sayıda fakülte açılıp 
öğrenci kapasitesi yüzde 50, yüzde 144 artırıldığı hal
de, öğretim üyesi açığı var mıdır?.., 

Üçüncüsü; 'Sayın Gürol Ataman Bey tek ders ko
nusunda maddeyi okuyarak, «Üniversitelerin senato
larının sorumlu olduğunu» söylediler. Bugün gazete
lerde, rektör ve senatolar sorumlu değildir, diye ya
zılar var; yani bazen topu 'biri öbürüne, o da öbü
rüne atıyor. Bu bir. 

İkinci; «Değişik uygulamalar vardır, ne yapalım?» 
diyorlar. Hayır. YÖK Ibu işlerin sorumlusu ve yetki-
lisidir^ Lütfen değişik uygulamalar olduğu zaman da, 
diğerlerine hak tanımak mecburiyeti vardır. Bir mü
essesede fazla mesaî, gece mesaisi yapıldığı zaman 
ertesi günü memura izin veriyorsunuz veya bir sıkı
şıklık olduğu zaman ona bir halk tanıyabiliyorsunuz. 
Gerçekten Sayın Tunçlbay'ın söylediği gibi, imtihan
lar ard arda getirilmek suretiyle öğrenciler çaresliz 
hale getirilmiştir ve değişik uygulamalar da olduğu
na göre; ben hiçbir zaman tembelliğe prim verilme
sinden yana değilim, çünkü ben de hocayım; ama 
öğrencinin iktidarının dışında olan bir imtihana zor
lanması halinde ve değişik uygulamalar olduğu hal
de, acaba bir örnek olabilmesi için, bu defaya mah
sus olmak üzere, böyle bir hak bütün üniversitelerde 
teşmil edilemez mi?... Onu sormak istiyorum efen
dim. 

Teşekkür ederim^ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Ataman^ 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa

yın Başkanım; 44 üncü maddeyi okuyorum: «Sınava 
katılılabillmek için en az ara sınav notu ortalaması 
ve ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı 
Üniversitelerarası Kurulca tespit edilir. 

Üniversite senatoları ayrıca sınavla başarısız olan 
öğrenciler aynı sınav döneminde sağlanmak şartıyla 
bir bütünleme sınavı açılmasına karar verebilir.» 

Bu Kanunun 44 üncü maddesinin tadilidir, (ifade 
aynen dediğim gibidir; senatolar yetkilidir. Kanun 
ifadesini okumuş bulunuyorum burada. Sayın Akkı-
lıç'ın sorusu içindi Ibu son sözlerim. 

Sayın Öztuş'un bazı soruları olmuştu. Onlara da 
çok kısa cevap vermeye çalışayım; sizin vaktinizi ge
reğinden fazla harcamadan. Ayrılan öğretmenler ko
nusunda Yüksek öğretim Kurulu 2880 sayılı Kanu
nun çıkmasından sonra Üniversitelerarası Kurul, Yük
sek Öğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığından 
bir temsilci aracılığıyla bir Kurul oluşturmuştur ve 
bu, Bütçe ve şu anda takip durumunda olduğumuz 
pek çok yükseköğretimi ilgilendiren kanun ve karar
namenin çıkmasını akabinde bu konu daha geniş bir 
zamanda ele alınacaktır. Sizlerin de muhakkak dikkat 
ettiği gibi, 2547 sayılı Kanunun ilk halinde, «30 Tem
muz 1983'te biter» deniyordu. Âdeta öyle bir hale 
gelmişti ki, bir günde veyahut bir-iki gün içerisinde 
bunları iade etmek veya etmemek durumu bakanlık
larımıza söz konusu idi. Oysa 2880 sayılı Kanunda 
ifade şöyledir; 30 Haziran 1984'e kadar bir kademe
li olarak seçme zamanı bırakmak üzere bir zaman bı
rakılmıştır. Bu zaman içerisinde bu peyderpey yapıla
caktır. Bunun ilkeleri bir Komisyon tarafından öneri
lecek. Tabiî ki, uygulama yine üniversiteler tarafın
dan yapılacak. Çünkü, üniversitelerin bu konuda tabiî 
ki, tesir dışında olmaları gerekir. 

Fakülte dersanesi yok. Bazı fakültelerin dersane-
leri alınarak tıp fakültesine veya başka bir fakülteye 
verilmiş. Mümkündür ve kusura bakılmasın bunun 
böyle yapılması gerekir. Benim geldiğim üniversitede 
bir fakültenin tek bir dersanesi yoktur, dersaneler 
ortak dersanedir, merkezî dersanedir ve biz bir ida
renin başarısını, eğer o dersane asgarî haftada 40 veya 
44 saat kullanılabiliyorsa, orası gerçekten ekonomik 
olarak kullanılıyor demektir. Yoksa bir fakültenin 
dersanesi diye bir dersane düşünmüyoruz. Arkadaşı
mız bilemiyorum bunu hangi nedenle söyledi?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Ben öyle soru sormadım 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Yok

sa şu fakültenin, bu fakültenin dersanesini biz siste^ 
mimizde düşünmüyoruz. 

Öğretmen sayısı meselesine gelince : Efendim, bu bir 
felsefe meselesi. Biz sadece ve sadece Millî Eğitim 
Bakanlığımızın ihtiyacı olan öğretmenleri mi yetişti
receğiz ve Millî Eğitim Bakanımızın önüne, «5 öğret
men istediğiniz, buyurun 5 öğretmen mi?» diyeceğiz, 

— 192 — 



Panışma Meclisi B : 175 

yoksa farklı bir felsefeye mi yöneleceğiz?.. Biz 15 öğ
retmen yetiştiririz; Sayın Millî Eğitim Bakanımız bu 
15 öğretmen içerisinden ihtiyacı olan 5 öğretmeni mi 
seçer?.. Tabiî bu, konuya farklı bir yaklaşım. Biz da
ha ziyade bol miktarda eleman yetiştirmek, insanları 
önce eğitmek; istihdam sahibi olan Millî Eğitim Ba
kanı bunların arasından yarışmayla mı seçer, başka 
türlü mü seçer; o kullanıcı merciin yetkisindedir diye 
düşünürüz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kuzuoğlu, buyurun efendim. 
A. FEHMİ KUZUOĞLU — Efendim, Sayın YÖK 

Temsilcisi 44 üncü maddeyi okuyarak cevap verdi
ler; fakat ben bir şey anlamadım, özellikle üniver
sitelerde, tıp fakültelerinde daha önce altı sene oku
nan ders beş seneye sıkıştırılınca talebe, özellikle 
üçüncü sınıfta olanlar, üçüncü ve dördüncü sınıfı 
beraber okumak zorunda kaldılar. Bunlara rağmen 
hâlâ üniversite senatosu yanlış bir karar alırsa, YÖK 
yine hâlâ bakacak mı; üniversiteler mi halletsin di
yecektir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saynı Kuzuoğlu. 
Sayın Ataman, buyurun efendim. 
YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Efen

dim, iki sınıf bir sınıfa sıkıştırılmış diye bir husus 
yoktur; tabiî o öğrenci daha önce başka derslerden 
kalmadıysa. 

Arz ederim. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
TÜRE TUNÇBAY — Sayın Başkan, bir açıkla

ma yapmama müsade edermisiniz?^ 
BAŞKAN — Efendim açıklama mümkün değil 

Sayın Tunçbay. 
TÜRE TUNÇBAY — Soru da mı mümkün değil?. 
BAŞKAN — O da mümkün değil efendim. 

Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Benim sorularımdan bir 

tanesi, Sayın Tunçbay Hocamızın üzerinde durduğu 
konuydu. Ancak bir hayli aydınlanmış oldu; ama 
ben de bu konuda tatmin olmuş değilim. Mademki se
natoların, rektörlüklerin görevidir, onlar gelsin bu
raya, onlara soralım, o zaman. Madem YÖK bunları 
kontrol etmiyor, niye gelmiyorlar ve hakikaten sıkış
tırılmış bir yıl olmuştur. Bir staj beş günde yapılmış
tır. Eğer bitmiyorlarsa, ki muhakkak biliyorlardır; tıp 
fakültelerinde örneğin bir bevliye stajı beş günde ta
mamlanmıştır, ki bu akıl almaz bir şeydir bir tıp fa
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kültesi talebesinin, hekimin yetiştirilmesi için. Bu ko
nuyu burada bırakıyorum, takdiri YÖK temsilcilerine 
havale ediyorum. 

Geliyorum esas sorularıma... Bu bahsedeceğim ko
nu belki başka fakültelerde de vardır; ama ben ya
kından tanıdığım Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakül
tesine ait bir soru soracağım. Bu sorumu Bütçe-Plan 
Komisyonunda da Sayın Doğramacı'ya yöneltmiştim; 
ama bana tatmin edici cevaplar vermediği kanaatiyle 
burada tekrarlamak zorundyım, 

Karadeniz Üniversitesi tıp fakültelerinin ikinci ve 
üçüncü sınıfları eğitimlerini nerede ve kimlerden gö
receklerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. Acaba ikinci 
sınıfta anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, ilminoloji 
derslerini kimler ve hangi laboratuvarlarda verecek
tir; kadavrayı nereden bulacaklardır veyahut plastik 
gömlekleri, modelleri var mıdır, yok mudur? Bunları 
sormak istiyorum. 

Üçüncü sınıfta mikropatoloji, farmakoloji ve yine 
mikrobiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum kliniği 
stajlarını kimler, nerede vereceklerdir? Bunları öğ
renmek istiyorum. 

Eğer fizikî şartlar yeterli ve öğretim üyeleri yeter
li ve var diyorlarsa; geçen yıl Hacettepe Üniversite
sinden, Tıp Fakültesinde öğretim gören Trabzon Tıp 
Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerini neden 
Trabzon'a bu yıl göndermemişlerdir de, ikinci sınıf
ta kalan talebeler yine burada devam etmektedir; 
üçüncü sınıfa geçenler yine burada devam etmekte
dirler, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçenler yine 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam et
mektedirler?.. Mademki Trabzon'daki şartlar müsa
ittir; bu öğrenciler de neden Trabzon'a gönderilme
miştir veyahut bu gönderilmemenin sebepleri neler
dir; buna etki eden güçler ve kimseler var mıdır; ne
lerdir?.. Bu konuları lütfen açıklasınlar. 

Yine klinik bilimlerinin eğitimlerinde göz, kulak-
burun-boğaz, kadın doğum, fizik tedavi, nükleer tıp 
ve daha belki birkaç bölümde öğretim üyesi var mı
dır, hastane yatakları açılmış mıdır, stajları nerede 
yapılmaktadır? Bunları öğrenmek istiyorum ve son 
olarak da, bu tıp fakültesinden yetişecek bu öğren
cilere hekim diyebilecek miyiz, sağlığımızı onlara tes
lim edebilecek miyiz?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Ataman; tabiî YÖK adına sözlü veya ya

zılı cevap vermek mümkün efendim.;. 
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YÖK TEMSİLCİSİ GÜROL ATAMAN — Sa
yın Başkan, bütün üniversitelerimizden bu yılki öğre
tim elemanı ihtiyaçlarını, dün akşam aşağı yukarı ta
mamını almış bulunuyoruz. 

Yine 2547 sayılı Kanunun yeni şekliyle olan 41 in
ci maddesi gereğince çeşitli üniversitelerimize, bütün 
eksik olan öğretim elemanlarını görevlendirmeleri 
için görevlendirme yazısını hazırlamak üzereyiz. Ta
leplerin daha dün akşam tamamı intikal etmiştir ve 
bütün bu derslere gerektiği kadar öğretim elemanı gö
revlendirilecektir. 

Bu arada şunu arz edeyim : Bazı dallarda eksik
ler olabilir. Sözgelişi nükleer tıp.. Nükleer tıp dalında 
eleman, tıp öğrencisi yetiştirmek için gerekli değil
dir. İhtisas elemanı yetiştirmek için gereklidir; fakat 
tıp öğrencisini yetiştirmek için, tıp lisansını bitirtmek 
için nükleer tıp dalında hocaya gerek yoktur. 'Bunlar 
olmaksızın diğerleri gerek hoca olarak, gerek mal
zeme olarak gelişmiş üniversitelerden oraya bir, iki, 
üç veya dört sömestre kadar görevlendirilme imkânı 
kadroları kendi üniversitelerinde kalmak üzere 41 in
ci maddenin yeni şekliyle mümkün hale gelmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler; Yüksek öğretim Kurulu ile- 27 üni

versitenin 1984 Malî Yılı bütçeleri üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — Sorularıma tam cevap 
verilmedi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN.— Sayın Çakmakçı... 
A. AVNt ŞAHİN — Ama, haklı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Çakmakçı; efendim, geri ka

lan kısma da yazılı cevap gelir. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — öyle bir ifadede bulun

madılar. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Siz, da

ha evvel sorduğunuz aynı sorulara, zaten cevap al
madığınızı beyan ediyorsunuz. Herhalde o cevap ge
lirse, bu mesele yine de çözümlenmiş olur. Değil mi 
efendim, Sayın Doğramacı imzasıyla herhalde bir ce
vap gelir yakında?. O zaman, aynı soruları sordu
ğunuzu beyan ettiniz çünkü, zannederim cevap ge
lecektir. 

ZEKİ ÇAKMAKÇI — O da gelmez... 
BAŞKAN — Gelir de, tabiî Meclis o zaman hu

kukî varlığını devam ettirir de, fiilî olmadığına göre, 
belki cevap burada kalır; ona bir şey diyemiyorum 
efendim. Mamafih Sayın Çakmakçı'ya cevap inşallah 
ulaşır. 

Sayın üyeler; evvela Yüksek öğretim Kurulu üze
rindeki bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 

Yüksek öğretim Kurulunun Bütçesi ile birlikte, 
buna bağlı olan ünversitelerin bütçeleri üzerindeki gö
rüşmeler bu sene değişik bir biçimde sunulacaktır. 
Eskiden katma bütçeler, maddelerine geçiliyor ve bun
lara bağlı olan (A) Sıra Sayılı Cetvelle, ı(B) Sıra Sa
yılı Cetvel de ayrı ayrı okunup oylanıyordu ve ar
kadan diğer maddeleri de oylanıyordu. Oysa bu sene 
yeni bir usul ittihaz edilmiş. Burada «Katma Bütçeli 
İdareler 1984 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı» diye 
ayrı bir usulle evvela bunun 1 inci maddesi birinci 
gün; yani dün oylarınıza sunulmuş, kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Buna göre, katma bütçelerde maddelere 
geçilmesi değil, bölümler ayrı ayrı okutularak (A) Cet
veli ile (B) Cetveli ve açık oylama sonunda, bütün 
katma bütçeler tamamlandıktan sonra asıl bütçeyle 
birlikte o gün açık oylama birlikte yapılacaktır efen
dim. 

Arz ederim., 

Sayın üyeler; Yüksek Öğretim Kurulu Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

(A) Cetvelini okutuyorum. 

Yükseköğretim Kurumu Bütçesi 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

löl Yükseköğretim Kurulu 2 435 061000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum efendim. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 

ıoocooco 

2 425 061 000 
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Yüksek Öğretim Kurulu Bütçesi ka
bul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi üniversitelere başlıyoruz, ev
vela; Ankara Üniversitesi Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi (A) cetvelini okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1925 794000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko -Sosyal hizmetler 571 365 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü okul 
bölüm ve merkezler 1 931 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10İ5 Araştırma - Yayın ve Kütüp
hanecilik hizmetleri 236 250 00)0 
BAŞKAN — Bölümü oyları- • 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 526 517 00Ö 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

252 292000 132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 207 032000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 1357092000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 603 294 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 590 238 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Bilimleri Fakültesi 229 290000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 299 333 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 175 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

1 Bölüm 
(Prog.) 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 390469000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 913 953 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum efendim : 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

Vergi gelirleri 4011 710 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vergi dışı normal gelirler 239 290 0I0O 
BAŞKAN — Bölümü' oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar
dımı 9 568 827 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi bu suretle tamamlan
mış bulunmaktadır; hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ortadoğu Teknik Üniversitesi Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz efendim. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Lira 

(A) Cetvelini okutuyorum : 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bütçesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 649 553 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 735 312 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 767 958 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 318 935 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

121' Fen - Edebiyat Fakültesi 566 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 113 247 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi 128 942 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 188 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prag.) Lira 

180 Mühendislik Fakültesi 957 290 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Gaziantep Mühendislik Fa
kültesi 805 877 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum efendim : 

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Lira 
Gelir 
türü 

1 Vergi gelirleri 148 323 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 93 677 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 6 990 323 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; bu suretle Ortadoğu Teknik Üniver
sitesinin 1984 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiş bulun
maktadır; hayırlı ve uğurlu olsun. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi Bütçesi üze

rindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

(A) Cetvelini okutuyorum : 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 3 247 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 295 293 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1Ö4 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 2 245 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. > 

105 Araştırma - yayın ve kütüpha
necilik hizmetleri 293 930 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 216 978 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 173 915 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 113 547 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 870 504 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

152 

Lira 

185 670 000 Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 77 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 iktisadî ve İdarî Bilimler Fa
kültesi 80 859 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 461 435 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Zonguldak Mühendislik Fa
kültesi 250 416 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 265 555 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum efendim : 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

132 630 00O 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 89 370 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar
dımı 8 546 541 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler; Hacettepe Üniversitesi Bütçesinin 
oylamasını da tamamlamış bulunuyoruz; hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ , 

BAŞKAN — 1984 Malî Yılı Gazi Üniversitesinin 
Bütçesine geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Gazi Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 393 299 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 311 635 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü okul 
bölüm ve merkezleri 371 374 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

105 Araştırma yayın ve kütüpha
necilik hizmetleri 174 090 00Ö 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 82 563 OCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 196 016 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 170 0*09 000' 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 210 347 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

156 Gazi Eğitim Fakültesi 623 436 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İktisadî tdarî Bilimler Fa
kültesi 638 458 0001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

165 Meslekî Eğitim Fakültesi 441 Oİ73 OCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka- \ 
bul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 1 155 611 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

190 

Lira 

586 386 000 Teknik Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum efendim : 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 228 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 1 471 398 CKJO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar
dımı 4 654 297 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler; İstanbul Üniversitesi 

Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum efendim : 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

1Ö1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 484 600 GOT 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

108 Mediko - Sosyal hizmetler 60Ö 357 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
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Bölüm 
(Prog.) 

104 

Lira 

1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler 4 081 800. 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma ve kütüphanecilik 
hizmetleri 389 000 0İ0O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 615 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1 696 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul .etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 336 800 CKX> 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 213 700i OCö 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 istanbul Tıp Fakültesi 1 653 513 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 319 500 0001 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

152 Edebiyat Fakültesi 489 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 324 900 OCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 456 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 işletme Fakültesi 327 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

161 Siyasal Bilimler Fakültesi 64 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 405 5000001 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 3012 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum : 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gellir 
türü 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

Lira 

438 457 000 
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Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 150 543 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yar
dımı 13 171 270 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, İstanbul Teknik Üni

versitesi Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz^ 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabuî edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitüsü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1 192 394 000 

349 431 000 

434 477 000 

136 807 000 

Bölüm 
(Prog.) 

112 

1211 

158 

171 

172 

173 

175 

176 

Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Fen - Edebiyat Falkültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum* Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

İşletene Falkültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Elektrik - Elektronik Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gemi İnşaatı ve Deniz Bi
limleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.; Kabul 
efdenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maden Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Makine Falkültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

225 507 000 

195 009 000 

17 770 000 

399 775 000 

95 961 000 

455 241 000 

182 446 000 

438 502 000 
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Bölüm 
(Prog.) 

179 

l ira 

318 263 000 Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir , 

181 Sakarya Mühendislik Fa
kültesi 322 435 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

191 Uçak ve Uzay Bilimleri Fa
kültesi 10 870 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum efendim. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

1 

. Lira 

150 742 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 Vergi dışı normal gelirler 138 258 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 özel (gelirler ve Hazine yar
dımı 4 485 888 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Boğaziçi Üniversitesi 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz^ 

©ölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka-
ibul edenler... Kabul etmeyenler». Kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum efendim. 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

105 

121 

156 

162 

180 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla. 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - sosyal foizmieltler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe Ibağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 
İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Mühendislik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

1 067 038 000 

83 462 000 

250 018 000 

123 000 000 

219 334 000 

30 405 000 

168 085 000 

240 713 000 
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(B) İşaretli cetveli ̂ kültaıyorum efendini. 
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 29 196 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..* Kabul etmeyen^ 
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi idışı normal gelirler 70 804 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 2 082 055 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Marmara Üniversitesi 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

IBölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum efendim Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmîtşir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

1011 

Lira 

103 

104 

Genel' yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
dkul, holüm ve merkezler 

814 847 000 

116 063 000 

105 623 000 

Bölüm 
(Prog.) 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rıhıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1571 İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

159 Atatürk Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul . etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

162 İktisadî ve İdarî Bilimler 
kültesi 

Lira 

72 275 000 

27 550 000 

138 656 000 

107 655 000 

" 27 976 000 

26 440 000 

151 541 000 

399 668 000 

428 044 000 
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Bölüm 
(Prag.) l ira 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.̂  

187 Güzel Sanatlar Fakültemi 149 134 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

190 Teknik Eğitim Fakültesi 139 338 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rmıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
(B) işaretli cetveli okutuyorum; 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

l i 

Lira 

88 590 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenj 

ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 61 410 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 2 554 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir^ 

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Yıldız Üniversitesi 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümle
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 837 896 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

103 Medilko - Sosyal hizmetler 168 447 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

105 Araştırma - yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 80 214 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

121 Fen = Edebiyat Fakültesi 266 531 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

179 Mimarlik Fakültesi 234 705 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 333 691 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

181 Kocaeli Mühendislik Fa
kültesi 269 586 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... . Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
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(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

YILDIZ ÜNİVERSİTSESÎ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

B — CETVELİ 
GeMr, 
türıi 

1 

Lira 

114 450 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

2 Vergi dışı normal gelirler 44 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 2 032 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Mimar Sinan Üni
versitesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçiîmesii hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler...̂  Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

(A) cetvelini dkutuyorumi 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

104 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.! Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler..* Kabul edilmiştir* 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum* Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Rektörlüğe ıbağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 

584 844 000 

58 748 000 

Lira 

28 153 000 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 67 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

121 Fen ve Edebiyat Fakültesi 43 730 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

179 Mimarlık Fakültesi 228 115 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 435 708 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Gelıir 
türü 

İl 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylan 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla-. 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul- edilmiştir, 

Lira 

34 515 000 

74 000 000 

1 338 750 000 
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EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Ege Üniversitesi Büt
çesi üzerindeki görüşmelere (başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümle
re geçilmesi ikabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

103 

104 

105 

111 

132 

EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

133 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.; Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... ' Kabul edilmiştir. 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla^ 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

Araştırma yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 
Eczacılık Fakültesi 

Bölüm 
(Prog.) 

135 

Lira 

1 059 772 000 

451 486 000 

2 159 359 000 

151 900 000 

348 385 000 

163 010 000 

153 785 000 

152 

180 

184 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 
Tıp Fakültesi 1 114 815 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Edebiyat Fakültesi 189 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik Falkültesi 369 221 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Falkültesi 529 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum efendim. 

EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Lira 

Vergi gelirleri 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen^ 
ler... Kabul edilmiştir^ 

Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla-; 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

196 693 000 

474 307 000 

6 020 386 000 
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9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Dokuz Eylül Üniver
sitesi Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Ka>ul edenler... Kabul etmeyenler... Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A) cetvelini okutuyorum. 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

105 

121 

135 

154 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştin 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir-
Araştırma -"yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir-
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir-
Tıp Fakültesi f 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir-
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. . Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

1 174 142 00Q 

159 322 000 

268 537 000 

70 000 000 

1 350 000 

219 966 000 

70 984 000 

Bölüm 
(Prog.) 

156 

157 

162 

180 

182 

187 

Buca Eğitim Faıkültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 
İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edÜmiştir-

tktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir-

Denizli Mühendislik Fakül
tesi . 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir-

Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

Lira 

359 312 000 

96 928 000 

404 480 000 

130 591 000 

558 578 000 

274 165 000 Güzel 'Sanatlar Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 
(B) cetvelimi okutuyorum efendim. 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla-; 
rınıza sunuyorum- Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler,.- Kabul edilmiştir,! 

107 129 000 

— 207 — 



Danışma Meclisi B : 175 11 , 10 . 1983 O : 3 

Gelir 
türti Lira 

114 871 000 2 Vergi dışı * normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-; 
fer... Kabul edilmiştir^ 

3 Özel gelirler 3 566 355 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenj 

ler... Kabul edilmiştir., 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler,' Trakya Üniversitesi 

Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul (edilmiştir. 

(A) cetvelini okutuyorum efendim. 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
'(Prog.) 

101 

Lira 

103 

104 

105 

Genel yönetim ve 'destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştik 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... I^abul edilmiştir., 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, holüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir* 
Araştırma - yayın ve kütüp
hanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

1 119 405 000 

33 827 000 

221 242 000 

27 400 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

121 

135 

182 

184 

Gelir 
türü 

1 

Fen - Edebiyat Fakültesi 44 775 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul * 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 201 734 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 217 358 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştirJ 

Tekirdağ Ziraat Fakültesi 81 211 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 
(B) cetvelini okutuyorum efendim. 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN —Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum.: Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir^ 

Lira 

10 586 000 

50 414 000 

1 885 952 000 
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeter, Uludağ Üniversitesi
nin Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler..3 Kabul etmeyenler..^ Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A) cetvelini okutuyorum efendim. 

Bölüm 
(Prog.) 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

104 Rektörlüğe ıbağlı enstitü, 
oikul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; 

105 Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

137 Veteriner Fakültesi 

1 370 154 000 

141 385 000 

615 448 000 

40 500 000 

58 847 000 

530 546 000 

134 444 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.: 

156 Eğitim Fakültesi 126 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 109 418 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul, 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

159 Necatibey Eğitim Fakül-
kültesi 89 402 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen -

. 1er... Kabul edilmiştir. 

162 İktisadî ve İdarî 'Bilimler IFa-
ikültesi 275 394 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 205 105 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

181 Balıkesir Mühendislik Fa-
- kültesi 348 783 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum, Kabul 
edenler.., Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

184 Ziraat Faikültesi 88 947 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla< 
rınıza sunuyorum^ Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir., 

— 209 — 
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(B) İşaretli cetveli okutuyorum efendim. 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 74 874 000 

75 126 000 

3 984 798 000 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla-

. rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Anadolu Üniversitesi 

Bütçesi üzerinde görüşmelerimize başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü -
okul bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

1 810 162 000 

130 102 000 

489 444 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

105 Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 97 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 56 155 000 \ 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... .Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 84 725 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 200 566 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 43 565 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ediilmiştir. 

162 İktisadî ve idarî Bilimler 
•Fakültesi 182 058 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

170 Açık Öğretim Fakültesi 610 720 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

182 Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi 246 235 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— 210 — 
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(B) işaretli cetveli okutuyorum. 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 47 995 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 52 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 3 851" 289 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul (edilmiştir. 

— SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Selçuk Üniversitesi 

Bütçesi üzerinde görüşmelerimize geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

104 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Spsyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

961 878 000 

56 131 000 

165 823 000 

Bölüm 
(Prog.) 

105 

121 

135 

137 

154 

156 

157 

182 

184 

Araştırma - yayın ve kü
tüphane hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN. — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

22 750 000 

250 059 000 

116 669 000 

39 471 000 

12 000 000 

282 732 000 

80 843 000 

265 924 000 

44 532 000 
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(B) işaretli cetveli okutuyorum. 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 43 061 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... , Kabul edlilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 86 939 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 2 168 812 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Akdeniz Üniversitesi 

Bütçesi üzerindeki görüşmelerimize geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

105 

12f 

135 

181 

184 

101 

103 

104 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

703 039 000 

39 690 000 

352 956 000 

(B) 

Gelir 
türü 

Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 38 850 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 2 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 271 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik Fakültesi 384 553 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 3 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

işaretli cetveli okutuyorum. 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler../ Kabul edilmiştir. 

20 695 000 

69 305 000 

1 706 331 000 
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ERCÎYES ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Erciyes Üniversitesi 
Bütçesi üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştik. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

103 

104 

105 

121 

135 

157 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. K&ibul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültemi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, i 
İlahiyat Fakültesi 

Lira 

1 060 595 000 

52 205 000 

272 444 000 

45 752 000 

43 558 000 

402 863 060 

58 833 000 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
«»demler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

162 İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 172 470 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 477 215 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

28 544 000 

41 432 000 

2 515 959 000 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Üniversi

tesi Bütçesi üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
si kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

103 

104 

105 

121 

135 

180 

184 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mühendislik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bolümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

Lira 

1 065 696 000 

32 746 000 

310 374 000 

36 515 000 

229 699 000 

369 818 000 

36 334 000 

116 960 000 

11 i 10 a 1983 O : 3 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 9 131 000 

72 869 000 

3 2 116 142 000 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ ' 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Çukurova Üniversite

si Bütçesi üzerindeki görüşmelerimize başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilme
sini kabul edilmiştir. 

. (A) işaretli cetveli okutuyorum. 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

105 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 

888 324 000 

133 710 000 

974 449 000 

74 750 000 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 135 298 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 640 124 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 78 013 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edülmiştir. 

162 iktisadı ve idarî. Bilimler 
Fakültesi 383 094 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 281 240 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 790 764 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVEUl 
Gelir 
türü - Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlilmiştir. 

70 712 000 

Gelir 
türü Lira 

69 288 000 2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — -Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 239 766 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlilmiştir. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 19 Mayıs Üniversite
si Bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

104 

105 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... , Kabıtf etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 330 268 000 

58 433 000 

381 020 000 

46 000 000 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

140 249 000 121 Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 238 682 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler..., Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 243 411 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 53 779 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 93 327 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler » 
BAŞKAN — Bölümür oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

29 281 000 

40 719 000 

2 515 169 000 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Karadeniz Üniversitesi Bütçesi üze

rindeki görüşmelere geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

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

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

105 

121 

135 

156 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fatih Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 333 802 000 

99 054 000 

272 050 000 

142 150 000 

277 460 000 

278 860 000 

181 150 000 
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Bölüm 
(Prog.) 

162 İktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

Lira 

108 110 000 

387 360 000 

180 408 000 

KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

47 554 000 

85 446 000 

3 127 404 000 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum- Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edülmiştir. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi Bütçesi üzerin

deki görüşmelere geçiyoruz. 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) 

< 
101 

103 

104 

105 

121 

132 

135 

137 

Ger*el yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko- Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edülmiştir. 

Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kars Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 508 692 000 

139 684 000 

761 614 000 

107 807 000 

365 166 000 

212 056 000 

565 764 000 

64 285 000 

— 217 —• 



Danışma Meclisi B: 175 11 . 10 , 1983 O : 3 

Bölüm 
(Prog.) 

156 

157 

162 

Kâzım Karabekir Eğitim 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
iktisadî ve İdarî Bilimler 
Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 
Lira 

256 843 000 

Gelir, 
türü 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

180 

184 

160 440 000 

143 926 000 

356 725 000 

Mühendislik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

53 495 000 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edülmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edülmiştir. 

72 493 000 

107 507 000 

Lira 

5 517 097 000 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, inönü Üniversitesi Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kaibul edilmiştir. 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

103 

104 

105 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Lira 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlilmiştir. 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edlilmiştir. 

Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 069 224 000 

12 159 000 

121 440 000 

25 400 000 
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Bölüm 
(Prog.) 

121 

l ira 

315 251 000 Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

156 Eğitim Fakültesi 169 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen- : 
ler... Kabul edilmiştir. 

162 İktisadî ve idarî Bilimler 
Fakültesi 30 879 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü 

1 

Lira 

4 613 000 

7 387 000 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Fırat Üniversitesi Büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

1 731 753 000 

(A) işaretli cetveli okutuyorum. 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 1 089 420 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 56 438 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 38 306 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve 'kü
tüphane hizmetleri 35 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 462 815 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 49 196 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültemi 222 035 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 274 336 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

190 Teknik Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum. 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Lira 

15 163 000 

Gelir 
türü 

1 

Lira 

24 516 000 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 139 484 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 lözel gelirler 2 079 059 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Dicle Üniversitesi Büt
çesi üzerindöki görüşmelere başlıyoruz. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

(A) cetvelini okutuyorum. 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Gelir 
türü 

101 

Gelir 
türü 

104 

105 

121 

132 

135 

154 

156 
Lira 

103 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorunl Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 

904 314 000 

70 105 000 , 

184 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı enstitü, 
okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyla-> 
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma - yayın ve kü
tüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Urfa Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

395 266 000 

37 000 000 

260 613 000 

144 357 000 

483 088 000 

64 288-000 

111 289 000 

145 779 000 
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(B) işaretli cetveli okutuyorum. 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 40 292 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum'. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 185 7-38 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 2 390 099 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nız sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

100 ÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 100 üncü Yıl Üniversi

tesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... ©ölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A) İşaretli cetveli okutuyorum. 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm * 
(Prog.) Lira 

Gelir 
türü Lira 

101 

103 

104 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
MEDİKO - SOSYAL Hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, 
Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

426 981 000 

61 163 000 

33 058 000 

105 Araştırma - Yayın ve Kü-
tüphaneciHk Hizmetleri 14 250 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

121 Fen - Edebiyat Fakültesi 81 290 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 21 244 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 21 001 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

(B) İşaretli cetveli okutuyorum. 

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 

Gelir Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 549 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler " 9 451 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 648 987 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, bu suretle Yüksek Öğretim Kuru
mlunun ve buna bağlı olan 27 üniversitenin 1984 Malî 
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Yılı Bütçelerini kabul buyurdunuz ve oldukça da 
yoruldunuz. Yüce Genel Kurulunuza bu titiz ve gay
retli çalışmasından ötürü Başkanlık Divanı olarak 
saygılarımı sunarım efendim ve teşekkür ederim. («Bra
vo Başkan» sesleri ve alkışlar) 

Sayın üyeleri, günlük çalışma süremiz doldu ve 
geçti. Bu nedenle, 12 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 20.15 
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