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52 nci Birleşim 

11 . 4 .1988 Pazartesi 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — KIANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİSYON
LARDAN OEUBN OtĞER İŞ
LER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve 
Kalma Bütçeli İdareler ve Kuniı 
luişlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1986 Malî Yılı Genel ve Kat^ 
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar! 
KesMıesap Kanunu tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları; 22. 23. 44, 45) 

Şayia 

136 

137 

137: 
353 

AJ İMÜULÎ EĞİTİM GENÇ
LİK VE SPOR BAKANLIĞI 137 

1. — Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1988 Malî Yılı 
Bütçesi 137,139:144 

Sayfa 
2. — Millî Eğitim Gençl'ik ve 

Spor Bakanlığı 1986 Malî Yılı 
Kesinhesabı 137,144:146 

I. — Beden Terbiyesi Ve Spor 
Genel Müdürlüğü 137,147 

1. — Beden Terbiyesi Ve Spor 
Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı 
Bütçesi 137,147 

2. — Beden Teribiyes ve Spor 
Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı 
Kesinhesabı 137.147:149 

II. — Yükseköğretim Kurulu 
(Yök) 137,149 

1. — Yükseköğretim Kurulu 
1988 Malî Yılı Bütçesi 137,149:151 

2. — Yükseköğretim Kurulu 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 137,151:153 

IH. — Üniversiteler 137,153 
a) Ankara Üniversitesi 137,153 
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Sayfa 
1. — Anlkara Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 137,153:156 
2. — Anlkara Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 137,156:159 
ıb) Orte, Doğu Teknik Üni

versitesi 137,159 
1. — Of ta Doğu Teknik Üni

versitesi 1988 Malî Yık Bütçesi 137,159: 
162 

2. — Orta Doğu Teknik Üni
versitesi 1986 Malî Yılı Kesin^ 
hesabı 137,162:165 

c) Hacettepe Üniversitesi 137,165 
1. — Hacettepe Üniversitesi] 

1988 Malî Yılı Bütçesi 137,165:167 
2. — Hacötiteıpe Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 137,167:170 
ç) Gazi Üniversitesî  137,170 
1 — Gazi Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 137,170:172 
2. — Gazi Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 137,172:174 
d) istanbul Üniversitesi 137,174 
1. — İsitadbul Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 137,174:177 
2. — îs'tanlbul Üniversitesi) 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 137,177:180 
e) İstanbul Tdknik Üniversi

tesi 137,180 
1. — İstanbul Tdknik Üniver

sitesi 1988 Malî Yılı Bütçesi 137,180:182 
2. — istanbul Tdknilk Üniver

sitesi 1986 Malî Üılı Kesinhesa
bı 137,182:184 

f) Bağaziçi Üniversitesi 137,184 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 137,184:186 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 137,186:189 
g) Marmara Üniversitesi 138,189 
1. — Miaranara Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,189:192 
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Sayfa 
2. — Marmara Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,192:194 
ğ) Yıldız Üniversitesi 138,194 
1. — Yıldız Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,194:196 
2. — Yil'dız Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,196:198 
ıh) Mimar Sinan Üniversitesi 138, 

198 
1. — Mimar Sinan Üniversi

tesi 1988 Malî Yılı Bütçesi 138,198:200 
2. — Miimar Sinan Üniversi

tesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,200: 
202 

ı) Ege Üniversitesi 138,202 
1. — Ege Üniversitesi 1988 

Mali Yılı Bütçesi 138,202:205 
2. — Ege Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,205:207 
i) 9 Eylül Üniversitesi 132,207 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,207:210 
2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,210:213 
j) Trakya Üniversitesi 138,213 
1. — Trakya Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,213:215 
,2. — Trakya Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,215:217 
k) Uludağ Üniversitesi 138,217 
1. — Uludağ Üniversitesi 1988 

Malî Yıl* Bütçesi 138,217:219 
2. — Ulutiağ Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,219:221 
1) Anadolu Üniversitesi 138,221 
1. — Anadolu Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,221:224 
2. — Anaıddlu Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,224:227 
m) Selçuk Üniversitesi 138,227 
1. — Selçuk Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,227:230 
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Sayfa 
2. — Selçuk Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,230:232 
rı) Akdeniz Üniversitesi 138,232 
1. — Akideniz- Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,232:235 
2. — Akdeniz Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,235:237 
o) Erciyes Üniversitesi 138,237 
1. —• Erciyes Üniversitesi 1988 

Mal? Yılı Bütçesi 138,237:239 
2. — Erciyes Üniversite 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,239:241 
ö) Cumhuriyet üniversitesi 138,241 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,241:243 
2. — Cumhuriyet Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,243:245 
p) Çukurova Üniversitesi 138,245 
1. — Çukurova Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,245:247 
2. — Çukurova Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,247:249 
r) 19 Mayıs Üniversitesi 138,249 
1. —19 Mayıs Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 138,249:251 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 138,251:253 
s) Karadeniz Teknik Üniver

sitesi 138,253 
1. — Karadeniz Teknik Üni

versitesi 1988 Malî Yılı Bütçesi 138,253: 
255 

2. — Karadeniz Teknik Üni
versitesi 1986 Malî Yılı Kesinhe
sabı 138,255:257 

ş) Atatürk. Üniversitesi 138,257 
1. — Atatürk Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,257:259 
2. — Atatürk Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 138,259:261 

t) tnönü Üniversitesi 138,261 
1. — inönü Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 138,261:262 
2. — İnönü Üniversitesi 1986 

Mali Yılı Kesinhesabı 138,262:264 
u) Fırat Üniversitesi 139,264 
1. — Fırat üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 139,264:266 
2. — Fırat Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 139,266:268 
ü) Dicle Üniversitesi 139,268 
1. — Dicle Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 139,268:270 
2. — Dicle Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 139,270:272 
v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 139, 

272 
1. — 100 üncü Yıl Üniversi

tesi 1988 Malî Yılı Bütçesi 139,272:273 
2. — 100 üncü Yıl Üniversi

tesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 139,273: 
275 

y) Gaziantep Üniversitesi 139,275 
1. — Gaziantep Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 139,275:277 
B) MÎLLÎ SAVUNMA BA

KANLIĞI 278 
1. — Millî Savunma Bakanlı

ğı 1988 Malî Yılı Bütçesi 278:351 
2. — Millî Savunma Bakanlı

ğı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 278:353 
III. — TEŞEKKÜR, TEB

RİK VE TEMENNİLER 354 
î. — Millî Savunma Bakanlı

ğı Bütçesinin kabulü nedeniyle Si
lahlı Kuvvetlerimize, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sevgi, saygı 
ve güven duygularının iletilmesine 
ilişkin siyasî parti grup başkan-
vekillerinin müşterek önergesi. 354 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da 
toplanarak iki oturum yaptı, 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ile 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarılarının (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 23, 44, 45) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü, 

Yüksek 'öğretim Kurulu, 
Ankara Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 

9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi; 
1988 Malî Yılı Bütçeleri ve 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesapları ile 
Gaziantep Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi; 
Üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
11 Nisan 1988 Pazartesi günü saat 

10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.05*te son verildi. 

BaştkanvekHi 
îlyas Aktaş 

Kâtlip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanveküi E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖzbUen (Kırklareli), Mustafa Ertuğrul ÜnlU (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

/., i Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

II. - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yüksek Öğretim Kurulu 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yüksek Öğretim Kurulu 1986 

Malî Yılt Kesinhesabı 
III. - Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 

b) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
1. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1986 
Malî Ydı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 

d) İstanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
f) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
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g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
ı) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
i) 9 Eylül Üniversitesi 

1. — 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malı 

Yılı Kesinhesabı 
l) Anadolu Üniversitesi 

1. — Anadolu Üniversitesi 1988 Ma
lî Yılı Bütçesi 

2. — Anadolu Üniversitesi 1986 Ma
lt Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

2. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesabı 
r) 19 Mayıs Üniversitesi 

1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Ma
lî Yılı Bütçesi 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
ş) Atatürk Üniversitesi 

1. — Atatürk Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

t) İnönü Üniversitesi 
1. — inönü Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî 

Yılı Kesinhesabı 
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u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 
ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 
v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 4986 

Malî Yılı Kesinhesabı 
y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel 

ve Katma Bütçeli Kanun Tasarıları ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyorum. 

(1) 22, 23, 44, 45 S. Sayılı basmaya-
zılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim tu
tanağına eklidir. 

Dünkü birleşimde, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığının bütçesi ve kesin-
'hesabının görüşmeleri tamamlanmıştı. 
Şimdi, Bakanlığın bütçesi ve kesirihesa-
bıyla Bakanlığa bağlı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kuru
lu ve üniversitelerin bütçeleri ile kesinhe-
saplarının oylanmasını yapacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Pek muhterem milletvekilleri, bu oy
lamalar çok uzun süreceği için, kâtip üye 
arkadaşımızın oturarak okuması hususu
nu oylarınıza sunacağım; çünkü, 3 saat
ten fazla oylamalar sürecektir. 

Arkadaşımızın oturarak okumasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 119 644 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üze
rinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı 1988 yık Bütçesi
nin; 

(111-02-2-001-600) harcama kalemin
den 95 milyon, 

(112-02-2-001-600) harcama kalemin
den 80 milyon, 

(112-03-2-001-600) harcama kalemin
den 50 milyon, 

(112-05-2-001-600) harcama kalemin
den 40 milyon, 
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1(113-02-2-001-600) harcama kalemin
den 30 milyon, 

(1$1-02-2-003-600) harcama kalemin
den 30 milyon Türk Liranın düşülmesini 
ve ekli taşıt cetvelinin, 

Sıra No. 5'te yer alan 5 adet kaptı
kaçtı (minibüs) yatılı ilköğretim bölge 
okulu hizmetlerinden, 

Sıra No. 5'te yer alan 5 adet kaptı
kaçtı (minibüs) pansiyonlu okullar için, 

Sıra No. 5'te yer alan 2 adet kaptı
kaçtı (minibüs) sanayisi yoğun büyük şe
hirlerdeki okullar için, 

Sıra No. 5'te yer alan 2 adet kaptı
kaçtı (minibüs) sanayisi yoğun büyük şe
hirlerdeki okullar için, 

Sıra No. 5'te yer alan 2 adet kaptı
kaçtı (minibüs) Çıraklik ve Yaygın Eği
tim Hizmetlerinden, 

Sıra No. 7'de yer alan 1 adet pick-up 
(kamyonet), 

Taşıtların ekli taşıt cetvelinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Talat tçöz 
İstanbul 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ayhan Reyhan SakaUıoğlu 
Sakarya 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

BAŞKAN — Komisyon okunan bu 
önergeye katıihyor mu efendim? 

PLAN VB BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL ARKAYA (Samsun) 
— İçtüzüğün 46 ncı maddesi gereğince 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkanım, 
yanılüş bir netice vermeıme bakımından 
bazı hususları Yüce Meclisimize arz et
mek istiyorum. İsterseniz kürsüye gelebi
liriz, isterseniz yerlimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen çok kısa 
olsun. Oylamalarımız çok uzun sürecek 
Sayın Bakan. 

MİLLÎ EÖİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Yalnız, şu var efen
dim : Bu arabalar konusunda Yüce Mec
lisin tutumunu gönülden tasvip etmekle 
beraber, bizini Millî Eğitim Bakanlığın
da koyduğutmuz tek binek taşıtı yoktur. 
Bakınız, kısaca arz edeyim. 

İlköğretim Genel Müdürlüğüne koydu
ğumuz 11 iadet kaptıkaçtı minibüs 
218 000 000 liradır, yatılı bölge okulları 
için verilmektedir. Bugün Türkiye'de 20 
okulda hiç vasıta yoktur. Bunlar; Ağrı 
Doğubeyazıt, Artvin Borçka, Ambarlı, 
Diyarbakır Lice, Erzurum Narman-Tek-
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man, Giresun Alucra-Esfcil, Hakkâri Çu
kurca, Kahramanmaraş Afşin, Mardin 
Merkez, İdil ve Nusaybin, Siirt Eruh-Şir-
van-Sason, Sivas Divriği, Tunceli Mazgirt-
Ovacık, Şanlıurfa Hiâvan ve Van-Başkale 
okullarıdır. 

Tekifiiımiz, aslında 20 tane olmasına 
nağmen, bütçe görüşmelerinde 11'e inmiş
tir; 9 eksiğimiz vardır. Geni kalan 78 ya
tılı bölge okulunda, tamamen demode ve 
temmuzda kanun gereği ıskartaya çıkma
sı gereken arabalar vardır. Ayrıca, sekiz 
pansiyonlu okulun hiç vasıtası yoktur, 'bu 
Okulu için, Sivas, Sağırlar Okulu içlin, İçel 
başında okullardır. Buralarda araıbasız hiz
met hiçbir şekilde mümkün değildir. Ay
rıca, diğer arabalar da özel Eğitim ve 
Rehberlik Dairesine aittir. Sağırlar ve 
körler okulları için 7 araba istenmiştir, 4 
Itanesi verilmiştir; Kocaeli Karamürsel 
Sağırlar Okulu için, Diyarbakır Sağırlar 
Okuılu için, Sivas Sağırlar Okulu için, İçel 
Sağırlar Okullu için verilecek ve ambulans 
olarak kullanılacaktır, 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkanım, bu
nu arz etmem lazım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Hayır, mesele anlaşıldı. 
Sayın üyeler, meseleyi anladı; ihtiyacınız 
var. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL, (Gaziantep) — Yani şunu bir kere 
daha söyleyeyim : Burada, 350 milyona 
kadar tutan okulları, sırf arabayı kesmek 
için bir jest uğruna eğer harcayacaksak, 
'buyurun verelim. Ama, 'bir taraftan sabah
lara kadar eğitime para verilmesi için uğ
raşalım, ıbir taraftan, doğu, güneydoğudan 
bahsedelim, sonra da, hiçbir binek ara- . 
bası almayan bu taşıtları eğitim hizmet-
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terinden çıkaralım... Bu bir çelişmedir 
efendim1; arz ediyorum. 

Katılmıyorum hiçbir şekilde. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-

REK (İstanbul) — Sayın Başkan, bütçe
de verilen' önergeler ü^rinde konuşma 
hakkı varsa... 

BAŞKAN — Yok efendim. 
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-

REK (istanbul) — O zaman 'ben de şu
nu söyleyeceğim : Bu vasıtaları sırf çı
karmak için değil, sekiz ay sabretsinler, 
daha sonra alınır. Dar bir boğazdan ge
çiyoruz. 

BAŞKAN — Bütçede önergeler üze
rinde konuşma hakkı yok, Bakan kısa bir 
izahatta bulundu. (ANAP sıralarından (gü
rültüler) Oylarınıza sunacağım' efendim. 

Muhterem arkadaşlar, okunan önerge
nin bu kısmına komisyon katıılmamıştır. 
Sayın Bakan da kısa bir izahatta buluna
rak, Hükümet olarak fikirlerini beyan et-
tliıler. 

(Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... (ANAP sırala
rından «Neyi, Sayın Başkan?» sesleri) 
Biraz önce okuduğumuz önergeyi kabul 
edenler efendim... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz, Sayın Bakan o hususta izahat ver
sinler, anlayalım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan 
anlattı. 

Kabul etmeyenler... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hangi şekliyle efendim? 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce 
okunan önergenin 101 indi 'bölümüne ait 
olan kısmını tekrar okuıtuyorurn, lütfen 
dikkatle dinlleyelim. 
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«Görüşülmekte öten Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 yılı büt
çesinin 101 -02-2-003 -600 harcama kale
mimden 30 000 000 TL.'nim düşülmesini.:» 

Doğanoan Akyürek (İstanbul) ve ar
kadaşları. 

İBAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... 
(ANAP (sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hangi şekliyle efendim? 

BAŞKAN — Efendim şekli yok kii... 
Biır tek şekli var önergenin. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — «Kabul 
edenler, etmeyenler» şeklinde oylayın. 
(ANAP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim önergenin bir 
tek şekli var, Mevcut ödenekten 
30 C00 000 düşülüyor. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Bölümü okunduğu 'şekliyle oylarınıza 
sunuyorum!: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilnrjştir. 

İkinci bölümü okutuyorum : 

Prog. 
kodu Açıklaımıa (Lira) 

Dilli Iköğretjjm Mzmetlerinta gerçekleşmesi ve igeliştirilmesi III OfO|4 (1193ı 0100 000 

İBAŞKAN — Efendim, bu bölüm 
üzerinlde de bir önerge cardır okutuyo-
cuımi: 

İstanbul Milletvekilli Doğancan 
Akyürek ve arkadaşlarının önergesi : 

Şilili -02-2-001 -600) Harcama kalemin
den 95 milyon Ekili ıtaşıit cetvelinden çı
karılmasını arz ve teklM ederiz. 

İBAŞKAN — Aynı imzalar... 

Sayın Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN VE (BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA {Sam
sun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Deminki1 gerekçe

ler, bütün bu önergeler için geçerlidir; 
Onun için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin bu 
kısmını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... I(AMAP sıralarınidan «önerge
yi anlayamadık» sesleri) 

Efendim, önergeyi 'daha önce baştan 
sonuna kadar okuttuk, önerge, daha ön
cede bildiğiniz gibi, verilmiş ödenekler
den muayyen 'bir miktar para düşüyor. 
Burada da zannediyorum 95 milyon lira 
düşüyor; 95 milyon İra azaltılması ön
görülüyor önergede. 

ıKaJbuî edenler... Kabul etmeyenler.,. 
Önerge kabul! edilmemiştir. 

IBölÜımü, okunduğu şekliyle oylarını
za ısuınuyoruım : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 nci bölümü ofcultuyorumı: 

Prog 
kodu Açıklama Lira 

11)2 Getoiel' meslekî ve tekinlik ortaöğretimin gerçeMeştıMılmesi 
(ve göişüMinesi 525 293 
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BAŞKAN— Elfendiın, önergenin bu 
ıböDüımdte ülgilli ortan 'kısmını »tekrar oku
tuyorum: Lütfen dinleyelim, burada pa
ra düşmeleri «bahis mevzuu. ödenekler
den kesiınıtiı yapılıyor, ıllültfen dintoyeliım. 

ılstanibul Müllietoveikiliı 'Bedrettin ıDo-
ğamcan Akytiirek ve arkadaşlarımın öner-
ıgesi 

Görüşülmekte olan MiıM Eğitim 
Gençlik tve Spor Bakanlığı 1988 yılı Büt
çesinin 1(112-02-2-001-600) harcama kale-
minden 80 nıİyon. 

{112-03-2-001^600) harcama kalemin
den 50 ımıiyor* 

• (112-05-2-0014600) harcama kalemin
den 40 ımiyon 

Taşıtların lekili 'taşıt cetvelinden çıka
rılmasını arz ve teküiif ederiz., 

BAŞKAN — (Komisyon, önergenin 
ıbu kısmına katılıyor mu- efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEİMAL AKKAYA (Sam
sun) — Efendim, katılamıyoruz. Yeterli 

Prog 
kodu Açıklama 

11113 Çıraklık ve Yajygınj eğitimi 

BAŞKAN — Önergenin bu bölümle 
iîgiılü kısmını tekrar okutuyorum: 

Istaribul Milletvekili Bedrettin Do-
ğanca-n Akyürek ve arkadaşlarının öner
gesi :. 

'Görüşülmekte olan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 Yılı Büt
çesinin (lıl 3-02-2-001 -600) harcama ka
leminden 30 milyon, 

Taşıtların, ekli taşıt cetvelinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 
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ekseriyetimiz olmadığından, Komisyon 
olarak katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
IMÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKAM HASAN CELÂL GÜ
ZEL l(Gazianltep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

IBAŞKAN — Efendim, okunan Öner
genin Ibu kısmına Komisyon ve Hükü
met katılmadılar, 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul ©deriler... »(ANAP sıralarından «öner
geyi tekrar okutun» sesleri) Efendim, 
ayrılan aralba tahsisatlarından muayyen 
bir miktar burada da düşülmek isteni
yor. 

Kabul ©tmeyeniler..,. Kabul edilmemiş
tir. 

IBÖltümü, okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 üncü bölümü okutuyorum efen
dim : 

Liraı 

75 4211 ÖOiO ÖOD 

IPLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon katılamıyor efendini. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

IBAŞKAN — Efendim, Komisyon ve 
Hükümet bü önergeye katılmadılar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 
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Bölümü, biraz önce okunan şekliyle (Etmeyenler... Kalbul edilmiştöf. 
oylarınıza susnuyorum : Kabul edenler... Diğer bölümleri okutuyorum : 

Prag. 
kodu Açıklama Ora 

114 Yurt Dışı EğMm ve Duş M^k'iler 9 336 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul etii'limiişfoir. 

115 Genç» Hizmetleri 4 126 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edimidir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 6 400 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 52 959 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ddilmi^tir. 

TOPUAM 1 797 372 000 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Eğitim Gençtik ve Spor sinıhesabının bölümlerane geçilmesini oy-
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ve Spor Bakanlığının 1986 malî yılı ke-
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Bölümleri "okutuyorum : 

Prog. ödeneğin çeşidi 

.101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 ököğrötim Hüzane^erinin Gerçek
leştirilmesi ve GetiişflMmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Ka!bul editaıiştırT 

112 Genel Meslekî ve Teknik Orta
öğretimin Gerçekleştirilmesi ye Ge-
li$ir ilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

lim Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 
BAŞKAN — Kabul ettenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ödenek: 
Lira 

33 387 951 264 

408 144 915 000 

Gider 
Lira 

29 155 484 694 

419 935 246 926 

189 023 650 220 186 922 781 684 

17 124 697 000 17 492 346 967 



Prog. Ödeneğin çeşidi 
Ödenek 
Lira 

2 524 756 000 

Gider 
Lira 

1 895 165 220 
114 Yurt Dışı EğMtai ve Dış ilişki

ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

115, Gençlflc Beden Eğitimi ve Okul 
ı Spor Hizmetleri * 1 885 568 000 1 390 487 666 

M BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
* meyenler... Kabul edilmiştir. 
I 900 Hizmet Programlarına dağıtılama-

yan Transferler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Milî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığının 1986 mali yılı kesinhesabı da kabul edil 

61 187 558 000 

713 279 095 484 

60 976 896 135 

717 768 409 292 
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/. — BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Bu bakanlığa bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi

nin »bölümlerine geçdlme&imti oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediHmıişitir, 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

17 835 000 000 

24 378 000 000 

50 000 000 

111 Türk Sporunun1 İdamesi ve Gelıiştiırilmesi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 42 263 000 000 

BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün (B) cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 668 000 000 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 41 595 000 000 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 42 263 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel ^Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün 1986 'kesinhesaıbı-

nın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kaıbul edenler... Etmeyenler..„ 
Kabul edlilmiiştıir, 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prag. ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun idamesi ve Geliş
tirilmesi Hizmeti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990. Özel Ödeneklere tl'işkin Hizmet
lerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

7 582 728 479 7 373 190 454 

8 997 561 232 5 730 564 988 

798 034 523 794 811 811 

10 036 688 535 9 634 777 914 

27 415 012 769 23 533 345 167 
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B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normali Gelirler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenilıer... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabuıl edenler,... Et-
meyenllıer... Kabul edilmiştir. 
Her Nevi Spor, Saha ve Tesis Ya
pımı Gidenleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımeyemtar... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenller... Kabul' ediılmiştiır. 

Tahmin 
Lira 

1 023 000 000 

9 472 005 000 

Tahsilat 
Lira 

1 050 215 904 

8 069 804 691 

13 798 316 260 

10 495 005 000 22 918 336 855 

IBedıen Terbiyesi1 ve Spor Genel Mü
dürlüğünün 1988 malî yılı 'bütçesi ve 1986 
yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

//. — YÜKSEKÖĞRETİM KURU
LU (YÖK) 

1. — Yükseköğretim Kurulu 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, bu bakanlığa 
bağlı Yükseköğretim Kurulunun 1988 ma
lî yıilıi bütçesinin bölümlerine geçiımeskıi 
oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 14 439 000 000 

BAŞKAN — Efendim bu hususta 
bir önerge vardır, okutuyorum; lütfen 
dikkatle dinleyelim de ihtilafa düşmeye
lim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte odan Yükseköğre
tim Kurulu 1988 Yılı Bütçesinin 
(111-01-2-001-600) harcanra Merminde 
yer alan ödenekten 145 000 000 TL.'nin 
düşülmesini ve ekli (taşıt cetvelinin Sıra 
No. 2'de yer alan 1 adet binek otomo

bilin, Sıra No. 3'te yer alan 2 adet Sta-
tion Wagon ite Sura No, lO'da yer alam 
2 adet otobüs (En az 20 kişiiliık) taşıtla
rın 'ekli taşıt cetvelıinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

— 149 — 



T. B. M. M. B : 52 11 . 4 . 1988 0 : 1 

Abdulbaki Albayrak 
İstanbul' 

Fethi Çelıikbaş 
Burdur 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Yılmaz Samioğlu 
Ordu 

Faik Tarıimcıoiğiu 
'Biıtlis 

TâKat tçöz 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Alıiı Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Şakir Şeker 
Sivas 

Işıılıay Saygın 
izmir 

Yılmaz Altuğ 
'Sivas 

Hayrettin Elmas 
İsıtanbul 

BEDRETTİN DOÖANCAN AKYÜ-
REK (istanbul) — Binek otomobili de 
lazım mu?.. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika 
lütfen... 

Komisyon önergeye kaitıüıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL SENGÜN (Deniz
li) — içtüzüğün 46 ncı maddesine göre 
katıliamıyoruz Slayıın Başkan. 

BAŞKAN — Katılamıyorsunuz. 
Hükümet katılıyor mu efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon katılamadı, Hükümet ise katılı
yor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Öner
geyi kabuij edenler...: Kabul etmeyenler... 
Önerge ka'bul edilmiştir. 

Şimdi, !bu kısmı, ka'bul edilen öner
ge muvacehesinde yenliden okutuyorum 
efendim : 

Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
BAŞKAN — Program 111 'i oylarınıza ısunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul ediiılmıişitir. 
'Diğer bölümleri okutuyorum : 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emmeyenler... Kabul edlil-
imaşitlkii 

TOPLAM 

14 294 000 000 

12 700 000 000 

27 139 000 000 
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BAŞKAN — Kabul edenler... E tmeyenlers.. Kabul edıl-
tniiştir.; 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

(B) CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 60 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler.*. Etmeyenler,.. Kaıbul edlil-
ımü'şitıir.ı 

3, özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 079 000 000 

BAŞKAN — Kabul ederler.., Etmeyenler... Kabul edül-
ımüştliır.ı 

GENEL' TOPLAM 27 139 000 000 

'BAŞKAN — Kabul fldŞenHer.î;, Etmeyenler... Kabul edil-
ımiiştliır,, 

2. — Yüksek Öğretim Kumlu 1986 Malî Yılı Kesirihesabı 
BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka'bül etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum efendim : 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 3 550 295 919 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil
mişti^ 

GENEL TOPLAM 3 550 295 919 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişt'ir., 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Getir 
türü Getirin Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

3 175 620 000 

Tahsıilat 
Lira 

2 

3 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka)bul edilmiştir. 

15 000 000 

3 160 620 000 

4 664 609 

2 474 832 803 

2 479 497 412 

Efendiım, Yükseköğretim Kurulunun 
bütçesi ve kesinhesabı da kabul edilmiştir. 

///. — ÜNİVERSİTELER 
a) Ankara Üniversitesi 

1. — Ankara Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Efendim, simidi, üniversi-
telerîmıizin Ibütçe ve kesinhesaplanna baş
lıyoruz. 

Ankara Üniversitesi bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyoru!nr 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Bölümle
re geçilmesi! kabul edilmiştir. 

'Bölümleri okutuyorum : 

Program 
'kodu Açıklama (Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 410 000 000 

BAŞKAN — Efendim, ibu bölüm üze
rinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ankara Üniversi
tesi 1988 Yılı 'Bütçesinin (101-02-2-050-
600) harcama kaleminde yer alan ödenek
ten 20 milyon TL.'nin, (111-15-2-003-600) 
harcama kalemiiınde. yer alan ödenelkten 
20tmüilyon TL.'nin, (112-01-2-002-600) har
cama kaleminde yer alan ödenekten 40 
milyon Türk Liranın düşülmesıin'i ve ek
li taşıt cetvelinin; 

Sıra No. : 7'de yer alan 1 adet pick-up 
(kamyonet), 

Sıra No. : 8'de yer alan 1 adet pick-up 
(kamyonet arazi hizmetleri), 

(Sıra No. : 10'da yer alan 1 adet oto
büs (En az 20 kişilik) ün ekili taşıt cet
velinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
r iz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Talat Içöz 
İstanbul) 

Recep Eı*gun 
Kayseri 

Mehmet Ati Karadeniz 
Giresun 
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Yıilmaz Hocaoğlu 
Adana 

Aydın Arvaısi 
Van 

Ali Babaoğlu 
NevşebJin 

BAŞKAN — Efendim, önergenin 
program 'kodu 101 'le (ilgili 'bölümünü tek
rar okutup işleme koyacağım : 

İstanbul Milletvekili Bedrettin Do-
ğancan Akyürek ve airkadaşlannın öner
gesi. 

Görüşülmekte olan Ankara Üniversii-
Desî 1988 Yıllı Bütçesinin (101-02-2-050-
600) harcama kaleminde yer alan ödenek
ten 20 milyon TL.'nın düşülmesini ve ek
ili taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz.j 

Program 
'kodu Açıklama 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce 
okunan önergenin bu bölümle ilgili olan 
'kısmını okutuyorum : 

İstanbul; M'iltetvekli Bedrettin Doğan
ca» Akyürek ve arkadaşlarının önergesi. 

. Görüşülmekte olan Ankara Üniversi
tesi 1988 Yılı Bütçesinin (111-15-2-003-
600) harcama kaleminde yer alan öde
nekten 20 milyon TL,'nin düşülmesini ve 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim?, 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ fSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— İçtüzüğün 46 ncı maddesi gereğince 
katılamıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?, 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL '(Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce oku
nan önergeye Hükümet katıldı, Komis
yon, yetersayısı olmadığı için katılamadı. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-, 
bul ©dertler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Şimdi, program kodu 101'i kabul edi
len bu şekliyle yeniden okutuyorum : 

Lira 

10 390 000 000 

11 250 000 000 

575 000 000 

7 066 000 000 

ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz^ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor ımu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizîıiı) 
— Komisyon katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?, 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.! 

Diğer bölümleri okutuyorum : 
104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Böliüm ve Merkezler 

BAŞKAN — Kabul edenlter.., Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
rnişitikv 

' 111 Fen ve Mühendislik 'Bilimleri 
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MÎLLÎ .EÖITIM GENCİLIK VE 
SPOR BAKAN HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

-BAŞKAN — Efendim, Hükümet öner
genin bu kısmına da katıldılar; Komisyon, 
yetersayısı olmadığı içtin katılamadı. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
Ibul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Programı, 'bu kalbul edilen şekliyle ye
niden okutuyorum : 

Program 
(kodu Açıklama Lira 

111 Fen ve Mühendislik. Bilimleri 
BAŞKAN — Program kodu M Ti, 
edilen şekliyle oylarınıza sunuyorum 
Etmeyenler... Kabul edilmiştik. 
'Diğer bölümleri okutuyorum : 

112 Sağlık Bilimleri 

7 046 000 000 
önergeyle kalbul 

: Kalbul edenler... 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmını 
tekrar okutuyorum efendim : 

İstanbul Milletvekilli Doğancan Ak-
yürek ve arkadaşlarının önergesi. 

(112-01-2-002-600) harcama (kaleminde 
yer alan ödenekten 40 milyon Türk Lira
nın düşülmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon?. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz Sayın Başkan, Ge
nel Kurulun takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

7 600 000 000 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet önergemin fou 
kısmında da katıldı; Komisyon yetersa
yısı olmadığı için katılamıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler Kalbul edil
miştir. 

Bu b'ölümü, kabul edilen sekiyle ye
niden okutuyorum : 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

112 Sağlık Bilimleri 7 560 000 000 
BAŞKAN — Bu maddeyi, önergedeki değişik şekliy
le oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... Etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 
Diğer 'bölümleri okutuyorum : 

113 Sosyal Bilimler 6 803 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mıiş'tÜTi 

999 Dış Proje Kredileri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mıişit)rH 

TOPLAM 43 674 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıil-
ımııştlî  

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 524 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,,. Kabul edil-
miştiir* 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler - 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiiş'tJir* 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 42 680 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
tmıiş'Üir* 

GENEL TÖFfLAM 43 754 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... EÜmıeyenler... Kabul edil
miştir^ 

2. — Ankara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesıinin 1986 yılı kesinhesabının ''bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101i Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105, Araştırma Yayın ve Kütüphane
cilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İlli Fen ve Mühendislik Bilimleri 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

5 480 608 571 

4 303 460 000 

318 900 000 

2 853 365 892 



I 

Prog. 

112 

113 

Ödeneğin çeşidi 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
meyenîer... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri] 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
meyenîer... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
meyenîer... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-

Ödenek 
Lira 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gider 
Lira 

4 572 291 023 

2 671 052 006 

20 199 677 492 
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B — CBTVELt 

Gelir 
türü Gelürin Çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştür. 

Efendim; Ankara Üniversitesi 'bütçesi 
ve kesıinhesabının bölümıleri kabul edimiş-
ifcir. 

b) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

1988 MaU Yılı Bütçesi 

Program 
kodu Açıklama 

Tahmin 
Lika 

Tahsilat 
Lira 

1 212 439 000 

365 000 000 

1 022 106 220 

132 777 252 

16 466 233 000 17 756 900 254 

18 043 672 000 18 911 783 726 

BAŞKAN — Orta Doğu Teknik Üni
versitesi bütçesinin 'bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım : 

ödenek 
Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 261 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu 101 inci 
Ibölümde bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

G'örüşülme'kte olan Orta Doğu Teknik 
Üniversiteli 1988 Yılı Bütçesinin (101-
02-2-049-600) harcama kaleminde yer alan 
ödenekten 22 milyon TL.'nin düşülmesi
ni ve ekli ıtaşıt cetvelinin Sıra No. : T 
de yer alan 2 adet binek otomo<billerin 

ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz,, 

B. Doğaiıcan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 
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Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Namık Kemal Zeyjbek 
îstanjbul 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Talat Içöz 
İstanbul 

Lediin Badas 
Adana 

Hasan Çakır 
Antalya 

Avni Akyol 
istanbul 

İsmet özarslan 
Amasya 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Kâlmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 

Mümin Kahraman 
Çanakkale 

Hayrettin Elmas 
İstanlbull 

Recep Ergun 
Kayıseni 

Kerem Güneş 
Kars 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMUSYONU 
BAŞKANVEKILÎ İLHAN AŞKIN '(Bur
sa) — Katılmıyoruz, Genel Kurulun tak
dirine bırakıyoruz Sayın Başkan. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAfü GÜ
ZEL (Gaziantep) — önergeye katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Ka)bul etme
yenler... önerge kaibul edilmiştir. 
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Bu bölümü, kabul edilen önerge muvacehesinde tekrar okutuyorum : 

Porgram Ödenek 
kodu Açıklama Ora 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 239 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Bölümlerin okunmasına devanı ediyoruz : 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 3 048 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
ıriiştüır.ı 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphaneci* Hizmetleri 1 031 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mıiiştıiî  

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri . 8 198 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştJiır̂  

113 Sosyal Bilimler 1 479 000 000 
»BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistti!̂  

999 Dış Proje Kredileri 5 871 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miş*ir< 

TOPLAM 30 866 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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(B) 

Gelir 
türü 

T. B. M. 

Cetvelini 

M. 

oikutuyorum 

B : 52 11; . 4 . 

• 

B — CETVELİ 

Açıiklaımıa 

. 1988 O : 1 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 285 000 000 
BAŞKAN — Kabul adeniler... E'taeyenler... Kabul ediil-

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 242 000 000 
'BAŞKAN — Kabul aderier... E'timeyenler,,. Kabul edlil-
ımii§tir.: 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 30 361 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
miî tlir̂  

TOPLAM 30 888 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... E'tmeyenfer... Kabul edil-
miş!tlir< 

2. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Orta Doğu Telcnü'k Üniversitesinin kesinhesabının 'bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmeyeniler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okultup, ayrı ayın oylarınıza sunacağım. 
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Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü okul, bölüm ve mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider . 
lira Lira 

5 830 702 346 5 522 797 224 

1 525 992 000 1 524 965 049 

434 823 000 406 468 789 

4 420 733 111 4 440 273 255 



Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi lira 

Sosyal bilimler 506 740 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 975 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 719 965 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum: 

113 

I 
g 990 

I 

Gider 
Lira 

505 834 809 

230 000 

12 400 569 126 
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Gelir) 
türü 

l1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelMeri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.) 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir .ı 
öze! gelirler ve hazine' yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir., 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 022 131 000 

216 000 000 

10 049 629 000 

11 287 760 000 

Tahsilat 
Lira 

891 255 630 

581 892 207 

10 583 789 580 

12 056 937 417 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 
bütçesi ve Ikesinhesabı kabul edilmiştir. bütçesinin 'bölümlerine geçilmesini oyla-

c) Hacettepe Üniversitesi. ranza sunuyorum: Kabul edenler... Bt-
1. — Hacettepe Üniversitesi 1988 ımleyenler... Kabul edilmiştir. 

Malî Yılı Bütçesi. 

Bölümleri okutuyorum: 
Prog.! 
kodu . Açıklama 

101; Genel yönetim ve destjefc hizmetleri! 

Tutan 
Lira 

20 765 000 000 

BAŞKAN — Program: 101 üzerün-
de bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Hacettepie Üni-
versitesiioiin 1988 Yılı Bütçesinin 
(101-02-2-005-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 48 milyon Türk Li
ramın düşülmesini ve ekli taşıt celtvelkıin 
Sıra No. : 5 ve 7'deki kaptıkaçtı ite 
Pick - Up kamyonetin ekli taşıt cetvelin
den çıkarâmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek! 
İstanbul 

Adnan Yılmaz 
İstanbul 

Orhan Demiiırtaş 
İstanbul1 

Abdülibalfci Alıbayrak 
İstanbul 

Fethi Çelifcbaş 
Burduı; 

B. Cahit Gündüz 
İzmir, 
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Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

ıRieşît Ülker 
Istanibıil 

r Ayhan Sakıallıoğkı 
Sakarya 

Talat Içöz 
istanbul 

İlyas Aktaşi 
Samsun 

Pertev Aşçıoğluı 
Zonguldak! 

Yıllmıaz Sanioğlu 
Orduı 

Ali Rılkı Atasever 
Tekirdağ 

Şalkir Şeker 
Sivas 

Işılay Saygın 
İstanbul 

Prog. 
kodu Açıklama 

Hayrettin Elmas 
Istaınlbul 

Failk Tarümcıoğlu 
Bitlis 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

BAŞKAN — ^Komisyon, önergeye 
katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLı 1UHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyor; Genel Kurulun tak-
idMne bırakıyoruz Sayın Bıaşlkan. 

BAŞKAN — Hükümet?..,. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Önergeye katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul erdenler... Kabul etme
yenler... Önerge Ikıabul edlmiişltir. 

Bu bölümü, kabul »dilen önerge mu
vacehesinde tekrar okutuyorum: 

Tutarı 
Uira 

101' Genel yönetim ve destek hizmetler4! 20 717 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. Etmeyenler... Kabul 'edimiştk. 

104 Rektörlüğe! bağlı enstitü, okul, bölüm ve merlke4er 9 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

105 Anlaştırma, yayın ve kütüphanecilik hüzmetlerl 701 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İli! pen ve mühendislik bilimleri 5 294 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 5 717 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..;. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 4 791 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. Etmeyenler.., Kabul edilmiştik. 

TOPLAM 46 680 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilkniştk. 
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(B) cetvelinii okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Getör 
tüirii Açılklama Lira 

1 Vergi gelirleri 215 000 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeytenter... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 340 000 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 46 173 000 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler .i. Etmeyenler, .i Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 46 728 000 000 000 

BAŞKAN — Kaibul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Efendim, Hacettepe Üniversitesinin 1986 Malî Yılı Kesinhesabınım 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kaibul edenler... Etmeyenler..s Kabul 
edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 

ıor 

Ödeneğin çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmet
leri 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

8 530 425 510 

Gider 
Lira 

8 208 342 426 

E 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 
BALKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma - Yayın ve Kütüpha-
necilük Hizmetleri 
BAŞKAN.— Kaibul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 771 103 842 4 763 661 938 

372 091 098 

1 721 537 955 

341 182 176 

1 716 709 928 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — K&bul edenler... Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere Ilişkfa Hizmet
lerin YüdMlimesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabüt edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

2 574 784 832 2 571 150 776 

1 940 912 000 1 925 858 065 

1 938 234 1 792 000 

19 912 793 471 19 528 697 309 
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(B) cetvefoi okutuyorum : 

B — GETVELİ 
Gelişe 
türü GeMıtito Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

725 462 000 

Tahsiflaltt 
Lira 

547 064 279 1| Vergi gelirleri 
•BALKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kıaibulı edilmişıtir. 

2 Vergi dışı noımal gelinler 200 000 000 102 314 498 
BAŞKAN — Kabul edenler.. ̂ Etmeyenler,,. 
Kabul edilmiştik. 

3 Özel gelirleri vehazine: yardımı !16 613 017 000 18 809 093 349 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştik, 

GENEL TOPLAMİ 17 538 470 000 19 45$ 472 126 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi bütçesi ve kiesiınihasabı Ikalbul edilmiştir. 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Gazi Üniversitesi Büt-

cesiınıin bölümlerine geçilmesini oylarını

za sunuyorum1: Kaibul edenler... Etme
yenler... Bölümlerine geçilmesi akbull edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu Açıklannaı Lira 

101 Genel yönetim ve destek (hizmetleri 

(BAŞKAN — Efendim bu hususta ve-
ritoiş bor önerge vardır, outuyorum : 

Türiye Büyü Miltet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Gazi Üniversitesi 
1988 Yılı Bütçesinin (101-02-2-012-600) 
harcama kaleminden 55 miyon TL. ile 
ı(1101-02-2-024-600) hartama kaleminde 
yer alan ödenekten 70 miıllyon TL'nin 
IdüşüHmesıini1 ve ekli taşılt cetvelinin Sıra 
No: 3̂ tefci 1 adet Sta'tion Wagon ile, Sıra 
no: 10'da ıyer alan 1 adet otobüs (En 

10 313ı OOÖ 000 

az 20 kişilik) {^Rektörlük servisi için) 
ile yine Sıra no: 10'da yer allan «1 adet 
otobüs, (Em az 20 kişilik) (Araştırma 
ve uygulama Hastanesi) servisi için) olan 
taşıtların eki Itaşut cetveli» nden düşül-
meskıiı arz ve teklif ederiz. 

Bedretitim (Doğancam Ak'yürek 
UstanlbuH 

Adnan Yılldız 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstaobul 
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Âbdülbakıî Albayrak 
İstanbul 

Fethi Çelikıbaş 
Bundun 

Burhan Calbiıt Gündüz 
llzmıiu 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan Sakalliıoğllu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğllu 
Zonguldak 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Talat Içöz 
İstanbul 

Yılmaz Sanıioğlu 
Ordu 

llyas Aıktaş 
Samsun 

Işılay Saygın 
tamir 

Ali Rıfikı Atasever 
Tekirdağ 

fŞalkin Şeker 
Sivas 

(Hayrettiın Elmas 
Istanıbul 

Faik Tarancıoğlu 
Bitlis 

Yjillmaz ADtuğ 
Silvas 

BAŞKAN — Önerıgeye Komıiısıyon 
katılıyor ımu? 

PLAN VİE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKiİLlî HJHAN AŞKİN 
(jBuırsa) — Katılamıyoruz Saıyım Baışikan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
(MİLLÎ EĞİTTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL l(Gazıiant©p) — Katılıyoruz efen
dim, 

IEAŞKAN — Hükümet önergeye ka-
»tıilımaJkıta, Komisyon, yetersayısı olma
dığı için kaıtılamamaktaidır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
ibul ed'enier... Etmeyenler Önerge kaibul 
edilmiştir, 

Bu bölümü, kabul edilen önerge mu
vacehesinde tekrar okutuyorum: 
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Prog. 
kodu 

101| 

i 04 

105 

İHI! 

112 

113 

999, 
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Açıklama 

Genel yönetimi ve desltek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Devam ddiyoruz. 
Rektörllüğe ibağlı enstiıtü, okuil), foö lika ve 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

4 . 1988 O : 

. Kajbul edilmiştir. 

s merkezler 
ı. Kaıbul edlimıiştir. 

Aıraştıınma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenjlıer... Etmeyenleır.. 
Fen ve mıühıendisiliik bıilümlıerıi 
BAŞKAN — Kabul etdenfleır... Etmeyenler.. 
Sağlıik ibiklileri 
BAŞKAN — Kabul edenjl'er... Etmeyenler.. 
Sosyal ibiMtnlIer 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
ıDış proje kredileri 

,, Kajbuii edilmiştir, 

ı. Kajbul1 edilmiştir. 

;. Kabul edilmiştir. 

.;. Kabul ©dlilllmıiştiır. 

ıBAŞKAN — Kabul edenjlıer... Etmeyenler..,. Ka;bul edimıiştiır. 

TOPLAM 

1 

Una 

10 188 000 000 

4 141 000 000 

419 000 000 

3 202 000 000 

2 503 000 000 

9 369 000 000 

50 000 000 

29 872 000 000 

BAŞKAN — Kabul edanjler... Etmeyenler.., Kajbul edlimıiştir. 
ıtfBJ Cdtiveliıniı okutuyorum: 

(B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

H Vergi getrleri 368 000 000 
BAŞjKAN — Kabul eıdenjller... Etmeyenler.,;. Kabul edlililmıiştiır. 

2 Vengi dışı normal'ıgeliiırller 295 000 000 
BAŞKAN — Kabul edanjiar... Etmeyenler.,. Kajbul edlimıiştir, 

3 özel geirler 've hazine yardımı 29 209 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edülmSşitir. 

TOPLAM 29 872 00Q 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kajbul edlimıiştir. 

2., — Gazi Üniversitesi 1986 Malî oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Yılı Kesinhesabı Etaeyenler... Böllüımlere geçilmesi kabul 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesinin editaîşltiır. 
kiestahesaibınm bölümlerine geçiHmesini 
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©öBümteri okutuyorum : 

Program Ödeneğin Çeşidi 

101' Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edülmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
<j 111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

112 Sağlık Bitimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A — CETVELİ 
Ödenek 

Lira 

5 116 966 576 

1 266 665 885 

215 430 500 

1 171 531 367 

1 314 991 370 

4 487 571 581 

13 573 157 279 
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(B) cetveline geçiyoruz. 

Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi 

11 . 4 . 1988 

Tahmin 
Lira 

O : 1 

Tahsilat 
Lira 

1 Vergi GelLiırılıemi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul «denller... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımlı 
BAŞKAN -T- Kabul edenler... Et
meyenler... Klaibull edilmiştik. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi bütçesi ve kesinhesa-
bn da kabul ediılmliıştir. 

d) İstanbul Üniversitesi 

1. — İstanbul Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

1 061! 313 976 447 957 

491 687 000 70 923 572 

9 650 338 000 11 492 492 376 

M 203 338 000 12 539 863 905 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etme
yenler./.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım. 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101- Genel yönetim ve destek hizmetleri 12 808 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm 
üzerinde ibiır önerge vardır, okutuyorum : 

Türkliye Büyük Millet Meclisi 

Görüşülmekfe o t o İstanbul Üniversi
tesi 1988 Yük Bütçesinin (101-02-2-002-
600) harcama kalemlimde yer alan öde
nekten 70 milyon; (112-04-2-001-600) har
cama kalemlinde yer alan ödenekten 10 
milyon TL.'nin düşülmesini ve ekli ta
şıt cetvelinin; 

Sura No. 3'te yer alan 3 adet Station 
Wagon, 

Sıra No. 5'te yer alan 1 adet kaptı
kaçtı mânibüs, 

ıSıra No. 31te yer alan 1 adet Stati
on Wagon; 

Taşıtlarının ekli taşıt cetvelinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Dogancan Akyürek 
istanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul1 

Orhan Darmktaş 
İstanbul 
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Abdülbaki Âtbayrak 
İstanbul1 

Fötbi Çeliıkbaş 
©urdur 

Burhian Oahiıt Gündüz 
izmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Talat tçöz 

İstanbul 
Yıkmaz Sanioğlu 

Ordu 
Şaklir iŞleker 

Sivas 
AliRıfkı Atasever 

Tekirdağ 
Işılay Saygın 

İzmir 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Faik Tarımcıogliu 
Biltüs 

BAŞKAN — önergenin bölümle til-
gii kısmına Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin bu 
kısmına Hükümet katılmış, Komisyon 
takdire bırakmıştır. 

Önergenin! bu kısmını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler...; Kabul et
meyenler... Klalbul edilmiştir. 

Değişlik şekliyle bolümü Işekrar oku
tuyorum : 

Program 
Kodu 

101 

104 

Açıklama Lira 

105 

111 

112 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Oylarınıza sıunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul1 etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlere devam ediyoruz : 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edataıiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAİŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir, 
Sağlık Bilimleri) 

12 738 000 000 

21 164 000 000 

1 175 000 000 

5 410 000 000 

16 367 000 000 
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BAŞKAN — ön©rgeniın bu fasıla il
gili olan kısmım tekrar okutuyorum : 

İstanbul Milletvekili Doğancıan Ak-
yürek ve arkadaşllarının Önergesi. 

Görüşülmekte olan İstanbul Üniversi
tesi 1988 Yilı Bütçesinin {112-04-2-001-

600) hiarcaımıa ifcalem'inde yer alan ödenek
ten 10 milyon TL.'rain çıkantoasını arz 
ve teklif edeniz. 

BAŞKAN — Komisyon katıılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BASKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur

sla) — Takdire bırakıyoruz Sayın Baş
kanımı. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ, 
ZEL (Gaziantep) — Kattlıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergenin bu kusanını 
oyilıarınıızıa sunuyorum : Kabul edenter... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu faslı da değişik şekliyle tekrar oku
tuyorum : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Oylarınıza; sunuyorum : Kabul edenler... 
Raibul etmeyenler... Kabul' edlmiiıştir. 
Bölümlere devam ediyoruz: 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler-. Kabui 
ediümişitir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edimişıtir. 

(B) cetvelini okutuyorum x 

16 357 000 000 

5 721 000 000 

62 565 000 000 
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Gelir 
Türü 
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B — CETVELİ 

Açıklama 

O : 1 

Lira 

Vergi Gelirleri 703 000 000 
BAIŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 520 000 000 
BAIŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
e<tiılıniştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 61 342 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 62 565 000 000 

BAŞKAN — KaJbul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — İstanbul Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
• BAŞKAN — 'İstanbul Üniversitesi 1986 malî yılı ıkesimhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınızla sunuyorum ; Kabuli edeniler... Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 



A — CETVELİ 

Ödenek Gider de 
Prog. ödeneğin çeşidi lira; Lira 

101 Genel yönetim ve desteik hizmetleri 7 777 627 962 6 810 284 243 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, 
bölüm ve merkezler, 9 176 543 836 8 476 966 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-yayın ve kütüphaneci-
aifc hizmetleri 626 800 000 410 498 083 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 2 138 138 510 1 968 046 291 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 



Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

1,12 Sağlık bitimleri 8 564 728 593 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 4 101 832 25H 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ĝ meyenler... Kabul edilmiştir. 
i 990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetle

rin yürütülmesi 4 858 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 32 390 529 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gi'der 
Lira 

7 698 317 258 

3 767 809 999 

E 

29 131 922 591 
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(B) cetvelini okutuyorum: 

Gelir 
türü 

B — 'CETVELt 

Gelirin çeşidi 

l! Vergi gelinleri 
.BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edıilmiştiır. 

3 Özel gelirler Ve Hazine yardımı; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 692 031 000 

785 500 000 

Tahsilat 
Lira; 

1 559 648 766 

201 256 644 

23 429 969 000 27 460 805 292 

25 907 000 000 29 221 710 702 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul' edilmiştir. 

İisitanıbul Üniversitesinin bütçesi ve kesiinhfâsabının bölüml'eri ıkabul edilmiştir. 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi. 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1988 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Prog,. 
kodu Açıklama Lira 

101' Genel yönetim ve destek hizmetleri 11 221 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerinde önerge- vardır, okutuyorum: 

Tüdciye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülımjdkıte olan istanbul Tek
nik Üniversitesi 198'8 Yılı Bütçesinin 
101-02-2-001-600 harcama (kaleminde yer 
alan ödenekten 65 milyon Türk Lirasının 
düzülmesin!! ve eki taşılt cetvelinin töasa-
n motelinden çıfciaoljmıaisını arz ve teklif 
ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
istanbul 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul) 

Abdütbalki Albayrak 
istanbul! 

Fethi Çblikbaş 
Burdur 
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Burhan Cahit Gündüz 
lzm|ir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Reşit Ülker 
istanbul! 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu' 
Zonguldak 

Talat Içöz 
İstanbul 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

Şakk Söker 
Sivas 

Işılay Saygın 
İzmir 

Ali Rııfkı Atasever 
Tekirdağ 

Hayrettin Elmas 
istanbul 

Failk Tarımcıoğlu 
'Bitli® 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

BAŞKAN — Komisyon?... 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLI İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz; takdire bırakıyo
ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Önergeye katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oy
larınızla sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog;. 
kodu 

Program kodu 10H değişik şekliyle okutuyorum: 

Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetljeıii 11 156 000 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Bölümleri okutmaya devam ediyorum: 

104 Rektörlüğe bağlı enstöfcü, okul, bölüm ve merkezler 1 867 000 000 
BAŞKAN — Kabul edienler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 779 000 000 
BAŞKAN — Kabul edienler... Etmeyenler... Kabul ledilmiştir., 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 10 219 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir, 

113 Sosyal bilimler 539 000 000 
BAŞKAN — Kabul edienler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

TOPLAM 24 560 000 000 

BAŞKAN — Kabul edienler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 
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ı(B) cetvelini okutuyorum: 

B — ÜETVELÎ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi Lira 

1 Vergi gelirleri 384 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı 23 926 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 24 560 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Malt Yılı Kesinhesabı. 

ıBAŞKAN — İstanbul Tefcnıik Üniversitesinin Kesiinihes'aibınMi bölümlerine ıgteçiil-
mesıini loylannıza 'sunuyorum: Kıalbul ödenler... Etmeyenler... Kabul jedilimişfcir. 

BÖlülmleri okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım:. 
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Prog. Ödeneğin çeşidi 

'ELI 

ödenek 
Lira 

4 992 741 268 4 5 101| Genel Yönetim ve Desrtek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 938 520 298 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

1051 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metle^ 313 591 159 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 429 638 262 4 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimleri 193 884 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 10 868 374 987 10 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum efendim: 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mleyenter... Kabul edinmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kab u l edimi ş'tir. 
Özel gelirler ve hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilımişjtk. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul ödenler... Et
meyenler... Kabuıl edilmiştir. 

Tahmin 
lirıa1 

145 000 000 

Tahsilat! 
Lira 

870 859 000 801 191 000 

83 316 611 

8 636 972 000 9 191 574 667 

9 652 831 000 10 076 082 278 

İstanbul Telkindik Üniversitesi bütçesi 
ve Ikesinhesabı da kalbul edilmiş bulunu
yor. 

/) Boğaziçi Üniversitesi. 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1988 Ma 

lî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabuıl edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edillmiştir. 

Bölümleri dkiutuyoruim: 

Progj. 
kodu Açıklama 

101' Genel yönetim ve destek hizmetlerii 

Lira 

7 597 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üzerin
de bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülımektle olan Boğaziçi Üniversitesi 
1988 Yılı Bütçesinin (101-02-2-001-600) 
harcama kalaminde yer alan ödenekten 
30 milyon Türk Lirasının düşülmesini ve 
ekli taşıt cetvelinin Sıra No. : 3 te yer 
aüan 2 aıdiöt station wagonun ekli taşıt 
cdtveliinideın çıkarılmasını arz v;e teklif 
ederiz. 

Bedrettin Dağancan Akyünek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul' 

Orhan Demıirtaşı 
İstanbul1 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul1 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
îzmlir 
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Işılay Saygın 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Anlkiara; 

Ayhan Sakalhoğlu 
Salkaırya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak' 
Reşit Ülker, 

İstanbul; 
Talat tçöz 

İstanbul 
Yılmaz Sanâoğlu 

Ordu, 
ŞaJkir Şeker 

Sivas 
Ali Rıtfkı Atasever 

Tekirdağ 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Faik Tarumcıoğhı 
Bitlis 

Yılmaz Altuğ 
Sivas, 

BAŞKAN — Komisyon 
(kaltıiııyor mu efendim?. 

önergeye 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire arz ediyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL {Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza 
sunuyorulrn: Kabul edenler... Kaibul et
meyenler... Önerge Ikaibul eddUmiştir. 

Şiımdi 1>öllıülmü değişik şekliyle tek
rar dkuituyorulm: 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitüsü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabul! 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul ©denller... Etmeyenler... Kabul! 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul ©denller... Etmeyenler... Kabul! 
ediümiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenller... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 
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7 567 000 000 

1 467 000 000 

961 000 000 

1 665 000 000 

502 000 000 

12 192 000 000 
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(!B) cetvelini okutuyorum ; 

IB — CETVELİ! 

Gdli* 
türü Açıklamıa Lira 

K Vergi Gelirleri 88 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul! 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 221 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

3| özel Gelirler ve Hazine Yardımı 11 853 000' 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 162 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull 
edinmiştir. 

2, — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1986 Malî Yık Kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza1 sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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'Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

E 
Ödenek Gider 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

lOlj Genel Yönetüm ve Desltek Hizmet
leri 2 903 478 082 2 774 636 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitii, Okul, 
Bölüm ve Merkezler 718 199 981 711 721 929 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105} Araştırıma - Yayın ve Kütüpha
necilik Hizmetleri 234 834 000 219 244 021 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

111 Fen ve Mühendislik: Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

113, Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

99Q Özel Ödeneklere İlişkin Hizmet
lerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

704 088 326 696 223 736 

262 100 296 254 815 455 

14 000 000 13 889 862 

4 836 700 685 4 670 531 416 
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(B) cetvelini okutuyorum 

Gdlir 
türü 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

l1 Vergi Galiden 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilımıiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 1988 malî yılı 
bütçesi ile 1986 .malî yılı kesinhesabı ka
bul ediümiştir. 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi. 

Tahmin 
Lira 

210 435 000 

189 $65 000 

Tahsilat 
Lira: 

288 107 919 

89 189 573 

3 883 913 000 4 439 859 572 

4 283 913 000 4 817 157 064 

BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 
1988 malî yık bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 772 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üze
rinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Marmara Üniver
sitesi 1988 Yılın Bütçesinin, 
(101-02-2-002-600) harcama kaleminde 
yer alam ödenekten 25 milyon, 
(101-02-2-019-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 40 milyon Türk Lira
sının düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinde; 

Sıra 'No. : 5'te yer alan 1 adet Kaptı
kaçtı (Minübüs) 

Sıra No. : lO'da yer alan 1 adet oto
büs (En az 20 kişilik) taşıtların ekli taşıt 
cetvelinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
ri z, 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Abdülıbaki Albayrak 
İstanbul 
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Fethi Çelıikbaş 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pefhılivamılı 
Ankara 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Talat îçöz 

İstanbul 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Şafcir Şeker 
Sivas 

Ali Rıfki Atasever 
Tekirdağ 

Işılay Saygın 
İzmir 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE ıBÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKILI İLHAN AŞKIN (Bur-
ısa) — Katılamıyoruz, takdire bıraikıyoruz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim* 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul (edilmiştir. 

Bölümü, değiştirilen şekliyle tekrar 
okutuyorum : 
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Prog, 
kodu Açıklama l i ra 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetfleri 8 707 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul; Bölüm ve Merkezler 2 844 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 226 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 660 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 5 606 000 000 
BAŞKAN — Kabul .edenler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir, 

999 Dış Proje Kredileri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 20 533 000 000 

BAŞKAN — Kabul edeniler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir, 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

öflTk 
türü 

11 

2 

3 

B — CETVELİ' 

Açıklama 

Vergi Gelinleri 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabu'l 
edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BALKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabul 
©diriliştir. 

GENEL TOPLAM 

Lira 

178 00O 000 

150 000 000 

20 205 000 000 

20 533 000 000 

BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Marmara Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Marmara Üniversitesi! 1986 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum' : Kabul1 edenler... Etmeyenler... Kabul ediiimiiştir. 
Bölümleri okutuyorum efendim : 
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A — CETVELİ 

ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi. Lira 

101, Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

105i Araştırıma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul Edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN :— Kaibul edenler... Etmeyenler... 
KaJbül edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 748 154 197 8 0 
BAŞKAN — Kahul ddenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 740 746 197 

1 158 328 00Q 

92 460 000 

223 464 000 

707 348 000 

2 825 808 000 

3 1 

1 1 

2 

7 

2 8 
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ı(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

11 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin1'çeşidi1 

Vergi Geliriieril 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı NonmıaH Gelirller 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
lözel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

478 218 000 

110 000 000 

6 313 359 000 

6 901 577 000 

Tahsilat 
l i ra 

3'31 560 900 

18 916 010 

7 552 775 029 

7 873 251 939 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(Böylelikle Marmara Üniversitesi büt
çesi ve kesinhesabı da kabul edilmiştir. 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1988 Mail Yı

lı Bütçesi. 

BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi büt-
çesiniri bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetlerti 

Liraı 

2 983 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üze
rinde bir önerge var, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Miilet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yıldız Üniversite
si 1'988 yılı bütçesinin (101-02-2-001-600) 
harcama kaleminden 20 miilyon Türk li
rasının düşülmesini ve ekli taşıt cetveli
nin tasan metninden çıkarılmasını arz ve 
tekİf ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
(İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

' Orhan Demlirtaş 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

ÎFethi Çellikbaş 
©urdun 

Cahit Gündüz 
İzmin 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 
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Ayhan Sakaılilioğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Talat îçöz 
İstanbul! 

Şakıir Şeker 
Sivas 

Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Işılay Saygın 
İzmir 

Yılmaz Samioğlu 
Ordu 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAİŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MtLLÎ EĞİTİM GENÇLİK. VE 
SPOR BAKANI HASAN OELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınızla su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul 'edilmiştir. 

Şimdi, bu bölümü değiştirilen şekliyle 
tekrar okutuyorum : 

Prog, 
kodu Açıklama 

101' Gendi Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul ©deriler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir, 

105 Araştırana, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetlerıi 
BAŞKAN — Kabull ©deriler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

İli1 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul ©deriler... Etmeyenler... Kabull 
editeıiştir, 

(TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir, 

Lira 

2 963 000 000 

93' 000 000 

5 398 000 000 

8 454 000 000 

— 195 — 



T. B. M. M. B: 52 1 1 . 4 . 1988 0 : 1 

(B) cetvelini okutuyorum : 
IB _ CETVELİ! 

Gelir 
türü Açıklanma Lira 

1! Vergi Gelirleri 239 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 8 015 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

TOPLAM 8 454 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©dertler... Etmeyenler... Kabull 
edilmiştir. 

2. — Yıldız Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Yılfdız Üniversitesi ke-
sinhesalbının bölümlerine geçilfnes-fori oy

larınıza sunuyorum : Kalbul edenlier... 
Etmeyenler... Kafeül edilmiştir. 

'Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prag. Ödeneğin çeşidi Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri " 2 238 220 949 2 05 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... 

GENEL TOPLAM 4 892 938 949 4 54 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
i 105j Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz-

metleri 64 136 000 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 590 582 000 2 43 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

İB — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Gelinleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 
Vergi DIŞL Normal Gelideri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul! edilmiştlir. 

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir, 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

554 170 

83 000 000 

3 477 142 000 

4 114 312 000 

Tahsilat! 
Lira 

651 992 514 

35 896 740 

4 076 569 660 

4 764 458 914 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştlir, 

Yıldız Üniversitesi 'bütçesi ve kesinhıesabı da Ikaibul edilmiş bulıunuyor. 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. — Mimar Sinan Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Mima» Sinan Üıniversli-

tesi bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 
Etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Programı 
Kodu 

1011 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim, ve Destek Hizmetleri 3 601 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm 
üzerinde bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Mimar Sinan Üni
versitesinin 1988 Yılı Bütçesiniin (101-02-
2-010-600) harcama kaleminde yer alan 
ödenekten 50 milyon TL.'nin düşülmesi
ni ve ekli Hasut cetvelinin Hasan metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz, 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demiırtaş 
İstanbul 

Abdöbaki Albayrak 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Bundur 
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Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Arıklara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Ayhan Sakaiıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Talat Içöz 

Yılmaz Saraioğkı 
'Ordu 

IŞakir Şeker 
Sdıvaıs 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Flaik Tarımcııoğlu 
Bitlis 

Işılay Saygın 
îzmir 

Hayrettin Elmas 
'İstanbul 

Yılmaz Alıtuğ 
Sivas 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL, (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenler... Etmeyenler...: 
Önerge kabul edilmiştir. 

Bölümü* değişik şekliyle bir kere daha 
okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101; (Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
»BAŞKAN — KıalbuH «deriler... Etmeyerier... Kabul ddiil-
imiişltir., 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kalbul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil-
mtişltür» 

105 Araştırımla, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibül «(demler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımüştir.. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kajbull edenler.,. Etmeyenler... Kalbul edil-
ımıişltiiır., 

113 Sosyal Bilimler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ertil-
mlîşt'in 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ekül-

3 551 000 000 

1 007 000 000 

114 000 00C 

1 529 000 000 

824 000 00C 

7 025 000 000 
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(B) Cetvelimi okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B : 52 11 . 4 , 

B — CETVELİ 

Açıklama 

. 1988 O : 1 

Lira 

1 Vergi Gelirleri 59 000 000 
'BAŞKAN — Kaibül edenler... Etmeyenler... 'Kalbul edil-
irniışlttiın 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 200 000 OOC 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımiştiır.-

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 6 766 000 OOC 
BAŞKAN — Kabul «teriler... Etmeyenler... Kalbul ediil-
ırraişltür. 

GENEL TOPLAM 7 025 000 OOC 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımişltiiır, 

2. — Mimar Sinan Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Aynı ünivensliltenin kesinhesabinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul ediilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

ıor 

A -

Ödeneğin çeşidi, 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

- CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

1 352 050 567 

G 

1 209 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 647 889 000 58 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

105ı Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 56 948 000 46 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

111 Fen ve Müheridislik Bilimleri 644 674 000 58 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ekİilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 482 001 000 44 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul e'dilmiştir. 

GENEL TOPLAM 3 183 562 567 2 87 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 
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'CB) OetVelini okutuyorum 

Gelr 
türü 

1 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Gelirleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahimin 
Lira 

100 938 000 

Tahsilat 
Lira 

104 637 151 

2 Vergli Dışı Normal Gelirler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
'BAŞKAN — Kabul) edenler... 
Etoeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi bütçesi ve 
kesiinhesabı da kabul edilmiş bulunuyor. 

ı) Ege Üniversitesi 

1. — Ege Üniversitesi 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 

240 000 000 

2 190 564 000 

2 531 502 000 

218 636 475 

2 495 017 849 

2 818 291 475 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi bütçesi
nin bölümlerine geçilmesıinti oylarınıza su
nuyorum : Kalbul edenelr... RafbuJi etme
yenler.. KaJbul edilmiştir, 

Bölümleri okutuyorum: 

Program 
kodu Açıklama OUira 

101' Genel Yönetılmı ve Destek Hizmetleri 9 797 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm üze
rine bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Ege Üniversitesi 
1988 yılı 'bütçesinin» (101-02-2-058-600) 
harcama kaleminde yer alan ödenekten 
59 milyon TL.'nin düşülmesini ve «Ekli 
taşıt cetveli» nin; 

Sıra No. : 3'de yer alan üç adet Sta-
tion-Vagon ile 

Sıra No. : 5'de yer alan bir adet Kap
tıkaçtı (Minibüs) ün ekli taşıt üstesin
den çıkarılmasını arz ve teklif edferliẑ  

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 
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Orhan Demıiırtaş 
istanbul 

A. Baki Albayrak 
istanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur, 

B. Cahit Gündüz 
îzmiir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan Sakalıoğlu 
Sakarya 

Talat Içöz 
istanbul 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

llyas Aktsaş 
Samsun 

Şakır Şeker 
Sivas 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

Aü Rıfkı Ataseveı 
Tekirdağ 

Işılay Saygın 
Izrak 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Yılmaz Afltuğ 
Sivas 

Faik Tarimcıöğlu 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKtLt ÎLHAN AŞKN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Bu taşıtlar, bu yıl 
açılacak Çeşme, Akhisar ve Alaşehir yük
sekokulları için tahsis edilmektedir. Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Biraz önce okunan bölümü, okun
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bili edilmiştir. 

I^evam ediyoruz. 
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Prog. 
ıkodu Açıklama Lira 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul ve Merkezler 9 779 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil-
.ımıi'ş'tıir* 

105 Araş'tımıa, Yayın ve Kütüphane Hizmödıeri 577 000 000 
'BAŞKAN — Kabull eıdenfer.,. Etmeyenler... Kabul edü-

dir, ; 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 6 777 000 000 
BAŞKAN — Kabull edenler... EtnueyenHer... Kabul eddl-
mniştfir, 

112 Sağlık Bilimleri 5 351 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil-
m'ilştttırj 

113 Sosyal Bilimler 1 011 000 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edlil-
ımjiştlir̂  

999 Dış Proje Kredileri 70 000 00C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmueyertler... Kabul eddl-
tm'iştir'. 

TOPLAM 33 362 000 OOC 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
tmiiiştlir, 
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B — CETVELİ 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
Mîştürj 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil-
tmilşttiır., 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 32 880 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil-
imilştliır, 

TOPLAM 33 362 000 000 

BAŞKAN — Kabull edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
m'iştliirj 

2. — Ege Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, aynı üniversite bütçesinin ikesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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A — CETVELİ 
Kesiııhesabın (bölümlerini okutuyorum ';• 

Prog. ödeneğin çeşidi, 
Ödenek 

Lira 

4 291 251 285 3 7 101! Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bolüm ve 
Merkezler 3 951 509 000 4 0 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kajbul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 201 220 969 1 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 964 644 764 2 8 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 2 396 969 848 2 3 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 431 022 000 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM, 14 236 717 866 13 7 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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'(B) CetJvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

O : 1 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edimiştir. 

2 Vergi Dışı Nonmal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Ettneyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege üniversitesi bütçesi ve tkesinhesa-
bi da kabul edilmiş •bulunuyor. 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

675 880 000 
l 

190 000 000 

11 193 797 000 

623 127 050 

131 894 866 

13 119 388 474 

12 059 677 000 13 874 410 390 

BAŞKAN — 9 Eylül Üniversitesi büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama (Lira 

101 Genel Yönetim ve'Destek Hizmetleri 9 298 000 000 

BAŞKAN — Bu fasıl üzerinde de bir 
önerge var. okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, «Dokuz Eylül 
Üniversitesi 1988 Yılı Bütçesi» nin, (101-
02-2-037-600) harcama kaleminde yer 
alan ödenekten 60 000 000, 

{101 -02-2-038-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 50 000 000 TL.'nın 
düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin; 

Sıra No. : 3'te yer alan, 3 adet Station 
Vagon, 

Sıra No, : 10'da yer alan 2 adet Oto
büs (En az 20 kişilik), 

Taşıtların ekli taşıt cetvelinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demirbaş 
İstanbul 

A. Baki Albayrak 
tstanbul 
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Fethi Çeikbaş 
Burdur 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan Sakallıoğkı 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Şakir Söker 

Sli'vas 
Reşit Ülker 

İstanbul 
Talat Içöz 

Manibul 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Ali Rıflkı Atasever 

Tekirdağ 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Işılay Saygın 
İzmir 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
ıBitts 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKILÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

ISPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, Ay
dın, Manisa, Denizli, Muğla illeri ve bazı 
ilçelerdeki yeni hizmetler içindir, katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

'Biraz önce okunan şekli ve rakamıyla 
101 ineli bölümü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Devam ediyoruz : 
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Program 
'kodu Açılklama Lira 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 3 332 000 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.! 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 320 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlil-
tmişıtkj 

111 Fen Ve Mühendislik Bilimleri 2 747 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıl-
mjştin 

112 Sağlık Bilimleri 1 442 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ddıil-
mişıtiiırj 

113 Sosyal Bilimler 5 833 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıil-
miştliirj 

999 Dış Proje Kredileri 2 757 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
ımıiışıtlLr< 

TOPLAM 25 729 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edil-
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1, Vergi Gelirleri 234 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil-
miştir, 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 190 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©deriler... Etmeyenler... Kabul ediil-
ımjştfc 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 25 3Q5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul «dlil-

r« 

TOPLAM 25 729 000 000 

BAŞKAN — Ka/bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mişt/ir̂  

2, — 9 Eylül Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Aynı ünıVersitenin. kesin Hesabının 'bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... KaJbui edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVEL* 

Ödenek 
Prag. ödeneğin çeşidi Lirai 

101! Geöel Yönetim ve Desteik Hizmetleri 4 393 595 924 3 8 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler/ 1 401 271 483 1 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metle^ 100 280 00Q 
BAŞKAN — Kaıbiıl edenler... Btmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 192 680 720 1 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir, 

112 Sağlık Bilimleri! 523 806 000 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler, 2 434 522 215 2 3 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 10 046 156 342 9 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Talimin Tahsilat 
türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 813 137 000 748 530 231 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 340 000 000 76 164 214 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 7 755 841 000 8 765 181 645 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 908 978 000 9 589 876 090 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böylelikle 9 Eylül Üniversitesi bütçe
si ve kesinhesabı ka'bul edilmiş bulunu
yor. 

j) Trakya Üniversitesi 
1,, — Trakya Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesinin 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetüm ve Destek Hizmetleri 5 459 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Trakya ÜnıVersi-
tesi 1988 Yılı Bütçesi» nin (101-01-2-001-
600) Harcama Kaleminden 10 mıilyon, 

(101-02-2-008-600) Harcama Kalemin
den 20 mıilyon Türk Liranın düşülme
sini ve eki 'taşıt cetvetain; 

Sıra No. : 31e yer alan 1 adet Station 
Vagon, 

Sıra No. : 12'de yer alan 1 adet Kam
yon, (En az 3.501 kilogramlık) taşıtların 
ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasım arz ve 
teklif ederiz. 

B. Doğanoan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Abdüllbatoi Albayrak 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

B. Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan SakaHıoğl'U 
Sakarya 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

llyas Aktaş 
Samsun 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Talat Içöz 
İstanbul 

ŞaJfcir Şeker 
Sivas 

Işılay Saygın 
İzmıir 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
.Sivas 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire arz ediyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet?, 
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MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su-
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ- nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
ZEL (Gaziantep) — önergeye katılıyoruz Önerge kabul edilmiştir. 
efendim. Yapılan bu değişiklik muvacehesinde 

program kodunu tekrar okutuyorum : 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetiim ve Destek Hizmetleri 5 429 000 000 
(BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 

104 Rektörlüğe Bağlı, Enstiltü, Okul, Bölüm ve Merkezler 1 535 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul ediil-
mıişibiırs 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphane Hizmetleri 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 424 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edil-

r, 

112 Sağlık Hizmetleri 1 174 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir^ 

999 Dış Proje Kredileri 70 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,.. Kabul edil
miştir, 

TOPLAM 9 672 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler Kabul edil
miştir^ 
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(B) 

ö e & 
türü 
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B — CETVELİ 

Cetvelini okutuyorum : 

Açıklaıma 

. 1988 O : 1 

Lira 

I! Vergi Gelirleri 76 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edentar.,. Etmeyenler... Kaibul edil-
mişîtir, 

2 Vergü Dışı Normal Gelirler 200 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler.... Kabul edıil-

mıişitir. 
3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 396 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,... Kabul edil-
mıiştir. 

TÖFILAM 9 672 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeıyeniler... Kabul ediil-
mıişttir̂  

2. — Trakya Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi ke sirihesalbının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

— 215 — 



Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

A — 

Ödeneğin çeşidij 

Genel Ynöetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 
Araştırma Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

2 431 884 000 

685 783 000 

30 728 000 

585 912 Ö00 

465 734 000 

2 08 

67 

2 

56 

42 

GENEL TOPLAM 4 200 041 000 3 77 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okultuyorum: 

Gelin 
türü 

l1 

2 

3 

B — CETVEL! 

Tahmin 
Gelirlin Çeşidi Lira 

Vergi Gelirleri l'5'l 069 000 
BAŞKAN — Kabul ©denller... Btmey emler... Kabul' edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 100 375 000 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 
Özel ıgeMer ve hazine yartdımıı 3 767 623 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul1 edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 019 067 000 

Tahsilat 
Lira 

138 984 000 

25 320 475 

3 672 075 338 

3 836 379 813 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Trakya üniversitesi 'bütçesi 
ve kesıkıhesabı kabul edilmiştir. 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi 

Pmg 
kodu Açıklama 

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetleri 9 148 000 000 

BAŞKAN -^ Efendim, bu fası! üze
nimde de ıbir önerge varıdır okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Uludağ üniver
sitesinin 1988 Yılı Bütçesinin (101-02-2-
001-600) harcama kaleminden 30 milyon. 
(101 -02-2-015-600) harcama kaleminden 
30 milyon TL'nin çıanlimasını ve ekli 
(taşıt cetvelinin tasarı metninden çıkarıl-
masmı arz ve teklf ederiz. 

B. Doğancan Akyürıek 
îsîtanbuvl 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Orhan Denıiırtaş 
İstanbul 

A. Baki Albayırak 
İstanbul 

Fethi Oelibaş 
Buıifac 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Reşit Ülen 
Istanbutöv; 

Ayhan Sakaiıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Talat îçöz 
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Yılmaz Saniıoğfu 
Ordu 

Işıllay Saygım 
lizmiın 

Şakir Şeker 
Sivas • 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Hayrettin Elirnas 
İstanbul 

YAnaz Al'tuğ 
İSÎıvas 

Faik Tarımcıoğllu 
Bitlis 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAİŞKANVEKIL1 İLHAN AŞKIN 
(Bursa) — Katılamıyoruz, takdire arz 
ediyoruz Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL ((Gaziantep) — önergeye katılıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, önergeyi oy
larınıza sunuyoruımı: Kaibul öderüler... 
Kabul etmeyenler... önerge abul edilmiş
tir. 

IBu değişiklikle meydana gelen rakamı 
tekrar okutuyorum: 

Prog 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizımetleri 
BAŞKAN — Kaibul! edenler... Etımeyenıler... Kabul' edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, lokuıl, ıbölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul' edilmiştir. 

105 Araştırma, yayım ve kütüphanecilik ihizmdtleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Btımeyenlıer... Kabul edilmiştir. 

İlli Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağkfc bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul ©diılmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilimiıştir. 

999 Dış proje kredileri 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... EtmeyenıİJeır.., Kabul ©dlırniiştjk. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
(B) Oetvelrai okutuyorum :ı 

9 088 000 000 

3 783 000 000 

200 000 000 

2 271 000 000 

2 570 000 000 

2 633 000 000 

50 000 000 

20 600 000 000 
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B — CETVEO! 

Geför 
türü Açıktama l ira 

1' VetaR gelirlerii 269 000 000ı 
iBAŞKAN — Kalbuü edenler... Etmeyenler... Kalbuü editaiıştiır. 

2 Vergi dışı norma! ıgelider 164 000 000 
iBAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... KalbuD edilmiştir. 

3 Özel geMer ve Ihazine yardımı 20 167 000 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... KalbuD editaiıştiır. 

OBNEflü TOPLAM 20 600 000 000 

BAŞKAN — 'KalbuD edenler... Etmeyenler... KalbuD editaiıştiır. 

2. — Uludağ Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

iBAŞKAN — Şimdi, Uludağ Üniver
sitesi keslrihesaJbının bölüımler'ıne geçil

mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kaibuli etmeyenler... KabuS! edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

GENEL TOPLAM 9 284 222 576 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 203 814 167 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 1 545 776 409 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma yaym ve kütüphanecilik hizmetleri 84 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 1 054 870 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.^ Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık bilimleri 1 236 077 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal bilimler 1 159 045 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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B CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul «etenler... Et
meyenler.,*. Kabul edilmiştir. 
Vergi daşı normal geldırler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
meyenler.j. Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve hazine yardıımı 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Eıt-
ımeyenler.i. Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmilin 
Ora1 

500 149 000 

216 000 000 

7 681 524 000 

8 397 673 000 

Tahsilat 
Lira 

241 506 096 

24 081 104 

8 007 477 877 

8 273 065 077 

BAŞKAN — Kabul edenler.^ Et-
meyenler.i. Kabul edilmiştir. 

Böylece, Uludağ Üniversitesi Bütçesi 
ve Kesimhesabı da kaibul edilmiştir. 

1) Anadolu Üniversitesi. 
1. — Anadolu Üniversitesi 1988 Malî 

Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 
bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

Lir 

13 225 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Anadolu Üni
versitesi 1988 Yılı Bütçesi» nin 
(101-02-2-046-600) harcama kaleminden 
22 milyon: 

(101-02-2-047-600) harcama kalemin
den 100 milyon Türk Lirasının düşülime-
sini ve ekli taşıt cetvelinin; 

Sıra No. : 5'te yer allan 1 adet kap
tıkaçtı. 

Sıra No. : 8'de yer alan bir adet pi
kap. 

Sıra No. 
otobüsij: 

10'da yer alan bir adet 

Sıra No. : 13'te yer alan bir adet 
kamyon (en az 12 bin kg. lık) taşıtların 
ekli ıtaşıt cetvelinden çılkaırtılmasım arz 
ve teklif ederiz. 

B.| Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 
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Orhan Demir taş 
İstanbul 

A. Baki Alıbayrak 
İstanbul 

Fethi Geükıbaş 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Anıkara 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ayhan SalkalıoğlU 
Sakarya 

Talat tçöz 
İstanbul' 

Reşit Ülker 
İstanbul 

YAnaz Santioğlu 
Ordu 

Işjılay Saygın 
İzmir 

Şakir Şeker 
Sivas 

Afla Rıfkı Ataısever 
Tekirdağ 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Faik Taomeıoğlu 
Bitlis 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKİLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz, takdime bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye fcatıilırnalıdiır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

IBiraz önce okuduğumuz bölümü, 
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kiaibul ladenler... Kıalbul emmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dîevam ediyoruz. 
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Prog. 
kodu Açıklama Lira 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 4 460 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kablıl edil
miştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 502 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İlli Fen ve mühendislik bitimleri 2 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık bilimleri 2 049 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113, Sosyal bilimler 1 721 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir-

114 Açılköğretim fakültesi 4 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış proje kredileri 100 000 000 

TOPLAM 28 746 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) oetveİM okutuyorum: 

B— CETVELİ 

Gelir 
türü Gelinin çeşidi 

O : 1 

Lira 

1! Vergi gelirleri 886 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etaeyemler.3. Kabul edil-
(miiştir.; 

2 Vergi dışı normal geider 204 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenlier... Btırneyeınier.v. Kabul edil-
(mıişiir., 

3 Özel geüMer ve Hazine yardımı 27 656 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.*. Kabul edil* 
ımıişjtir. 

TOPLAM 28 746 000 000 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.;,. Kalbul edil
miştir. 

2. — Anadolu Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi ikesinhesabının böiüımılierine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler .,ı. Kabul edilmiştir. 
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Bölümlerini okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve mjekezlier 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111' Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ödenek 
Lira 

6 101 

1 048 

120 

833 

004 794 

098 000 

149 000 

854 000 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

112 Sağbfc bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Açıköğretiım FafciMitesi 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ödenek 
Lira 

789 166 000 

542 718 000 

4 986 090 700 

14 421 080 494 
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(B) cetvelimi okutuyorum: 

B — CETVELt 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

Tahmin 
Lira' 

Tahsilat 
Lira 

l1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul «tenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul «tenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul «tenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. • 

1 536 500 000 

60 000 000 

9 223 154 000 

2 029 874 378 

62 926 819 

11 247 455 863 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul «tenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Anadolu Üniversitesi 1988 
Malî Yılı Bütçesi ve 1986 yılı kesimhe-
sabı Ikabul edilmiştir. 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi. 

10 819 654 000 13 340 257 060 

BAŞKAN — Şimdi, Selçuk Üniver
sitesi Bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarımıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Btaıeyeniter... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Efendim, bölüm üzerin
de bir önerge vardır, ofcotuyoruım: 

Türkiye Büyük Milet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Selçuk Üni
versitesi 1988 Yılı Bütçesi»nin 
(101-01-2-001-600) harcama (kaleminde 
yer alan ödenekten 40 000 000 Türk Li
rasının düşürülmesini ve dkii taşıt cet
velinin; sıra no 10'da yer alan 1 adet 

7 642 000 000 

otobüs '(En az 20 ikisi) taşıtın ekli taşıt 
cetvelinden çılkaırılması. 

B. Doğancan Aikyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul! 

A. Baki Albayrak 
İstanbul 
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Fethi Çelifcbaşı 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
îzm|ir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

AM Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Ayhan Salfcalıoglu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlıu 
Zonguldak 
Reşat Ülken 

İstanbul 
Talat tçöz 

İstanbul 
îlyas Aktaş; 

Samsun 
Şak ir Şjeker 

Sivas 
Işılay Saygın 

izmir 

Yıfllnta'5 Sanioğlu) 
Ondu 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Faülk Tarumcıoğlu 
BMs 

Yıkmaz Altuğ 

BA§KAN — Komisyon?... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANVEKÎLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz, (takdire bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Yeni üniiver&iitedir, 
fcatiaınuyoruz efendittı. 

BAŞKAN — Hükümet fcatılamamak-
taldırlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul eden!er..3 Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Biraz önce okunan 101 inci bölü
mü oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 
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Prog. 
Ikiodtu Açıklama Lira 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Bölüm ve Merkezler 2 120 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 75 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Müheridislik Bilimleri 2 992 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 616 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 8 0 0 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 16 295 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gîelüıs 
türü Açıklama 

B : 52 1 1 . 4 , 

B — CETVELİ 

, 1988 

/ 

O : 1 

Lira 

II Vergi Gelirleri 138 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul1 

(edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normali Gelirler 214 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
lediknıiştİTi 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 15 943 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
(edilmiştir, 

TOPLAM 16 295 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Selçuk Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Şimdi, aynı üniversitenin kesinhesabının bölümlerine geçiılımesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira 

101; Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 177 987 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.] 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 776 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

105 Araştırma Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 39 343 878 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 098 923 417 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

112 Sağlık Bilimleri 645 754 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

113 Sosyal Bilimler 952 902 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.; 

GENEL TOPLAM 6 691 721 515 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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'(ıB) cetvelini okutuyorum 

(B — CETVELİ 

•Gelıiır 
t ü rü 

ı: 

Gelirin çeşiidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmiiştir,. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmiiştir, 

Özel: Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmiiştir. 

Taıhmiın 
l ira 

404 757 000 

90 000 000 

4 702 682 000 

Tahsilat 
Lira 

384 677 564 

37 611 853 

5 811 701 658 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmiiştir. 

Böylece, Selçuk Üniversitesi 1988 ma
lî yık bütçesi ve keslinhesabı kabul edil
miştir. 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1988 Matı 

Yılı Bütçesi. 

5 197 439 000 6 233 991 075 

BAŞKAN — Şimdi, Akdeniz Üniver
sitesi 198ı8 malî yılı bütçesinin bölümle-
nine geçillmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 552 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu program 
üzerinde de verilmiş bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Akidenüz Üni
versitesi 1988 Yılı BütçesıİMiin, 
(101-02-2-008-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 100 milyon, 

(ilOl-02-2-01'l-i6O0) harcama kalemin
de yer alan ödenekten 110 milyon Türk 

Lirasının düşülmesii ve ekli taşıt cetve
linin; 

Sıra No. : 3'te yer allan 1 adet Station 
Vagon, 

Sıra No. : 11'de yer alan 1 adet Oto
büs (En az 36 kişilik), 

Sıra No. : 11'de yer alan 1 adet Oto
büs (En az 36 kişilik) taşıtların ekili taşıt 
cetvelinden çıkarılmasını arz ve teklif ©de
riz., 
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B. Doğandan Akyürek 
İstanbul 

Adnan Yıldız 
İstanbul! 

Orhan Demirtaş 
istanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Ayhan Sakalilıoğlu 
Sakarya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 
Talat İçöz 

İstanbul 
tlyas Aktaş 

Samsun 
Yılmaz Samioğlu 

Ordu 
Şakir Şeker 

Sivas 
Işılay Saygın 

İzmir 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Yılmaz Altuğ ' 
Sivas 

Faik Tarımcıoğiu 
Bitlis 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Takdire bırakıyoruz Sayın Baş
kan* 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Çok yeni bir üniver
sitedir, ihtiyaçları vardır; katılmıyoruz 
efendimi. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

ıBiraz önce okunan program 101'i 
okunduğu şekliyle oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer programlara devam ediyoruz. 
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kodu Açıklama Uina 

104 Rektörlüğe Bağla Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 2 252 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105| Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 98 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

İli1 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 677 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
(edilmiştir, 

112 Sağlık Bilimleri 1 398 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

999! Dış Proje Kredileri 60 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul 
(edilmiştir^ 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ı(IB) Cetvelini okutuyorum efendim. 

TOPLAM 14 037 000 000 
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Gıelirç 
türü 

T, B, M. M. 

Açıklama 

B : 52 11 . 4 i 1988 

B — CETVELİ 

O : 1 

Lira 

II Vergi Gelirleri 92 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal GeMrieri 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel GelMer ve Hazine Yardımı 13 485' 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

TOPLAM Jİ4 037 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ledikılştir, 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Ke&inhesabm bölümlerine geçtillmesiini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

K> 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira 

I ı 

101! Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 140 875 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 1 021 223 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

g 105 Araştırma Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 46 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 874 322 OCO 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1İ2 Sağlık Bilimleri 631 211 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 713 631 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(İB) oetvelini okutuyorum : 

ıB — 

Gelir 
türü Gelirin çeşiidi 

1' Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ediilmliştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ediilmliştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul ediilmliştir. 

(Böylelikle Akideniz Üniversitesi büt
çesi ve kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir. Daha kabul edeceğimiiz hayli 
üniversite var. Eğer kabul buyurursanız, 
üniversitelerin bütçe ve keslinhesaplarının 
bitimine kadar çalışmalarımıza devam 
edelim. 

Bunu oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. 
ıkodu Açıklama 

101! Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Efendim, bu fasıl üze
rinde önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi] 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Erciyes Üniversi
tesi 1988 Yılı Bütçesinin, (101-02-2-018-
600) harcama 'kaleminde yer alan ödenek-
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Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

157 629 000 153 967 968 

325 000 000 6 913 292 

3 702 082 000 4 085 102 253 

4 184 711 000 4 245 983 513 

o) Erciyes Üniversitesi 

1. — Erciyes Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Erdiyes Üniversitesi büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

l i ra 

9 592 000 000 

ten 90 ımlilyon Türk iJirasının düşülme
si ve e'kli taşıt cetvelinin • 

ISıra'No. : 4'te yer alan 1 adet Arazi-
Binek (En az 4, en çok 8 kişilik), 

Sıra No. : 10*da yer alan 1 adet oto
büs (En az 20 kişilik) taşıtların ekli taşıt 
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listesinden çıkarılimasını arz ve teklif ede-
riz, 

ıB. Doğancan Akyürek 
IstanbuH 

Recep Brguoı 
Kayseri 

Talat Içöz 
İstanbul 

Mehmet AH Karadenliz 
Giresun 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Aydın Arvasii 
Van 

Alıi iBabalııoğlıu 
Nevşehir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor, 
Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Yeni üniversitedir, 
katılmıyoruz efendim. 

[BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Oyliarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Biraz önce okunan bölümü okunduğu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kiabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edlilımliştir. 

Devam ediyoruz : 

Prög, 
kodu 

104 

Açıklama 

Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Böllüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştirH 

105 Araştırıma, Yayın ve Kütüphanıecililk Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
(edilmiştir. 

11 İl Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11:2i Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

113 Sosyal Bilioıüer; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

999, Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

BAŞKAN 
edifanıûtif* 

TOPLAM 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

Lira 

1 959; 000 000 

95 000 000 

921 000 000 

1 613 000 000 

649 000 000 

65 000 000 

14 894 000 000 
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(B) cetvelimi okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelin 
türü Açıklama Lira 

11 Vergi Gelideri 79 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 92 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 14 723 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ledilmiştir. 

TOPLAM 14 894 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul1 

ledilmiftir. 

2. — Erciyes Üniversitesi 1986 Malî Yılı Keşinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Erdyes Üniversitesinin 1986 yıllı kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin çeşidi Lira 

GENEL TOPLAM 5 364 799 515 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

101| Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri - 3 129 574 515 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabüıl 
edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 749 118 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma Yaym ve KütüphaneciMk Hizmetleri 57 759 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 397 689 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir* 

112 Sağlık Bilimleri 731 102 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 299 557 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(İB) cetvelini okutuyorum 

IB — CETVELİ 

Gelir 
türü 'Gelinin çeşidi 

1' Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... 'Kabul edillmliştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmliştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmliştir. 

GENEL TOPLAM 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GBrciyes Üniversitesinin bütçesi ve ke-
sinhesabımıtn bölümleri kabul edilmiştir. 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 

1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

Tahmin 
Lira 

163 407 000 

,70 000 000 

4 716 869 000 

4 950 276 000 

Tahsilat 
Lira 

149 089 497 

19 865 697 

4 548 876 543 

4 717 831 737 

BAŞKAN — Cumhuriyet üniversitesi 
bütçesinin bölümlerine geçirtmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

Program 
Kodu 

101 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 197 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde de 
bir önerge, vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Görüşülmekte olan Cumhuriyet Üni
versitesi 1988 yılı bütçesinin 101-02-2-015-
600 harcama kaleminde yer alan ödenek
ten 115 000 000 TL.'nkı ve 101-02-2-010-
600 harcama kaleminde yer alan ödenek
ten de 50 000 000 TL.'niın düşülmesi ve 
ekli taşıt cetvelinin sura no. 2'de yer 

alan bir adet binek otomobil, sıra no. 10' 
da yer allan blir adet otobüs (en az 20 ki
şilik), sıra no. 11'de yer alan bir adet oto
büs (en az 36 kişilik) 'taşıtların ekli taşıt 
cetvelimden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Recep Ergun 
Kayseri 
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Talat tçöz 
Istanbıul 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Ahmet Dalkıran 
Yozgat 

Aydın Arvasi 
Van 

Ali Ba'baoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Önergeye 
ve Hükümet katıAıyorlar mı? 

Komisyon 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ffSMAIL ŞENGÜN (Deniz
li) — Katılamıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Yeni üniversiıtedüır, 
kaıtıllmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 'önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
meyaniler... önerge kabul edilmemiştir. 

lOÎ linçi bölümle lilgili biraz önce 
ziikredilen Halkamı oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler..;. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

Ptfog. 
kodu Açıklama 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... RaJbul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ec 

1,12 Sağlık Bitimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edinmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edlrnişjtoiır. 

Uira 

1 777 000 000 

110 000 000 

1 921 000 000 

1 227 000 000 

50 000 000 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 282 000 000 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

1 Vergi delilleri 51 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 260 «XX) 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

. edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 10 971 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM ili 282 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edinmiştir. 

2. —Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1986 malî yılı kesinhesaibının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Bfcmeyenfar... Kabul edıfl-
miıştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prag. ödeneğia Çeşidi Lira 

101 Genel yönet'ım ive destek ıhitzmetierıi 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe ıbağlı enstitü, okul1, ıböDüım ve merkezler 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabujl edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve ıkütophanecMuk hizmetleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendisülk 'biliiımleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 5 579 064 074 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 436 382 047 

650 069 000 

60 210 000 

801 817 000 

630 586 000 



(B) 

Getir 
tünü 

1! 

2 

3 

T. B. M. M. B : 

Cetvelimi okutoyoruım: 

B 

Gelirimi Çeşlidü 

Vergi geliirlierıi 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Vergi dıışı normal1 gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenfer.. 
Özel gelurîier ve hazine yard: 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

GENEL TÖPLA1 

52 11 . 

— CETVELİ] 

. Etmeyenllıer,. 

. Etmeyenler,.. 
um 
. Etmeyenler,. 

4 . 1988 O : 

Ö 

Tahmin 
Lira 

99 548 000 
. Kaibufli edilmiştir. 

H28 000 000 
. KaJbuÜ edilmiştir. 

4 6132 439 ÖOD 
. Ka|buH 'ediUmiştir, 

4 859 987 000 

1 

TahsiHaU 
Lira 

91 880 000 

53 530 193 

4 842 412 994 

4 987 823 187 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... KaibuD edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi (bütçesi ve 
kesinlhesalbıı kabul ddjıllm-iştir, 

P) Çukurova Üniversitesi 

/., — Çukurova Üniversitesi 1988 
Malî'Yılı Bütçesi 

Prog 
kodu Açıklama 

IBAİŞKAN — Çukurova Üniversitesi 
bütçesinin bölümlerine ıgeçiılimesimi oyl'a-
rıınıza sunuyorum): Kaıbul1 edenlller.,. Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

BöSülm'leri okutup, ayrı ayrı oylarını
za sunacağım. 

Lira 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetleri 8 924 000 000 

BAŞKAN — Program 101 (üzerinde 
ıbir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük '-Millet Meclisi 
Başkamffiığına 

Görüşülmekte olan Çukurova üni
versitesinin 1988 Yıllı Bütçesinin 
(101-02-2-002-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten, 31 miiliyon Türk Li
rasının düşürülmesini ve ekli taşıt cet
velinin sıra no: 31dek'i station vagondan 
2 adet ve sıra no: 7'deki pikap kamyo
netin ekili taşıt oetövellinılen çıkarılmasını 
arz ve tekli/f ederiz. 

Bedırettiioı Doğalnican Akyürek 
İstanibul 

'Fethi Çefllikbaş 
Burdum 

Onuıraiî Şeref iBozkurt 
Ankara 

Ayçan Çakıroğulao 
Denizli 

Namık Kemal Zeylbek 
fotanbuü 

(Ziya Ercan 
Konya 

Talat Içöz 
iîstanıbul 

Nevzat Aksu 
Çorum 

— 245 — 



T, B. M. M. B : 52 11 . 4 . 1988 O : 1 

Hasan Çakır 
Antalya 

Muihiıttkı Karaman 
Gümüşhane 

Cengiız ADtımkaya 
Aydın 

BAŞKAN — önergeye. Komisyon 
katılıyor muJ? 

PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ 'İSMAİL ŞEN1GÜN (tfDenitzli) 

— Katilamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ka
tılıyor mu? 

MÎLLÎ EÖtTtM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL ıflGaziamtep) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAIŞKAN — Komisyon, yeteri sayısı 
olmadığı için katıılimıyor, Hükümet isr 
katılıyor. 

önergeyi oyfflannıza sunuyorum: Ka
ıbul edentar... Kalbull etmeyenler... öner
ge kabul ediıllmiştiır. 

Kabul edilen bu önerge muvaoehıesıin-
de <bu paragrafı tekrar okutuyorum: 

Prog 
kodu Açıklama Lira 

1Q1| Geneli yönetim ve destek hizmet lerıiı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbuli editaıiştir. 
Devam ediyoruz, 

104 Rektörlüğe ibağîı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmeyenlter.,, Kaibuil edlilknliıştür. 

105 Araştırma, yayın ve kütlüplhanıeoilllifc hiızmetlleri 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kalbull edliHmıiış«ir. 

İlli Fen ve mühendiısllik Ibilıimilieriı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kalbull lödiHmıiışfir. 

112 Sağlık ıbiimferi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul ıddilknliştliır. 

113 Sosyal ıbillimler( 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler.,, Kalbull lödlillmliıştüır. 

mOPLAJM 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etrrieyenfa.,, KJafbua* edliltaişüir. 

« 893 000 000 

3 323 000 000 

329 000 000 

5 329 000 00 

2 256 000 000 

1 408 000 000 

21 538 000 000 
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Gelir 
türü 

T. B. M. M. B : 52 İ t . 4 . 

<ÎB) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Açıkliama 

. 1988 i O: 1 

Lira 

lı Vergi (gelirleri 149 0100. 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilimiıştir. 

2 Vergi dışı normal gel'irler 3ÛQ 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edimiiıştk. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı (21 1(201 <D0 O0O. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edimiıştiır. 

TOPLAM 21 569 000 000 

IBAŞKAN — Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kaibul edtilimiıştiır. 

2. — Çukurova Üniversitesi 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesinin kesinhesa'bının 'bölümlerine geçiılmeslioi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabuıl tedıilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Progriam Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel Yöno^m ve Dssiok Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 Rcı'.t!i3ör!iüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve eMrkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
i BAŞKAN — Kabul . edenler... Etmeyenler... Kabul 

M edilmiştir. 
« t 
06 111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
112 Sağlık Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ediümiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 836 583 133 
BAŞKAN — Kabul edenter^.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 964 838 239 

1 165 

176 

340 033 

176 043 

2 064 242 730 

971 512'088 

494 474 000 



(B) 

Gelir 
Türü 

1 

2 

3 

T. B. M. M. B : 52 İ l . 

cettveüiiniı okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Gelirleriı 
İBAŞKAN — Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul1 edilmiştir, 
Vergi Dişi' Normal Gelirler 
İBAŞKAN — KaJbut edeniler... Et
meyenler... Kaibul edümişıtir, 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
İBAŞKAN — 'Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul ediHmiştir. 

GENEL TOPLAM 

4 . 1988 0 : 

Tahmin 
l i ra 

349 330 000 

263 000 000 

6 876 960 000 

7 489 290 000 

i 

Tahsilat 
Lira 

331 794 000, 

41 223 020 

8 009 922 997 

8 382 930 017 

İBAŞKAN — Kaibul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesinin bütçesi ve 
k'esıiınlhesaibı kabul edilmiştir. 

r) 19 Mayıs Üniversitesi. 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1988 Ma

lî Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi
nin bölüınlierine geçilmesini oylarımıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Bölülmleri okutuıyorulm: 

Prog.i 
kodu Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

Tutan 
Lira 

7 717 000 000 

(BAŞKAN — Program 101 üzerinde 
bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 Mayıs 
Üniversitesinin 1988 yılı ıbütçesinün, 
(101-02-2-007-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten, 75 milyon Türk Li-
rasının düşütaıesinü ve ekli taşıt cetveli
nin Sıra No. : 11'deki otobüs (en az 
36 kişilik) eki taşıt cetvelinden çıka-
rıltmlasıinı arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Dogancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelifcbaş 
ıBumduır 

Namık Kemlal Zeybek 
îstaınibui 

Ayoan Çakıroğuiarı 
Denıizli 

Ziya Ercan 
Konya 

Tallat Içöz 
İstanbul 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (De-
niizlıi) — İçtüzüğün 46 ncı maddesi ge
reğince ikatılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Önergeye katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye (ka
tılmıştır, komisyon yetersayısı olmadığı 
için Ikatiamuyar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler. .4 Etmeyenler... Önerge ka
bul ediimiştüır.] 

Bu önergenin ıdeğişıtirdiiğü rakama 
tekrar okutuyorum: 

Tutarı 
Açıklama' Lira 

Onuriail! Şeref Bozkunt 
Ankara! 

Nevzat Alksuı 
Çorum 

Ali Rıza YıllmaZ 
îçefl! 

iMehımet Yaşar 
Ağrıj 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Mehmet Perçin 
Adana 

Yavuz Köylmen 
Giresun 

BAŞKAN — Efendilim, Komisyon 
önergeyle katıikyor mu? 
Prog., 
kodu 

1Ö1 Ganiefl yiönetlim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — K'abul edenler... Etmeyenler... 
Prog. 
kodu Açıklama 

7 642 000 000 

Kabul edilimiş'fcir. Devam ediyoruz. 
Tutan 
Lira 

104 Reiktörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 1 958 000 000 
BALKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil-
imiştıir. 

105( Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 124 000 000 
BAŞKAN — Kabul edMer.r. Etrnfcyjenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve (mühendislik bilimleri 1; 322 000 000ı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
Irnişıtiir. 

112 Sağlık bilimleri 1; 144 000 000 
BAŞKAN — Kabul edünler.T. Etmeyenler... Kabul edil-
imiştlir. 

113! Sosyali bilimleri 1 130 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.i, Etmeyenler... Kabul eidıil-
mişir. 

999 Dış proje kredileri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil-
imişir. 

TOPLAM 13 370 000 000 
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T, B. M. M. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

» 

GeÜir: 
türü! 

B : 52 11 . 4 . 1988 

B — CETVELİ 

Açıklama 

O : 1 

Lira 

1 Vergi gelirleri 78 000 000 
BAŞKAN — Kabul «tenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 123 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.*. Etmeyenler... Kabul ediil-
mişıtür. 

3 Özel gelirler ve hazine yardımı 13 244 000 000 
BAŞKAN — Kabul ©demler.,. Etmeyenler... Kalbul edıil-
mi§tir. 

TOPLAM 13 445 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler.a Kabul edl-
ımtşltir. 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1986 Ma- oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
lî Yılı Kesinhesabı. Etmeyenler. .a Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 
kesinheB&bının bölümlerine geçlmeısini 
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K» 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Prog, Ödeneğim Çeşidi 

1011 Genel yönetim ve destek hizmetten 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir, 

104 Rektörlüğe bagli enstitü, okul, bölaim ve (merkeziler 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..:. Kaıbul edilmiştir. 

105 Araştırma!, yayın ve kütüıpihanecjllik hizmetleri 
în BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..:. Kabul edilmiştir. 
• İlli Fen ve ımüfaerMisfrk bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlimiştir. 
112 Sağlık ıblimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 
113 Sosyal bilimler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,;. Kabul edlmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKA'N — Kabul edenler... Etmeyenler..;. Kabul edilmiştir. 

Ödenek 
Lira 

3 546 702 000 

945 345 000 

52 440 000 

441 204 000 

447 464 000 

547 333 265 

5 980 488 265 



T. B. M. M B : 5İ İ İ . 4 , İ9S$ 0 : 1 

B) Cetvelini okutuyorum :ı 

B — CETVEL* 
Gelir 
türü Getrim ÇeşMi 

lj Vergi ^gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edi'lmıiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edü'lmıiştir. 

3 'özel gelirler ve hazine yaırdımu 
IBAŞKAN — Kabul ©demler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Liraı 

1189 «311 000 

77 000 000 

230 122 994 

29 627 987 

5 .1811 693' 000 5 563 625 005 

5 448 524 000 5 823 375 986 

IBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kajbul edilmiştir, 

Böylelikle, 19 IMayıs Üniversitesi
nin Bütçesi ive Kesinhesabı da kabul1 edil
miş oluyor. 

s) Karadeniz Üniversitesi 
1. — Karadeniz Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Karadeniz Üni
versitesi bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarımıza suınuyoram1: Kabul eden
ler... Kaibul! etmeyenler... Böliümtere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

IBöıllümlbiTİ okutuyorum : 

Prog 
kodu Açıklama Lira 

,ÜQ1 Genel yönetim ve destek (hizmetleri 

BAŞKAN —101 program kodu üze
rinde verilmiş Ibiır önerge okutuyorum: 

Türkiye Büyük (Milet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Karadeniz Tek
nik Üniversitesi 1988 yılı Bütçesinin 
(101-02-2-003-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 130 milyon Türk Li
rasının düşülmesini ve «'Ekli taşıt cet
veli» nin «Sıra No. 3» te yer alan «iki 
adet statîon vagon» «Sıra No. : 8» de yer 
allan «ilki adet pikap kamyonet,» «Sıra. 

18 126 0001 0ÛQ 

No: 10» da yer alan «bir adet otobüs, ^En 
az 20 kişilik» taşlarının, «Ekli taşıt 
cetlvelıbnlden çıkaırıilmaısını arz ve teklif 
ederiz. 

iDtoğancan Akyürek 
Istanlbuil 

Orhan Recep (Ergun 
Kayseri 

Talat Içöz 
İstanbul 

Orihan Demirtaş 
İstanbul 
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T. B. M. M, B : SZ 11 , 4 , 1988 O : 1 

Aflii (Balbaoğllu 
fNevışeto! 

Hüseyin Aydım lArvaai 
Van 

Başkan — önergeye Komisyon katı-
dıyor mu? 

(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN <Denızl)i 
Katılamıyoruz., 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MÎLLÎ EÖHM1 GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL l(Gazian!tep) — önergeye •katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeye Hükümet ka
tılıyor, Komisyon, yetersayısı olmadığı 
için katılamamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmiştir. 

Bu değişikliği] tekrar okutuyorum: 

Prog 
kodu Açıklama Lira 

'101! Genöl 'yönetim ve destek hizmet leni 7 996 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Değişik şek: 

liyle kalbul edilmiştir. 
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T. B. M. M, B : 52 11 . 4 , 1988 O .: 1 

Diğer bölumlerii okutuyorum: 
Proga 

koda Açıklama Lira 

104 Rektörlüğe ibağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 2 731 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

105 Araştırıma, yayım ve kütüplhanecilı'.k hizmetleri 349 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

111! Fen ve «niütıendiısliik billitmilleri 3 116 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

l i a Sağlık bilrateni 956 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler. „ Kaıbul edilmiştir. 

(113t Sosyali ıbilıümler 1 360 000 000 
'BAŞKAN — Kabul «damlar... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkim IhizmıetHenim yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

999. Dış proje kredileri 65 000 000 
'BAŞKAN — Kabul edaniller... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir, 

ıGBNEL TOPLAM 16 573 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..!. Kabul edilmiştir. 

'(B) Cetvelini! okutuyorum: 
iB — Cetveli 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1! Vergi gelirlleri 142 000 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... Etmeyenler..;. Kaıbul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normali ıgelimlıer 172 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..;. Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 16 489 000 000 
BAŞKAN — Kaıbul edenjteır... Etmeyenler.,, Kaıbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 16 703 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlmiştiır. 

2. — Karadeniz Üniversitesi 1986 sini oylarınıza sunuyorum: Kaibuli eden-
Malt Yılı Kesinhesabı 1er... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, aynı üniversite- ,_ 
. . . „ . , . . .. Bollümlennr okutuyorum : nın kesıınnesabının boKümlIlerıne geçdıme-

— 255 -



Karadeniz Üniversitesi 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 325 948 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 004 311 237 

981 225 975 

156 860 000 

1 303 

405 

578 695 

119 000 

474 854 000 



T. B. M. M. B : 52 11 , 4 , 1988 O : 1 

(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

B -

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
mey enler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 

- CETVELİ 
Tahmin 

Lira 

339 549 000 
Et-

130 000 000 

Tahsilat 
Lira 

292 862 563 

72 088 505 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

"•"'•) GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 007 166 000 5 833 624 906 

5 476 715 000 6 198 575 974 

Karadeniz Üniversitesi bütçesi ve ke-
sinhesabı da kabul edilmiş bulunuyor. 

ş) Atatürk Üniversitesi 

1. — Atatürk 
Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu 

Üniversitesi 

Aç 

1988 Malî 

ı k l a m a 

BAŞKAN — Şimdi, sıramıza göre 
Atatürk Üniversitesi bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Tutarı 
Lira 

1Ö1 Genel yönetim ve destek hizmetleri 11 383 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu kod nu
marası üzerinde de bir önerge verilmiştir, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Atatürk Üniversi
tesinin 1988 yılı bütçesinin 101-02-2-003-
600 harcama kaleminde yer alan ödenek
ten 32 milyon Türk Lirasının, 101-02-2-
006-600 harcama kaleminde yer alan öde
nekten de 8 milyon Türk Lirasının düşül
mesini ve ekli taşıt cetvelinin sıra No. 

3'teki 4 adet steyşın vagonun ekli taşıt 
cetvelinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Talat Içöz 
İstanbul 

Kâzım Oksay 
Bolu 
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T< B. M. M. B : 52 11 , 4 . 1988 O : 1 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Önergeye katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ

ZEL (Gaziantep) — Kars, Ağrı ve Erzin
can'daki yeni fakülte ve yüksekokullar 
içindir; katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyla
rınıza , sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Biraz önce zikredilen rakamı oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz : 

Pjrog, 
(kodu AçıMama Lira 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 3 973 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 257 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

illi Fen ve mühendislik bilimleri 3 738 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kafoul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 3 255 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 2 743 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 50 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 25 399 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri • 166 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 320 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 24 913 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 25 399 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Atatürk Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, aynı üniversite
nin kesinhesabının bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. öedeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1.12 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 

1 

1 

1 

1 

11 

Ödenek 
Lira 

775 269 245 

823 903 007 

134 229 000 

601 274 144 

160 663 841 

058 784 000 

554 123 237 



T. B. M. M. B : 52 11 . 4 . 1988 O : 1 

(B) cetvelini okutuyorum 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1" 

2 

3 

Vergi gelirleri . 437 859 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E t ^ W ^ * x 
meyenler... Kabul edilmiştir. >-
özel gelirler ve Hazine yardımı 9 545 221 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. ı 

314 927 155 

160 663 181 

10 685 972 525 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-j' 
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Atatürk Üniversitesi büt
çesi ve kesinhesabı kabul edilmiş bulunu
yor. 

t) İnönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1988 Mali 

Yılı Bütçesi 

10 233 080 000 11 161 562 861 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Tutarı 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Bu fasıl üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İnönü Üniversite
sinin 1988 yılı bütçesinin 001-02-2-001-
600) harcama kaleminde yer alan öde
nekten 8 milyon TL.'nin düşülmesini ve 
ekli taşıt cetvelinin sıra no. 3'teki station 
vagonun ekli taşıt cetvelinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

6 098 000 000 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelik'baş 
Burdur 

Talat Içöz 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ-

Prog, 
kodu 

104 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

ZEL (Gaziantep) — Yeni üniversitedir, 
ihtiyaçları çoktur; katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümü biraz önce okunan şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere devam ediyoruz: 

Lira 

Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen, edebiyat fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

330 000 000 

55 000 000 

517 000 000 

3 000 000 

591 000 000 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler;.. Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

7 594 000 000 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

2. — İnönü Üniversitesi 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oy-

Lira 

20 000 000 

165 000 000 

7 409 000 000 

7 594 000 000 

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

— m 



A — CETVELİ 

Ödenek 

GENEL TOPLAM 2 680 018 008 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 934 155 008 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 171 394 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 19 504 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 317 910 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 237 055 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CET\ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

flELÎ 

Tahmin 
Lira 

103 636 000 

50 000 000 

2 202 936 000 

2 356 572 000 

Tahsilat 
Lira 

59 741 271 

69 211 379 

2 652 694 198 

2 781 646 848 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesinin bütçesi ve ke-
sirihesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

u) Fırat Üniversitesi 

1. — Fırat Üniversitesi 1988 Malî 
Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

Tutarı 
Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 7 144 000 000 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte' olan Fırat Üniversitesi 
1988 yılı bütçesinin (101-02-2-001 ve 600) 
harcama kaleminde yer alan ödenekten 
110 000000 Türk Lirasının, (101-02-2-002-
600) harcama kaleminde yer alan ödenek
ten 20 000000 Türk lirasının düşülmesini 
ve ekli taştı cetvelinin sıra no. 3'te yer 
alan bir adet station vagon, sıra no. 5'de 

yer alan bir adet kaptı kaçtı minübüs, sıra 
no. lTde yer alan bir adet otobüs (en az 
36 kişilik) taşıtların, ekli taşıt cetvelinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Recep Ergun 
Kayseri 

Talat Içöz 
İstanbul 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 
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Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Aydın Arvasi 
Van 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ 1SMAÎL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MÎLLÎ EĞITIM GENÇLIK VE 
S P O R B A K A N ı H A S A N C E L Â L G Ü 
ZEL (Gaziantep) — Gelişmekte olan bir 
doğu üniversitesidir, katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Biraz önce zikredilen rakamı oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredüeri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 620 000 000 

171 000 000 

1 736 000 000 

1 130 000 000 

402 000 000 

50 000 000 

12 253 000 000 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 70 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 155 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 12 028 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 12 253 000 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 —. Fırat Üniversitesi 1986 Malî Yı
lı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1986 
malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

— 2$6 — 



A — CETVELÎ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira 

GENEL TOPLAM 4 926 546 879 

BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 235 350 879 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 530 812 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 71 254 000, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 650 031000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler... Kabul edilmiiştir. 

112 Sağlık bilimleri 350 127 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 88 972 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

1 

2 

3 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

214 812 000 

155 188 000 

3 817 542 000 

125 737 550 

39 476 002 

4 163 998 181 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi bütçesi ve kesinhe-
bı da kabul edilmiştir. 

ü) Dicle Üniversitesi 

1. — Dicle Üniversitesi 1988 Malî Yı
lı Bütçesi 

4 187 542 000 4 329 211 733 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutup, ayrı ayrı oyları
nıza sunacağım. 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dicle Üniversitesi
nin 1988 yılı bütçesinin (101-02-2-001-600) 
harcama kaleminde yer alan ödenekten 
30 milyon Türk Lirasının düşülmesini ve 
eikli taşıt cetvelinin sıra no. 3 ve 5'teki 
steyşın vagon ile kaptı kaçtı münibüsün 
ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

7 128 000 000 

Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Talât îçöz 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Kâzım Oksay 
Bolu 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Gelişmekte olan bir 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

güneydoğu üniversitesidir, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge ka'bul edilmemiştir. 

ıBiraz önce okunan miktarı oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okumaya devam ediyoruz : 

Lira 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 304 000 000 

110 000 000 

1 926 000 000 

2 691 000 000 

1 626 000 000 

50 000 000 

15 835 000 000 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELÎ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 179 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 211 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 15 445 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 835 000 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Dicle Üniversitesi 1986 Malî Yi- niza sunuyorum: Kabul edenler... Etme-
// Kesinhesabı yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi kesin- Bölümleri okutup, ayrı ayrı onayınıza 
hesabının bölümlerine geçilmesini oyları- sunacağım : 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 970 005 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 1 332 331 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 70 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 606 940 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 949 804 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 554 754 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 484 674 784 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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<(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

? 

B -

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
mey enler... Kabul edilmiştir. 
Verai dnsı normal gelirler 

- CETVELÎ 

Tahmin 
Lira 

242 489 000 
Et-

280 660 000 

Tahsilat 
Lira 

175 422 000 

43 262 256 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

0ENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylelikle, Dicle Üniversitesi bütçesi 
ve kesinhesabı kabul edilmiş bulunuyor. 

v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

5 367 884 000 5 605 327 800 

5 891 033 000 5 824 012 056 

BAŞKAN — 100 üncü Yıl Üniversi
tesinin bölümlerine geçilmesini oylarını
za sunuyorun}: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

Lira 

4 066 000 000 

BAŞKAN — Bu fasıl için bir önerge 
verilmiştir, onu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1100 üncü Yıl Üni
versitesinin 1988 yılı bütçesinin (101-02-
2-008-600) harcama kaleminde yer alan 
ödenekten 75 000 000 Türk Lirasının dü
şülmesi ve ekli taşıt listesinin sıra no. 11' 
deki bir adet otobüs (en az 36 kişilik) ün 
ekli taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Doğancan Akyürek 
istanbul 

Fethi Çeîikbaş 
Burdur 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Onura! Şeref Bozkurt 
Ankara 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— (İçtüzük Madde 46) Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılamıyorlar. 
Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Türkiye'nin gelişmiş-

Plrog, 
•kodu Açıklama 

lik seviyesi en düşük olan üniversitesidir, 
katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Biraz önce zikredilen rakamı oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devam ediyoruz. 

Lira 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

557 000 000 

80 000 000 

870 000 000 

289 000 000 

5 862 000 000 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Ka-bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 100 üncü Yıl Üniversi
tesi 1986 malî yılı kesinhesabının bölüm-

— 273 — 

21 000 000 

205 000 000 

5 636 000 000 

5 862 000 000 

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 



A — CETVELt 

Prog. Öedeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı enstitü, okul, bölüm ve merkezler 
1 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

j * 105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
j BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

2 

2 

Lira 

106 037 040 

82 600 000 

26 979 000 

190 894 000 

68 432 000 

474 942 040 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

100 üncü Yıl Üniversitesinin 1988 ma
lî yılı bütçesi ile 1986 malî yılı kesinhesa-
bı kabul edilmiştir. 

y) Gaziantep Üniversitesi 

1. — Gaziantep Üniversitesi 1988 Ma
li Yılı Bütçesi 

Tahmin 
Lira 

45 922 000 

66 000 000 

Tahsilat 
Lira 

37 862 169 

3 244 592 

1 896 856 000 2 354 383 220 

2 008 778 000 2 395 489 981 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi
nin 1988 malî yılı bütçesinin görüşmele
rine geçiyoruz. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101i Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 054 000 000 

BAŞKAN — Bu ıhususta bir önerge 
var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Gaziantep Üniver
sitesinin 1988 yılı bütçesinin (101-02-2"-
002-600) harcama kaleminde yer alan öde
nekten 24 000 000 Türk Lirasının düşül
mesi ve ekli taşıt cetvelinin sıra no. 3'te
ki 3 adet station vvagonun, ekli taşıt cet

velinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
istanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

-Sabahattin Araş 
Erzurum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

— 1275 — 
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Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Namık Kemal Zeybek 
İstanbul 

Talât Içöz 
İstanbul 

Mehmet Yaşar 
Ağrı 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 
— Önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, en ye
ni üniversitedir; ilk defa bütçesi çıkıyor; 
ayrıca, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adı
yaman'daki okullar için kullanılacaktır; 
bu nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Biraz önce zikredilen rakamı oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümleri okutuyorum: 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

104 Enstitüler, okullar ve merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, yayın ve kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İli1 Fen ve mühendislik bilimleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

113 Sosyal bilimler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

972 000 000 

100 000 000 

1 116 000 000 

480 000 000 

2916 000 000 

8 018 000 000 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 56 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 7 942 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 8 018 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesi yeni olduğu 
için kesinhesabı yoktur. 

Bu suretle, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Yüksek
öğretim Kurulu ve üniversitelerin bütçe
leri ile kesinhesapları kabul edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
(Alkışlar). 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, kısa 

bir teşekkür konuşması yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bütçe gö
rüşmelerinde bir teşekkür usulü mevcut 
değildir; zaten, arkadaşlar da bunu duy
muş bulunuyorlar. 

Programa devam etmek ve saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 13.57 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekliE E. Yıldıran Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

»» — > • -< •» ••• 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye IBüyük Millet Meclisinin 52 nci Bir
leşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe Kanunu Tasarıları île 1986 Malî Yılı 
Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (11393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, 23, 44, 45) (De
vam) 

B) MİLLÎ SAVUNMA BAKAN 
LIĞI 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

!BAŞKıAlN — 1988 Malî Yılı Genel 
ve Katima iBütçe Kanunu TasarıiUarıylla 
1986 Malî Yıllı Kesûntıesap Kanunu Ta
sarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Programa ıgtörie, Milî (Savunma Ba
kanlığı bütçesi ve kesiinıhesalbının görüş-

' melerime başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerllenin.ii al

dılar. 
Grupları ve şahı&liarı adına söz allan 

sayın üyelerin adlarını okuyorum: 
Gruplar adına : Sosyaldemokrat 

Halkçı 'Parti Grubu adına Sayın Erol 
Ağagi, Sayıtı Ömer Türkçakal!; Doğru 

Yol Partisi] Gruıbu adına Sayın Murat 
Sökmenoğllu; Anavatan Partisi Grubu adı
na Sayın Recep Ergun. 

Şahısları adına : Üzerinde, Sayın 
tsıtemifaan Taıllay; aleyhinde Cemal Sey-
men. 

Sosyaldemokralt (Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erol Ağaigi; buyurun 
dfiöndiım. 

SHP GRUIBU ADINA EROL AĞA-
GİL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
ımilletvdkiıllerii; »1988 malî yılı Milî Sa
vunma Balkanlliıığı bütçesi üzerende Sos
yaldemokralt Halkçı Parti Grubu adına 
ıgönüşleramd açıklamak üzere Ihuzurılari-
nızdayıım. Söaleriıme, grubum ve şah
sım adına Yüoe Heyetinizi saygı iıle se
lamlayarak başlıyorum. ıtfSHP sıraıların-
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, malumlarınız-
dıır ki, bir ülkenin lökonomik politikası, 
dış politikası ve ülke ısavunma polütti-
fcası ıbiribiırleniyle som denece yakın iılı'ış-
kileri olan konulardır. Ulusların ekono
mik, dış ve savunma konutlarındaki 
davranışları birbirleriyle o kadar ıiç:çe-
diriler ki, birisinden balhsiedıerken diğer-
ılenime değinmemek imkânsızıdır. Dola
yısıyla ben de konuşmam esnasında za-
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iman zaman savunma konuları içlenişin
de mecburen dış ve ekonomik konu-
ılıara da değineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, konulara 
girmeden önce bir husustaki kaygımı 
dlille ıgötoinmıek işitiyorum. Milî Savunma 
Bakanlığı gibi tüm ulusun son denece 
hassas olarak gördüğü bir bakanlığın 
bütçesıi görüşülürken ve hele son (gün
cel ve aşırı derecede duyarlı ülke ko
nuları gündemiımizde iken, böyle ıbiır Ba
kanlığın Bakan koltuğunu, Bakanlık ma
kamını işgal ©dön şahsın her tıüırllü kuş
kudan, şaibeden arınmış olmasını can
dan dillerdim. I(SHP sıralarından alkış
lar) 

İSMET ÖZARJSLAN (Amasya) — 
Bırak şıimdli o mevzuu... 

[HAZIM iKJUTAY l(Ankara) — Siz
ce öyle... 

ER|OL AĞAGÎL IflDevamla) — Hak
kında halen (Başbakanlık ve Dışişleri 
Bakanlığı müfettişlerince, geçmiş bazı 
olaylar nedeniyle tahkikat ve inceleme 
davam eden bir hakanın... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

4SMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Hiç alakası yok. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Se
bebi »budur, anladınız mı? 

Böyle bir Bakanlığın gene de hasında 
tutulmakta ısrar eddlmesini bir talihsiz-
ük ve hata olarak gördüğümü bildirmek 
zorundayım. 

Sayın miîle'tvekillterii, bir süredir 'dün
ya politikasındaki ,ilgi alanlarının ko
runmasını, «Feza Yıldızlan Projesıi» 
denen iSDI ile devam ettirmek için yeni 
hiır strateji geliştiren Amerika Birleşik 
Devletleri, artık NATO'ya eskisi kadar 
ilgi, bağımlılık ve ıgereksıiokn duymamak
tadır. 'özelikle Amerika kıtasının savun
ması için artık NATO'ya eskisi kadar 

ihtiyaç (da yoktur Amerika Birleşik Dev-
lletleri açısından. En azından Batı Av-
rupaya, artık kendi savunmanız için da
ha çok sorumluluk ve harcama yüklen
melisiniz, stratejisini ve bunun ginişiım-
flerimi başlatmıştır. Bunun ise anlamı açık
tır; Avrupalılar, Avrupa savunmasına 
bugüne kadar olduğundan 'daha fazla 
katkıda bulunmak zorunluluğundadırlar. 
Tabiî bu, Amenika Birleşik Devletteri-
nin Batılı mültfcefiklierinden 'tümü ile vaz
geçmesi anlamında değildir. Ancak, 
kendisini Feza Yıldızları Projesıi şem&i-
yesıi altında görmeyi güvence altına al
mayı prensip olarak kalbuıl eden ve bu 
konuda yoğun bir çaba içinde olan Ame
rika Birleşik Devldtleni, Avrupalı müt-
tiefiMterinden de kendi ülkeleri liçin da
ha çok kaıtkı ve sorumluluk istemektedir. 
İşte, ıbu gerçekten hareket eden Batı 
Avrupalı müttefiklerimiz de, uzun yıl
lar önce kurulmuş olan Batı Avrupa Bir
liği l(BAB) ıProjesıini geliştirmek üzere ha
rekete geçtiler. Bu konuya bilahara dö
neceğim. 

Demokratik parlamenter rejimi ve 
cumhuriyet idaresini!, yaşamanın ve var
lığının vazgeçilmez koşulu kabul eden 
Ibir Türkiye, Batı ite bütünleşmeye, Batı 
Avrupa üyeleriyle sıkı işbirliğine hem 
ekbnomik, hem demokratik ve hem de 
igüvenflik ve savunma nedenleriyle girmiş, 
daha doğrusu girmeye çalışmıştır. Bu
güne kadar NATO littifakı içinde hep 
alldığından fazlasını vermesi istenen, hep 
ödüncü görüntüsü İçinde değerlendirir 
İlen, NATO ülkeleri arasında askerî har
camaya en çok pay ayıran, Batı ittifa
kında hep endüstriyel? tüketici olarak 
nitelenen bir Türkiye'nin, gerek Ame
rika Birleşik Devletlerinin, gerekse buna 
bağlı olarak Batı Avruıpalı ülkelerin de
ğişmekte olan bu yeni stratejilerinden et-

— 279 — 



T. B. M. M. B : 52 1 1 . 4 . 1988 O : 2 

ikilenmemesi (imkânsızdır. Türkiye, NA-
TO'nun sadık bir bekçisi, mililî geliri en 
düşük, ama askerî harcaması en yüksek 
»bir '.tüketicisi', pazarı, NATO'da korun
ması en son düşünülen, savunulması en 
geç uygulamaya geçecek bir kanat kom
şusu olarak kalmayı kabullenmeye de
vam edecek midir, etmeli midir? NA
TO 'nun sorumluluk .alanları dışında ve 
ilgi sahalarında da görevlıendiriılmeye 
çalışılmasına iczin verecek midir, verme-
ılli midir? Kısacası, Türkiye 'NATO so
rumluluk bölgesiyle mi, yoksa Ortado
ğu bölgesiyle de mıi sorumlu olmalıdır? 

Kendisini, Avrupa'nın ekonomik ente
grasyonu olan Avrupa Topluluğuna, si
yasî ve gelecekte askerî entegrasyonu 
olacak Batı Avrupıa Birliğine fcaibul! öt
meye yanaşmayan Avrupa'nın her şeye 
rağmen örtme kuvveti, 24 saat sıcak har
bi kendi topraklarında tutacak bir uç 
biriliği ollarak görülmek ve tutulmak islten-
mesiıne ırazı olacak mıdıır, olllmalı mıdır? 

Kısmen de olsa Avrupalıların bitzden 
kaynaklanan eksik ve yanlış demokratik 
anlayış ve uygularnallarımıızdan dolayı 
güvence duymadıkları için tam bir ortak, 
ittifak üyesi ve Avrupalı görmedikleri 
ıbir Türkiye, varlığını ve savunmasını be-
lıirılerken hangi kriterleri dikkate aillma-
lıdır? Her şeye rağmen ve koşulları zor
layarak demokrasiyi 'tüm kurum ve ku
rallarıyla 'işleterek Batı Avrupa ille tam 
bir entegrasyona, işbirliğine mi ağırlık 
verilmelıid'r; yoksa, kendisi ile ikili iliş
kiler içerisindeki tüm az gelişmiş ülkelere 
olduğu gibi, Türkiye'ye de ikinci sınıf 
müttefik gözüyle bakan ve öyle algıla
yan bir Amerika Birleşik Devletleriyle 
mi ekonomik, demokratik ve savunma 
'ilişkileri yürütülmelidir?.. O Amerika 
Birleşik Devletleri ve onun yönetimi ki, 

gerek demokrasi, gerek ekonomisini az 
gelişmiş bulduğu müttefiki ve yandaşı ül
keleri hep (kendi menfaatleri için kullan
mıştır. ABD ile ılkiıli anlaşmalar yoluyla 
siyasî, ekonomik ve demokratik açıdan 
gelişmiş, geomiışıine kıyasla daha geliş
miş, az gelişmişlikten kurtulmuş hiç b:r 
Ülke gösterebilir misiniz bana? 

ABD ille bir ittifak içinde bulunmak 
ve müşterek Batı entegrasyonunda yer 
almak ayrı bir şeydir, onunla ikili bir 
ittiıfaik 'içinde bulunmak çok daha ayrı bir 
şey, Çünkü, Amerika Birleşik Devletle
rinin Türkiye'den beklentilileri1 nelerdir, 
Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletle
rinden umdukları nelerdir? 

Amerika Birleşik Devletleri, kendi 
globali dünya politikası içinde Türkiye' 
mim, sadık ve uysal bir müttefik, Ame
rika Birleşik Devletlerinin bölgedeki çı
karlarına uygun davranan bir küçük bi
rader, aldığı borçları (faiziyle birilikte ve 
zamanında tam olarak geri ödeyen; bu
nun gerçekleşebilmesi uğruna dişçi ücret
lerine, memur maaşlarına, sendikal 
halklara, 'işçilerin topliu sözleşme hak
larına, gençlik ve öğrenci halklarına, 
yerli üretim/in neredeyse satış fiyatlarına, 
vergi kanunlarına, silahlı kuvvetlerin sa
yısı, yapısı, terkibi, konuşlandırılması, 
hangi sistem araç, silah, gereç ve dona
nım iıle teçhiz edileceğine kadar varan 
bir dizi sistemler içerisinde uygulayan 
ülke dîımasını ister Türkiye'nin. Borç ve
recektir; koşulunu ve karşıt şartını o be-
:Mer. Silah satacaktır; kurallarını o ko
yar. Yatırım yapacaktır; uygun kanun
lar çıkmasını ister; Serbest Bölgeler Ka
nunu; Yabancılara Mülk Satışı Kanunu 
ve Savunma Sanayi Fonu Kanunu gibi. 
IMF'si vardır, ekonomik yardım yapar; 
ama gene fcoşuilları onlar belirler. Dünya 
Bankası vardır, kredi açar; koşullar 
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gene kendileri tarafından konur. Sen de, 
ıhir ülke olarak (bunlara -uyarsan ve on
ların istediklerini' yerline ıgdtinirsen, ül
ke {halkının neredeyse sürünmeye vara
cak kadar ekonomik sıkıntıya girmesine 
biıie ıgöz yumarak, sadece klötiü koşullu 
dış borçlarını ödemeyi ana amaç edinir
sen, 'bunu yaparken dle, daha kötü ko
şullu 'borçlanmalara dahi imza atmak
tan çekiınmezsen, ülke topraklarının »bir 
kısmını ibu borçlanmalara karşılık, ıhir 
nevi ipotek ©der ıgiıbi Amerika (Birleşik 
Devletlerinin özel kullanımına açarsan, 
itibarlı gösterirler seni; «İtibarı yüksek» 
derler; «O ülke iyi yönetiliyor» derler 
ve siyasî arenada bu girıiışiımlere evet 
diyen teslimiyetçi idarelieri ülke yöneti
mine getirmek ve tutanak isterler. 

Ekonomisi az gdlişmiış, demokrasi 
içinde yaşama savaşı veren ülkelerden, 
kaderini Amerika Birleşik Devletlerine 
(bağlayan ülkelerin tümünde senaryo ay
nıdır. Sahne, aktör, zaman ve yer de
ğişir; ama, rejisör ve senaryo hiç değiş
mez muhterem miletvekillleri. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Amerika Birleşik Devletleri, kendi 
global politikası içerisinde, hu saydığım 
tarzdaki ülkelerde demokrasi, tüm, ku-
ırum ve kurallarıyla işlesin istemez. Ne
den istesin ki?.. Demokrasi (işleyecek, 
insanlar, çalişanlar hepsi uyanacak, hak
larım arayacak ve alacaklar; (Sömürülen 
ulus ve kitle kalmayacak... Aımenika Bir
leşik Devletleri 'bunu ister mi? 

Amerika Birleşik Devletleri ıbu ül
kelerde, (endüstri yatırımı, ekonomik kal
kınma da olsun lisltemez. Neden istesin 
ki?.. Hem o ülke kendi pazarıyken, pazar 
olmaktan çıkacak; yani Amerika Bir-
ıteşik Devletleri ıhir pazarını kaybede
cek, hem ımuhtemellen kendisinin bazı 
pazarlarına ileride ortak olabilecek ve hem 

de en önemlisi, belki de Meride kendi
sinle ve politikasına kafa tutabilecek. 
lOlmaz öyle şey. Demokrasi mücadelesi 
veren veya ekonomisiı, demokrasisi az 
gelişmiş ülkeler, dünyanın neresinde olur
sa olsun ıo, uslu çocuk, küçük ıbitrader, 
terbiyeli, söz «diniler evlat olarak kal
malıdır, tutulmalıdır. TutuOmahdır ki, 
ekonomik sistemini silah sanayii üze
rinde kurmuş olan ABD, tabii karşıtı 
Sovyetler Birliğiyle dle uyum içinde ola
rak, devamlı şekilde dünyanın çeşitli 
yerlerinde; ama hep kendi topraklarından 
uzakta, değişik uyuşmazlıklar, sorunlar 
yaratsın, toplum ve ülkeler savaşsın, 
Amerika Birleşik Devletlerinin Penta
gon (ile çok iyi bir uyum içinde çalışan 
sıilah endüstrisi satış yapabilsin, varlığı
nı koruyup geliştirebifein ve Amerika 
Birleşik Devletleri vatandaşının yaşam 
koşulları Ihergün daha iyiye gitsin. 

Dünyanın her yerinde, ner yıl mil
yonlarca insan savaşlarda ölünmüş, ıbu 
savaşlar yüzünden milyonlar, milyonlar 
sakat kalır, aç ve sefil yaşarlarmış; me 
(gam... Batı Silah endüstrilerinin en son 
teknolojiye göre yapılan silahları de
neniyor ve deneme sahası buluyor,. fu
kara üllkederin mevcut kaynaklarına, ge
lirlerine el konup, Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşı daha iyi yaşatılıyor 
ya; meselle yok. Yoksa, Nıiıgaragua'da-
ki, İsrail - (Filistin arasındaki, Vietnam' 
dafci, FMpinler'deki, Kore'deki, Pakis
tan'daki, Afganistan'daki, Güney Afri-
ka'daki çatışmalar, Güney Amerıika'daki, 
son olarak Panama'daki karışıklık ve 
kargaşalar, nihayet İran - Irak harbi 
ihep mi tesadüf ve kendiliğinden oluşu
yor?.. Bu ülkeler en son sistem silah ve 
cephaneyi ABD ve Sovyetler Birliği is-. 
itemediği halde mi bulabiliyorlar? 

Sayın milletvekilleri, bu irdelemişleri 
uzatmak mümkün. Ancak, bu kadarı 
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'için dahi ve turalara ilave olabiUecek 
diğer nedenlilerden dolayı diyorum ki, 
Türkiye savunmasını ve ülllklesiınıin korun-
ımasını evvela ve Iher şeyden önce sa
dece ve sadece kendi töz varlığına ve 
giicüne dayandurmak mecburiyetindedir. 
iSavunımıa politikasını kendi öz gerçek
lerime, gerekçelerıiıne ive çıkarllarına ©öre 
saptamailııdıır. silahlı iKuvvdtleriiımiain ya
pısı, sayısı, konuşllan'dırılıması, sıillah ve 
ımıüihilmimatının cins ve miktarı, asker
lik s'üremiz ve politikamız, komsuilkrı-
mız ile liijşkidlerıimiz hep bu ana lilllkeye 
dayandınknalıdır. 

(Muhterem milletvekilleri, NATO, 
Türkiye'nin kendi güvenliği içim kendi 
İsteğiyle gıirdiği bir ittifaktır. Bu ittifak 
içerisinde kalınmaya devam edilmelidir. 
Ancak, altyapı projelerime katkıda bulun
duğunu ve en fazla da Türkiye'ye (bu
lunduğunu iddia eden NATO'ınum, asker 
ve sivi töiım otoritelerime, verdiklerıi pa
yın Çok daha fazlasını vermeleri ge
rektiği hatırialtılmalldır; çünkü, bu teslis
tiler Türkiye'de yapılıyor; ama, Tüırk (Si-

' lahlı Kuvvetlerinim ülke ıgerçeklenine uy-
ıgun gerçeklerle 'değiıl, müşterek NATO 
kulanımıına yarar vermesi maksadıyla.; 
Eğer böylle ollmasa, Amerika Parlamen
tosuna sunulan Millî Savunma Bakanlığı/ 
raporunda, bir taarruz vukuunda Toros-
lara kadar Türk Silahlı IKuvvetleriınim 
çekilmesimıiı öngören bir rapora karşın, 
Amerika Birleşik Devletlerinim de ömıe-
ınisiylb neden Muş^ta havaalanı yapııllma-
sına izin veriılsıin?.. 

Nükleer sorumMuk her NATO ülke-. 
isine eşit külfet ve nimet prensibiyle de-
ğenltendidîmelidıif. Lozan ve Montrö 
sözleşmeleriyle silahsızlandınkniiş statüde 
olması gereken Linini ve 12 adaların 
NATO planlarına alınmasına ve bunla
rın kâğıt üzerine geçirilmesine asla ve 

hiçbir nedeni© izin ve müspet oy verıil-
memeliıdir. Yunanisftan'ıın silahlı kuvvet-
fflerıioi Varşova Paktı ülkelerine karşı ve 
NATO planlarıma uygun değil! de, «Bana 
tehdit Türkiye'dendir» sloganıyla Tür
kiye'ye karşı konuşlandırııllma&rna ve 
bunun NATO planllarına dabiil edilmesi
ne asila fırsat verilmemellidir. Fransa 
Devlet Başkanı Mitterrand'ın «Batı Av
rupa Biriliğime, sadece başkenti Avrupa' 
da olan Batılı ülkeler, girebilir» prensi
biyle başlalttığı yeni Avrupa ışemsiyesi-
ne mutlalka giıriltaelli ve bunun için her 
teşebbüs yapısalıdır, 

'Üllke savunmasına zararlı girişimleri 
olabilecek Ameriika Birileşik Devletleri 
üslerinin ve biraz sonra değineceğim İn
cirlik üssünün, özellikle İncirlik üssünün 
Türkiye'den habersiz ve NATO dışı , 
amaçlarla kulamlimasına hiçbir neden 
'İle ikin verilmemeli, göz yumulmamalıdır. 
Yunanistan ille ilişkilerde Ege'de ve Kıfe-
ırııs'da ödünler vererek hiçbir yere varıla
mayacağı da, hatıırımızdan çıkarmamız 
gereken bir diğer ana prensibimiz olma
lıdır. 

ISavunma sanayiimiz, ülke ve Silahlı 
Kuvvetlerimizin gerçek lihtiyaçîiarına ve 
önoelkllerime göre tespit edilmelidir. 
Yoksa, sadece NATO'nun ve Amerika 
B:irleşik DevleÜerinim bölgedeki çıkarla
rına iglöre yapılacak yatırıımllara ne bu 
paralar yeter, ne de hantal bir sanayii 
olan savunma sanayiıimin ülkemize yük-
'leyeceği külfetin altından kalkıUlabiiır. 
Joimıt Wenture denen müşıterıek projeler
de esas, ıbir silah veya sistemin değişik 
parçalarının değişik ülkelerde yapılması 
ve müşterek çalışmalarla biıfeştiriılime-
sidir. Ancalk, böylece bu sistemlerim hem 
ekonomikliği, hem güvenirliği, hem de 
varhğının devamı sağlanabilir. 

IKonu savunma sanayiimdeyken, hailen 
yürürlükte bulunan bu konuyla ilgiliı 
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kanun ve mevzuatın bazı konulardaki 
yanlışlığını, bir kere daha vurgulamadan 
(geçemeyeceğim. Gerçi bu kanun iki yıl 
kadar önce Türkiye IBüyîük Millet Mec
lisimin 'Plan ve iBütçe Kıomiısyonu1, Millî 
(Savunuma Komisyonu ve Genel' Kuru
lumda ^görüşülürken de bu fikirlerimizi 
açıkça dite getirmişitik, endişelerimizi 
anlatmıştık. Geliri çeşitli devlet kaynak
larından oluşan Savunma Sanayii Des-
tiekleme Fonunun yönetim ve denet'imi 
'hakkında o zaman da ibiırçolk endişe
lerimiz, kuşkularımız ve tereddütlerimiz 
vardu; ibuıgiiin de bunlar halâ devam et
mektedir. 

Muhterem ımlllletvekillleri, Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu yönetimimde 
en üst organ Yüksek Koordinasyon Ku-
Tuludur. Bu kurüidia Başbakan, Genel
kurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı
nın da içinde olduğu beş bakan, kuv
vet .komutanlarıyla üç tane de müsteşar 
bul'umur. Bu, em üst organdır. Bumun al
tında İcra Komitesi vardır ve bu da Baş
bakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî 
Savunma Bakamından ibaret üç kişilik; 
ama asıl yetkili kuruldur. 

Şrodi, bu kurulun üst karar verici or
ganı olan Yüksek Koordinasyon Kurulu 
üyelerimin, biraz evvel saydığım oluşumu
na göne bakarsanız, bunların tümü ya 
Başbakanın ya Genelkurmay Başkanımın 
astlarıdırlar. Yani, Savunma Sanayii İda
resinde Başbakan, Genelkurmay Başkanı 
ve M:lllî Savunma Bakanı, normal düzen
de kendilerimin astlarımda builunam kişi
lerim ast organı olarak çalışma durumun-
dadır'ar. Bu, Devlet düzenimi yıkıcı bir 
sistemdir ve çalışmaz. Yani, hem yanlış
tır, hem de yanlış olduğu için işlememek
tedir. Kaldı ki', bir başka mahzuru daha 
vardır. Trilyonları asam yatırımları, dev
letim sivil ve asker en üst düzeyindeki iki 

yetkilinin iki dudağının arasından çıkacak 
kararlara bırakırsanız, bu kararlar hem' 
sağlıksız oluşumlara neden olabilir, hem 
de devletim bu en yüce makamlarını şai
be, kuşku altında bırakabilir, yıpratabi
lir. Buma göz yummaya ise hiç fcimsenim 
hakkı yoktur. 

Bu fonun denetimi de bir acayiptir. 
'Bu fon, Sayıştayım, Devlet Denetleme 
Kurulunun ve Maliye Bakanlığının deme
timi dışındadır. B;u fonu kim denetler?.. 
Bu fonu, Başbakan, Genelkurmay Baş
kanı ve Millî Savunma Bakanının ataya
cağı birer kişiden oluşan üç kişilik bir 
denetleme kurulu denetler ve bu fonun 
denetimi biter. Demokratik sistemlerde 
böyle büyük harcamaların, böyle ülke 
variığı ile son derece ilgili yatırım sektö
rünün bu kadar keyfî ve başıbozuk bir 
şekilde kullanımı yanlıştır. Hem ülkeye, 
hem o yetkileri üzerine alan makam ve 
k:şi!ere zarar verir, yaralar. Bu yanlışlığın 
tir an evvel düzeltilmesi gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bir miktar da Savunura ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasının', Amerika Birleşik 
Devletleri ile geçenlerde imzalanan Sa
vunma ve Ekonomik İşbirliği Anılaşması
nın irdelemesine geçiyorum. 

1980 yılında son olarak imzalanmış 
o:an Türk-Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma İşbirliği Anlaşmasının çok teh
likeli bir aksaklığı vardır. Bu anlaşmada 
Türkiye Devlet olarak yükümlülük almış
tır, Amerika Birleşik Devletlerinin yü
kümlülüğü ise sadece hükümet düzeyin
dedir. O .da, anılaşma ile mutabakat sağ
lanmış hususlarda Kongrenin kabulü yö
nünde çaba göstermekten ibaret: Uluslar
arası: anlaşmalarda taraflardan biri hükü
met, diğeri ise devlet düzeyimde sorum
luluk almaz, alamaz, almamalıdır. Böyle 
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bir anlaşma eşit koşularda değil, «buyu-
ran-uyan» ilişkileri içinde tanımlanır. 

1980 anlaşması beş yıllık bir süre için 
«imzalanmış ve birer yılllık sürelerle oto
matik olarak uzarken Dışişleri Bakanı ta
rafından Washington'ta imzalanan yeni 
ek mektup o zaman Hükümetimiz tara
fından onaylanmamış ve dolayısıyla yü
rürlüğe girmemişti. Bu imzalamamanın 
haklı birçok nedenleri de vardı. Ancak 
Hükümet, geçtiğimiz ay bu anlaşmayı 
aniden imzaladı. Ne olmuştu, hangi olum
lu gelıişmeler Türk Hükümetini böylle bir 
karar değ'sikliğine götürmüştü, bunu 
halen öğrenebilmiş değiliz. Ancak, bizim 
takip edebilldiğimiz ve bildiğimiz kadarıy
la bu imzalanmayı o günkü koşullardan 
daha da güçleştirecek yeni birtakım olay
lar da üstelik vardır ve giderek de artmış
tır. Birkaç örnek vereceğim : 

©akınız, artık NATO ödeneklerini 
Amerika'da yalnız Kongre değil, ABD 
Hükümeti de kesmeye başlaımıştır. Bu, 
ekonomik yardım konusunda da aynıdır. 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Ba
kanlığı geçenlerde Kongreye verdiği bir 
raporda bir saldırı karşısında -biraz ev
veli de bahsettim- Doğu Anadolumun sa
vunmasında ısrar edilmeyip, Toroslara 
kadar savunma hattının çekilmesine önce
lik verilmesini istemiştir. 

Bir başka önemli gelişme, ABD ile 
imzalanan ek mektubun içeriğidir. Bu 
ek mektubun onaylanmasıyla ABD, as
kerî işbirliği alanında ilk aşamada şu üç 
kolaylığı sağlıyor : 

Dinleme istasyonl'arındaki radarlarını 
yenileme imkânına sahip ' oluyor, 

Askerî üzerindeki inşaat faaliyetleri
mi hızlandırabiliyor, 

En önemlisi de, Incirlik'e gelecek F-16 
uçaklarının sayısı artıyor. 

İlgili olanların çok iyi bildiği gibi, 
Türkiye ile ABD arasında askerî aüan-
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daki en önemli sorunllardan biri, bu an
laşma sırasında, İncirlik üssüne intikal 
eden F-16 uçaklarının sayısı idi. Ame
rika Birleşik Devletlerinin 401 inci taktik 
hava kanadı, daha evvel 401 inci grup
tan ibaret ve her birinde 1'8 uçağın yer 
aldığı dört tane F-4 filosundan oluşuyor
du ve rotasyano göre Türkiye'de bu filo
dan ikişer tane devamlı bulunuyordu; 
yani Türkiye'de bir anda 36 tane F-4 
uçağı bulun ab illiyordu. Şimdi bu imzala
nan anlaşmayla Amerika Birleşik Dev
letleri F-41er yenine F-l'ölları getirmiş ve 
her F-16 filosunda 24 tane uçak bulun
durduğu için, Türkiye'ye gelen uçak sa
yısı bir anda 36'dam 48'e çıkmış; yani üç
te 1 nispetinde artmıştır. 

Bunlar daha evvel, yarısı fspanya-Tor-
rejon'da ve İtalya'da bulunan uçaklardı. 
Ancak İspanya'nın, bu uçakların kendi 
ülkesinde -üsller anlaşmasını iptal ederek-
buhıemasını kaldırmasından sonra, Ame
rika Birleşik Devletlerinin bölgedeki uçak
larını Türkiye'ye daha çok kaydırması iş
lemenden kaynaklanmakta ve asılı ona da
yanmaktadır. 

Eğer bu uçakların sayısının artmasın
dan dolayı Sovyetler'in şimşeklerini da
ha fazla üzerimize çektiğimizi ve bize 
rağmen Incirlik'i kulllanmaya kalkacak 
bir Amerika Birleşik Devletleri planı 
karşısında, -bu üs'ten kullanılacak uçak 
sayısı üçte bir nispetinde artacağı için-
ülkemize yönelik tehdidin de artabilme 
ihtimalini söylüyorsak, bu herhalde yan
lış değildir. 

KAMRAN İNAN (Bitlis) — Çok 
yanllış. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Kaldı 
ki, her an bir emrivaki ile karşılaşarak, 
e'liımı'zde olmayan nedenlerle kendimizi, 
sonunun nereye varacağı belirsiz bir ma
ceranın ve sıcak bir çatışmanın ortasın-
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da buluveririz endişesini haklı olaralk du
yuyoruz. 

Sayın İnan, size bir başka konuda bi
raz sonra cevap vereceğimi, bu konuya 
girmiyorum. 

Türkiye-Yunanistan arasındaki NATO 
ödenekleri yıiune 7/10 oranına bağlı kalma-
ya devam etmektedir ve yine, bu kere 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin 
de katılımıyla Türkiye'ye verilecek NATO 
ödemekleri, Kıbrıs ille siyasî koşullarla-
irtibatlandınllmaktadır. 

Yine, kısa bir süre önce Amerika Bjr-
leşifc Devletleri Dışişleri, insan hakları 
konusunda Kongreye verdiği bir rapor
da, Yunan Hükümetinin, Batı Trakya' 
daki Türklere karşı uyguladığı politikayı 
aklayarak, tarafsızlığını yitirmiştir. Hal
buki bugün ABD Dışişleri de biliyor ki, 
Yunan Hükümeti, Batı Traıkya'daki Türk
leri tarihilerinden, etnik yapılarından so-
yutlayıp RumÜar içinde eritmek istemek
tedir. Aynen Bulgarlar'ın yaptığı gibi on
lara, «Siz Türk değilsiniz, tslamlaştırılmış 
Yumanllil arsınız» diyebilmektedir. Bunun 
en son örneği, daha geçenlerde Yunanis
tan Yargıtayı alldığı bir kararla, «Yunan
istan'da Türk yoktur, îslaım vardır» fet
vasını verebilmiştir. Rodop bölgesi, «Ya
sak bölge» ilan edilmiş ve oradaki soy
daşlarımız, dünyadan adeta soyutlanarak 
Türklüklerinin • unutturulmasına çalışıl
maktadır. ABD Dışişleri ise, SEİA'yı im-
zaJlamış Türkiye'yi, «Şimdilik onunla 
işim tamam» diyerek bir kenara bırak
mış ve üsler pazarlığını sürdürdüğü Yu
nanistan'a göz kırpmaya, taviz vermeye 
başlamıştır. 

Böylle olumsuz ilişkiler giderek artar
ken, şimdi ne oldu da biz bu SEÎA'ya 
imza koyduk; ne oldu da Cumhurbaşka
nı, bilinen nedenlerle ertelediği ABD ge
zisini yapmaya karar verdi? Bunun açık

lanmayan bir sebebi vardır sayın millet
vekilleri; borçların geri ödemesi kapıya 
dayandı*, borç faizlerinin hemen ödenme
si gerekiyor ve yeniden borç bulmak ge
rekiyor. Rookefeller Türkiye'ye gelip 
Hükümete bunlları hatırlatıyor ve SEtA 
imzalanıyor... tşte, asıl sebep budur. 

ÎSlMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Alakası Yok. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Olmaz 
böyle tutarlı ve karşılıklı likilli ilişikli sa
yın milletvekilleri. Maddî sıkıntılardan, 
manevî ödünlerlle ve kalıcı haklardan 
ödünler vererfc kurtulmaya çalışamazsı
nız. Böyle davranışllar, ciddî ve tutarlı dev
letlerin yapmaması gereken şeylerdir. 
Bunlar, devletlerin yarınlarını tehlikeye 
sokar. 

Burada, bir hukukî konuyu da Hükü
mete hatırlatmak isterim. SEtA ek mek
tubunun Türkiye Büyük Millet Mecllisin
de henüz görüşülüp onaylanması yapıl-
mam'ştır. Bunun hukukî olarak mutlaka 
yapıl'ması ve bu ek mektubun mutlaka 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı
na mazhar olması gerekir. Aksi takdirde 
bu şekil anlaşmalar sadece hükümetleri 
bağlar ve ömrü onun sona erişiylle müna-
ıkaşa edilir bir hale gelir. 

Sayın Başkan, sayın [milletvekilleri; 
ben buradan Hükümete ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına bir öne
ride bulunmak istiyorum : Davos sonra
sındaki sözde yumuşama havası Türk -
Yunan ilişkilerinde geçerli bir konumda 
iken, Yunanistan'a bir teklifte bulunaUım; 
Batı Traıkya'daki Türklerin durumlarını 
yerinde görmek, incelemek, iddiaları ir
delemek için Yunanistan'a bir parlamen
to heyeti göndermeyi teklif edelim. Aynı 
teklifi bu Yüce Meclis geçen dönem 
Mecllis Başkanı tarafından Bulgaristan'a 
yapmış, ancak bu teklif reddedilmiş idi. 
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Aynı ittifak içinde, aynı rejiım sistem
lerini benimsemiş iki dost ülke arasında, 
tam da Davos sonrası ortaya çıkan yu
muşama havası laflan liçinde Yunanis
tan'ın böyle bir teklifi kolay kolay geri 
çevirmeyeceği iyiımıserliğimi muhafaza et
mek istiyoruz. Gerçek yumuşama havası 
böyle sağlanır ve gerçek samimiyette bu
nu gerektirir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 
evet, bu SE1A Antlaşmasının, imzallan-
masıyla değişen bir şey olmadı lehimize, 
hatta belki de aleyhimize birçok şeyiler 
oldu ve biz bunu, buna rağmen imzala
dık'. İmzaladık ama, bakın arkasından ne-
iler geldi : Daha birkaç gün önce Gene
ral Haig bir beyanat verdi. General Haig, 
biliyorsunuz, kendisimi Türk dostu ilan 
eden, eski SACEÖR, yani Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri (Başkomutanı, eski Ame
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
ve eski Cumhur başkanı adayı. General 
Haig bu beyanatında ne diyor; «İran, 
mağlup bir Irak'ın siyasî coğrafyasını ye
niden çizmeye kalkışırsa, Türkler buna 
seyirci kalamaz.» Devam ediyor Haig; 
«Ortadoğu bir bütün. O hailde bu bütün
lüğün ortak amaç motivasyonunu ön pla
na çıkartmak gerek. Ortadoğu'da aynı çı
karları paylaşan ülkeler Arap, Türk, Ya
hudi olmalarını bir kenara bırakıp, stra
tejik konsensusa varmalı, kendi araların
da ortak çıkarlar saptanmak Bu saptama 
dahi batının körfezdeki çıkarlarıma hiz
met eder» dedikten sonra, aynen şöyle 
devam ediyor; «Yani burada dediğim şu
dur : Bölgede ittifak fiiMarn var. ABD 
Körfezdeki! batı çıkarları için ağır bir 
yük omuzlamış durumda, "çevik kuvveti 
var. Zaman bence yeni ittifak koordinas
yonu için gerektiğinden fazla olgunlaşmış 
durumda. İleri bakmak zorundayız. Ba
tının çıkarlarının Körfez Savaşı sonrasın-
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da da garanti altında kalacağı bir güven
lik yasası gereklidir.» 

Yani Haig diyor ki, Türkiye hukuken 
NATO'da ama, Ortadoğu'dan dolayı f li
flen de ABD'nin çıkarlarının aynı zaman
da bekçisi olmalıdır. Mısır, İsrail, Suudi 
Arabistan, Türkiye ile ABD Ortadoğu'yu 
kontrol etmelidir. 'VVashington'a göre 
Türkiye Kuzey Irak'a müdahale etmeli 
ve Kerkük Bölgesini denetimi altına al
malıdır. Bu onların görüşleridir; ama ba
na göre sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 
böyle bir hareketi üllikemizi sonu belirsiz 
ve son derece tehlikeli bir maceraya sü
rükler. Böyle bir hareket ne Türk dış 
politikasının genel çizgileriyle bağdaşır, 
ne diğer arap ülkelerinin hoşgörüsü ile 
karşılanır ve ne de en yakın müttefikle
rimizin bile desteğini sağlayabilir. Böy
le bir olay bizi dünyada yallnız bırakır, 
ayrıca sonu gelmez bir gerilla savaşının 
başlamasına neden olur bölgede. Sovyet
ler Birliğinin de bu olayda seyirci kalma
sını beklemek biraz fazla iyimserlik ve 
safdillik olur. 

»Hâılâ, Kıbrıs konusundaki haklılığı
mızı anlatmakta güçlük çektiğimiz dün
yada, böyle bir müdahale, bizi, başta Ege, 
Yunan, Kıbrıs olmak üzere birçok konu
da yalnız ve güçsüz bırakır ve bazıları
nın gizli emelleri için iştahlarını kabartır 
ancak. 

T>ış politika ve savunma politikası ül
ke çıkarlarına ve yalnız mi'lllî gereksinme-
ilere göre ayarlanır. Devletin görevi de 
bu çıkarları korumaktır. Batı menfaatla-
rının jandarması olmaik için Türkiye'yi 
böyle biır maceraya kimse sürükleyemez. 
Böyile bir çılgınlık Türikiye'nin değil ama, 
bazı başka ülkelerin çok işine gelebilir. 
Çok şükürki, Türk halkı bunu biliyor ve 
bilmeye de devam edecektir. 
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Sayın milletvekillleri, son olaylar kar-
şısımda Tünkiye savaşa o kadar yakın bir 
hale getirilmeye çalışılıyor ki, en küçük 
bir hata, en basit bir taktik yanılgı, Tür
kiye'yi istemediği bir zamanda ve ortam
da savaşa sokabilir. Oysa Türkiye'nin is
teği ve amacı dünya karşısında müteca
viz duruma düşmemek olmalıdır. 

Konu buraya gelmişken, çok kısa ola
rak da Ortadoğu'daki son Türkiye - Mı
sır müşterek askerî tatbikatına değiınmek 
istiyorum. 

Evvela kısa bir anekdotla bu konu
ya gireceğim. ABD'nin en önde gelen 
stratejistler inden biri olanı Albert Woh-
ilstetter Doğu Akdenizin savunmasında İs
rail'in rolüne ilişkin tbir soru sorulduğu: 
zaman şöyle yanıtlıyor; «İsrail, tehditin 
niteliğine göre Doğu Akdeniz'in korun
masında rol alla'hilir; ama Türkiye gibi 
kilit bir ülke değildir. Suudi Arabistan'ın, 
Mısır'ın Türkiye'min işbirliğini arzu ede
riz. Türkiye, Suudi Arabistan'ın savun
masının ana payandasıdır. Eğer Türkiye 
olmasaydı ve Sovyetler Türkiye'yi işgal 
etseydi, Doğu Akdeniz Mısır için çok 
rahatsız bir yer ollurdu.» 

Şu anda da bildiğimiz birtakım giri
şimlerle bu 3 ülke arasında savunma sa
nayii alanında işbirliği yapılması güncel 
olarak gündemdedir. 

Bu arada, bu llaflarla beraber ilginç 
gelişme, Türk ve Mısır deniz kuvvetleri
nin Doğu Akdeniz'in uluslararası suların
da ortak tatbikat yapacakları yolunda 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip 
Torumtay'ın 25 Şubatta yaptığı açıkla
ma olmuştur. 

Washington, Türk - Mısır işbirliğinin 
bu anlamda askerî bir boyuta bürünme
sini kendi bölge politikası açısından is
teyebilir. örneğin, Süveyş Kanalının ma
yınla rdan temizlenmesi konusunda bir 

zamanlar Türkiye'ye işbirliği önermiş; 
fakat Ankara buna yanaşmamıştır. Bir 
tarihte Süveyş'te mayın temizliğine «ha
yır» diyebilen Tünkiye, bugün Mısır'la or
tak bir askerî tatbikata girmeye acaba ne
den gerek duymuştur? 

Türkiye bugüne değin bölgeye dönük 
dış politikasını dengeli bir biçimde ve çok 
yönlü olarak yürütmüştür. Ancak, öyle 
anlaşilıyor ki, Ankara bu konuda özellik -
İs Washington kaynaklı isteklerle yatkın
larda çok daha fazla karşılaşacaktır. IMF 
anlaşması sonrası gelişmeleri demin kıs
men izah ettiğim Pentagon raporu, son 
açıklamallar ve birçok işaret, Türkiye -
Körfez bağlantısını gündeme getirmekte
dir. Doğu Akdenizde Türk - Mısır ortak 
tatbikatı acaba bu çerçevede Washing-
ton'u memnun etmeye yönelik bir ilk 
adım mıdır, bir ilk taviz midir? 

Neden işbirliği gösterisi, dostluk gös
terisi için sadece askerî tatbikat düşünül
dü? İki ülke arasında işbirliği, dostluk 
gösterisi için askerî kuvvetlerden, silahlı 
kuvvetlerden ve askerî tatbikattan başka 
yöl yok müdür? Kültürel ilişkiler olamaz 
mı; sanat işbirliği, spor işbirliği, turizm, 
gençlik dayanışmaları vesair?.. İlle de as
kerî tatbikat... 

Amerika Birleşik Devletlerinin bölge 
'bekçiliği ve NATO'nun ilgi alanları istek
leriyle millî dış politikaımızın gereksin
melerini belirleyemeyiz. Aynı ittifak için
de dahi dieğil iken, Musir ile bir askerî 
tatbikat çok yanlış anlaşılır ve birçok 
köprüleri yıkar, bazılarını da tahrip eder. 
Çünkü, her askerî tatbikat mutlaka bir 
senaryoya, her senaryo da bir müşterek 
tehdide dayandırılır. Mısır ile Türkiye' 
nin müşterek tehdit gördükleri olaylar, 
bölgeler ve güçler ne ola ki?.. İzahını bek
liyoruz. 

Bunlar son derece tehlikeli oyunlardır 
Sayın milletvekilleri. Dikkat, basiret, so-
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ğuıkkanlıhk ve tutartılıık ister. Ülkenin 
kaderiyle !hiç kimse oynayamaz. Ülkenin 
geleceğini tehdit eden senaryolara hiç
bir hükümet lütfen evet dememelidir. 

Başbakanımızın geçenlerde Antalya' 
da bir askerî ikıtayı tişört ve hırka ile de
netlemesini de son derece yadırgadığımı 
belirtmek isterim. Ciddî devlet anlayışı, 
ciddî kurumlara ciddî davranarak sağ-
Üanıır. Geleneksel Türik anlayışı içinde si
lahlı kuvvettenim saygınlığı (korunmalıdır. 
Bir kurumun, ulusal 'bir fcuruımuım saygın
lığı için evvela biz ona saygılı oîmailt ve 
ondan da Yüce Parlamentoya saygı, 
bağlılık ve itaat beklemeliyiz. Ben Başba
kanın bu .davranışını en azından talihsiz 
bir olay olarak gördüğümü belirtiyor ve 
daha ileriye gitmek istemiyorum!. 

İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — 
Sayın Başbakanın ımaiksadınt öğrenmek 
lazım... 

BRJOL AĞAGIL (Devamla) — Çok 
kısa olarak Paralı Askeriük Kanununa 
değineceğim. 

Muhterem milletvekilleri, ulusları, 
toplumları millet yapan birtakım öğeler, 
nedenler vardır. Türk toplumu, Türk Mil
leti için askerlik görevi bunlardan birisi, 
hatta belki de birincisidir. Türk genci
nin askerlik görevi ömründe hep güzel 
bir yer tutmuştur, çok özel bir yer tut
muştur. Hatta, hep bilirsiniz, askerlik 
yapmayana kız vermezlerdi daha yakın 
zamana kadar. Askerlik anıları, arkadaş-
lıkllarii Türk erkeğinin ömür boyu özel 
olarak yaşamında yer alırdı. Türk erkeği, 
gencıi için askerlik sadece bir mecburiyet,. 
mükellefiyet değil, aynı zamanda ve hat
ta daha önemlisi, bir vatan borcu ola
rak algılanırdı. 

'Milliyetçi1, muhafazakâr olarak ken
disini tanımlayan özail ve Hükümeti, mu
hafazakâr ve milliyetçi özdliğine tam zıt 
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olarak bu millet olma geleneğini, töresini 
de yıktı. Paralı eğitim, paralı sağlıktan 
sonra, paralı askerlik konusunu da uygu
lamaya koyuyor. Bu, parası olan okur, ol
mayan okumaz; parası olan tedavi olur, 
yaşar, parası olmayan yaşamaz, ölür, gibi 
yaklaşümlara; parası olan para verir, bu
nunla silah ve cephane alınır, parası ol
mayan yurttaşa bu silah verilir ve vatan 
görevine gönderilir, sistemini, anlayışını 
geiılrdi. Maalesef, tam bir materyalist 
zihniyetin ürünü olan bu yaklaşım, özal' 
m, para gelsin de nereden gelirse gelsin, 
felsefesi sonucu ıbizim toplumu da etki
ledi. Şimdi, kız çocukları için küçükten 
itibaren çeyiz hazırlayan Türk ailesi, er
kek çocuk veya çocukları için de aslkere 
gönderımeme parası biriktirmeye başladı. 
ı(S'H'P sıralarından alkışlar) 

Askerlik görevi 'bir angarya, para ile 
satın alınabilecek bir hizmet olarak algı
lanmaya 'başi'andı. Bu, son derece yanlış 
ve bizim toplumumuzun geleneklerine, 
aile yapısına ve terbiyesine uymayan bir 
uygulamadır. 

Bu konuda yanlış bir uygulamada yi
ne kanunun kendinden kaynaklanıyor. 
Saklı, bakaya, asker kaçağı gibi devlete 
karşı görevlerini ihmal edenler, paralı as
kerlikten öncelikle istifade ettiriliyor; 
ama tüm görevlerini zamanında yerine 
getiren yurttaş'ara ya kura İle bu hak 
veriliyor ya da hiç verıilmiyor. Hangi siv
ri aklın eseri olduğunu bilmediğim bu 
konu da, vatandaşlar arasında hıeırri ya
dırganmakta, hem de suç işleyenlerin mü
kafatlandırılıp, kanunlara uygun davra
nan vatandaşların cezalandırılması olarak 
değerlendirilmektedir-. Zaten şu anda han
gi dönem, kimlere nasıl bir sistem uygu
lanacağı dahi belli değildir. Bir bakıyor
sunuz sekiz aylık askerlik uygulananlar 
bir dönemde dağıtıma tabi tutulmuyor, 
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hemen bir sonraki: dönemde aniden bir 
gece emri ile dağıtıma tabi tutuluyor... 
Vatandaş, nasıl askere 'gellecek, nenede as-
kerîliik yapacak, hangi statüde yapacak 
bir türlü öğrenemedi. Bilmiyorum, Millî 
Savunma Bakanlığı bu konuyu biliyor 
mu? 

Toplumun yapışıma uymayan yasallar 
ölü doğarlar sayın milletvekilleri. Bu ha
tadan dönmek yeni ha talan önleyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekiılleri; 
ü'lke savunması için görevlerimi yapma 
çabasından başka bir şeyle uğraşmayan, 
güçlülüğü, kararlılığı ve harbe her atı ha
zır olma nitelikleri nedeıleriyle yurdu
muzu sıcak bir çatışmadan daima uzak 
tutmayı başarabilen bir silahlı kuvvetler 
hepimizin özüemidir. Türk Silahlı Kuv
vetlerinin her zaman bu görüşler ve mi
te! ilklerle dolu olarak, yurdumuzu her tür
lü dış tehdide karşı her an koruyabilece
ğine olan inanç ve güven duyguları> ile 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, ül
keye ve demokrasiye inanmış bir Silahlı 
Kuvvetlere hayırlı olmasını diiler, grubum 
ve şahsım adına Yüce Kurulu saygıyla 
selamla r im. (Alkı ş! ar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın, 
Ağagil. 

Sayım Ömer Türkçakal; buyurum. 
Sayın Türkçakal, grubunuz adına ko

nuşan arkadaştan sonra 20 dakika sü
reniz vaırdır. 

Buyurum. 
SHP GRUBU ADİNA ÖMER 

TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Baş
kam, ısayım milletvekilleri; SHP Grubu
mun, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 
hakkımdaki görüşlerini, arkadaşımın kail-
diğı yerden devam ettirmeye başlarken, 
SHP Grulbu ve şiahsım adına hepimizi 
emglim saygılarımla iselamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilfeni, ulusal içerik ta
şıması gereken savunma politikamızı eko
nomi ve dış politikalarımızdan soyutlaya-
miayız. insanlık ve çağdaş milliyetçilik 
anlayışınım gereği olarak dış politikamız
da ve uluslararası ilişkilerde Türk Ulusu
nun çıkanlarımı gözetirken, tüm insanlığım 
mutluluğuna katkıda bulunmak hedefimiz 
olmalıdır. Ulusal güvenliğimizi sağlam 
dayanaklara oturturken, Atatürk'ün 
«Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesine bağ
lı kalmalıyız. 

Sayım milletvekilleri, ülkemiz bugün 
jeopolitik ve jeostratejik bakımdan dün
yamın en hassas bölgesinde bulunduğu gi
bi, aynı zamanda büyük devletlerim bir
birleriyle çatışan ve dolayısıyla stratejik 
istekleri arasımda sıkışıp kalmış, çatışıma 
kuşaklarına açılan köprü konumunda bu-
luınmaktiadıır. Böyle bir bölgede kendi 
ulusal güvenliğimizi başkalar imim karar
lılıklarıma, ya da kararsızlıklarıma bıraka
mayız. Bu duyarlılığı korumak hepimizin 
aslî görevi olmalıdır. Kuzey Atlantik İtti
fakı içimde ulusal güvenliğimizi öne çıka
rarak, uluslararası dayanışma ve işbirliği 
içerisimde toplumsal, ekonomik, siyasal, 
kültürel ve askerî alanlarda diğer ülke
lerle özgür olarak, eşitlik anlayışı içeri
sinde sıkı işbirliğini sürdürmeyi, dünya 
barışına katkıda bulunmayı amaç edinıme-
liyiz. 

Sayım milletvekillieri, ulusal güvenlik, 
bir ulusum benliğimi, bağımsızlığımı ve ege
menliğini, toprak bütünlüğünü mutlaka 
koruyarak birlik huzur, adalet, barış ve 
daima artan bir mutluluk içerisinde ya
şamını sürdürmesini güvence altına al
maktır. Bu değerlendirme sonucu günü
müzün çok hızlı değişen siyasî koşulları 
ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda ne
lerim amaçlanması gerektiğimi vurgulamak
ta fayda görmekteyim. Ulusal güvenlik 
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kavramının sadece askerî bir kavram ol
duğuna inanmıyoruz. Ulusal güvenlikten 
kasıt, sadece 'ülkenin bağımsızlığını dış 
tehlikelere karşı .'korumak için askerî gü
cün en yüksek düzeyde tutulması demek 
de değildir. 'ikinci Dünya Savaşından bu 
yana çıkan savaşların büyük tok çoğun
luğunum dış tehlikelerden 'değil, sosyo
ekonomik ve politik nedenilerden kayınak-
î'andığını görüyoruz. O halde, savunma 
gücümüzü artırırken bütçeden daha fazla 
pay ayırımımın yetmeyeceği., modern si-
.taMarla donatılmış güçlü, savaşkan bir 
ordu kavramlarının yetmeyeceğü de ba
nkım el i d ir. 

Sayın miılletvekilleri, asi sorun ulusa! 
savunma politika! irimizi, ulusal dış po-
liit'kailıarımıZla pekiştirerek, sosyo-ekono-
mıik ve politik sorumlarımızı çözerek bü
tünlük sağlamaktır. Böylesi karmaşık bir 
yapılanmada, ulusal sorunlarımızın çözü
mü, ülke savunmasında ibiği ve deneyim
lerinden kuşku duymadığımız askerî oto-
ıljbeye bırakmanın doğru olmadığımı 'be
lirtmekte fayda görmekteyiz. Askerler, 
eğk'mlerinin kendilerine kazandırdığı de
ğer yargıları gereği sorunların çözümünü 
askerî sınırlar içerisinde görme eğilimi 
i çer isimdedir ler. Ulusal iradenin tek tem
silcisi olanak kata! ettiğimiz Yüce Mec
lis, ulusa! bütçeleri hazıdiarken,, devletim 
tüm gelir gider kalemleri tartışılırken, 
askerî harcaımailıarla ilgili konularda gö
revimi: yeterince yerime getirememektedir 
kanaatindeyiz. Aslolan, ulusal savunmay
la ilgili kararların siyasalı otoırtiıte ile be
lirli i bir uyum içerisinde birilikte alınma
sıdır. Doğru olanı budur. Çağdaş de
mokrasinin gereği budur. Ordu-halfc 'bü-
tünileşmesıinlin güçlendirilmesi de buna 
ıblağlıdır. 

Sayın Başkam, sayım milletvekilleri; 
Türkiye'nim savunma ve dış politikala-
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rımız balkım undan dünyanın en hassas 
bölgelerimden birinde olduğu gerçeğin
den hareketle, bir ortak savunma örgütü 
olan Kuzey Atlantik İttifakının güven
liğimizi artırmadaki rolünün sürdürül
mesinin gerektiğini benimserken, ittifak 
üyelerindin sorumluluğunum anlaşmada 
belirlenmiş olan coğrafî bölgeyle sınır
lı olması gerektiğimi, ittifak ülkelerinin 
peşinen kabul etmesi gerekir. Bu işbir
liği veya ittifak, 'bağımsızlık, eşitlik ve 
karşılıklı kuralara dayandığı ve isabetli 
bir düzen İçerisinde gerçekleştirilebildiği 
'takdirde üye ülkelerin her birinin ulu
sal güvenliğinin sağlanmasında yardımcı 
olur kanaatindeyiz. Böyle bir durumda 
dahi hiçbir devlet kendi ulusal güvenli
ğiyle İğiili sorumluluğumu ve karar hak
kımı bir başikla devlete veya ittifakım ön
gördüğü 'bir örgüte devretmemeliıdir. Som 
söz dalilma kendisine ait olmalıdır. Aksi 
takdirde uhıısalt bağımsızlık kavramı ze
delenmiş, ittifak kendi ilkesinden saptı
rılmış olur. 

Sayın milletvekilleri, devletlerden it-
tifalklarım ortak bölgesinin güvenliği için 
kendi güvendiklerinden vazgeçmeleri ve
ya 'bumu tehlikeye sokmaları beklene
mez. Ulusal güvenlik, ulusun kendisin
den başka bir kuruluşa emanet edile
mez. 

Çatışma kuşağı olarak kalbıil edilen 
iki bölgeden biri, ontadoğuda İnan - Irak 
arasındaki savaşım sekizinci yılıma gider
ken, şiddetini artırdığı kentler savaşına 
dönüşerek, kimyasal silahların da kulla-
ınılmasııyla kitlesel ölümlere yol açtığını 
görmek hepimizi üzmekte, son günlerde
ki gelişmeler NATO ittifakı içerisindeki 
konumumuzu yeniden gündelme getir
mektedir. İttifakın güney kanadının en 
büyük güvencesi olmamız, ittifak içeri
sindeki diğer ülkelerim Ortadoğu sorun-
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larınıa yaklaşım biçimleri, Türkiye'yi, hiç 
de arzu etmediğimiz olumsuzluklarla 
karşı karşıya ıbırakialhilir. ABD'nin, yur
dumuzu da İçerisine alan bazı faaliyet-
llerü, ulusal savunma ve dış politika ko-
nulaırımda hükümetin Meclise bilgi ver-
mjeklten kaçınması, son günlerde bu 'böl
gede yapılan lota initilkıalieri ve dış ba
sında çıkan haiberler bu endişeleriımizi 
artırmaktadır., NATO ittifakı içerisin
deki yükümlülüklerimiz dışında Ortado
ğu ve Doğu Akdeniz bölgeleri ile ilgili 
herhangi 'bir yükümlülüğümüzün bulun
madığı, bu bölgedeki komşulaomız ve 
diğer uluslarla 'barış, kardeşlik içerisinde 
dünya barışına * hizmet etme amacından 
başka (bir almaç taşımadığımız, dünya 
kamuoyuna açıklanıriken ABD'ye de, bu 
bölgede bizi ön kafakol olarak görme 
alışkanlığından vazgeçmesi hatırlatıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, ABD ile Sov
yetler Dirliği arasında 1987 Kasımında 

yapılan, orta menzilli nükleer füzelerin 
kaldırılmasına ilişkim anlaşma, toplam 
nükleer silahların sadece yüzde 5'ini 
kapsamına karşım, tüm dünyada barış 
için atılan en önemli adım olarak ka
bul edilmiş olmakla 'birlikte, ortaya çı
kan yeni durum NATO içerisindeki ko
numuzu yeniden gözdön geçirme olgu
sunu da beraberinde getirmektedir. Özel
likle konvonsiyonel silah yönünden 
doğu - batı arasındaki güç dengesinin 
NATO aleyhine bozulması, ülkemizi 
konvonsiyonel alanda acil gereksin imler
le karşı karşıya bırakmıştır. IMF anlaş-
masının uygulamaya girmesiyle bozulan 
dengemin daha somut biçimde ortaya çı
kacağı açıktır, Bu dengenin yeniden 
kurulması için Türk Silahlı Kuvvetleri
nin modernizasyonunun yeterli olmaya
cağı kanaatindeyiz. 

Sayın m'illetvekilleri, Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını beş yıl 
uzatan ek mektubun Hükümetçe bek
lenmedik bir zamanda, üstelik de ABD' 
nin Türkiye'nin iç politikasına müdahale
ci 'bir yalkilaşım sergilediği bir dönemde 
onaylanması, ulusal savunma ile ekono
mik politikaların ne demli iç içe olduğu
nu göstermesi bakımından önemli ol
duğu kadar da, onur kırıcıdır. Gerçekten 
de ABD Dış İlişkileri Bakanlığının üst 
düzey yetkililerinin Brüksel doruğu sıra
sında verdikleri bilgilere göre Washing-
tom'um, iek mektubun uygulamaya sokul
maması halinde Türkiye''nin dış kredi 
alanında olumsuz gelişmelerle karşılaşa
bileceği 'tehdidimde bulunması sonucu 
mektubun onaylandığı izlenimi maalesef 
güç kazanmıştır. Gerçekten de Türkiye' 
nin, 1,8 milyar doları (yaklaşık 2,5 'tril
yon lirayı) Ibulan dış askerî satış kredi
leri esasen çok yüksek olan faiz yükleri
nin azaltılabilmesi için yeniden Ameri
ka Birleşik Devietleririin garantörlü
ğünde uluslararası finans kurumlarına 
borçlanma sürecine girildiğimi göstermek
tedir. Hem de dış itibarımızın çok yük
seldiği 'iddia edilen bir dönemde onur 
kırıcı bir durumun yaratılmasında sakın
ca görülmemiştir. Daha da önemlisi, özel 
banka kredileriıne dönüşüne bu borçları 
yeniden erteleme imkânımız da büyük 
ölçüde ortadan kaldırılmıştır. 

Diğer yandan, NATO içerisinde ikin
ci büyük orduya sahip Türkiye, üstelik 
de kendi ihtiyaçlarının ötesinde NATO 
ihtiyaçları içim büyük yükümlülükler al
tına girerken, Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümetimce önerilen yardım tek
lifleri, Amerikan Kongresinde büyük 
kesintilere uğratılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Millî Sa
vunma Bakamının Plan ve Bütçe Komis-
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yonundalki sunuşunda, ek mektubun tas
dikinim geciktirilme nedeni olarak Yu-
.nanistan ile 7/10 oranı konusunun de
vamlı gündemde tutulması gerekçe ola
rak 'İteri sürülmektedir. Ek mektup im
zalandığına göre, ş'ilmıdi sormak istediği
miz soru şudur: 7/10 oranında Türkiye 
lehine bir değişiklik mi yapılmıştır, yok
sa böyle bir vaatte mli bulunulmuştur, 
yolksia askerî yardımlar 'istenen düzeye 
mi çıkartılmıştır? Neden çok açıktır; 
böylesi 'büyük dış borç yükü altına so
kulan bir ülkeden, günü gelir, borç ve
ren devletler siyasal ödün i sterler, işte 
olan budur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği giibi 
Yunanistan'la çeşitli alanlarda anlaşmaz
lıklarımız mevcuttur. Davas öncesinde 
Hükümetin dış konularda Meclise bil
gi vermesi isradfa istjenm'iş, hatta bu ko
nuda bir geneli görüşme açılması da ta
lep edilmiş olmasına rağmen, Hükümet
çe bilgi verilmekten kaçınıHmış, genel 
görüşme önergesi reddedilmiştir. O za
manlar da söylendiği gibi, siyasal alan
lardaki müzakerelerde karşı taraf önce 
siizin adım aümamjzı ister; siz adım ait-
tığıinızda, tartışmayı o noktadan başla
tarak kendi alanında avantajlı duruma 
geçer. Davos ve Brüksel doruklarının so
nuçlarımın, bu endişelerimizi doğrular 
nitelikte gelişmeler gösterdiğini üzülerek 
görüyoruz. Bunlardan birincisi, Ege Or
dusu ile ilgili gelişmelerdir. Yunanistan' 
in, Ege'de 3 bine yakın adamın Yunan 
analkarasının uzantısı olduğu iddiasın
dan vazgeçmemesi, 10 millik hava sa
hasında İsrarlı olması, adalardaki askerî 
yığınağı toaldırma'mıakta direnmesi kar
şısında, basında çıkan «Ege Ordusu Da
ğılıyor» şeklindeki haberler ve Ege'de 
askerî uçuşların durdurulması komulanın-
id'a Hükümetin açıkluma yapmamış ol

ması, bu konudaki endişelerimizi artır
maktadır. 

Bilindiği gifbii, Türkiye ile Yunanis
tan Ege'de hava sorumluluk sahası 1952 
yılında aralarında anlaşarak tespit et
mişlerdir. Yapılan amliaşıma uyarınca, 
Türk Hava Kuvvetleri 'ile Yunan Hava 
Kuvvetlerinin Egö'deki hava sahası so
rumluluk sınırı, Ege'nin ortasından Ku
zeyden Güneye uzanan hatla belirlen
miştir. Hava sahasını 10 mil olarak ilan 
eden Yunanistan'ın bu tavrı karşısında 
susmanın gelecekte, devletler hukukun
daki «Hava sahası, kara sahasının ve 
karasularımın genişlüğindedir» prensibin
den yararlanarıalk, karasularını da 12 
mile çıkarması için Önemli bir avantaj 
sağlayacağı unutulrmamalıdır. Yunan ha
va sahasını 10 mil olarak kabul ötmenin 
bir başka sakıncası 'ise, Ege hava saha
sının tamamını Yunanistan'a terk etmek 
anlamılna gelir k!i, bunun getireceği sa
kıncalar çok daha büyüktür, Bu tak
dirde, Batı Anadolu'yu siavunlmak için 
gerekli olan 70 - 80 millik güvenlik ala
nını da Yunanistan'a tertk etmelide karşı 
karşıya kalınmaktadır. Yapılması gere
ken, durdurulduğu ileri sürülen Ege 
uçuşları ve diğer askerî faaliyetlerin ye
niden başlatılması, 6 millik Yunan ka
rasularıma kadar yafclaşılmasıdır. 

Ege'de öngörülen yeni düzenlemeler 
ve Ege Ordusunun 'dağıtılması konusun
da alınan kararların Genelkurmayın bil
gisi içinde olup olmadığı konusunda da 
ciddî kuşkular vardır. Bu tür kararla
rın sivil otorite ile askerî otoritenin ül
kenin çıkarları doğrultusumda karşılıklı 
ve sağlıklı değerlendirmeler yapılarak 
alınmasında yarar olduğu unutulmama
lıdır. 

Yunanistan'la aramızdaki diğer bir 
sorun Kıbrıs sorunudur. Davos ve Brük-
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sel zirvelerimle alınan kararların, Kıb
rıs sorunu için de sağlıklı çözümleir ge
tirdiğimi ne yazık ki, göremiyoruz. Bir 
ABD yetkilisinin «Davos ruhu» diye ta
nımladığı Davos ve Brüksel zirveleri 
sonuçları için «ABD bu fırsatı kullanacak
tır» sözleri anlamlıdır. 

Yine, Kıbrıs'ta somut adımların atı
labilmesi içlin Türtk 'askerinin Adadan 
çekilmesi ön şartının gündeme getiril
mesi, Rauf Denktaş'ıh, «Biz, Türkiye ile 
ihtilafa düşmüş değiliz; ancak dışarıdan 
Türkiye'ye bir ibaskıı var sanırını» de
mesi; Maraş'm Rum yönetimine geri 
.verilmesinden söz edilmesi, yeni Kıbrıs 
Rum yönetim Başkanı 'Vesilu'nun uz
laşmaz tavrı, Davos zirvesinin getirdiği 
olumsuzluklardır. Şimdi, insanın aklına, 
«Sayın Başbakan kendisinin Nobel Ba-
ırış ödülüne aday gösterilmesi karşılığım
da mı bu ödünleri verdi» diye sorması 
geliyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son günlerde- Ege Ordusunun dağıtılma
sına paralel olarak, gündeme gelen teç-
hizatlanimış ve iyi yetişmiş bir (kısım 
aslkerî ıbirliklerimiizin Güneydoğuya inti
kal ettirilmeleri, Malatya, Diyarbakır, 
İncirlik laslkerî hava üslerindeki uçak sa
yılarının artırılmasıdır. Bu intikaller, Or-
taldoğu'dalki son ;gelişmieler ve özelikle 
İran biirllilklerinün Kerkük'e 100 kilometre 
kadar yaklaşması sonucu ortaya çıkan 
duruim nedeniyle, ulusal sınır güvenli-
ğimliz içlin zorunlu olabilir. Buna kimse
nin itirazı da olmaz. Ancak, lortaya çı-
Ikan söylenti'ler, bu düşüncenin! ötesinde, 
sınır ötesi özlemlerden kaynaklandığı 
nokltasındandır. Bunu doğru bulmuyo
ruz. insana yakışan barıştır. Atatürk'ün 
ulusal bağımsızlığa açık, sınır ötesi se-
lüvenlöre kapalı dünya görüşü, devletin 
temel tikesi olmaya devam etmelidir. 
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Tüırkiye'nıiin bu aışaımada, sınır ötesi as
kerî bir eyleminin doğrudan savaşa ka
tılmak anlamına geleceği açıktır. İran'ın 
'başarı sağlaması 'halinde, bu bölgede ye
ni dengelerin oluşabileceği endişesi el
bette önemlidir, ciddidir; ancak, ıbu Tür
kiye'yi sınır ötesi eylemlere, sonu gel
mez madaralara sürükleyebilecek boyut
lara varmamalııdır. Ulusal çıkarlarımızı, 
sınır ötelerinde korumaya girişirken 
teMfceye düşürmek içten değildir. Savaş, 
ancak ve yalnız, ulusal varlığımızı koru
tmak ve savunmak için haklı olabilir, 

Sayın mMetvekilleri, sözlerimizin ba
şında, çatışma kuşağından söz etmiştim. 
Çatışma kuşağı, dünyanın iki jeosltraitıejiik 
bölgesi 'arasında, komşu büyük devlet
lerin 'birbirleriyle çatışan çıkarları ve 
dolaylısıyla stratejik istekleri arasında 
sıkışıp kalmış, birbMeriyle mücadele ha
linde bulunan devletleri içeren, büyük 
ve önemli stratejik konumda bulunan 
coğrafî bölgeler olarak tanımlanmalıdır. 
Bu tanımliamaya göre, çatışma kuşakları 
Ortadoğu ve 'Güneydoğu Asya'dır. Do
ğu Akdeniz, bu çatışma kuşaklarından 
ilkine açılan kapıdır. Son yıllarda* Ak
deniz ve özelikle de Doğu Akdeniz'in 
stratejik önemi buradan kaynalkl'anmak-
tadır. Türkiye, coğrafî konumu ve NATO 
üyesi olması nedeniyle, Akdeniz'de güçlü 
bir Sovyet deniz kuvvetinin varlığına 
rağmen, Sovyetler'in Baitı Avrupa'nın 
güneyindeki yumuşak yanına yönelmek 
suretiyle, kuzeydeki diğer Sovyet kuv
vetleriyle koordineli olarak 'Batı Avru
pa'yı bir çifte kuşatma çemiberi İçine 
almasını önlemektedir. 

Diğer yandan, Ortadoğu'daki son ge
lişmeler, İran - Irak savaşı; Arap, İs
rail, Lübnan, Filistin, Kıbrıs sorunları, 
Doğu Akdeniz'e dış müdahaleleri davet 
edebilecek temel sorunlardır. 
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'BAŞKAN — Sayın Türkçakal, lüt-
fdn toparlayınız, süreniz doldu. 

İÖMBR TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın -Başkanım. 

Türkiye, Doğu Akideniz sorunlarında 
Ortadoğu, dengesinin tartışma götür
mez ıbir ögesıidir. Bu kısa değerlendir
me sonucumda, ABD Cumhuriyetçi Par
ti Newyork temsilcisi Josehp Diognar-
dis'in geçtiğimiz ay içerisinde New-
york'ta Türk - Yahudi İlişkilerini fcoinu 
alan konferanstan sonra yaptığı konuş
mada, «Türkler ile Yahudiler arasında 
köprü, Türkiye'nin ABD'dekü konumu
nu da güçlendirecektir. Türkiye ve İsrail, 
ortak • noktalara sahiptir. Türkiye ve İs
rail, ABD güvenliği için önemlidir. İna
nıyorum İki Türkiye, İsrail'in ulusal gü
venliği için de çok önemlidir. Türkiye, 
Müslüman lama laik bir ülke. Bu özeliği, 
İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkisi liçin çok 
büyük bir avantajdır» demesi, Doğu Ak-
ddriiz'in ve Amerika Birleşik 'Devletleri
nin bu bölgedeki çıkarlarının önemini 
vurgulamaktadır,! 

Yine aynı görüşlerle ABD Savunma 
Bakanlığınla ısunulan raporda, Akdeniz'de 
üs anlaşmaları yapabilecek ülkeler sıra-
'lanıırken, Türkiye'nin İsrail, Mısır ve Tu
nus'la birlikte en yüfcs;ek puanı aldığı, 
artık üs anlaşmalarının ev sahibi dev
letle değil, ev sahibi mejim veya hükü
metle yapılır hale geldiğinin belirtilmesi, 
Türkiye ille yürütülecek üs pazarlığında 
en önemi kozun, Türlkiye'nin ekonomik 
sorunları olduğunun vurgulanması ANAP 
İktidarının yapısını, iç politika ve eko
nominin uluısail savunmayla ne denli dç 
içe olduğunu sanırız kanıtlamaktadır. 
Ulusal bağımsızlık kavramı Özal iktida
rında yerini parasal bağımsızlığa terk et
miştir. 

Sayın milltetvelkülleri, tülm bu gelişme
lere paralel olarak Gorbaçov'un Yugos

lav paırlatoenltosunda yaptığı konuşma
da, Akdeniz'i dünyanın paltlaımaya ha
zır bölgelerlinıden biri şeklinde tanımla
ması, arkasından da üç maddelik bir Ak
deniz planım sunması tesadüfi değildir. 
Bu değerlendirme sonuçlarına göre, ya
pılması kararlaştırılan Türkiye - Mısır 
ortak askerî tatbikatlarını, ABD'nin Do
ğu Akdeniz politikaları doğrultusunda, 
dünyanın bu karmaşık böigesiindıe, Tür
kiye'yi ulusal çıkarlarına aykırı yeni 
yükümlülükler altına sokma anlamına ge
lecek olumsuz bir adım olarak görüyo
ruz, 

Sayın Başkan, sayın milldtvdkillerİ; 
dünya kapitalizminin en acımasız vur
gun alanı silah endüstrisidir. Tek ölçü 
daha fazla üretim, idaah fazla kazanç
tır. Yahudi, Müslüman, Katolik, Hıristi
yan, Arap ayrımı yapılmaz. Birinci 
Dünya Savaşında İngiliz Alman gençleri 
kanlı savaşlarda kıyasıya vuruşurken, Al
man Krupp Silah Fabrikalarının İsviçre 
üzerinden İngiltere'ye çelik levhaları! ve 
daha başka savaş malzemeleri sevk et
tiği unutulmamalıdır. Günümüzün ün
lü silah ıtücöarı Arap Adnan Kaşıkçı ile 
İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres'in 
ilişkileri ise çok tazedir. En korkunç vur
gun alanı olan, savaş iendüsîMsinin Tür
kiye'de kurulması tiç'in girişimlerin sür
dürüldüğü günümüzde yukarıda hatırlat
mayı yapttnıadan geçemedik... 

BAŞKAN — Sayın Türkçakal, süre
nizi aştınız eğör bütün o önünüzdeki 
notları okursanız daha 15 dakika size 
kâfi gelmeyecektir. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Konuşmamın Mr kısmını atlıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen atlayınız ve to
parlayınız. Zaten, aşağı yukarı mühim 
yerleri de söylediniz. 
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ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Sayın mlletvekileri, Ordunun kuruım-
salasmış hiyerarşik yapısını 'bozarak 
«Ben 'istediğim generali Genelkurmay 
Başkanlığına tayin ettim, bu bir sivil-
leşlmddir, sivilleşme devrimidir» diye 
üvümmeniin sivilleşmeyle. bir ilişkisinin 
olmadığını vurgulamak 'isteriz. Asıl so
run siyasa! otorite ile askerî otoritenin 
demokrasi anlayışına çağdaş yorum ge
tirebilme sorumudur. Tanzimattan bu ya
na süregelen ordu - aydın - halk çeliş
kisi 'ilk (kez Atatürk'ün önderliğinde ve
rilen Ulusal Kurtuluş Savaşında ortadan 
kaldırılabilrniiş, savaş sonrasında yine 
bu birlikteliğin Idevalm ettirilmesi sonu
cudur ki, çağdaş devrimler gerçekleştii-
riilebiılımüştir. 

Türk siyasal yaşamında Atatürk'ün 
askerler için yaratmış olduğu rol, de
mokrasiye ulaşmayı ve çağdaşlaşmayı 
sürdürmeyi kolaylaştırmıştır,; Atatürk, 
askerlerin ve sivillerim statüsünde, hükü
met ve toplulmda, askerlerin ve siville
rim roleri arasındaki kesim (farklılığı da 
oelrtöerek, askerleri ulusal toprakların fi
ziksel güvenliğini korumak önceliğine 
ek olarak, devrimci sürecin öncüleri ola
rak görmüş; askerlerden sivil otoriteye 
blaska yerine, devrimi südürmeleriıni bek-
lemlştir. Atatürk, askerlerin hüfcülmiet ve 
toplum ile iıEşkleriınJ Ibeliirldyen 'ilkeleri 
öylesine sağlam temellere oturtmuştur 
kü, İnönü'nün liderliğinde îkincli Dün
ya Savaşı sırasında ordunun yeniden 
devlet düzeni iiçerisinıde etkinlik kazan-
masılna karşın, askerler siyasal sürece 
müdahıalede bulunmamışlardır. Çok par
t i ! dernofcratifc ırejlme geçildikten sonra 
ordunun bu yapısından hızla uzaklaş
tığını ve slivl otoriteye doğrudan müda
hale dönemkinin başladığını görüyoruz. 

Burada, bunun nedenlerime girecek 
değiliz; ancak şu kadarını söyleyeyim iki, 

demokrasiye tehlikemin sadece kışladan-
değil, sağ siyasal iktidarlardan da kay
maklandığını görmemezliilkıten gelemeyiz, 
Ne olursa olsun, sivil otoriteye müda
halenin hiçbir hakli nedeni olamaz. Hat
ta savaş halli bile1. SHP olarak bizim çağ
daş demokrasi anlayışımız bunu gerek
tirmektedir. Atatürk'ün emparyalist güç
lerin desteğinde Yunanlının Polatlı'ya 
dayandığı bir zaman dillimi içerisinde, 
biraz yakında Ulusal Meclisi toplantıya 
çağırdığı unutulmamalıdır. 

Sayın mililetvekıileri, 1950'den bu ya
na askerim sivil otoriteye 3 kez ciddî mü
dahalede bulunduğu, bunlardan son diki
şinin dayanak noktası ©tarak 211 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Ya
sasının 35 inci maddesini gösterdikleri 
bilinmektedir. Oysa ki, anayasalarımız, 
egemenliğin kullamılımaısımım hiçbir su
rette belli bir kişiye, zümreeye veya orga
na bırakılamayacağı ve hiçbir kimsenin 
veya organın, kaynağını Anayasadan alma
yan bir devlet yetkisini kullanamayacağını 
öngörmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri
nin de, Türkiye Cumhuriyetini koru-

N mak ve fcolamak görevini, Anayasa sis
temli içersisinde yürütmek durumunda ol
duğu unutulmiaimalıdır, 

Kavram kargaşasına yol açan 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet 
Yasasının 35 inci tmaddesi, Anayasa 

çerçevesi içerisinde, yoruma meydan bı
rakmayacak şekilde yeniden düzemlen-
melidir. SHP Grubunun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine' sunduğu yasa öneri
sinin özündeki gerçek budur. Sivilleşme 
için atılan bu adıma diğer grupların da 
destek vereceğini umuyoruz. Yoksa si
villeşme, şeref kıtasının sivil kıyafetle 
selamlanması, (SHP şualarımdan alkışlar) 
toplumsal (muhalefetin doruk noktaya 
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ulaştığı şu günlerde, 12 Eylül öncesi
nin - hiçbirimiz tarafıınldan kabul edil
meyecek - kargaşa dönemkini silk silk ha
tırlatmak değildir. Türlkiye Cumhuriyeti 
için ideal olan, askerlerin devlet ve 
toptan ilişkileriniin, dliğer Batılı demok
rasilerde olduğu gibi olmasıdır. Türk 
demokrasisi, Türk askerî ve ıtiüm halikı
mız buna layıktır. Dünyadaki prestiji
miz diö buna bağlıidır, ulusa! güvenliği-
mıiziin güçlenmesi ide buna bağlıdır; ha
yalî «Nöbet Barış ödülü» adaylığına 
değil1. 

Sayın Başkan, sayın mileltvekileri..;. 

İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
15 Idalkilka oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, birkaç defa 
ikaz ettim... 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bitiriyor efendim; ha
klıyorum, bitiriyor. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;... 

ÎSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Belli !bir program var. Ne hakkı var 
buna?... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bakınız uzatıyorsunuz süreyi. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) 
— Acı olan sözün uzaması değildir. 
Acı olan, İktidar Partisinin milletvekil
lerinin ıburada bulunmamasıdır.) Milllet-
vekiıMeridizi toparlayınız... 

'BAŞKAN — Sayın Tünkçakal, lüt
fen sözünüzü ibütüriniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Ne yapacaksın mMetvekilini? İşi
ne ıbalk. • 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, 10 dakika geçti, hâlâ ko
nuşuyor. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — 
Böylesi ciddî 'bir konuda, eğer iktidar 
Partisi, mUletVekİllerinıi 'buraya getiremd-
yoraa, ayıp olan budur. 

BAŞKAN — Sayın Türkçakal, kar
şılıklı konuşmayın efendim, 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın ımiiiletvelkilleri; (insan
lığın barış gereksinimi, bugün, hiçbir za
mankinden daha az değildir. Toplumları 
yönetmiefc görevini yüklenmiş olan sorum
luların, sorunlarını, kuvvete başvurma
dan çözülmeyecek olgunluğa eriştikleri
ni ve dünyada itümı insanların barış içe
risinde yaşadığını görebilme umuduyla 
sözlerime son verirken^ Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesinin Silahlı Kuvvetleri
mize ve halkımıza mutluluk getirmesini 
diliyor, SHP Grubu ve şahsım adına en
gin saygılarımı sunuyorum; teşekkür edi
yorum. (SHP sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, ISayın Murat Söfcmenoğlu; •bu
yurunuz. (DYP sıralarından alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) — 
Sayın 'Başkam, sayın milletvekilleri; Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerindi açık
lamadan evvel, müsamahanıza sığınarak, 
Ticaret eski Bakanı Atıf İnan'la ilgili tah
kikat sırasında, şirkette sembolik hissesi 
olduğu için, konumu itibariyle, 'hassas 
olan bakanlığı yıpratmamak ve soruştur
manın selameti (için görevinden istifa eden 
Millî Savunma eski Bakanı Sayın Münir 
Blrsel'i rahmetle anıyor ve Yüce Heyetini
zi şabsım ve Doğru Yol Partisi Grubu 
adına saygıyla selamlıyorum. (DYP sıra
larından alkışlar, ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

Sayın Başkan, bu vatan için, iç ve dış 
düşmana karşı verdiği mücadelede canını 
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seve seve veren Silahlı kuvvetler men
suplarını, huzurlarınıza rahmetle anarak 
sözlerime başlamak istiyorum,. 

Sayın milletvekilleri, eski dünyaya 
yakın çevremize 'bir göz attığımız zaman, 
Türkiye'nin etrafında son derece kritik 
gelişmelerin ve enteresan olayların cere
yan etmekte olduğunu görüyoruz. İsrail, 
Suriye, Lübnan ve hiıl'hassa Filistinlilerle 
çatışmalarını sürdürüyor. Sovyet Sosyaliıs 
Cumhuriyetler Birliği Suriye'ye, Amerika 
Birleşik (Devletleri israil'e silah yağdırı
yor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye - Suri
ye sınırında Ibütün barış sever gayretle
rimize rağmen, teröristler ve ayrılıkçılar 
sızdırılmaya devam ediyor. 

Türk - Irak sınırı güvensiz bir böl
ge. Devlet otoritesi tam sağlanamadığın
dan, bazı sızmalar oluyor. Vatan toprak
larımıza yanlışlıkla bombalar düşüyor, 
rak'm 'bazı ayrılıkçı unsurları hudutları
mız içine sızmaya çalışıyor. 

îran - Irak Savaşı, gayesiz, hedefsiz, 
zalimane bir şekilde, insanlık için dahi 
zararı olacak bir vasatta devam etmekte
dir. Şehirler yakılıp yıkılıyor, insanlar ya
balanıyor; sekiz yıldan fazla bir süredir 
devam eden bu harpte, insan zayiatı 1 
milyon kişiyi aşmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, kuzeyimizde, 
Kafkas'larda, Karadeniz'de, Akdeniz'de 
-Karada, denizde, denizaltında ve havada-
Sovyetler kuvvetlenmeye devam ediyor. 
Sovyetler, yumuşama ve açıklık politika
sına s'özümona devam etmektedirler. Ka-
radenizMe, fur hattının geçirilmesi husu
sunda varılan anlaşmayı, her yönüyle bir 
iyi niyet hareketli olarak değerlendirmek
teyiz. 

Bulgaristan, soydaşlarımıza uyguladı
ğı politikasından henüz vaz geçmiş değil. 

Yunanistan'la Davos'ta varılan anlaş
ma, sıcak bir hava yarattı; fakat ortalıkta 
değil çiçek, henüz bir tomurcuk bile gö
zükmemektedir. 

Yakın çevremize (göz atıktan (sonra, 
meselenin özüne inince de jeopolitik ve 
stratejik "mevki itibariyle, Türkiye'nin 
karşı karşıya (bulunduğu problemler or
taya çıkmaktadır. 

'Muhterem mil'leUveklIleri, Türkiye 
.dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginlik
lerine Ihavi, Ortadoğu'da müstesna, stra
tejik ve jeopolitik coğrafî bölgeyi işgal 
ettiği yüksek malumlarınızdır. İşte 'bu du
rumu, Türkiye'yi, Ortadoğulyu menfaat 
alanlarında bulundurmak isteyen veya 
genişleme politikası izleyen devletlerin, 
gizli ve zaman zaman da alenî ortaya 
koydukları ve ıbtınunla bağlantılı iç teh
ditlerle karşı karşıya getirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Yunanistan' 
in Ege'deki tutum ve davranışları, ve de
vamlı çıkan 'ihtilaflar, Ihieran için mace
raya dönüşebilecek 'bir tehdit arz eder
ken; Yunanistan, aynı zamanda NATO 
ittifakı içindedir. O halde, buradan ge
lecek tehdidi (karşılayabilmek, NATO 
ittifakı içerisinde olmayacaktır. Bu teh
didin karşılanmasında, silahlı kuvvetle
rimizin, bu böllgefde tehdidi caydıracak 
veya vukuunda bunu imha edecek ted
bir ve tertipleri aldıklarına inanıyoruz. 
Ancak, (Davos ruhuyla, Cumhuriyet Hü
kümetinin (silahlı kuşetlerimizin bu cay
dırıcılık unsurumdan istif aide edip etme
diği anlaşılamamıştır. Korkarız ki, ge
rekli politikayı buna göre çizmemişiz-
dir, 

'Sayın milletvekilleri, Sayın Özal, Da-
vostan sonra Brüksel'e gütmeden, bir 
emirle Ege1deki uçuşları durdurmuş; son
ra da Dışişleri iBakaniannın başkanlığın
da toplanacak diplomat ve askerlerden 
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kurulu llcomütenin, Ege'de manevra ve 
uçuşları düzenlemesine razı olmuştur. 

!Bir diğer endişe verici Idurum da, 
Ege Ordusunun 'dağıtılması meselesinin 
Davas'tan sonra ortaya çıkiması Mi. Tür
kiye'de ordu kurmak, Türkiye'nin hü
kümranlık hakkıdır. Başkalarına boş gö-
ırünme'k için, hükümranlık hakkımızdan, 
savunma İhamımızdan vazgeçmemiz müm
kün değildir. Aksi, 'bu hakkımızdan fe
dakârlık olur; sonra nerede kalır bağım-
sızlığıımız? 

Malumlarınız olduğu veçhile, Ege Or
dusu, 1963t>e Rum'lar Kıbrıs^a oldubit
ti yaratıp, Türkiye'yi çaresiz bıraktıkları 
zaman düşünülmüştü. NATO'ya tahsis 
edilm'emilş kuvvetler ihdası için düşünül
müştü. Yunan GeneMuımayının uyku
larını kaçıracak (bir düzende, diğer or
duların bütlün yeteneklerine sahip (bir şe
kilde kurulan IBge Ordusundan, gerekti
ğinde adalara karşı (bir etkinlik sağlaya
cağı için, Yunanistan her zaman Ihuzur-
ısuzdur. İşte, Ege Ordusunun lağvedile-
ıdeği endişesi, Türk kamuoyuyla 'birlikte 
Genelkurmayımızı da endişelere sevk et
miştir. Genelkurmayın duyduğu endişe, 
Türkiye'de bugüne kadar hiç yapılmamış 
Ibir uygulamadan ileri gelmekteydi. Bu 
da Sayın Başbakanın, «Genelkurmayın 
devre dışı 'bırakıldığı» şeklinde yorumla
ra sdbep olan, Ibu çok önemli, güvenlik 
jesti olarak atılan ilk adımı, mümkün 
»olduğu kadar kendisine ait bir karar ola-
ra)k göstermek istemesinden olmuştur. 
Bunun üzerine ilk tepki olarak, Brüksel 
^görüşmeleri ve (bildirisi hakkında resmen 
hükümetten yazılı Ibillgi istenmesi günde-
ıme gelmiştir. Kıbrıs'tan asker çekilmesi 
için eğer taviz verilmişse, bunu da ka
bullenmek mümkün değildir. Bunu şid
detle Ikınıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, adaların silah
landırılması anlaşmalara aykırıdır. Ege 
Ordusunun kurulma'sında ise hiçbir sı
nırlama yoktur. (Eğer adaların silahlar
dan arındırılmasına karşı Ege Ordusu 
lağvedilirse, bundan Yunanistan kârlı çı
kar. Eğemde manevra ve uçuşların dur
durulması, güvenilmez Yunanistan'ın eli
ne, hükümranlık hakkı olarak kullana
bileceği (başka bir bahane verir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, Yunan 
karasuları üzerinde oluşan 6 millik hava 
sahası dışındaki alanları, uluslararası ha
valar olarak kabul eder. Buralarda iste
diği gibi uçuş yapabileceğini iddia ettiği 
ıgibi, Ibu uygulamayı da hep sürdürmüş
tür. Yunanistan'ın Ege'de hava sahasını 
10 mil olarak ilan ederek, uluslararası 
Ihavia sahasının Ibir kısmını millî hava 
«alhalsına katması, uluslararası hava sa
halarının daralmasına neden olacaktır ki, 
Ibu da (diğer devletlerin, özellikte Türk 
Hava 'Kuvvetleri uçaklarının Ege'deki 
uçuşlarının kısıtlanması demektir. Ayrıca 
10 ımillik hava sahasına rıza gösterme
nin, uzun vadede, Yunanistan karasula
rını 10 mil olarak kabul etmek anlamı
na geleceği hususu da hiçbir vakit göz
den kaçırılmamalıdır. 

Karasuları, devletin tanı egemenliği
me tabi, su sütunu ve üzerindeki hava 
sahası ile devletin ülkesinin bir parçası 
sayılır... Yunanistan'ın, Ege'de arazi il
hak etmesi anlamına (gelen bu durumu 
hiçbir cumhuriyet hükümeti kabul ede
mez. 

Sayın mille'üvekiller'i, Ege Denizinde-
imilden 6 mile yıllar evvel çıkaran; hu
kukî bir dayanağı! olmadığı halde hava 
sahasını 10 mil olarak seneler evvel ilan 
eden ve bunu ne pahasına olursa olsun 
Uygulama yönüne giden Yunanistan'a 
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Türkiye'nin (bu 'konuda vereceği hiçbir 
taviz yoktur. Mevcut anlaşmalara rağ
men ıEge adalarını silahlandıran, en bü
yük tehlike olarak yıllardır Türkiye'yi 
(gösterip 'NATO'ya olan taalbih.utle.rine 
rağmen silahlı kuvvetlerini Kuzey tehdi
dine göre değil, Ooğu'ya, Türkiye'ye kar
şı 'koşullandıran, ıgeril'imi zaman zaman 
da artırarak iki milleti sıcak 'hartbin üçi-
ne getiren bu komşu devlete verilecek bir 
ödünün kalmadığı aşikârdır. 

Sayın nıiilleıtvekilleri, Ege Deniziinde-
Iki adaların Batı Anadolu'ya, olan yakın-
lığı dikkate alınırisla, Yunanistan'ın bu 
adalarda her türlü muharip jdt uçağının 
harekâtına müsait meydanlar yaptığı da 
(göz (önünde (bulundurulduğunda, fBatı 
Anadolu'nun, ElgeMen yararlanmadan, 
hava savunmasının yapılmasının müm
kün olmadığı 'da ©örülür. 

Sayın milletvekilleri, ıBatı'dan gelecek 
Türkiyetye yönelik 'hava tehdidini, Yu
nanistan'ın 'Sorumluluğuna 'bırakan, 1974' 
'ten evvelki sistemi kalbul etmemiz müm-
kün değildir. Türk-Yunan dostluğunun 
'kurulması içlin Ibir ödün bahis 'konusu 
ise, sıra artık Yunanistan'a 'gelmiştir. 
Yunanistan'ın MATO'nun askerî örgütü-
Ine tekrar dönmesine imlkân veren Rjogers 
Planında öngörülen, Ege'deki sorumluluk 
sahasının yeniden tespiti konusu, dierhal 
ele alınarak âcil çözüme 'kavuşturulma
lıdır. 'Bunu iNATO'nun yetkililerinden 
Ibeklemek Türkiye'nin hakikidir. 

Türkiye ile Yunanistan'ın, ıgeçen yıl 
nasıl olup da bir savaşın eşiğine geldiği 
hâlâ tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş "da 
değildir. Türk 'kaynakları, «Yunanistan, 
araştırma yapılmaması hususunda Bern' 
de mutabakata vardığımız deniz kesimin
de araştırma yapacağını bize, Atina Bü
yükelçiliğimiz aracılığıyla hildirince, biz 
de aynı şeyi yapmaya karar verdik» di

yorlar. Yunan kaynakları ise, «Türkiye 
tartışmalı sularda arama yapmaya kalk
tı, ama bizim kararlı tutumumuzdan 
sonra vazgeçti» diyor. Olayın görünen 
tarafı ise şöyle ö'zetleneibilir : Türkiye 
araştırma (gemisinin Eıgetye çıkaracağını 
söylemiş, Başbakan, «Yunan gem;si çık
mazsa biz de çıkmayacağız» deyince ve 
Yunan ıgemisi de çıkmayınca sorun çö
zümlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, özellikle Yunanistan'dan ge
lebilecek tehdide karşı kendisini yıllar
dır hazırlamaktadır, il 963 yılbaşındaki 
çaresizlik acısını hâlâ içinde hissetaekte 
olan (komutanlar ıgörev Ibaşındadır. Batı' 
da doğabilecek bir zafiyetin, ne Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin konumuyla, ne de 
Türlk kamuoyu [genelinde asla hbş görül
meyeceği Ibilindı hâkimdir. İşte bu nok
tada Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi
lerini doğrudan illgilendirfen hayatî konu
larda, tamamen devre dışı. tutulması ka
nımızca hatalıdır. 

Sayın milletvekilleri, dışarıdan destek
lenen iç tahditler ise, malumunuz (oldu
ğu veçhile, igüneydioğüıda cereyan eden 
hadiselerdir. Bu hadiseler, yine takdir 
•ettiğiniz ,gi|bi, ileri teknolojik 'silahlarla 
depo haline selen 'Suriye'nin de deste
ğinde devam etmektedir. O halde, ben
zerî iç tehdidi caydıracak vukuunda sü
ratle imha edecek hir .güce sahip olma
lıyız. 

•Gerilla 'tipi harekâtın süratle netice-
Iendirilmesi, ıbu harekâtı karşılayacak 
özel eğitim görmüş ve özel teçhizatla 
»teçhiz edilmiş (birliklerle mümkündür. 
Ancak, Silahlı Kuvvetlerimizin ıbu kuv
veti iktisap etmesine karşın; hu harekâ
tın özelliklerinden olan, süratli haher al
ma, emin istihbarata dayanma ve sürat
le hareket etme ka'bil'iyetleriyle müm-
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Ikün'dÜr. Halen hardkâtın cereyan ettiği 
bölgelerde ulaşım tokanı kıttır. Silahlı 
Kuvvetlerimizi özellikleri 'itibariyle en 
üst vasfa dalhi getirsek, hardkâltın gereği 
oîan bir yerden Ibir yere kaydırma ve 
'süratle müdahale, ancak ul'aşım imkân-
llarıyla mümkündür ve (buralarda çok iyi 
istihbarat gereklidir. 

'Sayın mülletivekilleri ,'dalha önce ide bu 
kürsüden arz etmiştim; istihbarat için 
lüzumlu haberleri, ıbiz, ihbar sisteminle 
dayandırdığımız zaman, buradan doğru 
(bilgi ve doğru istilbibarait almamız müm
kün değildir. Zira, burada yaşayan İn
sanlarımızın aile yapısı, .sosyal yapısı; 
idaima -bu ihlbar sistemini birbirinin aley
hine küianalbilecek türdendir. Bu sıkın-
ıtılar, 'orada yaşayan vatandaşlarımızın 
vatanperverliklerinin veya millî duygula
rının zayıflıklarından gelmemektedir; 
.karşı tarafın tehdidine maruz kaldıkla
rından, yani devlet güçleri olmadığı za
man, onlarla karşı karşıya kaldıkların
dan gelmelktediır. Ayrıca, (bazı kötü ni
yetlilerin, insanilik dışı muamelelerine 
maruz 'kaldıklarından, yani devlet kbr-
Iküsu yaratanlar yüzünden, korku içinde 
»olduklarından, konuşmamayı tercih eden
ler de bulunmaktadır. İşlte 'bu şartlar içe
risinde istihbarata dayanarak, orada ha-
rdkât için lüzumlu ıbir istihbaratı kullan
mak mümkün değildir. Biz, dah'a önce 
burada yaptığımız konuşmalarda olduğu 
gibi, ıtdkliflerilmizji yineliyoruz: Öncelik
le burada haberleri çok iyi değerlendire-ı 
bilecdk ıbir istihbarat teşkilatı ve bu is
tihbarat 'teşkilatının elide ettiği istihbarat
ları, ilgili (yerlere ulaştıracak çok tekno
lojik bir irtibat sistemi kurulmalıdır. Bu 
suretle, bu ihbar sistemine çök az kıymet 
tvererdk, esas bu yolldan istihbarat elde 
ederek, biriliklerimizin (harekâtına yardım
cı olunmalıdır. 
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Sayın ım'illetrvekJMerİ, münhasıran bu 
'tür hardkâtlarda Ikul'lanabllecek bir ıgüce 
sahip olrnak; devletimize, yani Millî 
'Savunma Bakanlığı Bütçesine oldukça 
Myük Ibir yük geçtirir. Türk Silahlı kuv
vetlerimizin hem NATO içerisindeki so
rumlulukları ve görevleri dolayısıyla; bi
linen NlATO standartları içerisinde ol
masını gerektirir ve hem de millî savun
mamız için lüzumlu güce sahip olması
nı gerektirir, öyleyse, millî imkânları
mız, münhasıran NATO sorumlulukları
nı yerine ıge'türdbilecek şekilde ayarlama
lıdır. Sorumluluklarını yerine getirmede 
de, pek İde kaikrsı olmayacak muhtemel 
Ibirtakrm hardketleri önleyebilmek için, 
mutlaka güç yapısında birtakım özellik
lere ihtiyaç vardır. 

'Bu bölgelerde cereyan eden hadise
ler için özel teçhizaıtlı, özel eğitimli »birlik
lerin. kullanılması hangi safhadadır; bile
miyoruz. Güney doğu'da, cereyan ©den 
hadiselerin «sonuna yaklaştığımıza inan
mak istiyoruz. Zira, yanı başında cere
yan eden sıcak savaşın, Türkiye'de baş
ka bir tdhdit unsuru getirmemesi bakı
mından da, mutlaka bunun yerine geti
rilmesinin gereğine inanmaktayız. 

lSiiah,lı Kuvvetlerimizin ateş ıgücü, 
harekât, sürat ve manevra kabiliyetine 
sahip kılınmasının, gerilla savaşında ba~ 
sarıya ulaşması yönündien hayatî önem 
Itaşıdıığını, bir kere dah'a huzurlarınızda 
Vurgulamak İstiyorum. Devamlı gelişen 
olaylar, yeni bazı ihtiyaçları gündeme 
getirmiş bulunmaktadır. Silahlı Kuvvet
lerimizin daha etkin (güç ve imkânlara 
kavuşturulması gereğini tekrarlıyorum. 

'Sayın milletjve'killeri, millî birlik ve 
bütünlüğümüzü bozan hadiselerde, hain
lerin kurşunu ile şehit düşen sivil asker 
t!Üm Igüvenlik kuvvetleri mensuplarını 
huzurunuzda rahmetle anıyorum. Olay 
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çıkan yerlerde huzur ve güvenin tekrar 
sağlanması 'için çalışan ve hainlerin ta
kibi, yaikalanması için üstün .gayret sarf 
eden şanlı Ordumuza ve onun mensup-
larına şükranlarımı sunuyorum. Ancak, 
Iburad'a bir konuyu da ifade ötmeden ge
çemeyeceğim; (beş senelik iktidarınız za-
manırida, bu olaylarda ölen 470 adet, 
Türk Silaihilı Kuvvetlerine mensup insan 
cardır; işte ıburadan .aldığınız önlemlerin 
Eksikliğini 'ifade etmeye çalıştım. 

Sayın miTle'tJvekilleri, Iran - Irak Sa-
tvaşının uzaması, insanlık açısından acı 
sonuçlar doğurmaktadır. Ne var ki, iki 
sınır (komşumuz arasındaki çatışma, mil
lî çıkarlarımızı yakından ilgilendiren *bir 
aşamaya ulaşmıştır. Geçenlerde bu kür
süden İfade ettiğim gibi, eğer sınırlar 
yeniden yenilenmeye kalkılırsa, o zaman 
Türkiye'nin söz ıhalkkı olduğunun da 
unutulmaması gerektiğini, altını çizerek 
tekrarlıyoruz. Ancak, Ortadoğu Savaşın
da taraf olmak, Türkiye'nin, dünya den
gelerine koyabileceği (büyük siyasal ağır
lığın yok olmasına selbep olur. Türkiye' 
nin, her türlü tahrikten uzak, savaş dı
şında kalması, cumhuriyetimizin gelenek
sel tutumudur. 

Sayın milldtvekilleri, Kerkük'e müda
hale, bu aşamada, bu geleneklerimize 
terstir; ama, Türkiye'nin teyakkuz için
de olmasına da engel değildir. 

Muhterem milletvekilleri, Hakkâri 
üzerinden gelip, Halbur Kapısı civarını 
ıbamlbal'ayan ve tekrar aynı güzergâhtan 
dönen uçakların yaptıkları 'bomba taar
ruzunu, devletler .hukukuna göre, anla
yışla karşılamak mümkün olmadığı gibi, 
iyi niyet olarak da telakki etmek müm
kün değildir, iyi ve doist komşuluk iliş
kileri içinde mütalaa etmek ise imkân
sızdır. Yaklaşık 300 kilometrelik hava sa
hasından gelip, sınır kapımızı bbmhala-
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yıp, aynı yoldan (dönmelerini farketme-
mek şaşırtıcıdır. Niçin misilleme yapıl
mamıştır; o da muammadır. Aynı şekil
de Irak'ın da daha evvel Azerbeycan'ı 
bombalamak için, Türk hava sahasından 
geçerek, aynı eyleme kalkması ve Tür
kiye'nin Ibüna sessiz kalması, birtakım 
hadiselerin olması için çalışılıyor izle-
ni'mini vermektedir. 

Sayın milletvekilleri, hele Sayın Ba
kanın, £>u !kıürsü!den, İran - Irak Sava
şıyla 'irtibatlı olarak, her iki tarafın as
kerî uçaklarının zaman zaman hava sa
hamızı ihlal olaylarının vuku (bulmasını, 
normal bir hadise gibi ifade buyurma
ları, Cumhuriyet adına, bizleri şaşırt
mıştır. Neyse ki, 24 Marttaki sınır bom
balanmasını, bugüne kadar olanlardan 
farklılıklar gösteren ibir olay olarak ni
telenmesi /ve halva sahamızın kasıtlı ih
lali olarak görülmesi, yenilerine mani 
olur düşüncesindeyiz. 

!Bu arada, Türkiye'nin ibir notam 
yayınlayarak, sivil uçuş koridorlarının 
bulunmadığı güneydoğu hava sahamızı, 
tehlikeli hava sahası ilan ederek, Türk 
savaş uçaklarının ıbu bölgede devriye 
uçuştan yapacağını, İran ve Irak uçak
larının bölgeye girmesi halinde, kesinlik
le ateş açılacağını bildirerek iran ve Irak'ı 
'bir kere daha resmen uyarmasını, uzun 
müddettir beklenen ve Türkiye'ye yakı
şır 'bir davranış olarak addediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Iran uçağı, Ha
lbur Köprüsünü hedef almıştır ve taarru
zun amacının, Türkiye ile Irak ve kör
fez ülkeleri arasındaki ulaşımı kesmek 
olduğu .açıktır. Atılan bombaların, kas
ten, Türk (topraklarındaki b'ir hedefe yö
neltildiği de aşikârdır; bunun aksini dü
şünmek ise, sadece diplomatik ibir dü
şüncedir. Haiva ihlalleri, önemli siyasî 
sonuçlara yol açar. Irak ve Iran uçakla-
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rının kasitlı (bombalamalarının, nasıl bir 
'Sonuç 'doğuracağı da yüksek malumları
nızdır. 

Sayın .milletvekilleri, bazı ülkeler, 
iran'ın (gidişine dür demek istedikleri 
halde, kendilerinin yerine, lbaşka ülke
leri vasıta etmek (istemektedirler. Bir za-
aıf, bizi savaşın içine sokabilir. Bunlar, 
Türkiye'nin haklarının savunucusu gibi 
görünseler de, hakikatte değillerdir, öy
le »olsalardı, şimdiye kadar, Kuzey Kıb
rıs Tüflk Cumhuriyetinin meşru hakları
nı tanımakta gecikmezlerdi; içeride ce
reyan öden olaylarda, daha loibje'ktif olur
lardı. Kendilerince yeniden Lozan yaz
ma hevesine girmezler, Lozan'da olma
yan, ama kendilerince azınlılk addettik
lerinden bahsederek", hassas konuların 
kabuklarını kaşrmazlardı. 

Türkiye'nin, millî çıkarlarında çok 
duyarlı olması gerekir, dikkatli olması 
gerekir; hırs denizlinde Iböğulmaması ik
tiza eder. 

Sayın millötjvekillıeri, »bölgede, hava 
'sahasını kontrol1 amacıyla iki adet ra-
dar vardır. Bölgenin arazi bakımından 
engebeli oluşunun, alçak irtifadan uçan 
uçakları tespitte 'bir radar zafiyeti ola
rak (görülmesi 'ise, bizi, ister istemez, şüp
helere sevk etmektedir. Böyle bir maze
reti kabul etmek'imkânsızdır. Basiretsiz
liği, ihmalkârlığı düşünmek dahi istemi
yoruz. Türkiye'nin menfaatleri, sulh za
manı tedbirlere «bırakılmaması gerekir. 
Çok yakınımızda harp var. ihlaller ise 
artmaktadır. Onun için, güvenliğimizi 
harp şartlarına (göre olan savunma ted
birleriyle korumamız gereğine inanmak
tayız, 

Sayın milletvekilleri, havadan gelecek 
tehditlere karşı, Türkiye'nin savunmasını 
güçlendirmek içlin düşünülen iki proje 
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üzerindeki çalışmalara gelince: Bunun 
yavaş yürüdüğü kanaatindeyiz. Hüküme
tin ekonomideki çarpık tablosunun bir 
igereği olarak, finans zorluklarından ge
cikme söz konusudur. Belki de teknolo
ji tercihinde tereddüt vardır. Alçak İrti
fa Hava Savunma Sistemi 'Projesi sabit, 
ve hareketli hedeflerin, alçak irtifa hava 
tehditlerine karşı koruyacak sistem ve 
füzelerin yurt içinde üretilmesi düşünül
mektedir; ama yukarıda ifade etmeye 
çalıştığım ıgiıbi, finans sorunu gecikme 
yaratmaktadır. Hani, Savunma Sanayii 
Fonundaki imkânlar; Ibu niye aklımıza 
gelmemektedir?' 

Sayın m illet vekilleri, Seyyar Radar 
Kompleksi Projesi olan ikinci proje ni
ye ihale edilmedi? IBu ihtiyaç bugün çık
madı ya. Teklif safhasında olsa da, pro
jeler ne hikmetse yavaş yürümektedir. 
Sivil ve askerî sahada en büyük ihtiyaç 
olan, meşhur radar ihalesini Hükümetin 
durdurması, yeni ihtiyaçlar belirdi diye
rek, kazanılan ihaleler üzerindeki Avru-
pa-Amerika çekişmesine mağlup olduğu 
zihinlerdedir. Bir senedir yenisini de iha
leye çıkaramamıştır. Radar meselesi ha
fife alınacak <bir konu değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyetinin güvenliğinin, toprak bütünlü
ğünün ve millî çıkarlarının korunması, 
dış siyasetimizin yürütülmesi, Büyük Ata
türk'ün çok veciz (bir şekilde belirttiği 
«Yurtta Sulh Cihanda Sulh» arzu ve 
inancı istikametinde olması gerekir. 

IBbeidî Türk Vatanı ve Milletinin bü
tünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin var
lığına karşı yönelecek her tehdit, yurt 
savunmasıyla göreVli olan Türk Silahlı 
(Kuvvetlerince caydırılır veya karşılanır. 
Millî güvenliğin sağlanmasından ve Si
lahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına ha-
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zırlanmasından Türkiye Büyük Millet 
Meclîsine karşı sorumlu olan -hükümet, 
acalba ıbu (görevi tam olarak yerine (geti
riyor mu? Bütçe müzakerelerinden ya
rarlanıp, 'bu konudaki [görüşmelerimizi 
ifadeye çalışacağım : 
* /Türkiye'nin millî güvenliğini, her tür
lü ilhtilmaîîer karşısında ve uluslararası 
diplomatik dengeler içinde millî gayret 
ve imkânlarla ve temin edeceğimiz dış 
İdestekler yardımıyla sağlamamız gerek-
mekteıdir.i 

Dış yaradım ve kredi : Millî savunma 
liihtryaçlarımızın tamamen dış desteklere 
dayandırılmasını asla tasvip etmediğimiz 
gilbi, dış yardımları (tamamen reddeden 
Ibir yalnızlık zihniyetine de asla katıl
mıyoruz. 

İMiliî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
hazırlanmasında, ülkemizin içinde fou-
luriduğu ekonomik şartlar ve malî ola
naklar, kalkınma planları, istraftej'ik he-
deif ıplanları, yurt içi ve yurt dışı fiyat 
analizleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Türkiye'de millî güvenlik ve millî sa-
/vunma konuları ıbirer tatbu değildir. Bu 
konuları 'bilto'sel olarak araştıran, tar
tışma olanakları sağlayan, yayınlar ya
pan özel kuruluşlar kurulmasını 'istiyo
ruz; Siyasî vie Stratejik E'tüd Enstitüleri 
ıgilbi. ı(DYIP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

IBugün, strateji yalnız askerî olmak
tan çıkmıştır; strateji ekonomiktir, stra
teji sosyaldir. Türkiyen'in, ekonomik ba
kımdan, millî konsensüs bakımından, 
sosyal ıbünye bakımından, Ordusu kuv
vetli İken dostu çoktur. Onun için, bütün 
Ibu dengelerin (bozulduğu anlara dikkat 
etmemiz gerektiğinin de altını çiziyorum. 

Hükümetin, tamamen ulusal mahi
yet taşıyan savunma politikamızın, her 
yönüyle Türkiye Büyük Millet Meclisine 

en geniş ölçüde 'bilgi aktarımına hazır 
oîduğunu ıbeyan ötmesine rağmen, bu 
ıgörıevi yerine getirmekten devamlı ola
rak kaçındığını da 'belirtmek istiyorum. 
Hükümet, halkımızı, askerî makamların 
Iharekât tarzları ve düşünceleri, vuku bu
lan olaylar, ıbüyük adetli ölümler, kaza
lar, yapılan (büyük intikallerle ilgili ola
rak aydınlatmak göreviyle yükümlüdür; 
Hükümetin bu yükümlülüğünü yerine ge
tirdiğini açıkkallplilikle söyleyemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, sanayî ve askerî 
•ilişkiler, daima siyasetçilerin kontrol ve 
gözetimi altında olmalı ve sağlıklı bir 
şekilde gelişmelidir. Türkiye'nin ibütün 
dış politika ve savunma problemlerini 
NATO içinde Çözmeye çalışmak, savun
ma silah <ve ihtiyaçlarının tamamen kar
şılanmasında, tek kaynağa dayandırılma
sının ihatalı olduğunu tekrarlamak istiyo
rum. Türkiye'nin millî problemleri var
dır; bunları çözümlemek de millî güce 
düşer, 

Sayın milletvekilleri, (biz Türkler için, 
-barış ve hürriyet hayatî önem taşır. NA
TO ittifakı, 40 yıldır barışın korunmasın
da üzerine düşen görevi başarıyla ta
mamlamış, uzun (ömürlü bir ittifaktır. 
Atlantik 'İttifakının, (güvenliğin en büyük 
teminatı olduğu ,ve (böyle olması gerek
liğine inanıyor, IDoğru Yol Partisi olarak 
NATO ittifakına sadık olmaya ve ona 
güvenmeye ve onu desteklemeye devam 
edeceğimizi ifade ediyorum. 

İttifakın iki temel ilkesi olarak, «sa
vunma» ve «görüşmeyi» görüyoruz. Do-
ğu-iBa'tı anlaşmazlıklarının en büyük 
önem taşıyan (hususlarının, siyasî, ideolo
jik ve yapısal olan anlaşmazlıklar oldu
ğunu da biliyoruz. 

Sovyet Komünizmi, genellikle yolla
rını şaşırmış 'bazı kişiler için bile artık 
cazibesini kaybetmiştir. Bugün ©ati it-
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ıtifakının başlıca eödi§eisi, Atlantik'ten; 
Akdeniz'e ive huzursuzluk merkezi Orta-
dloğüya ikaldar uzaması geniş bir noktada 
güney ve bilhassa Güneydoğu kanat üze-
rinSde toplanmaktadır. 

NATO'da yeni bir durum değerlendi
rilmesi yapılmasına ihtiyaç vardır. NA
TO ülkeleri arasında tehdit algılamala
rında farklılık görülmüştür. Amerika Bir
leşik Devletlerinin liderliğine ve bazı 
'NATO ülkelerine güven sarsılmıştır. >NA-
TO'nun savunıması için alacağı tedbirler 
vie Ibenimseyeceği doktrinler hakkında 
(farklı yaklaşımlar ve öneriler 'ortaya atıl
mıştır. Taktik nükleer «ilahların moder
nizasyonu tartışma konuşuldun 

Sovyetlerle acil ve anlamlı olarak 
nükleer ve konvansiyonel silalh alanların
da görüşmelere girişilmesine ihtiyaç var
dır. 

Kimyasal silahların, bütün dünyada 
yasaklanmasını destekliyoruz. 

Türkiye'nin, NATO sorumluluk ala
nı dışında da komşuları mevcuttur. Bu 
Ihusus da ıgöz önünde bulundurulmalıdır. 
Son zamanlarda, Türkiye'nin Doğu böl
gesine karşı >bir saldırı halinde, ittifakın 
harekete geçmeyeceği yolundaki 'beyan
lardan Türk Milleti rahatsızlık duymuş
tur. En önemli (olarak, yeni bir tehdit 
şekli belirmiştir. ıBu tehdit, hudutlarımı
zın Ötesinden desteklenip, ülke içinde 
ıterör, anarşi ve /bölücülük olarak belir
lenen üstü örtülü bir hareket şeklidir. 
NATO, bu tehdidin önlenmesi için, mil
letlerarası alanda ilgisini göstermelidir. 
'Hürriyetlerimizin, maddî ve manevî de
ğerlerimizin korunmaya ve ülkemizin is
tikrara ve kalkınmaya ihtiyacı vardır. 

'İkinci Dünya Harbini hatırlayan ne
sil için savunmanın gerekliliği doğal bir 
şeydir. Tehdidin kaynağı ve niteliği de 

(belIMir. Yeni yetişen nesillere de değer
lerimizi ve savunmayı çok iyi bir suret
te anlatıp, öğretmeliyiz. Başlayan bu ye
ni dönemde, günün en önemli sorunu, 
NATO'nun ittifak politikası ve benim
seyeceği yeni stratejileri Türk Millî po
litikası ve hedeflerine hadim kılmaktır. 

NATO'nun (bütünlüğü korunmalıdır. 
Atlantik'ten Ural'lara kadar, konvansiyo-
nel silahların denetlenmesi, (görüşmelerde 
ele alınmalıdır. Caydırma stratejisinin 
niteliğinin değişmeyeceği düşüncesini ta
şıyoruz. NATOlyu ve bilhassa Amerika 
Birleşik Devletlerini en büyük müttefi-
gimiz olarak kabuıl edip, onun taahhüt
lerine inanıyorsak da, Amerika zihniye
tindeki eğilimler karşısında da uyanık 
hazırlıklı bulunmamız lazım geldiğini 
düşünmekteyiz, 

Sovyetler Birliğinde, Doğu ile Batı 
arasında daha köklü bir güven sağlama 
imkânını yaratan açıklık ve yeniden ya
pılaşma ve demokratikleşme hareketini 
olumlu karşılamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, Akdeniz, bir 
tansiyonlar, gerginlikler ve ihtilaflar böl
gesi haline getirilmiştir. Bunun çeşitli 
faktörleri vardır. En önemli faktörlerden 
bir tanesi, Kuzey Atlantik İttifakının se
neler boyu, münhasıran Orta Avrupa'ya 
ağırlık vermiş bulunması ve burayı bir 
nevi tehdit unsuru ve sahası olarak gö
rüp, kanatları büyük ölçüde ihmal etmiş 
Ibulunmasıdır. NATO başkumandanları 
da, zaman zaman, kendi savunmaların -
daki en zayıf bölgenin kanatlar bölgesi 
olduğunu ifade demişler ve bu hususun 
altını çizmişlerdir. Bunun neticesi ola
rak Akdeniz bir nevi gerginlikleri davet 
öden bir Ibölge haline dönüşmek istidatı-
nı göstermektedir. 

(Sayın milletvekilleri, Türkiye bu du
ruma bigâne kalamaz; çünkü, kendi sa-
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Yunmasını tehdit öden bir unsurdur. Or
tadoğu, silah konsantrasyonu bakımın
dan gözardı edilemeyecek bir yığınak 
haline gelmiştir. Güneyimizde, Hatay ha
yaliyle yaşayan Suriye'de 15 ım'ilyar do
larlık (bir silah yatırımı vardır. Yıllık 
masrafı 4 milyar dolandır. Bu, ıbizim büt
çemizde, savunmamız içlin ayırdı
ğımız anik'tarın iki katına yakın bir meb
lağdır. 900'ün üstünde ıMlĞ-29 dahil ol
mak üzere uçaklar ki, bu rakamlar da 
muayyen rakamların iki mislidir. Başka 
yörelerde de aynı şekilde 'silâhlanma ya
rışı vatfdır. ıBu icbarla, Türkiye'nin mil
lî savunmasını düşünürken, sadece Kuzey 
Atlantik İttifakı içerisindeki mükellefi
yetimiz çerçevesinde kalmamız .gerektiği
ni tekrarlıyorum. 

Sayın mille'üvekileri, Türkiye, her şart 
altında silahsızlanmayı desteklediği gibi, 
silahların kontrolü konusunda da gere
ken çabayı göstermelidir. 

'NlATOiya üye ülkelerin silah ve teç
hizatının imalinde, biri bizler ile işbir-
l'iği yapma ihJüiyaeınd'adır. Silah maliyet
leri her geçen gün biraz daha artarken, 
teknoloji de her ıgün biraz daha komp
like hale gelmektedir. Silah ve teçhiza
tın birim fiyattım düşürmeye, araştırma 
ve geliştirme masraflarını azaltmaya ih
tiyaç .vardır. Bu da ancak, silah ve teç
hizatın imalinde NATO içinde işbirliği 
yapmakla mümkün olacaktır. 

Sayın mMetvekilleri, Türk Silahlı Kuv
vetlerini NIATO standardı düzeyine çı-
karaöak şekilde modern ize etmek için sa
vunma 'Sanayiine ihtiyaç vardır. Yurt içi 
üretimde, çeşitli dış ülkelerle ortak ya
tırımlara öncelik tanımak gerekir. Böyle
ce Türk Silahlı Kuvveleri, mümkün ol
duğu kadar dışa bağımlı olmaktan kur
tarılmalıdır. Gerek duyulan mühimma

tın büyük bir kısmı -füzeler hariç- yurt 
içinde yapılmaktadır. 

Sayın Özal yönetümi, yatırım yerine 
kredi ıbutaıaya ağırlık veren bir tutum 
^değişikliği içine girdi. Kredi almak cihet
teki yatırım yapmakDan daha kolaydır. 
Türkiye, savunma sanayiinde yatırım yap
maktan çok, kredi bulmaya ağırlık veren 
Ibir poMkia izlemeye başlamıştır. 10 yıllık 
uzun vadeyi kapsayan savunma sanayii 
projelerinin birden itanı ve bunlara 'büyük 
Ibir duş ve iç tehacüm olması, hüküme
tin bunların hiçbirisini olumlu 'bir so
nuca bağlamayıp sürüncemede bırakma-
sı, dış ve iç< piyasada ıbüyük bir sükûtu 
hayal uyandırmıştır. Türkiye'nin gerçek 
amaçları konusunda ciddî kuşku ve kay
gıların uyanmasına sebep olmuştur. Tür
kiye, son yıllarda savunma sanayii ala
nında somut hiçbir karar alamamıştır. 
Türkiye.acaba bü tutumuyla, fiyat kır
mayı mı amaçlıyor, rekabet ortamı mı 
yaratıyor, siyasî ıbir koz olarak mı kul
lanmak istiyor? 

'Savunma sanayiinde henüz hiçbir 
proje .gerçekleşme aşamasına gelememiş
tir. ıBu durum böyle devam ederse, Tür
kiye kendi savunma sanayiini kurma he
definde inandırıcılığını kaybedebilir. 

Sayın milletvekilleri1, savunma sana* 
yünde tartışılan konulardan birisi de, 
«Amerika Birleşik Devletleri mi, Avru
pa mı?» konusudur. Türkiye, ileride AET' 
ye girmek istiyor, rekabet yaratma ihti
yacı var. Ekonomik kâr anlayışı, teknik 
kaygılarla çarpışması yanında hükümet
te siyasî kaygılar daha çok rol oyna
maktadır. Türkiye, savunmasında ne ka
dar bağımsız olursa, "NATO açı'sından o 
kadar iyi olur kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvetle
rimizin müessir silah ve sistemlere sahip 

— 305 — 



T. B. M. M. B : 52 

olabilmesi için, gelişmiş teknolojilerin 
Ibenirrisenmesi ve alınması gereklidir. Sa
nayi toplumu haline ıgelmemiş ülkelerin 
savunma sanayileri ve üretimleri küçük 
olup; sahip oldukları ıtemel teknolojileri 
ve araş'tıfm'a-ıgeliştirme faaliyetlerini de 
kısıtlamaktadır. İhtiyaç olan büyük mik
tardaki personeli kim eğitim yaptıracak
tır ve çalıştıracaktır? Bu ülkeler, büyük 
ve tekamül etmiş silah üretim projeleri
nin ortak üretimine nasıl katılacaklardır? 
(Kaynakların ekseriyetle kifayet etmemesi, 
onların pahalı üretim malzeme ve ekip
manı olmalarına da engel olur. Öz fizi-
'bil'ite etütlerinin yapılması için de bazı 
engeller mevcuttur; fakat, ortaya konu
lacak bütün projelerde mutlaka ib ir fizi-
ıbilite etüdünün yapılması, projelerin tam 
Ib'ir tarifleri hin yapılması, araştırma ve 
igeliştirme yapılması, denenmesi ve son 
olarak da seri imalata geçilmesi lazım
dır. İlerlemiş olan ülkelerden, savunma 
endüstrisi projelerinin alınmasına büyük 
önem vermek gereğine de inanıyoruz. 

Sayın milletvekillileri, Savunma Sana
yii 'Fonu, stratejik bağımsızlığımız için 
atılan çok büyük ve önemli bir adım
dır, Ancak, ileride ortaya çıkabilecek 
bazı haklı veya haksız mahzurları or
tadan kaldıınmak için, Sayıştay vizesi alın
masa da, fonun kullanımından sonra mut
laka Sayıştay ve Tüırfcliye Büyük Millet 
Meclisi denetimime uyuilımasrnda yarar 
gördüğümüzü, hir 'kere daha altını çizerek 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekillim, Türkiye Cum
huriyeti 'taraflından üretilecek F-16 savaş 
uçakları projesimde ortaya çıkan sorunlar 
ise hizi endişelendirm'ökıtedk. Giderek bü
yüyen sorunlar ciddiyet kespetmektedir. 
Türkiye'nin kurallarına ve menfaiatlarıoa 
göre işleyen bir tesis olmadığı nasıl olu
yor da yani fark edilebiliniyor? Bizi asıl 
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rahatsız eden, F-16 üretimindeki yavaş
lama ve verilen, rakamlara göre, bu dö
nemde fabrikadan çılkması gereken uçak 
sayışımın ancak yarısının gerçekleşmösiidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye anlaş
maya göre yapacağı 70 milyon dolarlık 
takviyeyi, o günkü Türk Lirası kurundan 
ve Türk Lirası olarak yapıyor. O dönem
deki 450 liralık dolar, bugün 1 250 lira 
olunca, hatta 1 300 lira civarında seyre
dince, Türkiye'nin katkısı da üç misli 
oranında düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhu
riyeti anilıaşmayı yaparken, enflasyonun 
hiçbir zaman Batı düzeyine inmeyeceğini 
bilmiyor muydu? Türkiye, kendi lehinde 
gerekli koruma maddesi koymadan bu 
projeyi nasıl (imzalamıştır? Bu saatten son
ra ımenfaaifclaomıza göre işleyen bir teslis 
için yeni araştırma ve çalışma yapılması 
şaşırtıcıdır. Şimdi huzurlarınızda soruyo
rum : F-16 projesindeki dosyalarda önem
li eksiklikler ve hesaplarda büyük hoşluk
lar olduğu ne zaman fark edilmiştir? Yu
karıda izah ettiğim sebeplerden dolayı 160 
adet uçaktan sonra bu tesisiim kapanacağı 
daha evvel 'bilinmiyor muydu? AnUaışma 
nasıl yapılmıştır? Meydanı boş bulanlar 
kimdir ki, «Haklarında gereken yapıla
caktır» ifadesi kullanılıyor? F-16 proje
sini çıkmaza kimler sokmuştur? Bu so
rumlular kimlerdir? Yabancı firma, taah
hütlerimi ne ölçüde yerine getirmiştir? Bü
tün bunlar, [muallakta kalan sorulardır. 

Sayın rn'MetvekiIlleri, ayrıca, aklımızın 
yeni başıma geldiğini gösteren verilere 
göre, projeyi yürüten firmanın talahhüt 
edildiği gibi en son teknolojiyi getirip 
getirmediği daha yeni incelenliyor. Off-
Set anfeşimasından doğan yükümlülükle
rini nasıl ıgerçekleştkdikllerlinin ide, bu
güne kadar hlinmıemesi, projeye karşı ne 
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kadar duyarlı olduğumuzu göstermekte
dir. (!) 

(Sayın milletvekillileri, Türkiye'nin: söz 
konusu (tezgâhlarda yapabileceği çok şey 
olduğu muhakkak; ancak her şeyini de 
kendisinin üreteceği ;bir savaş uçağı söz 
konusu değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gele
ceği için hayatî olan bu projede ne ka
dar mesafe alınmıştır? TUSAŞ'ın durumu 
1992'dsn sonra ne olacaktır? ıŞayet Cum
huriyet Hükümeti, bütün bu önemli ya
tırım projelerinde, «Ne olursa ölsün da 
başlasın» diyerek lise başlıyorsa, Türkiye' 
nin geleceğinden ümidi kesmemek 'bu aşa
mada işten bile değildir. Mesela ciddîdir; 
özellikle savurana sanayii 'gibi bir konu
da, konumun ivedilikle çözüme kavuşma
sı gerektiğini tekrarlıyorum, 

Sayın mliıMetvekiMeri, uçabilen ve bir
kaç mermi atabilen uçak üretsek bile, 
bir Aş© yaramaz ve ileri teknoloji karşı
sında boş yere milyonlarca doları soka
ğa atmış oluruz. Uzun vadede, kurulacak 
sistemin nasıl olduğu meçhuldür. Silahlı 
Kuvvetlerlimiziın güçlü tutulması gerektiği
ni tekrarlayarak, etkili biçimde uçabile
ceğimiz uçaklara, bunları yerde güven
ceye alaibiılecek koruganlara ve karşısın
dan ıgelecek olanları görebilecek radar ağı
na ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, çok 
pahalı ve gerçekleştirilmesi düşlenmeye-
oek projeler yerine, daha akılcı davran
mamız gerektiğinle işaret etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, NATO'nun en 
büyük gücü olan Amerika ile Türkiye 
arasında 29 Mart 1980'ıde İmzalanan 
Savunma ve Ekonomik işbirliği Antlaş
masının süresinin beş yıl sonra dolduğu 
malumlarınızdır. On yıl içinde 11 mil
yarın toplanacağı; Sayın Vahit Erdem ta
rafından da, Türkiye Savunma 'Sanayii

nin önümüzdeki beş yıl içlinde -bunun 
da üç yılı geçmiştir- kurulmuş olacağı bil-
dirillmişıti. Yukarıda izah ettiğim gibi, 
savunma sanayinin yürümesinde birçok 
aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Amerika ile 
imza edilen Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasından lazım geldiği şe
kilde yararlanılmamıştır. Silahlı kuvvetle
rin modernleştirilmesi ve modern tekno
lojinin, ileri teknolojinin Türkiye'ye geti
rilmesi; sanayiinin lokomotifinin savun
ma sanayi olması gerektiği ortaya çık
mamış olmakla beraber, Sayın Özal yö
netimi bu lokomotife gereken gücü ver
memiştir. 

'Sayın milletvekilleri, Türk dış politi
kasındaki birçok kararlar, borç ödeme
lerinin yoğunlaşması nedeniyle, girilen 
döviz darboğazından kurtulabilmek, dış 
kredilerde rahatlık yaratabilmek, hiç de
ğilse olumsuz etkenleri ortadan kaldıra
bilmek için olmaktadır. Bunun en 'be
lirgin örneği SEÎA Anlaşmasıdır. Bir sü
redir askıda tuitullam Ek Mektubun uygu
lamaya sokulması -hakikati göstermekte
dir. Washington, Ek Mektubun uygula
maya sokulmaması durumunda Türkiye' 
nin dış kredi piyasasında olumsuz geliş
melerle karşılaşabileceğini işaretlemiştir. 
Ankara'nın aniden tutumunu değiştirmesi
nin sebebi budur. Uluslararası bankalar 
Türkiye'ye verecekleri yeni borç için, Ame
rika Birleşik Devletlerinin garantisini bek
lemektedirler. Washington, işte bu aşa
mada ek mektubun uygulamaya sokul
maması durumunda bir garantiyi verme-
yeceğini 'bildirmiştir. Türkiye'nin diğer 
bankalar ve genel kredi piyasalarındaki 
güvenilirliğine önemli bir darbe getirile
ceğini düşünen Türkiye Cumhuriyeti, Bk 
Mektubu imzalamıştır, uygulamaya sok
muştur. Oysa Amerika Birleşik Devlet
leri yönetiminin Türkiye'ye karşı oi'ani, 
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hiç dıe dostane görünmeyen, Türk ka
muoyunca pek 'hassasiyetle takip ©dilen, 
Yunaniiıstan il© Türkiye'yi sürekli dengele
me politikası, yine 'bizi 7/10 oranına mah
kûm' etmiştir. Yakavos için Carter'e ve
rilen tavizlilere ve patrikhanemin yenliden 
inşasına ve ihyasına rağmen. 

Sayım milletvekilleri, Türkiye ile Ame
rika arasında özellikle askerî işbirliği ala
nında faaliyet gösterecek yeni bir meka
nizma kurulmaktadır. Amerikan tarafı, 
Üstler Anlaşmasınla ilişkim ek metinde de 
görülen koordinasyon grubunum kurulma
sını ve «harekete geçirilmesini istemekte
dir, Amerikan tarafının askerî işbirliği) 
alanında karşılaştığı sorunların başında, 
Türktiye'deki üsüıerim modernizasyonu ta 
leplerinin Türk tarafınca askıda tutulma
sı, üstlerdeki İnşaat faaliyetlerime ilişkin 
izinlerin geciktirilmesi, Amerikan uçak
larımın Konya atış sahasını fcuUannıalarin-
daki sınırlamalar geliyor. Amerikan yö
netimli, koordinasyon grubunun devreye 
girmesiyle 'birlikte, hu tür sorumları Türk 
tarafının gündemine getirebileceği bir 
form elide etmiş olacaktır. Bununla 'bir
likte Türk tarafımın da, kendi 'açısından 
karşı tarafın veriımli ve etkili iişbirliğ'ni 
engellıediğini, ortaya koyarak düşündüğü 
sorunları tou formda gündeme getirmesi 
mümkün olduğundan; hükümetin bu ko
nuda da dikkatlerini çekmek istiyoruz. 
Hiç olmazsa daha fazla tavizkâr olmaz
lar. 

MUSTAFA DÎNEK (Konya) — An
lamadık. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekillileri, 
Millî Savuruma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki genel görüşlerimizi ifade ettikten 
sonra, Sayın Bakanın durumunu bir kere 
daha huzurlarınıza getirmek istiyoruz. 
(ANAP sıralarımdan gürültüler) 
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Sayım milletvekilleri, Milî Savunma 
Bakanlığı yurt içi ve dışı tehditlere karşı 
ülkeyli savunan, koruyan, Türk Silahlı 
Kuvveitleırini ve savunma sitratejMerimizi 
tespit eden fevkalade önemli, önemli ol
duğu kadar da hassas bir bakanlıktır. Sa
vunma gibi böylesine önemli bir kav
ramı ihtiva eden bakanlığın başında, bizi; 
yani Türk Ulusunu savunduğu kadar, it
hamlara karşı kendli kendisini savunma
sına müsaade edilen bir hakanın karşımız
da olmasını isterdik. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Murat, bu sana yakışmadı. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Grup adına konuşu
yorum. 

Sayın Bakanın birçok özelliği olduğu 
aşikâr; ama bir iddia, itham karşısında, 
millllî irade kürsüsüne gelip kendi kendi
simi savunması önlenmiş ve dolayısıyla öy
kü haline geılımliş biır olayın kahramanı 
olarak başında 'bulunduğu müesseseyi, 
kuvveti, haltta devleti yaralamıştır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, bir müddettir; 
Hükümetin talihsizliği, ıbiasiretsizliği ola
cak, devleti yaralayan olaylar peşpeşe gel
mektedir. Devleti: yarallıayan olaylardan 
'bliır tanesi de Vuralhan olayı, Vuıraihan 
öyküsüdür. Tabiî iki hiçbir iktidar, «Mu
halefet ve 'basın istedi» diye bakan de
ğiştiremez; ancak, bugünkü durum na
ziktir. Bugün iktidar, ağır iddialar ve it
hamlar karşısında, Millî Savunma Baka
nını, millllî irade kürsüsüne çıkanmamakila, 
kendisi hakkında verilen gensoru sırasın
da, kendi kendisini savunduriümamakla, 
işi sayısal üstünlüğe getirip gensoruyu 
savsaklamakla, şüpheleri karime halime 
getirmiştir. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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KEREM GÜNEŞ (Kars) — Salonu 
terk ettiniz, kaçtınız. 

ABDULKADÎR AKSU (Diyarbakır) 
— O konu 'biıtti. 

ÎSMET ÖZARSLAN (Amasya) — 
Yeter yahu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Dinleyin, bu önemli 
konu, dinleyin, 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
insan, ispatlanınciaya kadar kusursuzdur; 
ama Bakan, kendi ikrarlarıyla kendisini 
şüpheli faal© getirmiştir. Üstelik, bugün
lerde Sayın Başbakanın tayin ettiği mu
hakkikin bitirdiği bir rapor da vardır. 
Niçin laçıkilianmamıştır, bahse konudur; 
ama Dışişleri Bakanlığı soruşturması sı
rasında eksiklik tespit edildiği de bilin-
mektedir. 

Sayın .milletvekilleri, 4 Aralık 1987 
tarihinden itibaren Türkiye gündemini, 
Dışişleri Bakanlığımızın ihtiyaçları ollaralk 
alman ariaç ve gereçlerdeki yolsuzluk id
dialarının. teşkil etmekte olduğu yüksek 
malumlarınızdır. Olay, bakan-gazeteci çe
kişmesini aşmış, gayet ciddî boyutlar ka
zanmıştır. Millî Savunma Bakanlığı gibi 
önemli bir bakanlığın başında bulunan 
Sayın Balkana yöneltilen itham, haber ve 
yorumlar kaygı verici bir durum almıştır. 
Yurt içi ve yurt dışı savunmasını üstlen
miş, üstelik trilyonlara varan ihaleler ya
pan veya yapacak olan böyle bir bakan
lığın 'başında, adı yolsuzluk söylentileri
ne karışmış bir zatın ıbulunmasma anla
şılmaz ısrar ve miat ile devam etmek, kuş
kuları gidermeyecektir. Aksine, hem Ba
kanlığı yıpratacak, hem de yapılacak o 
büyük ihaleleri daha şimdiden gölgeli ha
le getirecektir. Bu durum, böyle önemli 
bir Bakanlığı da yıpratacaktır. O Ba-
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kanlık, dolayısıyla, milletin gözbebeği 
olan bir müessese de, hiç lüzum yokken 
yıpranacaktır, 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Yıpranmaz. 

MEHMET TAHÎR KÖSE (Amasya) 
— Bütçeden sonra ayrılacak. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
gensoru açılmasını istediğimiz olay ney
di?.. Bir bakanlığın bir kademeslinde bu
lunan bir görevlinin ve arkadaşlarının, 
devtet ihtiyaçları için açılan yurt dışı iha
lelerde ortaklık iiişkiieriı 'bulunan şahıs ve 
şirketlere ihalenin yapılmasını sağlaıma-
sıydı; ihale konusu alımların, ulusal gü
venliğe uygun vasıfta olup olmadıklarının 
•tespitiydi; yine bir sefirin, siyasete atıla
rak büyük şirketlerle yakın ilişkiye gir
diğini gösterecek şekilde içli dışlı ilişkiye 
girip girmediğinin saptanmıasıydı. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
— Konu mahkemeye intikal etti. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Ve yine, hakkında yo
ğun iddia, belge ve ithamlara rağmen, 
MMî Savunma Bakanlığı gibi bir bakan
lığa getirilişi ve tasdik oluşuydu. 

Sayın milletvekilleri, işte aylardır sö
zü edilen, manşetlerden linmeyen, hafta
lardır, kamuoyunu, siyasî partileri, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini uğraştıran 
olay budur. 

Muhterem milletvekilleri, her soruş
turma, önce bir olay hakkında kuşku do
ğurucu belirtiler ile başlar. Bu belirtiler, 
zamanla ve ıresmî soruşturmalarla kanıt
lara bağlanır. Asıl olan, olayı çözmek, 
kuşkuyu yenmektir; olay üzerine gidilip, 
sorunu açıklığa kavuşturmak, aydınlat
mak, şüpheleri dağıtmaktır, devleti koru
maktır. Devleti koruma ve kollama gö
revi, bugün en başta, millî dcadenin te-
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ceiliıgâmt olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve omum üyelerine ve Sayın Cumhur
başkanlığı makamına düşmektedir. 

Muhterem mlillletveıkiılleni, bizim ısrar
la üzerinde durduğumuz mesele, olayla
rım demokrasi içimde çözümlenmesi ve de
mokrasimin yaşamasıdır. İktidarlar, var
lıklarını yasaklarla değil, yasalarla ara
maya başladıkları zaman, o memlekette 
demokratik hukuk devletini savunmak 
mümkün olabilecektir, Türkiye Cumhuri
yeti bir hukuk devletidir. Hukuk devle
timde kimilerin, ne haklara, yetkilere sa
hip olduğu, kimlerim me yapacağı, ne yap
mayacağı veya yapamayacağı peşıimem be-
lirlemmişitir. 

Sayın milletvekilleri, kaideler varsa, bu 
kaideler işlerse hukuk devleti vardır; 
hukuk devletimde kaide dışı fert, zümre 
veya organ olamaz. Yine hukuk devletim
de, devlet mekanizması, şahıs, sınıf veya 
zümrenin hesabına değil, sırf millet men
faati ve iyiliği içim işleyecektir. Bugün hu
kuk devletiınlim işlerliğine gölge düşüren 
kaideler dışımda tutulmak istemem Millî 
Savunma Bakanı Sayın Ercan Vuralhan' 
im olayı ile karşı karşıya kalmış bulunu
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, öykü halime ge
tirilen olayda, biz, yalnızca kuşkulu 'bir
takım noktaları gündeme getirerek, ko
numun aydınlatılmasını listedik... 

ABDULKADİR AKSU (Diyarbakır) 
Sayım Başlkan, bu konuşma Anayasaya 
aykırı. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖ-
LU (Devamla) — Konumun aydınlatılma
sı! için de, Sayın Bakanın görevini bırak
ması gerekliğime imanıp, hadiselerin ge
lişmesini bekledik; gördük ki, konunun 
aydınlatılması yerime, aydımlatılmaması 
için çaba var. «Söylenenler, yazılanlar 
doğru mudur, değil inlidir; hangi belge

ler geçerli, hangileri geçersizdir? Doğru 
olup olmadığının anlaşılması içim incele
me gerekmez mi? IncelemenJim sağlıklı 
yapılabilmesi içim de, Sayın Bakanın gö
revi bırakması lazımdır» dedik. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Yani keyfimize göre hareket edeceğiz öy
le mi? 

BAŞKAN — Sayın SÖkmenoğlu, müd
detimiz dolmak üzere, lütfen toparlayı
nız. 

ABDULKADÎR AKSU (Diyarbakır) 
— Görüşülmekte olan bir dava üzerimde 
konuşamaz. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Sayın Başkan, 5 daki
kam var. 

Bu, siyasî teamül gereğidir; Sayın Öz-
dağlıar'a da 'bu teamül uygulanmıştır. Bun
dan evveli, cuımhurliyet tarihimde birçok 
sayın bakan için de bu teamül uygulama-
gelmiştir. 

Sayın milletvekillileri, Millî Savunma 
Bakanlığı, basını günlerdir işgal eden, öy
kü halime gelen Sayım Bakam hakkımdaki 
iddialar nedeniyle bir süredir endişeli ve 
hassas bir bakanlık görünümündedir. Ge
nelkurmay Başkanlığınım askerî ihalelerde 
uyulması gerekli santiarı daha sıkı kural
lara bağlayan genelgesi de, Sayım Vural
han konusundaki dedikoduların yarattığı 
sıkıntıları yansıtıyor limtiiibamı vermekte-
dıİlTv 

Vuraiiban olayımı unutturmak için çı
karıldığı ve yayıldığı, devlet düzenini sar
sabilecek ve kimsenin üzerime almadığı 
rnıalLum rapordan sonraki açıklama bir 
hassasiyeti ifade etmektedir; şeref ve hay
siyetim korunmasında hassasiyet bölgesi
dir. Bu hususta da nazarı dikkatimizi çek
mek isterim. 

ıSayın ımiiietvekiilleri, gelin bu kürsü
ye, millî irade kürsüsüne çıkın, kendinizi 
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burada savunun ki; bu Bakanlığım adıyla 
mütenasip hareket etmiş olmanın huzuru 
içinde yaşayın. Dosyalar, Sayın Bakanla 
bilgili itham, haber, yorum ve başmaka
lelerle dolmuş, işin içine özel sektörlü, 
devlet ihaleli bağlantılar, çiçekçiler gir
miş; siz ıhâlâ meselenin üstünü örtmeye 
çalışıyor, gerekçe arıyorsunuz... (DYP sı
ralarından alkışlar) La Monde veya Ti-
mes'da böylesine üç tane makale çıksa, 
hükümet düşer, çünkü olay, Bakan Gate 
olayıdır 

Sayın milletvekilleri, bizim kimseyi 
suçladığımız yoktur, biz aksine, iddia ve 
isnatların aydınlatılmasını: istiyoruz; «Bu 
Bakanlık ibu tartışmayı kaldırmaz» diyo
ruz. «Böylesine yıpranmış bir Sayın Ba
kanı, vitrin bakanlık da olsa, Millî Sa
vunma Bakanlığının başında oturtmaya 
devam etmek, bakanı da, iktidarı da, hiz
meti de yıpratır» diyoruz. Ve de, büz" ve 
kamuoyu durumu yadırgamaktayız ve si
ze soruyoruz : Hakkında bu kadar iddia, 
itham, dedikodu 'bulunan, bu yüzden hak
kında gensoru verilmliş Millî Savunma Ba
kanının yerinde oturtturulmasına nasıl 
razı olabiliyorsunuz?.. 

Sayın milletvekilleri, hükümetlerin ve 
bakanların cezaî ve hukukî sorumlulukları 
yanında, siyasî sorumlulukları da olduğu 
malumlarınızdır. Siyasî sorumluluk, par-
iamemter rejimin esasıdır, Siyasî sorumlu
luğun müeyyidesi de, hükümet veya baka
nın vazifeden ayrılmasıdır. Olayın boyut
ları o kadar değişik ki, meselenin arka
sında ıbir hesaplaşma 'iddiası bile vardır. 

Böylesine iddialar karşısında, sizin 
söylediğiniz gibi, Anavatan Partisi ve ik
tidarının yıpratılması için uğraş söz ko
nusu değildir. Siz, üzerimi örttükçe, yıp
ranma kendiliğinden olmaktadır. Bu şe
kilde hiçbir şeyi aklayamazsınız; şüpheler 
sürüp gidecek, Savunma Sanayi Fonu ile 

yatırımcı bakanlık haline gelen Millî Sa
vunma Bakanlığı, her ihalede şüpheli ba
kılan bakanlık görünümünden kurtula
mayacak ve öyle kalacaktır ve de huzur
suzluk artacaktır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Siz ondan korkuyorsunuz zaten, yapıla
cak ihalelerden korkuyorsunuz. 

MUSTAFA MURAT SOKMENOĞ-
LU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
esas itibariyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ve ülkenin savunmasını yürüten ve bunun 
siyasî sorumluluğunu taşıyan, Millî Sa
vunma Bakanının şahsı hakkındaki bu 
meselenin, Bakanlığın önemi ve 'hassasi
yetine uygun bir şekilde sonuçlandırılma
sı gerekirken, bu yapılmamıştır. İktidar 
meseleyi, âdeta zaman içlinde dalgalan
maya bırakmak suretiyle, devletin en 
önemli kurumlarından birisinin yıpran
masına göz yummuştur. 

Sayın miletvekilileri, bu konuya kesin 
ve a d çözüm getirilmesi ve müessesenin 
yıpratılmaması kaçınılmazdır. Biz... 

HAYRETTİN ELMAS (fetanbut) — 
Sen yalan söylüyorsun, yalan, 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Niye yalan söylüyo
rum?.. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen... 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Şaibe yaratmak için yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen 'konuşmanızı bitirin, süreniz dolmak 
üzere. 

Lütfen karşılıklı konuşmayın efen-
dlim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Devamla) — Yalan söyleyen sensin. 
Ben, İtham ve iddalardan bahsediyorum; 
niye rahatsız oldun?., 

Dinlemesini öğren. 
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BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-

LU (Devamla) — Sayın Başkan, laf atan
lara siz cevap vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, hatibi rahat 
'bırakalım; konuşma süresi bitmek üzere
dir. 

Lütfen tamamlayınız Sayın ıSökmen-
oğlu. 

ALÎ ÇÎFTÇJt (Çankırı) — Bu konuş
manın 'bütçe ile ne alakası var Sayın Baş
kan? (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler.) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Çi
çekçi, ortağınız mı? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; biz Doğru Yol Partisi Gru
bu olarak, itham edildiği günden beri bu 
kürsüye gelip kendisini savunmayan bir 
(bakanın, Türkiye'nin savunmasını üstlen
miş biır bakanlığı savunabileceğine inan
madığımızı göstermek için, Sayın Vural-
han'ın, yapılan tenkitleri Bakanlık adına 
bu kürsüden cevaplamaya kalkışması ha
inde, Genel Kurulu 'bu maksatla terk 
edeceğimizi kamuoyuna ilan ederek, Yü
ce Heyetinizi şahsım ve Doğru Yol Par-
tisii Grülbu adına saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar.) 

ABDULKADÎR AKSU (Diyarbakır) 
— Sayın Başkan, hatibin bu konuşması 
Anayasaya aykırıdır; mahkemeye intikal 
etmiş bir konu hakkında bu kürsüde ko
nuşamaz. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu 
adına, Sayın Recep Ergun. buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADNA RECEP OR
HAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; milletlerin 'ta
rihlerinde, ordularının önemli yerleri ve 
eylemleri 'olagelmiştir. Yüce Türk Milleti 
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ve Türk Ordusu için, bunun biraz daha 
fazlasını söylemekte haklılık vardır. Şan
lı Türk Ordusu, asırlar boyu, zor günle
rinde .milletine şerefli hizmetler verme
nin başarılı imtihanlarını vermiştir. Bü
yük Türk Milleti de, zor günlerinde ordu
suyla omuz omuza olmanın şahane ör
neklerini vermişitir. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) 

Yine, Yüce Türk Milleti, ordusuyla 
beraber silaha sarılan millet olarak dün
yada ün yapmıştır. Ordusu bugüne kadar 
neyi kazanmışsa, milletinin yakın ve yü
rekten desteği ile kazanmıştır. Ordusunun 
hudutlarda savaşmasına, bir defa bile, 
başka ülkelerin yaptığı gibi, seyirci kal
mamış, katılmıştır. Çoluğu çocuğu, gen
ci ihtiyarı, kadını erkeği; malıyla, canıyla 
ordusunun hemen yanında olmuşlardır. 
Tarladaki hasadı bırakıp Afyon'a yönelen 
binlerce kağnılar; çocuğu sırtında, top 
mermisi fOmuzunda cephe yollarında bin
lerce anallar; elinde çapasıyla Aziziye 
Tabyada anaların anası Nene Hatunlar, 
köprüde göğsünü geren Şahin Beyler, 
Rıhtım'da ilk kurşunu sıkan Hasan Tah
sin'ler, Adapazarı'nda Halit Molla'lar, 
Bağdat'a güden Genç Osman'lar, bu muh
teşem tablodan sadece birer parçadırlar. 
(ANAP şuralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Türk Ordusu, aziz milletinin bu yü
rekten ve yürekli desteğinin kadrini, şük
ranla anmakta ve anlamaktadır, 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞ-
!LU (Bursa) — özal'ı iktidara getirdi di
ye de Övünüyor mu? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Kendisine görev veren milletlinin, 
birlik ve bütünlükle, elindeki son mülkü 
ve bedenindeki son nefesiyle desteklediği
ni bilmek ve görmek, -dünyada mevcut 
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ibütün ordular içerisinde- bir ordu için 
'bulunmaz bir mazhariyettir. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
harp, milletin azim ve iradıesÜyi'e kazanı-
labilir, Ordu, bunun sem'bolüdür. Asır
lar öne kitaplarımıza giren bu hükmü, 
dünün muazzam teknolojisi karşısında, 
ortaya azim ve iradesinden fazla koya
cak pek fazla bir şeyi olmayan Afgan mil
liyetçileri, bugün bür daha teyit etmişler
dir. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Yüe Atatürk, «Türk ordusu, Türk Mil
letinin birlik ve bütünlüğünün çelikleş-
ımiş sem'bolüdür» derlerken, bu realiteye 
işaret etmişlerdir, Naima Tarihi, «Millet 
Üçin devlet, devlet için ordu» derken, 'bu
nu muratetmiştir. Yenilerde {1956 yılın
da) Alman Şansölyesi Adenauer, Alman 
ordusu yeniden kurulunca, Meclisteki nut
kunda, «İşte, şimdi devlet oluyoruz bey
ler» demekle, 'bunu açıklamak istemiştir. 

Sayın Başkan, sayın mMetvekilleri; 
millî menfaatleri tespit etmek, elde et-
ımek ve muhafaza etmek, siyasetin konu
su ve vazifesidir. Millî menfaatlerin siya
setle elde edilmesinin ve muhafaza edil
mesinin mümkün olmadığı hallerde, son 
çare olarak, Zor kullanma hakiki doğar» 
bunun adı harptir. 

Harp, insanî 'bir eylem değildir; ama 
hakkı koruduğu İçin, hukukî 'bir eylem
dir. Bu görüşten hareketle, Devletler Hu
kuku manzumesine bir de «Harp Huku
ku» dalı eklenmiştir. 1949 yılında Cenev
re'de 4 adet antlaşma metni hazırlanmış 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Adını çok kullandığınız mıiıllî menfaat, 
millî politikanın nihaî noktasıdır, hedefi
dir; haliyle, milletin bütününü kapsayan 
ve kavrayan şümuldedir^ 

Türkiye'nin millî menfaatlerinin ana 
çizgisi, Misakı Millî çizgisidir; kendi top

raklarından taviz vermeme, başkalarının 
topraklarında gözü olmama çizgisidir. 
Diğer bir deyimle, barışçı ve barışı mu
hafaza çizgisidir; ülkenin, bu çizgiler için
de refahım ve güvenliğini bulma çizgisi
dir; Atatürklün deyimiyle «Yurtta sulh, 
cihanda sulh» Çizgisidir. 

Tabiatıyla, hemen arkasından bunlarla 
ilgili çizgiler sayılabilir; başlıcaları : Va
tanın 'bölünmezliği, milletin 'bütünlüğü 
çizgisi gSîbi- milletin benimsediği kurulu 
düzenin; yani Anayasal düzenin muhafa
zası çizgisi gibi; mıilll servetlerin ve mi
lî kaynakların isabetle değerlendirilmesi 
ve korunması, millî hâsılanın yükseltil
mesi, üretimin tanzimi ve pazarlanması, 
dış pazarların bulunması ve korunması, 
uluslararası ulaştırma hatlarının güvenli
ğinin sağlanması, ülkede sosyal güvenli
ğin kurulması, uluslararası ilişkilerin te
sisi, politik ve askerî dengenin temini ve 
muhafazası gibi, ülke varlığının, diğer ül
keler yanında Veya karşısında, emniyet al
tına alınmasına matuf tedbirler ve düzen
lemelerdir. 

İşte, bunlar ve 'bunlar gibi değerlerde
ki millî menfaatlerin son çare olarak zor 
kullanma ile korunmasında, eldeki vasıta 
silahlı kuvvetlerdik; ama, asıl olanın 'ba
rış olduğunu hatırladığımızda, silahlı kuv
vetlerin başta gelen vazifesinin, harbi ka
zanmanın ötesünde, 'barışı korumak ola
cağım vurgulamaya da kesin ihtiyaç var
dır. 

Barışı korumak, savaşı önlemekle eşan
lamlıdır. Salaşı önlemek için, millî men
faatlerimize tecavüze yeltenenleri, daha bi
dayette bundan caydırmak gerekir. İşte 
eskilerin, «Hazır ol cenge, ister isen sul
hu salah» dedikleri budur; şimdilerde ise, 
adı «caydırma stratejisi» oluvermiştir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
harp, devletler veya devletler grubu ara-
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sında silahlı bir mücadeledir; ancak, hak 
've hürriyetlerin müdafaası bu mücaideleyıi 
meşru kılabilir. Siyasetin vazifesi, her 
türlü manevî, siyasî ve askerî tedbirlerle 
bunu önlemektir. 

Harp, baskın tarzında veya bir gergin
lik devresinden sonra meydana gelebilir. 
Başlangıçtan itibaren, dünya çapında ola
bilir veya 'basit 'bir anlaşmazlıktan, dünya 
çapında büyük olaylara süratle dönüşe-
Ibilir. 

Bir harbin çıkışı, süresi, vüsati ve şekli, 
önceden kestirilemez. Bu sebeple, devleti 
yönetenler, her ihtimale göre hazırlıklı 
olmak durumundadırlar. Harbin hedefle
rini siyaset tayin eder. Siyasî mülahaza
lar ve faaliyetler, harbin cereyan tarzı 
üzerinde daimî ve ka'tî tesiri haizdirler. 
Açık talbiriyle, harbi, ordu değil, siyaset 
deruhte ©der ve yönetir. Başta silahlı kuv
vetler olmak üzere, millî güçlerin bütün 
unsurlarını harekete getiren böylesine 'bü
yük ve kapsamlı mesuliyeti, ancak millî 
irade üstlenebilir ve üstesinden gelebilir. 

Anayasanın 117 nci maddesindeki 
«Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin manevî varlığından ayrılamaz» 
hükmünün açık anlamı budur. Sevinerek 
görüyoruz ki, bu konuda Yüce Mecliste 
parti ayrımı olmadan silahlı kuvvetlere 
sahip çıkma gösterisi, bütün dünya mil
letlerine ve yüce milletlimize en şahane 
şekilde gösterilmektedir. Arzu edilir ki, 
millî savunma politikası gibi, bütün par
tilerin birleşmesi gereken konularda da 
görüşler, yine aynı istikamette devam edi
yor olsun. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 
siyaseti kullanmada ve askerî stratejiyi ic
rada ana çizgi, dengeyi kurmaktır. Den
ge, sükûn ve uyum halidir. Askerî hare
kâtta, sadece dengeyi kurmakla dahi, si
lahlı çatışmaya gerek kalmadan başarı

ya ulaşmak mümkündür. Yavuz'un Rİda-
niye seferi ve silah paitlatmadan Mısır'ı 
alması olayı, bu olaydır; hatta stratejiyi, 
«Kuvvetlerin dengesini kurma» sanatı ola
rak tarif edenler de vardır. Bu tanımlama
dan hareketle, «Savunma güçlerini hazır
lamada ve yerleştirmede dengeyi kurmak, 
savunma politikasının esasıdır» demek 
doğru olur. Ama, dengeyi tesis etmekle, 
dengeyi lehe çevirmek arasında önemli 
farklılık vardır. Dengeyi lehe çevirmek, 
yarışmaya yeşil ışık yakmaktır. Yarışma, 
hırsı ve israfı tahriktir. Hırsın gözü kara, 
dengenin aklı aktır. Savaşa gözü karalar, 
barışa aklı selimler ulaşıriar. Uluslararası 
ilişkilerde haklar Ve talepler iç içedirler, 
karışıktırlar. İhtilafın menşeinin hak mı, 
talep mi olduğunu tayin edecek hakem 
yoktur; en etkili hakem dengedir. Denge
sizlik, tahrik sebebidir, denge, caydırma 
vasıtasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dünya devletleri sistem ve istem farklılığı 
ile «Doğu-Batı» diye ikiye bölünmüştür. 
Bu iki blok, İkinci Dünya Harbinden bu 
'tarafa, başlangıçta hep dengeyi lehe çe
virme yansıması yapmıştır. Doğu bloku-
nun harp sonrasında terhis etmediği mu
azzamı kara ordusu karşısında, Batı NATO 
cevabıyla denge aramıştır. NATO, bir 
koliektif savunma işlemi, ve mukavelesi-
dir. NATO'da bütün üye ülkeler -yüksek 
malumlarınız- aynı haklara ve aynı so
rumluluklara tâbidir. NATO'da hiçbir ül
ke diğer ülkeye, hükümranlık haklarını 
aşarak, müdahale yetkisine sahip değildir. 
NATO, bir bakıma -eğer hafızalarınızı ta
zelememe müsaade ederseniz- Türk'ün, bir 
komşu ülkenin harp sonrasındaki muaz
zam potansiyeline güvenerek isteklerine 
karşı koymasından çıkmış bîr olaydır. 
1946-1947 yıllarını hatırlarsanız; Kars'lar, 
Ardahan'lar, Boğazlar istekleri olmuştur 
ve bütün dünya ordularını terhis ettiği 
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için, herkes dehşetle bizi seyretmiştir; «Ne 
yapacak Türkler?» diye. Türkler, cedle-
rinden aldığı o sail tavrı ortaya koymuş
lar «hayır» demesini ibiİmişler ve harbi 
göze a'ldıklarını ilan eto'işler, hazırlığa 
başlamışlardır. '(ANAP sıralarından al
kışlar.) Bütün Batı âlemini intibaha da
vet eden olay, 'bu olaydır; Brüksel birleş
mesi ondan sonra kurulmuştur, ondan 
sonra kurulmuştur NATO. Eğer böyle 
'bir olay olmasaydı, belki NATO'nun ku
ruluşu 1 sene sonraya kalırdı. 

Sayın Başkan, sayın (milletvekilleri; 
«Sistem ve istem farklılığı» diyo
rum; önemli unsur budur. Bir ta
raf inanarak «Bütün insanların mut
luluğu, şu sistemin oknasıyladır; ama, 
'bu sistem oluncaya kadar nihaî (barış 
yoktur; 'ancak, bu sistemli 'bütün dünya
ya yayarsam ve yayılırsa, nihaî barışa 
gelinir» diyor, öbür taraf ise, demokra
tik hak ve hukuku, hürriyetleri ve mev
cut düzenini savunma hareketini idıdia 
ediyor. Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, anadaki farika dikkat buyurulursa; 
bir tarafta istek var - biraz evvel söyle
diğim mesele - iddia mıdır, talep midir, 
halk imidir?.. Hakemlik 'içtin uluslarara
sı bir merci yok, hakemi dengedir. İş
te, NATO, onun için bu dengeyi kur
muştur. Eğer, 20 nci Yüzyılda bazı yer
lerin şeref payesi varsa, NATO'nun şe
ref payesi, epeyce öndedir, önceliklidir 
ve önemlidir. Çünkü, kurulduğu yıldan 
bu tarafa 30 seneyi aşan süredir NATO, 
büyük çapta, ımülıyonlarca insanın ka
nınla sebep olan, canına sebep olan, 
dünyanın felâketine sebep olan o büyük 
harpleri önlemiştir. Öyle İse NATO, ba
sanındır ve buna inananların bu başa
rıda şeref payı vardır. NATO'dan şüp
he ettiğimiz anda, bu kolektif savunma
yı (kabul ötmediğimiz anda, dengeyi 'baş
ka yerde aramak gerekecektir. 

Sayın Başkan, sayın miUetVetoilleri; 
bu başka yerleri arz ediyorum: Bir ta
raf, hakkını ve hukukunu savunma dü
şüncesizdeyken, öbür taraf, «Benim gibi 
düşünüp, banıa nenzeyinceye kadar ba
rış yoktur» diyen taraftır. Arada, bir 
ortaokul talebesinin bile hemen 'anlaya
bileceği kadar büyük bir fark ve açık
lık vardır. Bu sebeple, «NATO savun
masında Türkiye odsun mu, olmasın mı» 
tartışması tarihe geçmiştir, tescilini gör
müştür, bütün bir müllet kabul etmiştir; 
NATO'ya girip girmeme, NATO'da de
vam Iddip etmeme konusunu Yüce Mec
lis her zaman konuşabilir; aıma, ;bir kere 
daha konuşulsun istenirse, 'bu konuşul
muştur. 

«NATO'da herhangi 'bir ülkenin Tür
kiye'nin hükümranlığına müdahale edi
yor olduğu» diye ıbir iddiayı, şurada, 
burada, basında, köşe yazarlarından oku
yabiliriz; her görüş muhteremdir ve hep
sine hürmetimiz vardır.ı Yalnız, sır de
ğildir elbette, Yüce Meclislin de bilmesi 
gerekir, bütün dünyada bu konular tar
tışılır ve burada da tartışılmasında isa
bet vardır; NATO'nun ihtiyat kuvvetle
ri, Amerikan kuvvetleridir. Mesele hu-
radam çıkıyor, öyle ise, ihtiyat kuvvet
leri, gereğinde o cephede, gereğinde bu 
cephöde, yurt içinden veya Avrupa de
rinliğinden kayacaktır. İşte, mesele bu
radan kaynaklanıyor; «O iki Amerika' 
dır, öyle 'ise Amerika'nın bunun altında 
bir art niyeti vardır.» Bu iddiaları ka
bul etmeye imkân yok; çünkü, NATO 
'ispaıü'amışıtır ve NATO'daki iyi niyetler, 
NATO'daki üye ülkelerin tesanütü, bü
tün bu iddiaları 'lahzada çürütecek kadar 
sağlamdır. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Ordu
yu ıbMeştirteHım bari Amerikan or
dusuyla... 
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RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) —• öyle bir iddia yok efendim; mü
saade ederseniz ona da geleceğim. 

NATO savunmasında şu görüş yan-. 
Itştır: Biz duracağız ve NATO'nun kuv
veleri geleoelk, bizim ülkemizi veya baş
ka bir ülkeyi savunacak... Ülke, kendi
sini savunacak. Bu sebeple, Türk Silah
lı Kuvvetleri, hiçbir NATO komutanı
nın direkt (emrinde değildir. Türk Silah
lı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin emir ve komutasında, Türk 
vatanının karış karış her toprağını sa
vunma planlarmdadır. «Toroslara çekil
me» diye hir hayal, bu yaşıma geldim, 
hiçbir yerde duymadım, redidediyorum 
ve böyle bir fikirden tenzih ediyorum 
Silahlı Kuvvetleri; öyle bir şey yoktur. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Eğer, «NATO'da Amerika'nın bir 
yetkisi var» meselesi tartışılıyorsa, var
dır̂  Hangisi vardır?... Nükleer silahla
rın sahibi NATO üyesi Amerika'dır, 
Onun Senatosu, «Benim müsaadem ol
madan bu silah kullanılmayacak» demiş
tir. Bunun adı «R» saatidir, «R» saati
ni, nükleer harbi okuma saatini tek ba
şına, kendi ülkesi namına karar altına 
alma yetkisi o hükümettedir kanunu 
mahsusu gereği; alma, ondan sonra, di
ğer üye ülkelerin her 'biri teker teker 
buna «Evet» veya «Hayır» demek hak
kına sahiptir. Bu, 'başka ülkelerin hü
kümranlık hakkına müdahale değildir; 
o ayrı prosedürdür, bu ayrı prosedür
dür. Dolayısıyla, Amerika'nın bir im
tiyazı; silah kendi malı olduğu için, bu 
malın kullanılmasında evvela kendi hü
kümetinin ve kendi imilJjetin'in tasvibini 
almada bir bekleyişi vardır, bundan 
sonra da diğer ülkeler alacaklardır. De
mek ki, fark sadece budur. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Verirse... 
RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 

— Kendisine ait efendim. Bizim ülke
miz vermezse olmaz. Yüce Meclisliniz 
bu kararı almazsa, Türkiye'de atom bom
bası değil; bir piyade fişeği ibile patla
maz efendim. Bundan şüpheniz olmasın. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM AKSOY (Malatya) — 
İşkence1 kararlarını Yüce Meclis mi ve
riyor? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ulusu
muz kendisini koruyacak yetenektedir; 
Amerika'ya ihtiyacımız yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen laf atmayalım. 
Devam edin efendim. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Yüce Meclis, ayrıca arzu ederse, 
NATO konusunda Genelkurmaydan 
açık veya kapalı brifing talep eder; bü
tün ıbu sualleri, şüpheleri giderebilir; 
ama, iben NATO konusunu konuşmamın 
arasında bitirmek 'isterken, şunu söyle
yeyim; NATO'ya «Evet» deyip de, son
ra NATO'nun direklerinin her 'birine 
«Hayır» demek, mümkün değildir; çün
kü bir şey, ya odur, ya da 'budur, 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
NATO dengesinden sonra, bilahara Batı 
Blokunun nükleer silahlan sahneye koy
ması, dengeyi lehine çevirmiştir. Bu de
fa Doğu, 19601ı yılların sonuna kadar, 
cehennemi ıbir yarış içinde, feza silah
larıyla ve geliştirilmiş nükleer gücüyle 
dengeyi tekrar lehine çevirmiştir. Yarış
ma, pahalıya mal oluyordu; bir taraf 
taarruz silahlarına yükleniyor, karşı ta
raf savunma silahlarıyla dengeyi kur
maya Çalışıyordu, Ekonomik kal
kınma çabalarının aleyhine olan 
bu yarışmanın beyhudeliğinin id-
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ırkine gelindıiğinde, Salt-1 anlaş-
(masıyla füzesavar silahlan sistemleri 
karşılıklı İOO rakamı üzerinde dondu
ruldu. Zira, bırakınız taarruz silahlarını, 
savunma silahlarındaki yarışma hile, 
mukabeleten taarruz süahlarındaki yeni 
buluşilara doğru tırmanmayı icap ettiri
yordu ve bu, büyük masraflara baliğ olu
yordu. 

1972'de 'imzalanan bu ilk silahsızlan-
ma sözleşmesinden sonra, 1973'te Viya-
na'da karşılıklı ve dengeli kuvvet indi
rimi, Helsinki'de Avrupa güvenlik ve 
'işbirliği müzakereleri (başlatılıyordu. 
Müzakerelerin almacı, dengeyi biraz da
ha sağlamlaştırmak, dengenin var olup 
olmadığı yolundaki şüpheleri azaıltmak 
idıi. 1980'de Doğu Blokunun SS-20 orta 
menzilli roketleri sahneye koymasıyla, 
denge yeniden ve. büyük ölçüde bozuldu. 
Bu tarihe kadar tarafların, kıtalararası 
sabit rampalı füzeleri ve kısa menzilli 
füzeleri mevcuttu. Terazinin kefesini 
aşağıya çeken SS-20'lar, seyyar rampalı, 
topoğrafik uçuş mihraklı, dağılma di
yagramı küçük, uçuş sürati çok yük
sek, Avrupa ve Türkiye'yi kaplayacak 
menzilde (5 bin) üstün bir s'ilah siste
miydi, mevcut silah sistemleri arasında
ki, yanii kıtalararası sistemle, sahradaki 
kısa menziMier arasındaki boşluğu, as
kerî yönden çok güzel dolduruyordu. 

Dengenin böylesine bozulması, Batı
da heyecan yarattı. Bu heyecanı hep bir
den yaşadınız; Batıda devlet yöneticileri, 
•telaş içerisinde, bu dengeyi tekrar kur
mak için ne yapacaklannı müzakereye 
başladılar. 

Batı Bloku, aynı yıllarda ve müteakip 
yıllarda, benzeri kuvvetteki Perhsing ve 
Cruüse silah sistemlerini ikame etmekle 
- hatalılarsınız çok da tartışma oldu. Çün
kü, ülkeler savunma masrafına ve kar-
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şı tarafın ıtaarruzlarına karşı, silahların 
halika izahını yapmakta sıkıntı çekiyor
lardı; ama, aklıselüm galip geldi ve si
lahlar kondu - denge yeniden kuruldu. 
Batı Bloku, bunun arkasından «Stratejik 
savunma girimimi» diye bir hareketi baş
lattı., Basımda, «Yıldızlar Savaşı» adını 
alan bu girişim, silahlı mücadele tekni
ğine yeni boyutlar ve şekiller getirmek-
teydıi.) Halik deyimiyle, «Düğme harbi» 
başlatılmaktaydı. Kontrol odalarındaki 
düğmeliere basılarak, havada seyir ha
lindeki uçakların ve füzelerin İfna edil
mesi, büyük 'emek ve masraflarla imal 
edilmiş ve hizmete alınmış pahalı silah
lıarın varlıklarını, tehdit güçlerini ve< 
caydırma güçlerini yok ediyordu. Bu ya
rışın sonu yoktu; bu yarışın, insanlığa 
beşeriyete faydası da yoktu. Nükleer har
bin hazırlığını yapanlar, sıoktuktan son
ra ölen arıyı hatırlıyorlardı. Bu teşhise 
ve bu idrake gelip gelemedikleri bilin
mez ama, bu tarihlerde Doğu ekonomisinin 
ve Doğu teknolojisinin Yıldızlar Sava
şına katılmayı gücünün bulunmadığı 
açık seçik belM oluyordu. Doğu, adını 
etmese büle, yenü ekonomik modelleri 
aramak durumuna gelmişti. 

İşte, son günlerin «INF» orta men
zilli rokj&tleriın imhası müzakerelerinin 
ve sözleşmesinin menşei budur. Sebep 
ne olursa olsun, yapılan doğrudur, in
sanlığa yararlıdır. INF Sözleşmesi, in
sanlığın ve onun medeniyetinin düşmanı 
olan nükleer silahların sadece yüzde 
4'ünü kapsamaktadır. INF ile 1988 den
gesinden 1980 dengesine' bir geri gidiş 
vardır. Taraflar, orta menzil içerisinde, 
yani Avrupa sahnesinde karşılıklı tehdi
di geri çekmişlerdir. Fakat, bunun ya
nında, Batıda (dengenin tesisi hakkında 
haklı (bir endişe varlığını devam ettir
mektedir. Zira, 1980 dengesinde de bu 
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şüphe vaıriiıt idi. Hazır, silahsızlanmanın 
samimî müzakeresi başlamışken, etek
lerdeki taşlar ortaya konmalı idi ve bu 
taşlar da, konvansiyone! silahlar ve or
dulardı. 

Klasik silahlarla mücehhez konvan-
siyonel ondu mukayesesinde, Doğu, Batı 
(karşısında ıbire üç üstünlüğe sahip. Do
ğu, iç hat durumunun kendisine bahşet
tiği İmkânları kullandığında - ki, kulla
nacaktır. Arzu ettiği cephe kesimine 
bire on kuvvet teksifi yapabiliyor. 
Doğu, sahra ordusunun taktik ala
nındaki harekâtım desteklemek üze
re, ordularının kuruluşlarına kısa 
menzilli ve nükleer kabiliyetli roketleri 
dahi etmişti ve bu siilah sistemleriyle 
Batıya 'büyük üstünlük kurabilmişti. Do
ğu, SALT Sözleşmesinden bu tarafa, fe
za araştırmalarına fazla önem verir ol
muştu. Bu meyanda, çok başlıklı füzeler 
imaline yönelmişti,, Havada seyreden bir 
roket gövdesi, ayrı ayrı yer ve zamanda 
üç ile dört ayri hedefe vuruş yapabili
yordu. 

Doğu, 1972 - 1973 - 1983 arasında 
Batıldan 63 milyar dolar daha fazla araş
tırma ve geliştirme masraf ve harcama
ları yapmıştı. Doğu'nun son 10 yılda 
200 .milyar dolarlık silahlanma progra
mım gerçekleştirdiği hesap edilmekteydi. 
Doğu, son 10 yılda top imalatını 9 mis
li, (SAM) hava savunma füzesi imala
tını 5 misli, tank imalatını 3 misli, gemi 
ve uçak imalatını 2 misli artırmıştı. Do
ğu, geçmiş yılardaki millî hâsılanın yüz
de 12'lik rakamını silahlanmaya ayırır
ken, son yıllarda bu nispeti yüzde 17'ye 
çıkarmıştı. Batı'da bu nispet yüzde 4'te 
'belemekteydi. 

Hepsinden önemlisi, fconvansiyonel 
silahlarla yapılacak bir harpte, Doğu, 
kuvvetlerinin konumu itibariyle, 48 saat 

içinde hazırlıklarını tamamlayarak ileri 
harekâta sıfır hattından geçebiliyor ve 
başarılı bir manevrayı yapabiliyordu. Öte 
yandan, Batı ise, Atlantik ötesi nakliyat 
gibi, lıaftalara mebni taşıma ve taşınma 
külfetiyle ve zaman süreciyle karşı 
karşııya bırakılıyordu. Ayrıca, 'bu süre 
içlinde ve harbin devalmında Amerika 
Birleşik Devletlerinin, Avrupa'daki Ame
rikan kuvvetlerinin nükleer şemsiye al
tında güvenliğinin sağlanmasını düşün-
ımesi gerekiyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işte, INF Sözleşmesinin çözülmeyen bö
lümü burası olmuştur. Amerika ile baş
ta Almanya olmak üzere, bir kısım Ba
tı Avrupa ülkeleri arasındaki fikir ih
tilafı bu noktadan kaynaklatılmış, Tür
kiye, ıbu nedenle gündemlin başına geti
rilmiştir. Mensubu olduğumuz Batı Blo-
ku, barışı muhafazayı samimiyetle isti
yor olduğundan, INF ile başlayan silah
sızlanmaya ciddiyetle taraftardır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu' 
nun ısisitem farklılığını gidermede aslî 
ve nihaî hedefin kendi ülkesi olduğunu 
düşünerek, stratejik savunma girişimini 
müzakere dışı tutmakta İsrarlıdır. On
lara göre, Doğu Bloku lideri samimî da
hi olsa, daimî olamayabilecektir. Kaldı ki, 
Doğu, sistemin yanlışlığı teşhis etmiştir; 
ama, tashihi yollarımı henüz bulmuş ve 
tatbikata da çevirmiş değildir. Liderin 
önünde, başta ordusu olmak üzere, yıl
ların kemikleştirdiği muazzam bir bü
rokrasi barikatı vardır. Öte yandan, Ba
tı Avrupa, başta Almanya olmak üzere, 
bir türlü kolektif savunmanın gereği olan 
maddî ve malî katkılara yeterince ya-
naşmamaktadır. Başta Almanya olmak 
üzere, NATO tesanüdünde kolektif hi
mayenin altına girdiği, için, masrafları 
daha ziyade yatırımla çevirme hareket -
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leri, senelerdir ağır gitmiştir ve NATO 
1970'de bir kriz geçirmiştir; hatırlarsa
nız çok muhterem Başkanım ve sayın 
milletvekilleri ve Kissinger'in ortaya at
tığı tezde «NATO, ekonomik entegras
yonu da hesaba katmalıdır. Yoksa, tek 
başına Amerika'nın, NATO'nun bütün 
ekonomik külfetlerini yüklenmesi doğru 
olmayacaktır» diye bir çıkışı olmuştur. 

Konvansiyonel kuruluş ve silahlarda-
ki dengeyi kurmak için Batı, çaba gös
termiyordu., Amerika'nın stratejik savun
ma girişlimi, Batı Avrupa'yı» bir bakıma 
kendi evlerini savunma külfetine zorla
mada öncü ve tahrik vasıtası olmuştur; 
bu balkımdan bir yararı da NATO'ya 
böyle olmuştur, örnek olarak; Fransa -
Almanya Askerî Entegrasyonu, bu ha
reketin tok* küçük meyvesidir; fakat Al
manya ve 'bazı üye NATO ülkeleri, 
Doğu'nun kesif ordularını 500 kilomet
reden itibaren dağılmaya zorlayacak 
kısa menziffi roketlerin moderniize edil
meleri görüşüne, şimdilik gelmiş değiller
dir. «Niçin, kısa menzili ve 500 kilo
metre içindeki roketlere ihtiyaç vardır?» 
sualini ortaya aittığımızda Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleni; bir tarafın bire on 
nispetine doğru giden muazzam kuvvet
leri cepheye girerlerken, nükleer si
lahlar olursa eğer, bu kuvvetlerin 
hertbiri tümen başına 20 çarpı 20 
kilometre araziye dağılması gerekecek
ken, nükleer silah yoksa eğer, üç çarpı 
üç kilometreye dağılacak, dolayısıyla 
49, 50 misli fazla kuvveti, eğer nükleer 
tehdit yoksa, bir yere toplama şansı ola
caktır. Bu, askerî tekinliğin icabıdır. İşte 
bunu, vatandaş bilmiyor olduğu »için, bu
nu askerlikle yakın ilişiklisi olmayan kim
seler bilmiyor olduğu için, «Bunun altın
da ne var?» sualini bullimak ve duyur
mak askerlere düşmektedir. Eğer, böy
lesine muazzam kuvvetleri yayarsa mü

tecaviz, yayıldığı için etkili okmayacaik-
tır; topikyahilmesi için nükleer tehdit 
olmayacaktır karşıda; topladığı zaman, 
arka arkaya cepheye sığmayacağı için 
kuvvetlerin çokluğu, arka arkaya beş, 
altı, yedi dalga koyabiecektir; meşhur 
FOFA ıstraejisi budur, meşhur hava -
kara stratejisi budur. Bu lartışlmanın ru
hu buradan gelmektedir Sayın Başkan, 
sayın miiletvekilleri. Çünkü, eğer 500 
kilometrellik nükleer güçlü silahlar sa
vunmaya katılmazlarsa, mütecaviz, nük
leer oümayan bir haribi yapanları karşı
sına allmış olduğu liçin, kuvvet .teksifini 
çok rahat yapacak ve sadece teksif et
mekle ve gelmekle; eğer savunan taraf 
nükleer slilaih kullanmayı reddetmişsje, 
caydırma vuku ,bulacaik, daha doğrusu, 
karşı tarafın savunma azmi ve iradesi 
kırılmış olacaktır. 

Eğer hatırlarsanız, tüfek çıktığı za
man, dağılma başlamıştır; makineli tü
fek çıktığı zaman dağılma arttı; makine
li 'tüfeğin karşısına tel örgü konunca, 
savunma galip geldi, savunma kuvvetlen
di; tel örgüyü tank çiğnedi geçti, tel 
örgüden sonra icat edildi; bu sefer zırh
lı 'birliklerin harekatı başladı. Şimdi atom, 
aynı hareketti yapıyor; aynı şekilde kar
şıyı dağıttığı zaman, yeterince dağıttığı 
zaman tecavüzden alıkoyabiliyor; teca
vüzden alıkoymak demek, barışı koru
mak demek oluyor. 

Doğu, bu görüş ayrılığım, «Aımeri-
kasız NATO» gelişmesıine götürmek için 
ça'ba sarf ederken, Batı Avrupalılar, Ame
rika ve onun nükleer caydırma gücü bu
lunmaksızın kollektif savunmanın müm
kün olamayacağına açıkça karar verdiler 
ve bunu zirve toplantısında ilan ettiler; 
onlara ve NATO'ya göre, nükleer artı 
konvansiyonel caydırma, vaz geçilmez 
stratejidir. 'Batı Avrupa ülkeleri, uzun mü-
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zakerelerden sonra, konvansiyonel güçle 
caydırma, pahalı caydırma olmasına rağ
men, bu yöndeki külfeti ve masrafı niha
yet kabullenir olmuşlardır. An-şart, Do-
ğu'nun konvansıyone! ordusu da azaltıl
malı, Uralar geri'siine çek'iimeli idi. Kısa 
menzilli roketleri ayrıca düşüneceklerdi. 
Sebep olan konu da budur Türkiye'nin 
gündemde tutulmasına. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. 
demin arz ettiğim teknik bilgi muvace
hesinde, orta menzilli roketlerin boşlu
ğunu telafi için, Türkiye topraklarına kı
sa menzilli silahların konması, maksadı 
karşılamamaktadır; bu silahların konma
sıyla, o töhdit vukubulmamaktadır. Mak
sat yok bir kere ki, bu silahların bura
ya gelmesi gereksin... Çünkü, bu silahların 
mendillerinin Rusya'nın veya mütecaviz 
ülkelerin derinliklerindeki kilit nok
taları ve kışlaları vurmaya yeterliliği yok
tur. İlla çare aranıyorsa NATO savun
ması bakımından, başka alternatifler söz 
konusu olacaktır, öyleyse, bir sebep yok, 
bir fayda yok; «Acaba, şimdi kalkan or
ta menzilli füzeler sebebiyle Türkiye bir 
depo mu oluyor?» demeye. Böyle bir şe
yi ne Türk Genelkurmayı kabul eder, ne 
siz kabul edersiniz, ne de zaten böyle 
bir şeye lüzum var. Bu, sadece ortalığı bu
landırmak için söylenmliş bir sözdür; bu 
kadar. 

Saniyen, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
halen başlamış olan modernizasyonun ta
mamlanması, caydırma iç'in çok önemli 
ve yeterlidir. Millî imkân ve gayretlerle 
ftank, top, uçaksavar, tanksavar, helikop
ter modernizasyonu ve reorgan'izasyonu, 
Ordumuzu eskiye kıyasla çok güçlü kıl
mıştır. 20 yaşındaki Mehmet, omzundaki 
şu kadar kısa bir silahıyla, milyarlık tan
kı veya milyarlık uçağı, üç saniye içenisin-
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de düşürecek eğitime, kabiliyete ve güce 
kavuşmuştur; güvenlik bu derece vardır. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

Türk Milletinin tarih boyu teyit gör
müş azim ve iradesiyle, kahraman Türk 
Ordusunun cengaverliğine modern silah
ların eklenmesi, tehdit gücünü konvan
siyonel ordulardan alacak mütecaviz için, 
en 'büyük caydırma vasıtası olacaktır. As
kerî yorumculara göre, nükleer harp olur 
ise eğer, nükleer harbe otuz gün dayana
bilen taraf -iki taraf da zarar göreceği 
için- otuz gün... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Na
sıl dayanacak?. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Askerî yorumculara göre, bana 
göre değil efendim; şimdi söyleyeceğim 
bana göre nasıl olduğunu. Askerî yorum
cular, yazarlar otuz gün dayanımaktan 
bahsederler; onlar, Türk'ün direnme gü
cünü bilmediği için öyle yazarlar, yaban
cı yazarlar bunlar. (ANAP sıralarından 
alkışlar.) Türk'ün Allahü Ekber Dağların
da, Süphan Dağlarında, Şavşat Dağların
da karşı koymasını otuz gün değil, yıllarca 
böyle bir engeli, barikatı kuracağına on
lar bilemezler; ama, bunun başka manası 
var, ikinci manası var, onu da bir daha 
duyurayım. Otuz gün içerisinde bir taraf 
başarıya ulaşamazsa mütecaviz «Zaten o 
ölmüştür» demektir; bir manası da bu
dur. işte, Türk'ün azim ve iradesi, Türk'e 
yapılacak tecavüzden daima en başta ge

len caydırtna vasıtası olmuştur; bunu bir 
daha vurgulamak istiyorum efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Yaşasın Türk Ordusu. 

REOEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Yüce Türk Milleti, gözü gibi bak-
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tığı ordusu için, her türlü fedakârlığı gö
ze almaktadır. Ekonomisini geliştirme ça
baları yanında, orclusunu kuvvetlendirme 
hareketlerine gayretle ve hevesle katılmak
tadır. Harp ile ekonominin çok sıkı iliş
kisi olduğunun idraki içindedir. Millî 
ekonomiye ve millî kaynaklara dayanma
yan harplerin başarısından şüphelidir. 
Ekonominin bir bütün olduğunu, «'Barış 
•ekonomisi ve harp ekonomisi» diye ayrım 
yapılamayacağının derin ve açık lidraki 
içindektir. Ona 'göre sanayi, ekonominin 
başta gelen unsurudur. Harbin maddî gü
cünü ekonomi, bunun da çekirdeğini sa
nayi teşkil etmektedir. Bu nedenle, 'başla
tılan sanayi seferberliğine gönülden katıl
mıştır. Ordu, barış ve savaş şartlarında 
ihtiyaç duyduğu silah, giyim, kuşam ve 
'harekâta yönelik her türlü malzemeyi, 
'kısmen kendi bünyesinden senelerce limal 
etmiş ve hizmete koymuştur. Tarih boyu, 
ülkenin diğer kesim ve sektörlerine bu 
(bakımdan teknoloji ve destek vermiştir. 
Ülke ekonomisinin tarım, sanayii, ticaret, 
ulaştırma ve telekomünikasyon sektörle
rine, bu hareketleriyle ayrıca ekonomik 
katkıyı yapmıştır, özetle ordu, milletin 
hayatında daima destek ve teşvik edıici 
olabilmiştir., 

Sayın Başkan, sayın milletivekilleri; 
mevcut takanlar dahilinde ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin hizmet ve faaliyetle
rinin gerekli kıldığı ihtiyaçlar doğrultu
sunda, hazırlanan Millî Savunma Bakan
lığı 1988 'bütçesi, 2 trilyon 405 milyon 
Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 'bütçelerinin 
gayri safî millî hâsıla içindeki payı» 1983 
yılında yüzde 3,8 1984'te yüzde 3,2, 
1985% yüzde 3,2; 19861da yüzde 3,5; 
1987'de yüzde 3,3 oranlarında olmuştur. 
1988*de 73.1 trilyonluk gayri safî millî 
hâsıla muvacehesinde, yine yüzde 3,3 ola
cağı hesap edilmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığının bütçesi
nin genel bütçe içindeki payı; 1983 yılın
da yüzde 17,4 liken, 1984'te yüzde 18,2; 

1985'te yüzde 15,9; 1986'da yüzde 18,4; 

19871de yüzde 16; 1988'de ise 11,6 dır. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Fon ne 

oluyor, fon?. 
RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 

— Yüzde efendim... 
EROL AÖAGIL (Ankara) — Ama 

silahlı kuvvetlerin dışında bu. 
RECEP ORHAN ERGUN (Devam

la) — Silahlı Kuvvetlere yapılacak en bü
yük fedâkârlığı, işte böylece rakamla da 
yapmıştır. 

Ülkemizin ekonomik ve malî şartları 
gözönünde tutularak ve azami tasarruf il
kelerine uygun şekilde, 2 trilyon 405 mil
yar Türk Mıraisı olarak hazırlanan Millî 
'Savunma Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçe
si, 1987 yılı 'başlangıç bütçesine göre 
yüzde 39,2 liık bir artış göstermiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı vizesü dı
şında tutulmakla birlikte, yatırım niteli
ğinde •bulunan ödeneklerle silahlı kuvvet
lerin harp, silah, mühimmat, araç ve ge
reçleri için 922 milyar liralık kısmı, cari 
harcamalardan da kaydırma yapılarak, 
sağlanımıştiır. Bunlarla kışla, halva alanı, 
pist, alarm-ıiskân tesisleri inşa edilecek, 
askerî fabrika ve atölyelerde silah, araç, 
gereç yapım ve onarımı gerçekleştirilecek
tir, 

'Slaıbiı kuvvetler hiızmet ve faaliyet -
ilerinin gerçekleştirilmesinde 'bütçe ile 
sağlanan ödeneklerin yantsıra, dış askerî 
yardım ve kredilerle, özel ödeneklerden 
de yararlandığı görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Dış askerî yardım ve krediler sözkonu-
su olduğunda, ibaşta Amerika Birleşik 
Devletleri ve Federal Almanya yardım-
üaırı ağırlığını korumaktadır. Federal Al-
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man yardımları, hibe sekimde muntazam 
olarak devam etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile savun
ma işbirliği içerisinde genel ilişkilerimiz 
ve yardıımiliar, Amerikan Kongresimde za
man zaman belirlemem Ermeni ve Rum 
yanlısı tutumlar yüzümden, oluımısuz 
yönde etMenmesine rağmen, koşuların
da iyileşti rıme yapılmıştır. Türkiye ite 
Amerika arasında karşılıklı taahhütler 
dengesi üzerine bina ledilmıiış bulunan 
Savunma <ve Ekonomıik İşbirliği Anlaş
masının yelliden düzenlenmesi amacıyla 
başlatılan müzakereler olumlu sonuçlan
mış ve ülkemiz lehine şu gelişmeler ka
zan ılmıştır: 

Ermeni tasarısı geri çekilmiştir. As
keri ve ekonomik yardımların önemli bir 
'bölümümün uygun koşullu kredi ve hiıbe 
yardımıma dönüştürülmesi sağlanmıi'şıtır. 

Burnum yanımda, Amerikan Kongre-
siınin, birikmiş FMS borç geri ödemele
rimin reform projesini kabuil etmesi 
vuku Ibuılmuştur ve özel banka finansman 
kaynaklarından yararlandırılması gibi. 
olumlu gelişimeler sağlanmıştır. Bunlar, 
Hükümetin ulaştığı başarılı sonuçlardır. 

Sayım Başkam, sayın milfebvek il
leri; Millî imkârilarıımrzı yüksek bir se
viyeye getirerek, savunma sanay'ımıizi ge
liştirme gayreti içimde bulunmaktayız. 
Kamu ve özel) kesimimiz beraberce, illeri 
teknolojiyi ıbize getirecek yabancı; ortak-
üıfclar aracılığıyla, modern savumma sa-
mayimizi genişleterek silahlı kuvvetleri
mizin modernizasyonunu 'süratle temime 
çalışmaktayız. Bunun içim, millî bütçe
mizden ayrılan kaynaklar yanında, 3238 
«ayılı Kamunla tesis lediıl'en Savunma Sa
nayii DesıteklDeme Fonundan temim edile
cek gelinler de kullanılmaktadır. Bunlara, 
2299 sayılı Yasa ile sağlamam diöviızli as
kerlik gelirleri, NAfTO Enfrastrüktür ya

tırımımdan geri ödemeler ve 3212 sayılı 
Kanun gereğimce, satılan Millî Savunma 
malanınım değerlendirilmesi ve Hazine
ye Mıilılî Savunma masrafıma geçirilme
si içim yapılan iiilave gelirler vardır. 

İşte, bütün bunlar içimde, Savunma 
Sanayi geliştirme ive destekleme hareke
timi yüce milllletimiz heyecanla (izlemekte 
ve iştirak etmektedir. Atalarımızın kur
dukları tersanelere, askerî ağır bakım 
fabrikalarına; ıtank fabrikalarını, top 
fabrikalarımı, uçak fabrikalarım, elektrik 
ve elektronik fabrikalarımı, TUSAŞ'la-
rı, TAKSAN'ları, TÜMOSAN%rı, 
PETLAS'ları kısa sürede lil'ave etımiş-
ıtir. 

Sayın Başkan, sayım milletvekillileri; 
ıbu mMî heyecanı değerlendirmek içim 
yurt dışımdan lisans ve finans akımı 
ıbaşllamıştır. Başlatılan savunma sanayi 
hareketi, hem 'sıiahlı kuvvetlerim izıi, hem 
de Türk ekonomisini güçlendirmekte
dir. Güçlü Türk ekonomisi, orduyu daha 
güçlü kılacaktır, 'ekonomiye ilave ©diten: 
her güç, orduyu da güçlendirecektir. Sa
nayie getirilen her yenilik, orduyu mo-
dermize edecektir. ıAziz Türk Milleti, sa
nayie ve 'ekonomiye yaptığı her katkı
mın, eninde sonumda Türk Silahlı Kuv
vetlilerine güç kattığımın bilinci, sevinci 
ve heyecanı içindedir. Aynı bilincim ve 
heyecanın içimde olan Türk Ordusu, 
tasarrufa had çizgisiyle riayet ederek, 
güçlü kalmanın ve barışı korumanım 
azmimi göstermektedir. Bütçe hazırlanır
ken 150 milyarlık bölümü, bizzat Silahlı 
Kuvvetler kendi teklifiyle silmiştir, yi
ne bütçe görüşmeleri devam ederken, 
'5,5 milyarlık kısmı da, tekrar Silahlı 
Kuvvetler silmiştir. 

Sayın Başkan, sayın mMıetvekilleri; 
Silahlı Kuvvetleri teşkil etmek ve ida
me ettirmek elbette pahalıdır; ama harp, 
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ondan da pahalıdır. Her fatura ödene
bilir, fakat harbin faturası ödenemez. Si
lahlı kuvvetlilerin, barışı korunıalanı için 
dengeyi kurmaları ve caydırıcı olmaları 
vazgeçilmezidir. Bu vazgeçilmezlik, niyet 
ve kabiliyet ilıişkisıinıin tabiî ıgereğidir. 

Her türlü İlişkilerde, hele uluslarara
sı ilişkilerde niyet gösterilleri ve beyan-
ılaırı samimî de ollabilâr, sahte de olabi
lir, Samimî olanlar dahi, şartlar değişin
ce değişebilir; ama kab'.liiyet, daimidir, 
•bakidir ve hakikidir. Hasım tarafın ni
yetini' aşan ıgüç ve kahill'.yeıt 'ihrazı, şüp
he ve 'tereddüdün kaynağıdır. Niyeti aşan 
kabiliyet hali, dengenin sonudur. Den
genin sonu, zor kullanma hevesinin baş
langıcıdır; Türk Silahl'ı (Kuvvetlerıi, Türk 
Mi'lDeti ve onun' menfaatleri için denge
nin asilli unsuru ve abidesidir. 

Asiil Türk Milleti, ordusuyla birlik
te, tarih boyu caydırıcı olmanın şahane 
örneklerini! vermişitir. Büyük Milletiımiz, 
1940'lı yıllarda malî gücünü son kuruşu
na kadar harcayarak dışarıdan çimento 
satın alımak suretiylie meydana getirdiği 
maddî tahkimatın yanı başında, ancak 
Türkün yapabileceği, azimden, iradeden 
ve kahramanlikltan meydana getir'.ilimiş 
bu emsalsiz manevî tahkimat ile dün
yayı çiğneyip geçen devrin istila ordula
rımı hudutlarımızda durdurmasını çok 
iyi bilmiştir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Yöoe Atatürk'ün, «HARP, gayri 
meri kuvvetlerin meriyete girdiği hal
dir» derken, muradettiğiı budur. Yüce 
Atatürk'ün, «Harp, görüllmeyen kuv
vetlerin görünür hale geldiği haldir» der
ken, muradetıtiği budur. 

Tarihin her devrinde olduğu gibi, 
yenici gücü maddî hesaplarla izah edile
meyen büyük milletimizin büyük ordu

su, bugün de nereden gelirse ıgefain, her 
hainane tecavüz emelini kırmaya Türk' 
ün karşısında yanlış hesaplarda bulunan-
fları hüsrana uğraitmaya kadirdir; daima 
da kadir olacaktır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Dostlarımız, bunu, bir kere 
böyle ibateler, hele düşmanlarimız, bunu, 
ilkıi kere böyle hilaller. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri., alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ıbeyaz oylarımızla ve hayırlı olsun dilek
lerimizle, YÜce Meclisi saygıyla selamla
rım efendim. (ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Ergun. 

BAŞKAN — Efendim grupları adı
na söz alan arkadaşların (konuşmaları 
sona erdi. 

Şimdi şahıslar adına söz isteyen ar
kadaşlara söz vereceğim. 

Lehinde Sayın Yaşar Topçu'nun söz 
istemi vardır. 

Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamillıyorum. 

Söz alışımın sebebi, bu Mecliste bu
lunan ıtJüm arkadaşlarımızın tamamının 
kafasını zaman zaman yoran, halkımızın 
da zaman zaman şikâyetlerine sebep 
olan, ama ülke savunması için de lü
zumlu, vazgeçlmez ve bu vazgeçilmez
liği belirleyen şartların doğurduğu zaru
retlerle hemen her Türk ailesini meşgul 
eden askerlik meselesidir. 

Değerli arkadaşlar, Türk vatanı her 
Türk içıln kutsaldır. Türk, vatanının bü-
tühllüğü ve bekası her Türk'ün her türlü 
fedakârlığı' göze aldığı, alabildiği bir ko
nudur. Bunu, zaman zaman yeni gel
dikçe Türk Milleti bu fedakârlığı göster-
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mistir. Ancak, şunu da 'burada bir tespit 
olarak belirtmekte, saptamakta yarar gör
mekteyiz: Türk Silahlı Kuvvetleri, üze
rine basarak söylüyorum, siyasî iktida
rın emrinde kara, hava ve deniz sınırları
mızı' dış düşmana karşı koruyum, içeri
de de vatandaşım can ve mail güvenliği
nin korunmasında ve gerefctiğinde hiz
met görmek üzere teşekkül etmiş bir or
dudur, diığer ülkelerin orduları gibi. El
bette ki, başka bir amacı ve maksadı 
olamaz, olmamalıdır. 

Arkadaşlar, hepimiz farkındayız ve 
görüyoruz ki, dünya artık harp istemi
yor; siz harp ©derilere bakmayınız, özel
likle refah toplumıları savaş işitemiyor. 
Gün geçmiyor ki, televizyonları, radyo
ları, gazeteleri savaş aleyhtarı gösterilen 
doldurmasın. Bugün artık Avrupa'nın re
fah toplumlarının parlamenterleri, kendi 
toplumlarının bu temayüllerini muttoka 
siyasî iktidarlarının tavır koyması sekilin
de belirlliıyoriar, 'gösteriyorlar. Son za
manlarda sıiilahsızlanma konusunda, dün
yanın iki devi arasında yapılan görüş
meler, pazarlıklar ve bunun memnuni
yet uyandırıcı sonuçları bu refah toplum
larının -savaş istemez haklı ve doğru tu-
tumliarıdır. Esasen yine hepimiz biliyo
ruz ki, Türk Devletinin poltikası cum-
huriyetle birilikte, Yüce Atatürk'le birilik -
te «Yurtta sulh cihanda sulh» ©sası üze
rine oturmuştur. Yani, Avrupa toplum
larının ya da başka bir ifadeyle refah 
toplumlarının henüz farkına varmakta 
oldukları savaş (felaketini, Kurtuluş Sa
vaşında 'bültün vahametiyle yaşamış olan 
Türk Milleti, bir prensip, bir ilke haine 
•getirmekle, yıllar önce ıfark etmiştir. 

Diğer taraftan da yine ıbir tespiti bu
rada yapmakta fayda mülahaza ediyo
ruz. O da şudur: Arkadaşlar, Türk top
lumunun demografik yapısı dediğimiz 

yapı, Avrupa'yla terstir. Eğer, demog
rafik yapıyı bir pifamiıte veya üçgene 
benzetirsek, Türk Toplumu, bu piramit 
bakımından taban üzerine oturan bir 
toplumdur; yani, genç nesli, yeni do-
ğumfliann, üremenin fazlalığı sebebiyle 
çok fazladır. Piramidin yukarısına gitti
ğimiz zaman, yani ortalama yaşın henüz 
refah toplumlarına göre, daha aşağıda 
olması sebebiyle yukarısı daralır. Avru
pa'da ise, bu tam tersinedir. Piramit 
sivri ıtaraft üzerine oturur. Yani, üreme 
azdır, buna karşılık ortalama ömür faz
la olduğundan yaşlı nüfus fazladır. Bi
naenaleyh, özellikle askerdik suretleri kı
yaslanırken, ülkelerin içerisinde bulundu
ğu özel straJtejik durumların yanı sıra, 
sahip oldukları nüfusun da dikkate 
alınması gerekir. 

Arlkadaş'lar, şimdi Türkiye'nin kalkın
ma arzusunda olduğu ve kalkınma çaba
larını: yıllardır sürdürmeye çalıştığı, bu
nun için. ağır faturalar ödediği hepimizin 
malumudur. Daha birkaç gün önce, mil
letin sırtına bindirilen zamlar için bura
da neredeyse birbirimizin gırtlağına san
ılacak kadar kavgalar ettiğimiz de hepi
mizce imalumdur. Bu şartlar içerisinde, 
laf yanlış anlaşılmasın, çoktur demiyo
rum, bir askerimiz için devlet 42 bin li
ra aylık tayın bedeli ödüyor. Bu azdır, 
daha iyisi, daha çoğu verilsin, hepimiz 
isteriz; ancak bu fakir fukaranın cebin
den, fakir fukaranın ıkalıkınımıa, zenginleş
me imkânlarından kısılarak veriliyor. 

Diğer taraftan, deminki demografik ya
pıyı ortaya ıkoyuşumdaki sebebi bu nok
tada başka bir yöne dikkatinizi çekerek 
arz etmek istiyorum. Türkiye artık aske
re gelen erine yemek yemesini öğreten, 
okuma-yazma öğreten bir Türk Ordusu 
kurumu olmaktan çıkmıştır. Neden?.. 
Çünkü artık Türkiye'de okuma- yazma ça-
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gına gelen herkes bir İlköğretim görmek -
tediı-, okuryazar olarak askere gelmekte
dir. Onun ötesinde sayıları mi'lyonlara 
ulaşan ortaokul, lise mezunu; dengi okul
lar mezunu gençlere sahiptir; askerlik 
çağına, gelmiş gençlere sahiptir. Üniversi
teyi bitTım'ş olanların yekûnu yüzbin-
lerle ifadıe edi'mektedlr. 'özellikte sosyal 

• ihilimler açısından, rahatlıkla ifade edebi
liriz iki, Türkiye, Avrupa'nın en şişkin 
yükseköğrenim görmüş toplumuna sahip
tir. Zaten son zamanlarda askerlik süresi 
ve askere aı'ma metotları için yapılan de
ğiş «klikler, aranan çareler, askerlik bakı
mından bir şişkinliğin meydana geldiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi, dik
kat ediyoruz Türkiye'de askerlik süresi 
1'8 aydır. Buna karşılık Belçika ve Fran
sa'da 12 aydır. Temel eğitim eskiden 4 
aydı, simidi 3 aya düşürülmüştür. Silahlar 
tekn Jkleşmiştir. O silahlarla eğitim gören
ler de kafa ve bilgi (itibariyle yetişmiş 
gelmektedir. iŞimdi 3 aydan sonrası kıta
da askerlik hizmeti olarak sürdürülüp, 
götürülmekte ve bugünkü rakamila söy
lüyorum, her birisinin yalnız iaşesi için 
42 bin lira masraf yapılmaktadır. 

Arkadaşlar, yedek subaylık 16 aydır. 
Türkiye'nin yedek subay kaynağı yıllık 
25 bindir. Bunun zorlansa zorlansa yüz
de 50'si askere alınabilmekte, yığılmalar 
meydana gelmektedir. Diğer yandan ye
dek subay hakkından vazgeçenler de se
kiz aylık 'bir kısa süreye tabi tutularak 
askere alınmaktadır. Bir ıbaşka husus, be
delli askerlikte kendisini göstermektedir; 
bedelli askerlik kurasını kazanan, yani pa
rasını ödeyen, üç ay eğitim görmek sure
tiyle diğer kısmını yapmamaktadır. Yurt 
dışında çalışanlar da bunu dövizle yap
maktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki, ül
kemizde askerlik bakımından ihtiyaç faz
lası ve şişkinlik vardır. 

iŞimdi, benim tekliflim şudur : Aske
re allıma işini düzenleyen, askere alma 
işiyle uğraşan Genelkurmayın, IMillî Sa
vunmanın, lütfen her türlü askerlik taas
subundan sıyrılarak... 

D?m:n burada Anavatan 'Partisinin 
değerili sözcüsü Sayın Ergun Paşa. birta
kım tasarruflardan bahsetti ve dedi ki, 
•«Millî Savunma şu şu tasarrufları iken-
d'üiğiınden yaptı. Bu tasarruflarla bu <me-
se1e ha'Ulolmuyor; bu meselenin halledil
mesi mümkün değil. Bu meselenin halle-
di'mesi. Türkiye'nin askerlik süresinin 
çok iyi ve gerçekçi bir şekilde tespitiyle 
mümkündür. Bize göre bu süre uzundur. 
Bu süre kısaltıldığı zaman Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Mili savunma hizmetleri 
için büyük bir imkân doğacaktır. Bu do
ğacak ı;ımlkân, önce silahların modernleş-
tirii'mesinde kullanılır, sonra da Türk Mil
letinim kalkınma haim'lesine tahsis edilir. 
Zaten ihtiyaç fazlası, askerlik çağına gel-
m'ş olan kişilerin kamu hizmetine yönel
tilmesi de mümkün olmamıştır; yani, o 
kanunla getirten şartlar doğmadığı için 
ihtiyaç fazlası, kamu hizmetlerinde çalış-
tırıljamamaktadır,. Bunun yapılabilmesi 
İçin, kamu hizmeti olarak o kanunda sa
yılan, onman, eğitim vesaire gibi sahalar
da geniş, yeniden açılmış kadro imkânla-
nnın, hizmet imkânlarının bulunması la
zım ki bu ihtiyaç fazlası, oralarda istih
dam edilmek suretiyle giderilebilsin mas-
«dllebilsiın. Bu da yapılmadığına göre, hu 
'bütçe vesilesiyle teklifimiz şudur : Yedek 
.subaylık profesyonel hale getirilmelidir. 
Esasen NATO içerisinde birçok ülke as
kerliği profesyonel hale getirmiştir. Bi
zimi askerlerimizin cebine harçlık diye 
verebildiğimiz bile gülünç rakamıdır. Çün
kü, Türkiye'nin imkânları daha fazlasını 
götürmeye müsait değildir; ama, bu ka
dar uzun süre ve 'bu kadar sayıda askeri 
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besllıemenin şart olup olmadığını Türkiye, 
kalkınma ihtiyacınım çok acilen gühdleıme 
geldiği şu yıllarda, 2000'li yıllara yaklaş
tığı dönemde tekrar önüme koyup düşün-
ıme'ji ve bu hesabı yapmalıdır. IBu hesabı 
yapmadan, ne kadar tasarruf yaparsak 
yapalım, ne kadar çare düşünürsek düşü
nelim askerlik, Türk gençliğinin önünde 
bir problem olarak; savunma, Türk Mil
letinim hayatında çoık önemli bir problem 
o'larak; malî problem olarak, her türlü 
fedakârlığa katlanmaya' hazır dlduğumuz 
'halde, zaruret varsa buna ıkatlanalım; hiç
bir itirazımız yok, hatta daha fazlasını1 

vereilim; ama, zaruret de yolksa, isıırf bazı 
taassuplar yüzünden -iki, biz meselenin 
böyle olduğu (kanaatindeyiz- ordu mevcu
dunun ve askerlik süresinin isnada bu se
viyelerde tutu'arak Türik çocuklarının 
mağdur edilmesi ve Türik vatandaşının 
kalkınma arzusunun daima sın id ı tutul
maya çalışılması hiçbirimizin hakkı de
ğildir. 

Bu vesileyle bakanilık 'bütçesinin Türk 
Ulusuna ve Millî Savunma camiasına ha
yırlı olmasını diliyorum, hepinize saygı
larımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşmak 
üzene Sayın Cemal Seymıen, buyurun 
efendim. 

CBMAL SEVMEN l(Nevşehir) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisimizin sayın üye
leri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 
hakkında söz al'dığıım şu esnada, söz!1 eri
min başında hepinizi en derin saygııla-
nrnla selamlıyorum. 

(Değerli milletvekilleri, hepinizin bildi
ği gibi, millî savunma ya da ulusal güven
lik kavramı, bir ulusun benliğini, bağım
sızlığını, egemenliğimi ve toprak bütünlü
ğünü mutlaka koruyarak; bidik, huzur, 
adalet, barış ve daima artan bir mutluluk 

içinde yaşamını sürdürmesini güvence al
tına almaktır. 

Ulusal güvenliğim en önemli özelliği, 
dış güçlere emanet edilecek bir konu ol
mamasıdır. Ulusal! güvenlik sorumluluğu 
yalnız ve ancak ulusal nitelikteki kurum
lara ve kuruluşlara emanet edilebilir. Tüm 
ulusun sorumüuluğu ve tüm ulusun gü
vencesi altında olmalıdır ulusal güvenliği
miz, ımililî savunmamız. Bu, bağıımsız ya
şamak isteyen 'bir devletin, başka devlet
lerle savunma alanında işbirliği yapma
yacağı anlamına elbette gelmez. Elbette 
bir devlet, başka bir devlette, başka dev
letlerle savunma İttifakları1 oluşturabilir; 
ancak, bu işbirliği veya ittifak, bağımsız-
iık, eşitlik ve karşılıklılık; yani mütekabi-
lliyet kurallarına dayandığı takdirde, üye 
ülıkellerin her birinin ulusal güvenliğinim 
sağlanmasına yardımcı! olabilir; fakat 
böyle bir durumda dahi hiçbir devlet, 
ulusal güvenliği ile ilgili sorumluluğumu 
ve karar hakkını, bir başka devlete veya 
ittifakın öngördüğü bir başka örgüte dev-
retmemielidir; son söz, daima o milletin 
kendisinde ollmalıdır. 

Değerli m:ill'letvekilleri1, aslında bir Av
rupa ülkesi olan Türkiye, coğrafî bakım
dan bir Ortadoğu ülkesi olduğu kadar bir 
Akdeniz ve bir Asya ülkesidir de. Türki-
ye'n'n bu çok bölgeliliiği, kendisine ba
ğımsızlıkçı1, barışçı ve çok boyutlu bir dış 
politika izleme olanağı getirmektedir. Biz, 
bu olanağın, üyesi bulunduğumuz Kuzey 
Atlantik Antlaşması nedeniyle, kısıntıya 
uğramaması gerektiğine inanıyoruz. İtti
fakın ve üyeleniın sorumluluklarının, an
laşmada beMenmiş olan coğrafî bölge^ ile 
sınırlı ofma gereğini vurguluyor, Türki
ye'nin, tam denetimine tabi. olması gere
ken askerî üslerin, ülkemizin çıkaıilıarına 
aykırı ve dost ülkelerim zararına olabile
cek faaliyetlerde asla kullanimaması ge-
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rektiği görüşünü savunuyoruz. Biz, Ku
zey Atlantik Antlaşması çerçevesinde ya
pılan ikili antlaşmaların yeniden gözden 
•geçirilip, ülkemizin çıkarları doğrultusun
da düzeltmeler yapılması gereğine de ina
nıyoruz ve bu konuda da ısrarlıyız. 
NATO ittifakı içinde, Türkiyemizin or-
liaık savunma yüküne katkısının, diğer üye 
devletlerin ekonomik güçlerine ve katkı
larıma oranla çok ağır olduğu görüşünde
yiz. Amerika Birleşik Devletlerinden son
ra en fcallabalık ordu bizimdir. Bu yükün, 
üye devletler arasında hakça paylaşılması 
için gerekli çabalları, iktidarıyla, muhale
fetiyle hep 'birlikte göstermeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; NATO' 
nun bir savunma örgütü olması nedeniy
le üyelerden birisine yapılacak bir saldı
rının, tümı üyelere yapıilmış gibi •değerlen
dirilip, toplu savunmaya geçileceği Ülkesi
ni bilmekteyiz; ancak, isaldın kavramının, 
ittifak üyelerinden biri tarafından, kendi 
görüşüne göre yorumlanıp, diğer üye ül
keler tarafından da benimsenmişcesİne 
NATO adına hareket edilmesine ve hele 
Türkiye'deki üslerden bu amaçla yarar
lanılmasına, kesinlikle karşıyız. 

Türlkiye'deki bütün askerî tesis ve üs-
lerde, Türkiye'nin egemenJliği ile bağdaş
mayacak hükümiler ve gelenekselleşmiş 
uygulamalar süratle düzeltilmelidir. Tür
kiye'de, NATO çerçevesinde taktik amaç
lı nükleer başilık'lı silahlar bulunduğu bi-
'.linmaktedir. Tüm dünya ülkelerindeki 
nükleer silahların kaldırılması çabalarını 
yürekten desteklerken, nükleer başlıklı si
lahların ülkemize yerleştirilmesine ilke 
dlarak karşıyız. Hepinizin takdir edeceği 
gibi, insaniliğin barış ihtiyacı, bugün 'her 
zamankinden idaiha büyüktür. Çünkü, 
muhtemel bir nükleer savaş, tüm insanlığı 
ortadan kaldırabilecek bir tehlike arz et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, biz nükleer si
lahsızlanmayı, ıbu mümkün olmadığı tak
dirde, nükleer silahlanmanın sınırlandı
rılmasını içtenlikle destekliyoruz; ancak, 
bu a!!anda gerçekleştirilebilecek başarıla
rın konvansiyonel silahlanmada bir tır
manış nedeni olmaması gerektiğime de 
inanıyoruz. Ayrıca, Avrupa'daki nükleer 
füzelerin karşılıMn ka'ldırılknası uygula-
ımalarının Asya kıtasında da olmaması 
halinde, nükleer tehditten .uzak kalmamış 
tek NATO ülkesinin de Türkiye olacağı 
gerçeğini dikkatlerinize arz etmek isti
yorum. 

Sayın Başkan, sayın mlletvekiieri; 
Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh cihanda 
suvh» ilkesine yürekten bağlı dlmakla 
birlikte, bizim barış tutkumuz, «her ne 
pahasına olursa olsun, barış» anlamına 
gelecek, teslrımiyetçi bir barış anlayışı de
ğildir, Biz, tüm ulusların halkça bir sos
yal ve ekonomik dünya düzeni ve dengesi 
içinde yaşamalarını, büyük devletlerin kü
çük 'devletleri, zengin devletlerin yoksul 
devletleri sömürmesini ve onlara silahlı 
çatışma olmasa bile, kendi isteklerini zor
la kabul ettirme çaba'ıarınn dünya barışı 
için büyük 'bir tehlike olarak görmekte
yiz. 

Kırk yılı aşkın bir süreden beri, bü
yük savaş olmamasına karşın, sayısız kü
çük savaların sürüp gitmesinden, özell-
üiikle İran - Irak savaşı ile israil'in Filis
tin halkıma yaptığı insanlık dışı zulümden 
büyük bir üzüntü ve gelecek için büyük 
kaygı duymaktayız. Az gelişmiş veya ge-
ılisinmekte olan üikeHerin, muhtemel bir sa
vaş kuşkusuyla yaşaması, savunma harca
malarının artmasına ydl acımaktadır. Bu 
ise, gelişmekte olan ülkeleri', vatandaşları
na daha az okul, daha az sağlık hizmeti, 
daha az iş ve daha az ekmek sağlama du
rumuna düşürmektedir. Bu nedenle biz, 
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ulusun güvenliğini, bir yandan Silahlı 
Kuvvetlerimizin gelişen teknolojinin ge
reklerine uygun bir caydırıcı güce sahip 
olmasında bulurken, öte yandan da ba
rışçı bir dış politika izlenmesinde gör
mekteyiz. 

Silahlı Kuvvetlerimizin, caydırıcı gü
cünü oluşturan sülah ve donatım bakı
mlımdan dış kaynaklara bağlı bulunmasını 
da ulusal güvenliğimiz açısından son de
rece sakıncalı bulmaktayız. Bu durumun 
yol açtığı acı sonuçlan da yalkın tarihi
mizde Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında 
hep birlikte, acı dersler alarak yaşadık. 
Bu bakımdan ulusal! savunma sanayiini 
kurmak, ulusal güvenlik politikalarımız
da gerekli tedbirleri gözden geçinmek, 
Silahlı Kuvvetlerimizi, silah, araç, teç
hizat ve eğitim bakımından en yüksek bir 
düzeye getirmek, modernizasyonunu sağ
lamak ve bunu sürekli kılmak için kalıcı 
önlemleri süratle almak zorundayız. 

En büyük bütçeyi, göz bebeğimiz Si
lahlı Kuvvetlerimize ayırmakta hiçbir öz
veriden çekinmeyen bu yoksul milletin 
layırdığı '2,5 triilyon liralık bu bütçe, sayın 
milletvekilleri, NATO mükellefiyetleri 
için kullanılmamalııdır. Yalnız ve yalnız 
öz benliğimize ve ulusal çıkarlarımıza yö
nelik bir planlama ile bir yandan savun
ma ısanayiimizi güçlendirirken, ordumu
zu tüketici olmaktan çıkartıp, günümü
zün teknolojik gelişmelerini dikkate ala-, 
rak, sürekli modernize ederek, kaynakları 
daha aıkıücı ve daha gerçekçi bir verimli
lik esasıyla kullanarak, bu bütçe ulusal' 
çıkarlarımız doğrultusunda harcanabilir. 

Beslediğimiz asker sayısının büyük ol
ması, Türk askerinin yemesi, giyinmesi, 
barınması, silah araç ve gereçlerinin mo
dernizasyonu bakımıındiaın NATO veya 
Avrupa standartlarına ulaşmasını -bize 
göre- engellemektedir. Uçakları pillotla-
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rtndan, gemileri süvarilerinden yaşlı tek 
NATO üyesi sanıyorum ki biziz. Asker
lik süresinin kısaltılmasının da ulusal sa
vunma sanayiimizin geliştirilmesi ve or
dumuzun modernizasyonuna katkı yapa
cak bir çözüm olacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bilindiği gibi 1111 sayılı Askerlik Kanu
nunda yapılan değişiklik ile, iktidar tara
fından bedelli askerlik sistemli getirilmiş
tir. Bu uygulamanın «Vatan görevi her 
Türk'ün hakkıdır ve her Türk'ün görevi
dir» ilkesine aykırı olduğu, parası olanı 
olmayana göre imtiyazlı duruma soktuğu, 
bu ulusal göreve gölge düşürdüğü inan
cını taşıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Seymem, konuşma 
süreniz bitmiştir, lütfen top anlayınız. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bi
tirmek üzereyim Sayın Başkan. 

Bu ülkenin çoouklarıının kendisini eşit 
ve ayrıcalıksız hissettiği tek kurum asker 
ocağı idi. Aynı karavanadan yiyip, aynı 
leH'hiseyi giyip, aynı silahı kuşanarak, ya
şam koşulları, ekonomik olanakları, eği
tim ve kültür düzeyleri, gelenek ve göre
nekleri değişik farklı yörelerden gelen 
gençlerimiz, asker ocağında bir potada 
kaynaşarak bütünüeşiyoriardı, Böylece, 
asker ocağı doğulusuyla batıhsıylla, ku
zeylisi yle güneylisıiyle homojen bir top
lum yaratılmasına katkıda bulunuyordu. 

Böylesine kutsal, geleneksel ve ulusal' 
bilinç ve kültürümüze katkı yapan asfcer-

.11 ik görevi de artık bu iktidar sayesinde 
para ile kaçınılabilecek, paraya feda edi
lebilecek bir konuımıa getirilmiştir. Bu 
durum eşitsizliğe yol açmak bir yana, 
milıî şuurumuza ve ruhumuza da aykırı
dır. 

Sayın Başkan, bir hususu daha mü
saadenizle müsamahanıza sığınarak hatır
latmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Hemen kısaca toparlayı
nız, sürenizi hayli aştınız. 

• CEMAL SEYMEN ((Devamla) — 
Tünkiyemizin yakın geçmişinde yaşadığı 
acı olaylardan sonra, 'demokrasinin süre-
büımıesi için iç 'huzur ve barışın sağlan
ması ayrı bir önem (kazanmıştır. Silahlı 
Kiuvvetlerimizin ıiç güvenliği sağlarken, 
özellikle Doğu ve Güneydoğuda yaptığı 
uygulamalarım ve kullanılan yöntemlerin 
insanilik onuru i'le bağdaşmasına, insan 
haklarına ve demokratik hukuk devleti 
kurallarıma ters düşmemesine özen göster
mesi mubaiklkak ki, en başta Silahlı Kuv
vetlerimizin saygınlığınla ve Silahlı Kuv
vetlerimizin halkının sevgilisi alıma özel
liğine daha da güç katacaktır. 

Sözlerimin sonunda iktidar partisine 
mensup değerli arkadaşlarını bana kıza
cak olsalar da, kendilerimden özür dile
yerek bir konuya daha değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Ben bu bütçenin aleyhinde söz almış 
bir üye arkadaşınızım. Aslında bu bütçe
nin aleyhinde söz almak bir talihsizlik
tir; çünkü, burada konuşulan Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesiyle birlikte Türk 
Silah'lı Kuvvetlerimizin 'bütçesidir; ancalk 
bizi burada konuşmaya mecbur eden hu-
ısus, Millî Savunma Bakanlığının: başın
da, hakkında basında yüzlerce sayfa yazı 
yazıtaış ve kendisini aiklamaımuş, iktidar 
partisinin çoğunluğunun arkasına sığınmış 
bir Bakanın bulunmasından dolayı duy
duğumuz mecburiyettir. (ANAP sıraların
dan sıralara vurmalar ve gürültüler; SHP 
ve DYP şifalarından alkışlar)1 

Sayın Recep Ergun Paşa burada bu
yurdular ki, Türk Silahllı Kuvvetlerine 
destek sağlamak, iktidarıyla, muhalefetiy
le hepimizin görevidir... (ANAP sırala
rından sıralara vurmalar ve gürültüler; 
SHP ve DYP sıralarından a'lkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seymen, lütfen 
efendim... 

İDRtS ARIKAN (Siirt) — Tatili bağ
la şunu. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Bir 
dakika arkadaşlarım... Sabır buyurunuz... 

İDRÎS ARIKAN (Siirt) — Tatlı bağ
la, tatili! 

BAŞKAN — Sayın Seyımen... 

CEMAL SEYMEN '(Devamla) — El
bette, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ordu
muz, milletin ordusudur; iktidarıyla, mu
halefetiyle hepimizin ordusudur. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize saygı göstermek 
hepimizin görevidir; ancak... 

1İDRÎS ARIKAN (Siirt) — Hani son 
cümleydi? 

BAŞKAN — Sayın Seymen, lütfen 
efendim... 

CEMAL SEYMEN (DevamHıa) — Son 
cümlemi söylüyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Seymen, biraz ön
ce bir arkadaşımız da ikaz etti, 'lütfen 
ıefiemdim... Toparlayınız... 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — Sa
yın Başkan, son cümlemi söylüyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı gös
termek, Millî Savunma Bakanlığının ba
şına her türlü şaibeden uzak, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin onuru ve şerefiyle 
mütenasip, onun şanilı tarihine ve heybe
tine gölge düşürmeyecek bir bakan ata
maktan geçer. (SHP ve DYP sıralarından 
a'lkışlar) 

Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı, ti
şörtle şeref kıtası dentlemekten geçmez, 
bunları hatırlatarak saygılarımla huzurla
rınızdan ayrılıyorum. (ANAP sıraların
dan sıralara vurmalar; SHP ve DYP sı-' 
mallarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendimi, şahısları adına 
konuşmalar bitmiştir. 
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Sayın 'Bakan, 'konuşmalara1 cevap ve
recek misiniz? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sı
ralarından a'lkışlar) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— İstifa etsin, istifa etsin. (ANAP sıra
larından «Oturun, dikleyin» sesleri) Sa
yın Bakanın Türk Silahlı Kuvvetlerimi 
temsil etmesinden utanç duyuyoruz. 

İRFAN DBM'IRALP (Samsun) — 
Dışişleri Bakanı konuşsun, Dışişleri: Ba
lkanı. (ANAP sıralarından «Kaçmayın» 
sesleri) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Ne kaç
ması! yahu; kendiniz calim, kendiniz oy
nayın. 

(SHP ve DYP milletvekilleri- Genel 
Kurul Salonunu terk ettiler) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Mıillî Sa
vunma Bakan!iğinin 198'8 IMalî Yılı Büt
çe Tasarısı hakkında bilgi sunmak, ten
kit veya müşahedeleri cevaplandırmak 
üzere huzurlarınıza gelmiş 'bulunuyorum. 

Daha önce değerli hatiplerce de ifade 
edildiği gibi, bu müzakereler, bakanlıklar 
ve .ilgili kuruluşların sadece malî kaynak
lar inin saptanması... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade 
eder imisiniz. 

Foto muhabiri arkadaşlara izin ver
medim efendim, lütfen fotoğraf çekmeyi
niz, salonu terk ediniz. 

Buyurun, devam ©din Sayın Bakan. 
ABDULKADIR AKSU (Diyarbakır) 

••— Dışarı çıkanları çok, kaçanları çek. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN ((Devamla) — ... bu 
müzakereler, 'bakanlıklar ve ilgili kuru

luşların sadece malî kaynaklarının sap
tanması ve değerlendirilmesi deği, aynı 
zamanda yıllık veya orta vadedeki faali
yetlerim değer'lendiril'mesi için bir vesile 
teşkil etmektedir. Ben de, tahsis edilen sü
ne içinde bakanlığıımızın, silahlı kuvvet
lerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için 
yaptığı bugünkü ve yerine göre ileriye 
muzaf çalışmaları ve planlar hakkında, 
'bunları gerektiren uluslararası ve bölge
sel ortama da değinerek bilgi sunmaya 
çalışacağım. 

Ancak, 'bu açıklamalara geçmeden ön
ce, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 
müzakereler sırasında, bütçemizin değer-
İnedirillımesind'e, faaliyetlerimizin ayrıntı
larıyla incelenmesinde konuşmalarıyla bi
ze ışık tutan ve 'bizlere destek olan sayın 
komisyon üyelerine içten teşekıkürllerimi 
sunmak istiyorum. 

Komisyonda da belirttiğim gibi, Hü
kümetimiz tamamen ulusal mahiyet taşı
ması gereken savunma politikamızın her 
yönü 'hakkında, her zaman en geniş öl
çüde bilgi aktarımını sağlamaya hazırdır. 
Bunu, savunma alanındaki gayretlerimizi, 
icabında, olağanüstü fedakârlıkllara kat-
llamarak destelklemıiş . .olan halikıımıza ve 
Yüce IMecılise karşı bir anayasal görev ol
duğu kadar, bir manevî borcun gereği 
olarak da görüyoruz. 

Sayın IBaşıkan, değerli milletvekilleri; 
bütçe teklifimizin hazırlanmasında ülke
mizin ekonomik şartları ve mali olanak
ları göz önünde bulundurulmuş, kalkın -
ima planı ve askerî makamlarca hazırla
nıp hükümetimizin tasvibinden geçen stra
tejik hedef planları ile fiyat analizleri ışı
ğında, muhtemel gelişmeler de değerlen
dirilerek, savunma gücümüzün etkinliği
ni artırıcı önlemler alınmasına çalışılmış
tır. 

— 330 — 



T. B. M. M. B : 52 11 . 4 . 1988 0 : 2 

Malumiları olduğu üzere, millî savun
ma, millî bekamızın en esaslı teminatla
rından birisidir, özellikle Türkiye gibi 
uzum bir ıtarihe ve özel jeopolitik konu
ma sahip bir üllkenim güvenliği, siyasî ve 
askerî unsurlar arasında tam bir ahengin 
sağlanmasını gerektirmektedir ve bu fa
aliyette silahlı kuvvet'eriımizim yeri son 
derece önemllidir. 

Görevlerinim önemini müdrik alan si
lahlı kuvvetlerimiz, anayasal düzenimi
ze ve Atatürk ilkelerine tam bir bağlılık 
içerisinde, sorumluluklarını en iyi sekili
de yerine getirmeye özen göstermekte
dir. Silah ve teçhizatının, henüz planla
mam düzeyde olmamasına rağmen, Türk 
Ordusu, gittikçe gelişen bilgi ve ihtisas 
düzeyi, disiplini, üstün görev anlayışı ve 
fedakârlık duygularıyla sadece yüce ulu
sumuzun değil, aynı zamanda yabancı
ların da takdir ve saygısını kazanmıştır. 

Türkiye, bugün, NATO içerisinde 
ikinci büyük orduyu ayakta tutmak zo
rundadır. Kalkınma ha'liınde bir ülke ol
mamıza rağmen, bu fedakârlığa katlan
mamızı ve hatta çağımızın gelişmelerine 
ayak uydurarak sillah, teçhizat ve bazı 
eğitim alan'larımda daha da ileri gitmemizi 
gerektiren sebeplere burada kısaca değin
mek yararlı olacaktır. 

'Bildiğiniz gibi, objektif ve geniş kap
samlı 'bir tehdit değerlendirmesi, savun
ma plan ve programlarımızım esasımı teş
kil etmektedir. Üllkemizim jeopolitik ve 
jeosıtratejik bakımdan dünyamın en has
sas bölgelerinden birinim üzerinde bulun
ması, ister istemez, güvenlik ihtiyaçları
mıza çok yönlü 'bir mahiyet vermektedir. 
Bu değerlendirmenin, günün değişen si
yasî koşuiarı ve niyet bey anları gibi bir 
yerde sübjektif olmaktan öteye geçeme
yecek unsurlara değil, etrafımızda fiilen 
mevcut askerî güçler, yurdumuzun bü-
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yüklüğü; coğrafî, ekonomik, sosyal ve de
mografik özellikleri gibi unsurlara da da
yandırılması! bir zarurettir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerimin savunma gücümün, bu de-
ğerliendirmelerim sonuçlarına göre, nite
lik ve nicelik bakımından yeterli düzeye 
çıkarılması, caydırıcılık fonksiyonunun 
da özünü teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin güvenliğinin uluslararası 
dengelere de yakından bağlı olduğu bilin
mektedir. Hepimizin mallumu olan tari
hî, ideolojik ve stratejik koşulların so
nucu oilarak ortaya çıkan NATO ve Var
şova Paktlarının ağırlık taşıdığı kutupliaş-
ma'lar, günümüzün siyasî ve askerî gerçe
ği olmaya devam etmektedir. Bu çerçeve
de, NATO ittifakının sağladığı kuvvetli 
caydırıcılık, diğer bölgelerden farklı ola
rak, Avrupa'da 40 yıla yakın süredir ba
rışın muhafazasında etkin rol oymamış; 
hiçbir ittifak üyesi, tecavüze veya egemen-
llik haklarının kullamımını engelleyen teh
dit ve baskıya maruz kalmamıştır. 

Bu gerçeklerden hareket eden Türki
ye, gerginiliklerim giderilmesi ve bir güvem 
ortamınım sağlanması içim yapılan ger
çekçi girişimleri daima desteklemiştir ve 
desteklemeye devam edecektir. Uluslara
rası güven ortamınım sağlanması, tecavüz 
olanaklarımı ve vasıtalarımı ortadan kal
dıracak, en azından kısıtlayacak ve den-
gdleyecek bir düzenin IkuruMmasına bağ
lıdır. Bu düzeni sağlamaya yönelik çalış
malar arasında, son iki yıldır hız kazanan, 
silahların kontrolü ve silahsızlanma çaba
ları, yıllardır sürdürülen girişimilierim so
nuç vermeye başlayan ilk somut örmeklle-
ridir. 

Nükleer silahlarım sınırlandırılması, 
kimyasal silahların denetim altında yok 
edilmesi ve yapımının yasaklanması; ay
rıca, Avrupa'da güvenliği en az kuvvet 
düzeyinde sağlamaya yönelik konvansiyo-
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mel istikrar müzakereleri, destielkitediğimiz 
girişimlerdir. 

1987 Kasıım ayımda, Amerika Birleşik 
Devletleri ite Sovyetler Biriliği arasında 
orta menzilli nükleer füzelerin kaldırıll-
ımıası için yapılan anlaşma (Bu suretle ya-
pıllan indirimlerin, toplamı nükleer silah-
ılarım yüzde 5'ini kapsaması gibi oldukça 
anütevazi bir mahiyet taşımasına rağmen) 
daha önemli anlaşmalara bir başlangıç ve 
örnek olarak da değerılendirillmiş; Hükü
metimizce de destek temmiş ve memnuni
yetle karşıllanımıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilıleri; 
Türkiye'nin de içinde bulunduğu 'bölge, 
başta Arap-lsrail çatışması, Lübnan'da 
dıştan da desteklenen müzmin bir iç sa
vaş ve nihayet Îran-Irak Savaşı gibi ne-
denilerlesom derece istikrarsız ve sıcak ça
tışmaların olanca hızıyla sürdüğü bir böl
ge görünümü vermektedir. Dünya petrol 
rezervlerinin yarısına sahip bu bölgenin 
önemi nazarı itibara alındığında, dış güç
lerin doğrudan veya dolaylı müdahaîiele-
ırkiıin, menfaat çatışmalarımın ve rekabetin 
devam edeceği; silahlanmanın daha da 
artacağı hassas bir bölge niteliğini koru
yacağı güvenlikle söylenebilir. 

Çağımızda, dış tehdidin sadece açık 
askerî tehditten ibaret olmadığını, doğru
dan saldırı ve müdahaüeniın siyasal riski, 
kontrolden çıkma ve hâttâ bir nükleer 
teatiye varma tehlikesi yüzünden dolaylı 
yalıların daha da geliştiğini görmekteyiz. 
IBaşta terörizm ve bölücü faaliyetler ol-
maik üzere, ülkelerin istikrarını bozmak,, 
siyasî, baskıya maruz kılmak ve sonunda 
çöküntüye uğratmak, gelişmiş savaş usul
leri haline gelmiştir. Güveriliğiımizin sağ
lanmasında bu hususları da göz önünde 
tutmamız, çelştli kisve veya ideolojik et
kiler arasında yürütülmesıine çalışılan yı
kıcı teşebbüslere karşı hazırlıklı ve kuv-
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vetli olmamız, gereken cevabi süratte ve 
zamanımda verecek kapasiteye sahip ol
mamız gerekmektedir. Dünyanın kritik 
bir bölgesinde yer alan Türkiye üzerinde 
emelleri bulunan güçler, doğrudan veya 
dolaylı olarak müdahalelere yeltenmek 
suretiyle devletin gücünü yıpratmaya ça-
baliamalktadırlar. 

Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik 
konumu bakıımındaın terör odağı hailine 
gstiri'ımeye çalışıldığı, doğrudan saldırı 
yerine terörizmi kullanarak kapalı ve 
gizili savaş alanı haline getirme isteği göz-
llenrnektedir. Bu bakımdan, mümkün ol
duğu kadar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
devletin gücünün ispatlanması gerekmek
tedir. 

Özetlemeye çalıştığım bütün bu du
rumlar, çok ağır sorumlulukları da bün
yesinde toplayan, görevlerini en güç ko
şullarda biıle özveriyle yerine getiren Si-
laihlı Kuvvetlerimize, bu görevlerinin ge
rektirdiği silah, teçhizat ve yaşam koşul
larımı sağlamamızı gerektirmektedir ve 
hükümetimiz bu alandaki icraatını1, önü
müzdeki on yılın ihtiyaçlarını da nazarı 
itibare alarak planlamaktadır. 

Sayın Başkan ve sayın üyeler; şimdi 
de NATO ittifakı ve ABD ille güvenlik 
ilişkilerimize değinmek istiyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, gerek ku
ruluş ve doktrin itibariyle gerekse silah 
ve teçhizat bakımlından NATO İlle büyük 
ölçüde entegre oi'ımuş bir kuvvet olduğu 
malumllarıdır. Ortak değerlere, güvenlik 
politikası açısından ortak prensip ve as
kerî teşkilatlanmaya dayalı savunma sis
temlini teşkil eden NATO ile ilişkilerimiz, 
karşılıklı güven ve saygı prensibine bağlı 
olarak olumlu seyrine devam etmekte
dir. 

Her şeyden önce, ulusal güvenlik kay
gılarımızdan kaynaklaman NATO üyeliği-
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mizin, gelişen demokrasimiz ve Batı Av
rupa ite bütünleşmemizle uyumlu bir si
yasal! ve ideolojik seçim olduğu da şüp
hesizdir. Maalesef zaman zaman, bu üye
liğin Türkiye'ye sağladığı faydaları sade
ce askerî yardımla ölçmek gibi ciddî ha
talar yapıldığını görmekteyiz. Keza, ortak 
savunmaya matuf, ancak esasta Türkiye' 
nin savunmasını! destekleyici düzenlemele
rin, koımşülarıınızla ilişkilerimizi zede
leyebilecek tedbirler olarak gösterilmeye 
çalışıldığımı da görmekteyiz. Bu konular
da hüküm verilirken, sınırlarıınıza yakın 
bölgelerde ve bizimk ilerden çok daha ile
ri aslkerî tedbirlerin ve kuvvet konuçlan-
dırmalannın nazarı itibare alınmaması, 
bizi tek yönlü tavizlere ve hatalı sonuç
lara götürür. 

Tek başına veya ortak savunma, her 
devletin Birlleşmiş Milletler yasasında ye
rini bulmuş tabiî hakikidir. Türkiye Cum
huriyeti, kuruluşundan ıbu yana, barışçı 
ve taahhütlerine sadık politikalar izlemiş, 
bölgesel ve evrensel gerginliklerin azaltıl
masına her zaman yardımcı olmuş, an
cak baskı yoluyla ulusal halk ve menfaat
lerinden vazgeçmeyeceğini de örnekleriy-
ie göstermiştir. 

Kilit durumunda bir üyesi bulunduğu
muz bu savunma ittifakının, değişen si
yasa! ve stratejik koşullardaki çolk yönlü 
sorumlulukları, ülkemiz için de önemle
rini korumaktadır. 2-3 Mart tarihlerin
de Brüksel'de yapılmış olan NATO zir
ve toplantısının, Sovyetler Birliği'nde son 
üç yıldır görülmekte olan olumlu geliş
melerle yeni silahsızlanma sürecinin or
tak güvenlik üzerindeki muhtemel etki
lerinin değerlendirilmesi ve özellikle itti
fakın geleceğe yönelik temel yaklaşımla
rının] açıkça ortaya konması açısından 
önemine 'burada değinmek uygun olacak
tır. İttifakın, politik veya savunma strate-
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jiteri ne olursa olsun, başarılan veya inan
dırıcılıkları, yani nihaî lamaç olan teca
vüzden caydırıcılık gücü, üyölerin temel 
ilke ve yaklaşımlarda birlik ve beraberli
ğine, güvenliğin bölünmezliği! ilkesine da
yanmaktadır. Bu hususların açıkça vur
gulandığı bildirilinin, ülkemizin dış ve gü
venlik politikası ile tamamen uyumlu ma
hiyetimin dikkatlerinizden kaçmayacağın
dan eminim. 

Bu çerçevede önemli bir konu da 
INıF, yani orta menzilli nükleer füzelerin 
ortadan kaildın'ımasının İBatı güvenliğine 
ve NATO'nun «Esmek mukabele» strate
jisine etkileri konusudur. Ayrıntılara gir
meden değineceğim sonuçları şunlardır : 

Nükleer veya klasik silahlarda, gü
venliği, mümkün olan en düşük güç dü
zeyinde sağlamaya yönelik indirimler ba
rışın yararınadır, orta menzilli nükleer 
füzelerin kaldırılması, aslında Avrupa'da 
Sovyetler Birliği'nin 1973 yılından itiba
ren konuçlandırmaya başladıkları SS-20 
füzelerinin yarattığı aşırı dengesizliği' 
önemli ölçüde düzelttiği, ayrıca Varşova 
ıPaktı üyeterinin çok daha fazla sayıda fü
zeyi kaldırmalarını gerektirdiği, yani «Asi
metrik indirimli» ülkesini fiilen teyit etti
ği için Batı güvenliğinim yararına olmuş
tur. Ancak, orta menzilli füzelerin kal-
dırfimaısının NATO'nun «Esmek mukabe
le» stratejisine etkileri ve muharebe alanı 
nükleer kuvvetlerle, şimdi yüzde 50 nis
petimde indirilmesi söz konusu olan stra
tejik nükleer kuvvetler arasındaki bağın 
kopup kopmadığt, 'bu stratejinin öngör
düğü kasıtlı ve dereceli merdiventeşme 
vasıtalarında bir 'boşluğun muhtemel et
kileri ve nihayet ortaya bilhassa Avrupa 
savunması açısından bir zaafiyet çıkıp 
çıkmadığı konularında da tereddüt izhar 
edilmiştir. 

Sovyetler Birliği'nin dinde, 500 kilo
metrenin altında NATO sahasının ön bö-
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lümünü menzil içine alan füzelerim bu
lunduğu gerçeği de bir dengesizlik unsuru 
olarak gösterilmiştir. 

Türkiye'nin nükleer silahlar konusun-
dakıiı politikası, mevcut dengeler ve biraz 
önce de belirttiğim gelişmeler çerçevesin
de sürdürülmektedir. Avrupa'daki orta 
menzilli füzelerin kaldırılması anlaşma
sından sonra, Türkiye'nin mevcut nükleer 
politikasında ya da konuçlandıırdığı sis
temlerde herhangi bir değişiklik söz ko
nusu olmamııştıır. Konuçlandiirdığımız si
lahlar, savunma ıam!acına yönelik, taktik 
düzeyde caydırıcı özelliklere sahip bulun
maktadır. INF Anlaşmasının, bugünkü 
nükleer gücümüzün üzerinde yeni bir nük
leer sorumluluk gerektirmediği, ancak 
«Monteobello Kararları» denen, ortak blir 
karar gereği kabul ettiğimiz, bazı moder
nizasyon .faaliyetlerini yürüteceğimiz esa
sen açıklamimıştır. 

Nükleer silahların bir bölümünün kal
dırılması söz konusu olduğu takdirde, 
Türkiye'nin mevcut komvansiyonal gücü
nün artırılması ve modernleştirilmesi ge
reğinin daha da ıbelllırgin hale geleceği 
aşikârdır. Hükümetimiz bu konularda 
uluslararası gelişmeleri ve .müzakereleri 
de yakından izleyerek, tek taraflı taviz
lere veya caydırıcılık ihtiyacının üzerin
de ve millî ımenfaatleriyle uyuşmayan yü
kümlülüklere yer vermeyen bir politika 
takibine devam edecektir. 

Genellikle kabul edilen bir husus, da
ha uzun bir süre yeterli karışım ve mik
tarda, nükleer silahların sağlayacağı cay
dırıcılık olmadan, Batı güvenliğinin sağ
lanamayacağı yolundadır. Nitekim 1987 
Aralık ayında yapılan NATO Bakanlar ve 
2-3 Mart Zirve Toplantısı, İttifakın esnek 
mukabele ıstratejıisini teyit etmiş bulun
maktadır. Bunun basılıca sebepleri, Avru
pa'da konvansiyonel güç dengesinin baş

ta bizim bölgemiz olmak üzere, geniş öl
çüde Varşova Paktı lehinde olması, NA
TO Avrupa'sının savunma derinliğinin kı
sıtlı bulunması ve NATO'nuın en kuvvetli 
üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri
nim, binlerce kilometre-uzakta bulunması, 
yani bir kriz durumunda takviye imkân
larının zamana bağlı olmasıdır. Bu un
surlar nedeniyle nükleer silahlardan ita--' 
mamen vazgeçilmesinin mümkün olmaya
cağı kabul edilmektedir. 

Nükleer silahların caydırıcılık etkisi
nin korunması, fakat insanlık için bir fe
laket olacak kullanım ihtimalinin de en 
aza indirilmesli için, aynı zamanda yürü
tülmesi gereken iki girişim kalmaktadır. 
Bunlardan İlki NATO'ınun konvansiyonel 
gücünün takviyesi; ikicisi de iki pakt 
arasında yeterli bir konvansiyonel kuv
vet dengesi sağlayacak indirimler ve bir 
'baskın taarruzunu imkânsız hale getire
cek güven tedbirleri içeren anlaşmalara 
varılmasıdır. 

NATO'nun konvansiyonel güce ağır
lık vermesi gereği yeni ibir konu değildir. 
Millî ekonomillere ağır yük getirmeden, 
savunma slilah, araç ve gereçlerinin mo
dernleştirilmesi, yeni teknolojilerin daha 
geniş ölçüde uygulanmasıyla, kuvvet ka
litesinin ve eğitimin gellıştirilmesi esasen 
gündemdedir. 

*özel önem verdiğimiz blir husus da, 
İmalat ve tedarikte müttefikler arasında 
daha etkin biır işbirliğinin geliştiriılımesi-
dir. Ortak imalat projelerinim artırılması, 
yenli teknolojilerin daha kolayca ve daha 
az maliyetle tatbiki ve yayılması, 'NATO' 
ya önemli katkıda bulunan Türkiye baş
ta olmak üzere sanayileri daha az geliş
miş ülkelerin, bazı ekonomik düzenleme
lerle, bu faaliyete katılabilmesi, geniş im
kânlar hazırlanması üzerinde durduğumuz 
başlıca noktalardır. 
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Daha ileride arz edeceğim gibi, aynı 
düşünceler ulusal savunma sanayiimizin 
gelıiştiırıilmesiınıde de gözönünde tubfcuğu-
muz ilkelerdir. Ancak, konvansiyonel güç 
takviyesini, ekonomimizi, giriştiğimiz kal
kınma hamlelerini sekteye uğratacak bir 
silahlanma gayreti olarak > görmediğimvzi 
de vurguilamaik isterim. Bu nedenle, ıbir 
taraftan esasen tatbikiıne başladığımız 
modernizasyon çabalarına devam ederken, 
d'ğer yandan da konvansiyonel istikrar 
müzakereleri yoluyla dengesizliğin gideri
lerek, kalıcı bk barışla yardımcı olan so
nuçların sağlanmasını kuvvetle desıteklıi-
yoruz. Ancak, Viyana'da 14 yıldan beri 
çok daha dar bir alanda yapılmasına ça
lışılan kuvvet indirimleri müzakerelerinin 
hâlâ bir ısonuç vermemiş olması karşısın
da, aşırı iyimsedliğe kapılmamın yerinde 
olmayacağını, şimdi iki pakt, yani 23 
ülke arasında bu ilkbaharda 'başlaması 
ümit edilen görüşmelerin kısa zamanda 
sonuçlanmasının beklenemeyeceğini de 
belirtmek isterim. 

iKaldı: ki, son derece geriılimli, istük-
rıarsız ve sıcak çatışmaların halen de
vam ettiği bir bölgede 'bulunan Türkiye' 
nin, ileride sağlanması muhtemel sonuç
lara bel baîğlayarak, savunma gayretleri
ni gevşetmesi, makul olamaz. Ayrıca, 
Türkiye'nin savunmasını, münhasıran, Av
rupa güvenliğinin bir parçası olarak gör-
memliz de imkânsızdır. Türkiye, aynı za
manda, bir Akdeniz ülkesidir, Ortadoğu' 
ya bitişiktir; toprakları hem Avrupa'ya, 
hem de Asya'ya uzanmıştır. Binaenaleyh, 
güvenlik ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek 
anlaşmaların, ancak bu özellikleri de göz 
önünde tutmak koşuluyla, kabule şayan 
olacakları aşikârdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilıleri; 
konuşmamın, uluslararası güvenlikle il
gili bu kısmını 'bitirirken, bu konularla 

dolaylı olarak ilgili bir hususa ve ce
vap vermeye çalışacağımız bir ihtiyaca 
da burada değinmek istiyorum. 

Yukarıda özetlediğim gelişmelerin, 
çok değişkenli, uzmanlar için dahi kar
maşık, ihtilaflı; ancak o derecede de ha
yatî önem taşıyan konular olduğu şüp
hesizdir. Bu nedenle ide, incelenmesi ve 
tartışılması serbestçe, çok yönlü ve sade
ce resmî çevrelerde değil, bunun dışında 
da yapılmalıdır. En önemlisi, ilgi duyan 
kişiler, kanaatlerini çeşiıtiîli görüşlere ve 
bilgilere dayandırma olanağına sahip ol-
mailıdırllar ve demokratik rejıimimizin ide 
bunu icap ettirdiğinde, sanırım hepimiz 
mutabıkız. 

Bakanlığımızda, bu görüşlerden hare
ketle, /bir Ulusal Savunma ve Stratejik 
İncelemeler Enstitüsü kurulması için te
şebbüse geçmiş bulunuyoruz. Sizlerin de 
desteğiyle, çeşitli kaynalklardan gelen, ko
nu ile ilgiili ihtisas sahibi kişilerin faal 
cilarak katılmalarına imkân verecek, in
celemelerinde bağımsız bir kuruluşun, kı
sa zamanda gerçekleştirilmesi için, teşeb-
süre geçmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Millî Sa
vunma bütçesinin takdimi dolayısıyla, ge
rek ittifak 'bağları, gerekse bunları des
tekleyici savunma ilişkileri içinde oldu
ğumuz, Amerika Birleşik Devletleriyle 
savunma işbirliği konusuna da değinmek 
istiyorum1. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongre
sinde karşılaştığımız güçlükler yüzünden, 
«Türkiye Cumhuriyeti - ABD Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması (SEIA)» 
nın, yürürlük süresini, 18 Aralık 1985' 
ten geçerli olmak üzere, 5 yıl daha uza
tan «Ek mektup», 16 Mart 1987 tarihinde 
imzalanmış olmasına rağmen, tasdfiki bir 
yıl geciktirilmiştir. Sayın Başbakanımız, 
Türk - Amerikan münasebetlerinin, aynı 

— 335 — 



T. B. M. M. B : 52 

zamanda ekonomik ilişkilerimizin gelişti
rilmesi ve savunma sanayii alanlarına da 
yönlendirilmesini öngören, geniş boyutlu 
bir yaklaşımımızı, 1985 yılında ortaya alt
mıştır. Bu yaklaşım, «Elk mektup» a, ay
rıntılı olanak yansıtıtaıştiır, O tarihten bu 
yana, Amerika Birleşik Devletlerime ihra
catımız, değerli müteşebbislerimizin d© 
gayretiyle, bj> mislime yakın artmıştır. As
kerî Eğitim 'Programıma, ABD yardımı
nın artması, ordumuz için, rakamla ifa
desi güç bir fayda sağlamaktadır. Ayrıca, 
Güney Kanat Yasası gereğince, taşıta 40 
adet F-4 uçağı olmak üzere, ihibe şeklin
de önemli askerî malzeme ailınımıştır. Ay
rıca, ABD Kongresinin, Biırikmiş FMS 
Borç Geri 'Ödemelerinin Reformu Froje-
sinli de kabul etmesi, özel banka finans
man kaynaklarından yararlandırma kara
rı, olumlu gelişmelerdir. 

1985'e nazaran, azalmalara nağmen 
Türkiye, ABD dış yardım programımda, 
üçüncü sıradadır, önem verdiğimiz, Tür
kiye üzerinden malî yükü kalktıracak bir 
husus, yardımlar içerisinde, geri ödeme
siz miktarın artmasıdır. 1987 programın
da, feu miktar, tüm yardımın yüzde 52' 
sıine çıkmıştır. 1989 teklifinde ise, 550 
mlilyomluk kredinin tamamı, geri öde
mesiz mahiyettedir. 

«Ek mektup» un, bu defa Hükümeti
mizce tasdiki yolunda, 28 Şubatta* alınan 
kararın gerekçeleri hakkında, Sayın Dış
işleri Bakanımız şüphesiz, gerekli izahatı 
verecektir. Bakanlığımızı da yakından il
gilendiren konuları içeren bu mektubun 
tasdikinde, siyasî mülahazalarla bljrlikte, 
yukarıdaki hususların da amil olduğunu, 
geliştirmek istediğimiz yeni yaklaşımın, 
böylece, Amerika Birleşik Devletleri ida
resiyle, Hükümetimiz arasında, kesinleş
miş taahhütler haline geldiğini belirtmek 
isterim. Önümüzdeki aylarda, ABD yet-
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kilileriyle yapılacak temaslar, yardım ve 
işbirliği konularına, ayrıntılarda açıklık 
getirecektir. 

Şüphesiz, Türkiye, daha uzun bir sü
re, dış askerî yardıma (ihtiyaç duyacaktır 
ve ıher fırsatta bu yardımın, ayın za
manda ortak savunma için bir zaruret ol
duğunu vurgulamaktayız. Ancak, daha 
uzun vadede amacımız, ordumuzu, başka 
orduların hizmetten çıkardığı silah, araç 
ve gereçlerle donatacak yerde, kendi ima
lat kapasitemizi artırarak, yemi ve modern 
vasıtalarla domaltmaktır. Müttefıiklerimıi-
zin, bi;ze bu çabada sağlayacağı destek ve 
yardımın, doğrudan silah ve mallzeme te
mini kadar değerli olacağını vurgulamak
tayız ve şimdiden bu 'alanda önemli adım
lar atılmaktadır. 

Miktar ve süreklilik açısından bakıl
dığında, ABD ve Federal Alman yar
dımları, dış yardımlar içerisinde ağırlıklı 
durumlarını korumaktadırlar. Bilindiği 
üzere Amerika Birleşik Devletleri yar
dımlarının en önemllisi, Yabancı Askerî 
Satış Kredileri (FMS)'dir. 

1972-1987 yıllları arasında Amerika 
Birleşik Devletlerinden toplam 4 milyar 
558 milyon dolarlık FMS kredisi sağlan
mış olup, bunun 2 milyar 771,9 milyon 
doları piyasa faizli kredi, 757,9 miyon 
doları uygun koşullu kredi, 1 milyar 29,1 
milyon doları hliibe yardımları şeklinde
dir. Az önce de belirttiğimiz gibi, geri 
ödeme ve faiz külfetlerini kaldıracak 
olan yardımların artırılması, amaçlarımız 
arasındadır, 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri 
güvenlik yardımı meyanıında, NATO İt
tifakının güney 'bölgesinde yer alan üye
lerine, hibe statüsünde, 1987-1988 malî 
yıllarında geçerli oilmıak üzere, ABD Si
lahlı Kuvvetleri envanterinde iken, «Ex-
cess», ihtiyaç fazlası olan veya olması 
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planlanan malzemenin verilmesi bir ek 
yasa ide kararlaştırılmış ölüp, bugüne ka-
ıdar Türkiye'ye Amerika Birleşik Devlet
leri tarafımdan iki liste önerilmiştir. Bu 
kapsamda, çeşitli silah, anaç, gereç ve 
yedek parçalar 'alınmıştır. 

Federal Almanya'nın sağladığı askerî 
yardımlar ise, bugüne kadar sağlanan ve 
toplam 1 milyar 580 milyon Doyçe Mark 
tutarındaki periyodik dJlim yardımları ile 
Federali Almanya Silahlı Kuvvetlerinin en
vanterinden çıkarılmış, ancak ekonomik 
ömrünü doldurmamış bulunan büyük pa
ket yardımları ve taıraamen hibe niteli
ğimde, ıtoplıamı 600 milyon Doyçe Mark 
ıtuıtarundalki özel teçhizarlamdiirıma yardım-
larıından meydana gelmıefctedlir. Mart ayı 
başında Federali Almanya ile başta Leo-
pard Tankları olmak üzere önemli mik
tarda askerî malzeme devrini öngören 
580 milyon Doyçe Mark tutarında yeni 
bir anlaşma yapılmıştır. 

Ayrıca., dost ve müttefik ülkelerce, 
bazı projelerimize kredi, eğitim ve mal
zeme yardımları sağlanmakta olup, ko
şulları ikili anlaşmalarla tespit edilmek
tedir. 

Sayım Başkan, sayım üyeler; Türk Si
lahlı Kuvvetlerlimiın 1972 yıllında başlayan 
modernizasyon çalı sımalarıma, 1974 yılın
dan itibaren de stratejik hedef planları
ma bağlı kalınarak, bütçe imkânları ve 
dış yardımların elverdiği nispette devam 
edilmiştir, ihtiyaçların özellikle ve önce
likle yurt içinden, bu mümkün olmadığı 
takdirde ise, yurt dışımdan karşıılaınma-
sıma çalışılmaktadır. Yurt dışı tedarik ve 
büyük projelerde, ulusal 'sanayimizi; n kat-
kısıraa, teknoloji transferi ve müşterek 
imalat imkânlarına öncelik verilmesine, 
sürekli bir politika olarak devam edil
mektedir. Ancak, çağdaş silah sisteımle-
rinie pahalı rnaliye'tleri programlarımızı 
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uzunca 'bir takvime bağlamayı zorunlu1 

kılmaktadır. 

Türk sanayiinin ve uzman personelinin 
bugün erişirraiş olduğu seviye, en ileri si
lah sistemlerinin dahi ortak yapım yo
luyla gerçeMaştirilmesine müsaittir. Bu 
alanda gözettiğimiz unsurlar, özel sektör 
oilsun, kamu sektörü olsun, bütün imalat 
kapasitemizin kuşanılmasına 'imkân vere
cek örgütlenme, yatırımım teşviki, sipa
riş güvencesinin sağlanması, teknoloji 
transferi ve nihayet ürünlerin üçüncü ül
kelere de ihraç edilebilme olamaklarıdur. 

Savunma sanayii ürünleriinin, üretim 
devresinin ve pazarlamanın özeliği dı
şımda, herhangi bir sanayi faaliyetinden 
farklı olmadığı başıtan kaibul edilmelidir. 
Keza, zaman zaman ortaya çıkan ulus
lararası siyasî istikrarsızlıklarım dış ikmal 
yollarını tıkaması da, ulusal savunma sa
nayiimizi geliştirme zaruretimin nedenleri 
arasındadır. Bu alandaki ilerlemeler, mo
dern silah sistemlerinin daha ucuz teda
rikime iımıkâın veren NATO ortak üretim 
projelerine daha geniş ve ekonomik ka
tılma imkânı verecektir. 

Bu amaçları gerçekleştirmek içim, Bi
rindi Özal Hükümeti 1985 Kasım ayın
da reform niteliğinde hür 'kanun çıkarmış-
Itır. Savunma sanayimizin geliştirilmesi 
için belirlenen temel politikamız ise, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinim ihtiyacı olan her tür
lü silah, araç ve gerecin mümkün ve eko
nomik olduğu ölçüde yurt içinde, ya'ban-
cı teknoloji ve sermayenin de katkısı ve 
işbirliğiyle Türk Sanayicileri tarafından 
üretilmesidir, özellikle savunma malzeme
si alışverişimizi tek yönlü akımdan, 'da
ha sağlıklı 'bir durum olan iki yönlü akı
ma çevirmek istiyoruz. Bu durumun, iki
li ve çok taraflı ilişkileriimizi çok daha 
yararlı bir düzeye getireceğine inanmakta
yız. 
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Kanun, savumlma sanayiinin kurulabil
mesi ve 'bu alanda dış piyasalara açıla-
bilmemlz üçiin gerekli ön şartlardan 'biri 
olan finansman meselesine de yalgın ta
banlı bir kaynak model'i içinde çözüm ge
tirmiştir. Bu çerçevede teşekkül edilen 
fonda, 1987 yılı sonunda, yaklaşık 500 
milyar Türk Lirası toplatnımıştır. 1988 yı
lında ise, fondaki 'birikimin 1 trilyon 
Türk Liralsı düzeyine çıkması beklenmek
tedir. 

3238 sayılı Kanun ile vücut bulan 
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekle
me îdaresi Başkanlığı, 1986 yılı Nisan 
ayında fiilen faaliyete geçmiş ve Milî 
Savunma Bakanlığımdan intikal eden Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin önemli projeleri üze
rinde çalışmalara başlamıştır. Bakanlık 
ve Türk (Silahlı Kuvvetleri ile çok sıkı 
koordinasyon içinde sürdürülen çalışma
lara konu olan projeler şöyle sıralanabi-
fflir : Zırhlı, muharebe aracı üretim pro
jesi, çok namlulu topçu roketi projesi, 
mayın avlama, gemisi HF-SSB telsiz sis
temi üretim projesi, seyyar radar komp
leksi projesi, helikopter üretim projesi, 
alçak irtüfa hava savunma füze sistemi 
projesi, 'hafif nakliye uçağı üretim proje
sidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, arz etti
ğim bu bilgilerden sonra, SAGEB'de ya
pılan üç önemli çalışmadan da Söz etmek 
istiyorum. 

Savunma sanayiinde faaliyette bulun
manın temel şartlarından birisi ve 'belki 
de en önemlisi kalite kontrolüdür, Savun
ma sanayii 'kuruluşlarının mamullerinde 
ülstenilen kaliteyi temin etmeleri için uya
caktan kuralar, Batı ülkelerinde belirli 
esaslara bağlanmıştır. Bu çerçevede ha
zırlanmış olan NATO resmî yayını, 
AQAP'ler balen en çok kullanımlı belge
dir, Bu belgeyi pek çok NATO ülkesi, 

kendi bünyelerine adapte ederek uygula
maktadır. NATO içinde, kalite kontrol 
dokümanı bulunmayan iki ülkeden biri 
olarak, gerek bu boşluğu doldurmak, ge
rekse ülke sanayiinim belirli kalite seviye
sinde üretim yapacak şekilde organize 
edilmesini sağlalmak amacıyla, 1986 yılı 
(ikinci yarısında SAGEB^te bir çalışma 
başlatılmıştır. Şimdi bu çalışmalar tamam
lanmış ölüp, hazırlanan dokümanlar icra 
komitecinin onayına sunulacak safhaya 
gelmiştir. 

Bu projeler nedeniyle yeni kapasite
ler kazanılacak veya mevcut sanayi ka-
pasitemlizden ekonomik yarar sağlanabil
mesi ve maliyetlerin düşürülmesi ama
cıyla işbirliğine yatkın, dost ülkelerle or
tak imalat, yatırım ve dış satım imkânları 
da araştırılmaktadır. 

SAGElBte yapılan ikinci önemli ça
lışma, sanayi envanteri hazırlığıyla ilgili
dir. Bizim üretim projeleriyle ilgili temel 
prensibimiz; üretümü mümkün olduğu ka
dar Türkiye'de mevcut kurulu kapasiteyi 
değerlendirmek suretiyle yapılmasıdır. Bu 
bakımdan, hem üretimde rol almak üze
re 'başvuran millî sanayi kuruluşlarının 
'imkân ve kapasitelerinim sağlıklı olarak bi
linmesi1, hem de eksik kalan üretimi kısım
larında hangi kuruluşların amaca göre 
yönlendirilmesi gerektiği özel önem taşı
maktadır. Bunun yapılabilmesi için, bu 
amaca yönelik sanayi envanterinin yapıl
ması gerekmektedir. îşte, SAGE'B'te baş
latılan çalışma ile yaklaşık 25 IMn sana-
yidi firmaya bilgi formları gönderilmiş ve 
alınan cevaplar özel bir program çerçe
vesinde bilgisayara kaydedilknişltir. 

SA'GEB'te sürdürülen çalışmalar cüm
lesinden alarak, bir de sanayi güvenliği 
konulsuna kısaca değinmek işitiyorum. 

Malumları olduğu üzere, savunma sa
nayi alanımda faaliyette bulunmanın idii-
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ğer bir şartı da sanayi güvenliği konusu
dur, Teknoloji üreten firma ve ülkeler, 
lisans ve royaltMerin devri ile yatırım, üre
tim, satış ve 'kullanım safhalarında tek
noloji ve teçhiza'tlanma ile sırların mu
hafazasına büyük önern vermektedirler. 
Ülkemizde ii'se, savunma sanayii ile ilgili 
'bilgi, .'belge, araç ve gereç güvenliği ko
nusunda, güvenlik esaslarını düzenleyen 
millî bir mevzuat henüz mevcut değildir. 
tSAGEB, 'bu boşluğu dolduracak bir mev
zuatın .hazırlık çalışmalarına başlamış 
'bulunmak tadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler- şimdi de, 
kuvvet komutanlıklarımızın bünyesinde 
yürütülen modernizasyona yönelik bazı 
faaliyetleri arz etmek Üst'iyoruım. 

Kara Kuvvetleri Komıitanlığının tank 
modernizasyonu projesi planlandığı şekil
de devam etmekte olup, 1990 yılında ta
mamlanacaktır. Bugüne kadar, 1 360 adet 
M 48 tankı modernize edilerek savunma 
'hizmetlerine sunulmuştur. 

Ayrıca, FMS kredileriyle, envanter
de bulunan ve 2000 yılı ötesine kadar hiz
met edebilecek tanklarımız ve topçu si
lahlarımız modernize edilecektir. Bu mo
dernizasyon için, 1987 yılında 65.4 mil
yon dolar, 1988 yıılında 105.5 milyon do
lar tahsis edilmiştir. Tanksavar sistemi
mizin güçlendirilmesi (içlin, TOW sistemi 
mühimmatı alımına 1987 yılında 15.7 mil
yon dolar, 1988 yılında dişe 5.7 milyon do
lar tahsis edilmiştir. 

Denizaltı, firkateyn ve güdümlü mer
mi hücumbotlar inşası, yüksek 'teknolojiyi, 
yetişmiş personel ve yeterli altyapıyı ge
rektirmektedir. Bu zor işi başarmış olan 
tersanelerimiz, dünyanın sayılı tersaneleri 
arasına girme 'becerisini göstermişltür. Bun
lar, yenilenen modern tezgâhları, yurt di-. 
şırida kurs görmüş kalifiye işçileri, teknik 
personel ve mühendisiyle denizlerdeki her 
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türlü 'hak ve menfaatlerimizi savunmak 
için gerekti her tip gemi ve sistemi üre
tecek güçtedir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 
1987-1994 yılları arasında ihtiyaç duyduğu 
160 adet F-16 C/D av bombardıman uça
ğının 8 adedi Amerika Birleşik Devletle
rinden hazır olarak, geriye kalan 152 
adedi de Türkiye'deki F-16 tesislerinde 
kısmî imalat ve monta yoluyla tedarik 
edilmektedir. F-16 uçakları, 'bugün sahip 
oldukları özelliklerle 2000 ve daha İle-
riki yıllarda başarıyla görev yapabilecek 
ve Türk Hava Kuvvetleri harekât ihtiyaç
larına cevap verebilecek niteliktedir. Prog
ram, önceden yapılan planlamalar doğ-
ruNtusurida devam etmekte olup haşarıy
la yürütülmektedir. 1987 yılında Hava 
Kuvvetlerimize teslim edilen 8 adet F-16 
uçağına ilave olarak 1988 yılında 12 adet 
'daha ilave edilecektir. 

Şimdi de, uçakların elektronlik sistem
leri hakkında kısaca açıklamalarda bu
lunmak 'is'tiyorütn : Türk Hava Kuvvet
lerine teslim edilen F-16 C/D uçakları, 
tamamen bilgisayar kontrollü, atış, seyrü
sefer ve silah 'sistemleriyle teçhiz edüHmüş 
durumdaldır. Bu sistemlerin bilgisayarla
rı, sistemlerin performansı dahilindeki 
ıtümı görevlerin yapılmasını sağlayacak 
şekilde programlanmıştır ve program 
kartları uçaklar üzerinde mevcuttur, 

Son günlerde, basında sık sık sözü 
edilen konulardan birisi, F-16 elektronik 
harp teçhizatı konusudur. F-16 uçakları 
üzerine takılacak olan elektronik harp 
sisteminin seçim çalışmaları devam et
mektedir. Çalışmalarda, Hava Kuvvetle
rinin harekât ihtiyacını karşılayabilecek, 
günümüz ve geleceğin modern tehdMerine 
cevap verebilecek nitelikte modern tek
noloji ürünü bir sistemin seçilmesli esas 
alınmıştır. Ayrıca, seçilecek sistemin Tür-
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fciye'de ortak imalatının yapılması ve 
programlama kabiliyetfoıin kazanılması 
hedeflenmiştir; ancak, seçimin gecikme
sinin en önemlii nedenli; halen dünyada 
yukarıdaki özelliklere sahip ve tüm test
leri tamamlanarak F-16 uçağı üzerinde 
uçan dahilî, aktif ve pasif kısımları en
tegre çalışan tam otomatik: bir sistem bu
lunmamasıdır. Seçime aday olarak belir
lenen dört adet sistemden İki adedi baş
ka uçaklar için tasarımlanmış olup, üre
tici firmalar bu sistemleri Türk F-16 uçak
larına talkmayı tekliif etmektedirler. F-16 
uçağı için tasar ırnilanmış olan diğer İki 
sistemin ise, test çalışmaları halen de
vam etmektedir. Bu nedenle, malî por
tesi 'büyük olan bu projede, sistem
lerin kabilİyeitlerü ve F-16 uçağına olan 
uyumları kösinleşmeden nihaî seçime gi
dilmesi uygun görülmemektedir. 

iBaşlangıçta, envantere giren uçakları 
elektronik harp teçhizatsız bıraflcmaımak 
için, 'geçici çözüm olarak, halihazırda 
A'BD Hava Kuvvetlerfi; F-16'ları üzerinde 
uçan, yalnız paisif bir sistemin ilk parti 
•uçaklara takılması düşünülmüştü; ancak, 
görülen bazı mahzurlar nedeniyle bundan 
vaz geçilmiştir. Nitekim, ABD Hava Kuv
vetleri de kendi F-16 C/D uçaklarına tak
mak: üzere başka 'bir sistem seçmiştir. 

Aslında, elektronik harp teçhizatı ta-
arruzî 'bir ısillah sistemli değildir. Düşman 
atış kontrol radarlarını pilota ikaz ederek 
ve bu radarları karıştırarak uçağın ko-
runma'sını sağlar; ancak bu, uçağın veri
lecek: görevleri yapamayacağı anlamına 
gelmez. Halihazırda, Türk Hava Kuvvet
lerine teslim edilen F-16 uçakları, ken
dilerine verilecek her türlü görevi yapabi
lecek kab'ilÜyettedir. Dİğer yandan, uçağa 
takılacak olan elektronik harp teçhizatı
nın seçimi, 'mümkün olan en kısa zaman
da sonuçlandırılarak, uçakların bu kabili
yeti de kazanması sağlanacaktır. 

Malumları olduğu gibi, F-16 projesi
nin finansmanlarında 'destek sağlamak ve 
ödemeler dengesi oluşturmak maksadıyla, 
direkt ve inderkt off - set programları ya
pılmıştır. 

Direkt off - set; tedarike konu olan 
silah ^siterriinin kendisi ile doğrudan ilişki
li parça imal edilerek lihraç etme faali
yetleridir. F-16 projesi ile ilgili olarak, 
152 uçak için kanat, arka ve orta gövde 
İmali ile birilikte ihraç etmek üzere 80 
adet orta g&Vde, 101 adet arka gövde, 69 
adet kanat imal edilecektir. On .yıllık bir 
süre için 150 milyon dolarlık satış taahhüt 
edilmiştir, 

fndirekt off - set; tedarike konu olan 
silah sistemiyle doğrudan liliişJfcM olma
yan off - set faaliyetleridir. Bu faaliyet
lerin konusu, herhangi bir diğer silah sis
temi veya askerî ihtiyaç olabileceği gibi, 
imalat, tarım, inşaat, ulaştırma, haberleş
me ve turizım gibi sivil sektörlerden her
hangi bir ürün veya hizmet de olabilir. 

Hükümetlmiiz ile General Dynamics 
Firması arasında yapılan 9 Kasım 1984 
tarihli indirekt off - set anlaşması uya
rınca, on yılı kapsayan dönemde, General 
Oynamios 1 milyar 270 milyon dolarlık 
taahhütte bulunmuştur. Mart 1988 tarihi 
itibariyle gerçekleşme mlik'fcarı 140 milyon 
dolardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; çok kısa 
olarak NATO enfrastrükltür hizmeülerlin-
den de bahsetmek istiyorum. Türkiye'de, 
NATO Ortak Fonundan inşa edilen alt
yapı tesislerinin masrafları, NATO'ya 
üye ülkelerin katkı paylarından karşılan
makta olup, bu kaynaktan üye ülkeler
ce, Türkliye'ye tahsis edilen ödeneğin ge
ri ödenmesi söz konusu değildir. Bugüne 
kadar yurdumuzda. 22 yerde hava mey
danı inşaatı ile hava savunma tesisi, 2 306 
kilometre uzunluğunda akaryakıt boru 

— 340 — 



T. B. M. M. B : 52 

hattı ve 356 250 metreküp akaryakıt de
posu, Meri savunma mevzileri, 9 adet sa
hil gözetleme radarı, 13 havaalanında 
uçak sığınağı inşaatı gibi, toplalm 1 tril
yon 639 milyar Türk Lirası tutarında ya
tırım yapılmıştır. 

Asker alma hizmetleri : Bilindiği üze
re, erjbaş ve erler için askerlik hizmet sü
resi onsekiz aydır. Bu sürenin üç ayı, 
temel eğitim maksadıyla, eğitim merkez
lerinde; onbeş ayı, dağıtıma talbfc olduk
ları diğer birlik ve kurumlarda yerine ge
tirilmektedir. 

Yabancı ülkelerdeki askerlik hizmet 
'süreleri incelendiğinde, bu sürenin anılan 
ülkelerde yirmidört ila onilki ay arasında 
değiştiği görülecektir. örnek verilmek ge
rekirse; Sovyetler Birliği ve Yunanistan'da 
yirmidört ay, İspanya ve Doğu Alman
ya'da onsekiz ay, Fransa'da oniki ay, Fe

deral Almanya'da on'beş aydır ve böyle 'gi
der.... 

Ayrıca, asker mevcudunun nüfusa ora
nına 'baktığımızda; Fransa'da bü oran 
yüzde 1,3'e yakındır, Yunanistan'da yüz
de 2,4; Amerika Birleşik Devletlerinde 
yüzde 1,4; Türkiye'de ise yüzde 1,6 düze-
yiride bulunmaktadır. 

Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinde as
kerlik 'hizmet süresinin tespitinde, halen 
uygulanmakta olan eğitim sistemi, genel 
kaynak durumu ve envanterindeki silah 
sistemlerinin dkbnomik ve verimli bir şe
kilde kullanılmaları temel faktör olarak 
alınmış ve 'bütünleşmiş bir hizmet süresi 
olarak tespit edilmiştir. Bu itibarla, süre
nin kısaltılması şimdilik düşünülmemekte-
dlir. Bununla beraber, yabancı ülkelerin 
asker alma sistemleri ile mukayeseli ola
rak mevcut asker alma sistemimizde, yü
kümlülerin sevk tehir işlemlerine daha 
fazla esneklik getirilmesi ve askerlik faüz-
mdtinin elverdiği ölçüde meslekî ve okul 
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formasyonlarını tamamlama imkânı sağ
lanması gibi mevzuatta değişikliklere gi
dilmesi hususunda çalışmalar sürdürül
mektedir. 

Bu uygulama, yurt dışında ve yurt 
içinde olmak üzere iki şekilde yapılmak
tadır : 

Yurt dışında oturma ve çalışma izni
ne sahip vatandaşlarımızdan isteyenler, 1 
Mart 1980 tarihindeki 600 bin Türk l i 
rası karşılığı olan 14 818,47 Doyçe Mark 
veya diğer bir ülke parasının 32 yaş sonu
na kadar peşin veya 13 eşit taksitle öde
meleri halinde hu uygulamadan istifade 
edebilmektedirler. Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten bugüne kadar 69 992 kişi 
bu uygulamadan istifade etmiştir. 1988 
yılında ise, 12 700 yükümlü uymamadan 
(istifade etîmek için başvurmuş ve mart dö
neminde 4 100'ü askere sevk edilmiştir. 

Sayın Başbakanımıza yurt dıışı gezi
lerinde vatandaşlar tarafından dövizli; 
askerlikHe ilgili olarak yapılan müracaat
lar ffle kamuoyunun bu konudaki bek
lentilileri dikkate alınarak, 3031 sayılı Dö
vizle Askerlik Yasasında değişiklik çalış
maları sürdürülmektedir. 'Bedelli 10 000 
DM'a indirmek üzere hiır kanun taslağı 
hazırlanırnış ve Başbakanlığa sevk edilmiş
tir. 

Yurt içinde ise, bedel1 ödemek veya 
kamu kurum ve kuruluşlarında ıgönev̂  
lendîriillmek suretiyle vatan hiızmetibi ye
rine getirme uygulamasına 1984'de baş
lanmıştır. Genelkurmay Başkanlığınca 
ftiespit edilen kontenjanlar nispetinde her
kesin bu uygulamadan İstifade etmesi 
sağlanmaktadır. Bugüne kadar bu uygu
lamadan 8707 kişi istifade etmişlfcir. 

Ayrıca, 2İ8 Nisan 1987 'tarihinden ön
ce sakili, yoklama kaçağı veya bakaya 
durumuna düşmüş, 1070 sayıllı Yasaya 
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tabi yükümlüler, 28 Nisan 1989 '(hariç) 
tarihine kadar maüracaîlan halinde 3358 
sayılı Yasanın yalnız bedel ödeme hü
kümlerinden yararlanabiıDeodklıerdir. 

(Normal er celplerinde silah altına 
alınan yükümlülerden 'bedeli1 ödemek is
teyenler lise, bu konudaki müracaatlarını, 
ısiflah altına alındıkları celip döneminin 
üçüncü haftası sonuna Ikadar eğitim 
merıkez birilik komutanlıklarına yapmaJk-
(tadıd'ar. 

3358 sayılı Yasa iıle Türk iSiliahîı Kuv
vetlerinin ihtiyaç fazlası olması hallimde, 
ıbu fazlalığın yurt savunmasında ve kallkın-
ırnasımı gerektiren alanlarda kullanılması 
hedef alınmıştır. Bu alanlar, yol (bakımı, 
sağlık, orman, leğitiım alanlarıdır. Bugüne 
kadar 14 906 yükümlü kamuda görevlen-
diıriilmiştiır. Ancak, bu ıgiibi yükümlülerin 
kamu kurum w kuruluşlarında İ'stihda-
mı ılımlkânillar açısından yetersizidir. İhti
yaç fazlası 'İstihdam edecek kamu kuru-
Uuşları için yeterli 'istihdam kapasitesi ha
zırlandıkça diğer alanlara da fcaydıria-
oalk'fır, 

Konuşmamın hu bölümünde de, kı
saca, 'sıkıyönetim asikerî ceza ve tütukev-
'lerimden bahsetmek istiyorum. 1402 sa
yılı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü 
maddeci uyarınca görevi devam eden 
sıkıyöneftiım mahkemelerinde yarıgılan-
ımakta olan tutuklular, halen, (İstanbul, 
Ankara, Erzincan, Erzurum ve Diyarba
kır sıkıyönetimi askerî ceza ve ıtutukev-
derinde muhafaza edilmektedirler. 

Sıkıyönetim faaliyetlerini devamı sü
resince sıkıyönetimin diğer hiızmıetlıerıi ile 
birilikte, sıkıyönetim askerî oeza ve tu
tukevlerinin yönetim sorunları ile Genel1 

kurmay Başkanlığı ilgilenmiş, sıkıyöne
timin sona ermesinden sonra Ekim 1987 
tarihinden hu yana sıkıyönetim askerî 
ceza tutukevlerinde denetim ve yönettim 
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işleri Bakanlığımızca yürütülmeye başlan
mıştır. 

Geçmiş dönemlerde, tutuklu sayısının 
fazlalığından kaynaklanan olumsuz ko
şullar zaman içinde büyük çoğunluğu ile 
ortadan kaldırılmış, her geçen gün alı
nan yeni önlemlerle koşullar giderek iyi-
leştirillmiıştir. 

Bu cümleden olmak üzere, tutuklu
ların ziyaretçileri dile ve avukatlarıyla 
.görüşmelerinde, süre ve şartlar yönünden 
kolaylıklar sağlanmış, açık havaya çıka
rılma süreleri uzatılmış, sosyal ve kültü
rel faaliyetlerini artırıcı önlemler alın
mış, müzik, resim ve elişi ile uğraşma
ları, kitap okumaları ille savunmalarını 
hazırkyablm'eilerini teminen birtakım 
olanaklar yaratılmıştır. Tutululara tek 
tip lellbiiste giydirilmesi konusunda ısrarlı 
olunmaması hususu ilgiilere duyurulmuş
tur. İyileştirici önlemlerin alınmasına 
bumdan böyle de devam edilecektir. 

Adalet Bakanlığıma ait olan Diyarba
kır i(E) Itipi kapalı cezaevinin, adı ge
çen BaJkanlığa İadesi ve sıkıyönetim 
tutuklularının da aynı cezaevinde muha
fazası konusunda yapılan çalışmalar so-
muçlandınilrnıış, ıbu konuda hazırlanan 
24 Şubat 1988 gün ve 313 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş -
"tir. Anılan cezaevinin devri ile ilgili 
işlemler sürdürülmekte olup, 15 Nisan 
1988 tarihinde devir ve teslim işlemleri 
/tamamlanaoakktıi'. 

iöite yandan, sıkıyönetimin kandırılma
sından sonra sıkıyönetim askerî mahke
melerince tutuklanan »Mİ kişilerin Adalet 
ve IMillî Savunma Bakanlıkları arasında 
varılacak mutalbalkalt 'üzerine sivil tu
tukevlerine devrediılebJlimalerine olanak 
sağlayan 1402 sayılı Sıkıyönetimi Kanu
nuna ıbiır ek madde eklenmesi hakkın-
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da kanun tasarısı, TBMM'de kabul edil
miş ve bu tutukluların da sivid cezaev
lerine devri ile ilgili çalışmalara baş
lanılmıştır., 

Diğer taraftan, İstanbul'daki Metris 
Tutukevıinin de Adalet Bakanlığına devri 
üzerinde 'iki bakanlık yetkilileri arasında 
görüşmeler sürdürülmektedıir. MıiMî Sa
vunma (Bakanlığı, Metris Tutukevi bina
sının hizmet için gerekil eşyalarla bir
ilikte Adalet Bakanlığına geçici bir süre 
•'ite ısınırdı olarak devrini] önermiştir. De-
Vıiır 'işlemlerimin en kısa süre içinde ger-
çekleştirillmesime çalışılmaktadır. 

Mamak, Erzincan ve (Erzurum askerî 
tutukevleri garnizon içinde bulunduğun
dan, bu IÜÇ cezaevinin Adalet Bakanlığı
na devri imkânsız görülmektedir. Bu 
nedenle, bu üç tutukevinde bulunanların 
sivil cezaevlerine nakli, Adalet Bakan
lığınca planlanmaktadır. 

Eğitim (hizmetleri r 

(Harp okullarının ana kaynağını teş
kil eden askerî liseler, kolej statüsünde 
eğitim yaparak, öğrencilerini ' İngilizce, 
Alımanca ve [Fransızca lisanlarına vâkıf 
olarak harp okullarıma göndermektedir. 
Ayrıca askerî orta 'dereceli okullarda eği
tim ve öğretini, 1939 sayılı Maddî Eğitim 
Temel Kanunu gereğince, MİM Eğitim 
Gençlik ve iSpor Bakanlığınca hazırlan-
mış esaslar doğrultusunda yapılmakta
dır, 

iDört yıl süreli harp okullularımda, eği
tim ve öğretini programları, kuvvet 
özellilkdenine göre, harp okularından 
sonra, sınıf okullarında yapılacak eğitim. 
ve öğretini programlarıyla koordinelıi ola
rak (hazırlanır. Sımılf okullarında, eğitim 
ve öğretimin amacı, kurs gören subay 
ve astsubaylar ide yedeksubay adayları
na, çağın ve bilimin gerekler ine göre, 
Silahlı Kuvvetlenin ve sınıfın gellişrne-
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sine ırol loynayabidecek, Atatlurkçü 'düşün
ce doğrultusunda fikren, ıbedenen ve ru
hen yeterli bilgi, beceri ve tecrübe ka
zandırmaktır. Harp akademilerindekıi eği
ıtkn ve öğretim ise, öğretim üyeleri, mü
davim öğrencileri, araştırmaya, öneride 
bulunmaya ve vatanın istiklalimi koru
mak içim gerekli ther türlü bigileri ve 
özelikle harp sanatımı öğretmek, as
kerî şahısların, kanunların, tüzüklerin ve 
amirlerin kendilerime tahmil ettiği görev
leri 'eksiksiz yapmaya ve yaptırmaya, 
disiplini tesis ve muhafazaya yönelik 
olarak planlanmakta ve yürütülmektedir., 

ıDiğer taraftan, Siîahli Kuvvetlerin 
teknik eleman ihtiyacımı karşılamak ama
cıyla da, çeşdtılli dilerimizde astsubay 
hazırlama ve sıınıif okuldlao açılmıştır. 

Askerî okularım dışında, askerî bir
liklerin her biri ayrı bir okul mahiyeti) 
tâşımakltadır. Her yıl yüzhinlerce vatan 
evladını, bünyesine alıp eğiterek, sosyal 
ve kültürel anlamda ve ülkenin kalkın
masına çok önemli katkıda bulunmak
tadır. Nitekim, 1959 yılından , itibaren 
faaliyete geçen ve 1975 yılına kadar de
vam edem okuma - yazma okulları, 
millî okuma - yazma seferberliğimde 
önemli ölçüde etkili olmuştur. Bugün, ge-

.nd 'Olarak ülkede meydana gelen klülıtür 
düzeyindeki gelişmede, Türk Silahlı Kuv-
vefclenkıim büyük çapta etkisi bulünmak-
ttadır. Bu etkiyi, farkk sahalarda ve da
ha lideri seviyede devam ettirme gayret
leri sürdürültmöktedir. 

BAŞKAN •— iSaym Bakan, sürenizin 
dolmasına yedi dakika vardır, önünüz
deki notlarım çok fazla olduğunu görü
yorum, lütfen onları biraz kısaltınız, 
atlayınız. Eğer, çok mühim şeyler ise, 
sayın üyelere, diğer bakan beylerin yap
tığı gibi, broşür halinde dağıtmak imkâ-



T. B. M. M. B : 52 

mıhız da var. Zamanımıızım dofaak üze
re olduğunu hatıriatııyoıruırn. 

Buyurun. 
MİIJLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VlURALHAN ((Devamla) — Biıti-
mlyoruım Ihemen. 

ISanayie dönük ıhiıztmetDer :' 
Bünyesinde bulunan Gölcük ve Taş-

kızak Tersaneleri, Kayseriı'deki uçak 
motorları, Bakım - Onarım ve Yedek 
Parça Fabrikası, Adapazarı'ndaki Tank 
Yenileştirme Fabrikası, Eskişehir'deki, 
Uçak Bakını - Onarını ve Yedek Parça 
Fabrikası, 'İstanbul - Tuzlia'daki Jip Ye-
niılame Fabrikası, Mürted'deki F - 16 
Uçak Fabrikası, Çankıırı'daki hizmete açı
lan Uçaksavar Top Fabrikası, Silahlı 
Kuvvetlerin harp silah, araç ve gereç
lerimin temel direkleridir. Diğer taraf
tan, saydığım ibu fabrikalar ile çeşitli 
ıMeriımizde bulunan ana tamir fabrikaları, 
difcimevUeıi ve atölyelerde yaklaşık 40 bin 
dişçi çalıştırmıak'la da, ülkemizde büyük 
bir istihdam alfanı yaratılmaktadır. 

Sayım Başkan, sayım üyeler; burada 
da Türk Siiiahh Kuvvetlendirme Vakfı 
çalışma hakkında kısaca açıklamalarda 
bulunacağımı: Milî harp sanayiimizin 
ıgöliıştirilmiesi, yeni harp sanayii dallarının 
kurulması, harp siılaJh araç ve gereçleri
nim satınahnması suretiyle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimin savaş ıgücünün artıollma-
sına katkıda bulunmak amacıyla 17 Ha
ziran 1987 (tardın ve 33-88 sayılı Kanunla, 
Türk 'Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vaklfı kurulmuş ve aynı kanunun geçici 
il inci maddesi uyarınca 25-26 Eylül 1987 
ıtarihinde yapılan devir teslim işlemleriy
le Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimi 
Güçlendirme Vakıflarının faaliyetle
rime son verilmiştir. 

Bu üç vakfın birileştirimesiyle, daha 
güçlü bir vakıf 'teşekkül etmiş ve bu 
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şekilde, yeni vakfın mal varlığı 193 mil
yar ılıiıraya ullaşmıştrr. 

(Mal varlığının; 76 miliyar Irasını na
kit ve tahvil, 59 milyar lirasını iştirak 
payları, 4 milyar llirasmı gayriımenkuller 
oluşturmakta, 54 milyar lirası ise, Silahlı 
Kuvvetlerin devam ©den projelerine tah
sis edilmiş bulunmaktadır. 

İSMalhi Kuvvetlerim projelerinden; Ha
va Kuvvetlerime ait F - 1'6 uçak ve mo
tor fabrikalarıınım kurulması, Deniz Kuv
vetlerine ait yüzer havuz ve çıkarma ge
milerinin yapımı ile Doğan ve Ay sınıfı 
gemileri 'teçhizatının tedariki, Kara Kuv-
vetilerine asit telisiz ıtedanifciyle, savunma 
sanayiine dönük yatırımlar desteklen
mektedir., 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendiır-
me Vakfının organları; Vakıf Başkanı, 
Mütevelli Heyeti ve Genel 'Müdürlükten 
oluşmakta ve Millî Savunma Bakam 
Vakfın ve Mütevelli Heyettin Başkanı 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bakan
lık faalliyetlerıi ile ilg.il açıklamalarınla 
son vermeden önce, Silahlı Kuvvetler 

' personelli ve bunların 'emeklileri ile şehit, 
dul, yetiim ve gazileri yönünden son 
ıgünlerde getirilen iyileştirmelerden de 
lözetîe bahsetmek istiyorum: 

306 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam hizmetleri tazminat ka
nununda değişiklik yapılarak, bu sınıf 
personellin tazminatı artıırılimış, şehit olan
ların kanunî mirasçılarına ödenen tazmi
nat kıdemli albay maaşının 30 katından 
50 katına çıkadlimuştır. 

ıHalen, Siltaihlı Kuvvetlerde görevli 
personele, rütbelerinin yaş haddenden az 
ısayıllı Kanun Hükmünde Kararname il© 
artırılarak, yarbay ve daha aşağı rütbe-
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deki subay ve astsubayllara i'llave imkân 
«ağllanmıştıır. 

Kadrosuzluk nedeniyle emeklli olan 
personele, rütbelerinin yaş haddinden az 
olmamak üzere 65 yaşına kadar kadro
suzluk tazminatı ödenmesi, daiha önce
ki yılarda olanların 65 yaşına kadar bu 
ödenmeden yararlanmaları, Silahtı Kuvvet
lerden, yaş haddimıi doldurmaları sebehiy-
Ite emekliye sevk edilenlerin de aynı im
kândan yararlanmaları hususları kanun 
hükmünde kararname itle sağlanmıştır. 

Kore'de ve Kıbrıs'ıta fitifen savaşa ka
tılmış olduklarını resmen kanıtlayan 
müracaat sahibi gazilere, gazi kimlik 
kartı verilmesindeki uygulama gecikmek
sizin yapılmaktadır. 

31292 sayılı Kanun gereğince, vatanî 
hizmet tertibinden maaış bağlanması dlb 
ilgili [işlemler daha da çabuklaştırılmış
tır* 

Harp ve vazife malullerinin,- şehit, 
dul ve yetimlerine ıhıer yıl verilmekte 
olan tütün beyiye ikramiyeleriyle ilgili 
17 336 <şehit, dul ve yetıime ödenecek 
8 648 934 000 Türk liralık ödemeleri 
askerlik şubeleri tevzi komisyonlarınca 
1988 (Nisan ayı içinde zamanında yapı
labilmesi] içim tüım tedbirler aliınmıştur. 

Güven ve asayişin korunması sıra
sında ölenlerin, kanunî yakınlarına öde
nen nakdî tazminatın 2,9 milyon Türk 
lirasından, 12 milyon Türk lirasına çıka
rılması kanun hükmünde kararname ile 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Askerî yurtlardan yararlanmada, 
emekli askerî personelin ve şehitlerin 
Çocukları da dikkate alınmış ve 59'u kız, 
192'si erkek olmak üzere, 251 öğrencinin 
yurda kaydolması sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1988 - 1989 öğrenim döne
minden itibaren, Türk 'Silahlı Kuvvetleri 
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Mensupları Çocuklarının Tahsiline Yar
dım Vakfıma bağlı Ankara ve İstanbul1 

yurtlarına Silahlı Kuvvetler mensubu şe
hit ailelerinin yükseköğrenim kurumları
na girmeye hak kazanmış çocuklarının 
öncelikle yurt kayıtlarının yapılması ve 
ailelerinden yurt aidatı ve depozitosu 
alınmaması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, asker kökenli dernek
lerin soranllaraylia ilgili hususlar üzerinde, 
malî (imkânlar dikkate alınarak çalışma
lar yapılmaktadır. 

'Sayın (Başkan, sayın (üyeler, MiMi Sa
vunma Bakanlığı 1988 Mat Yılı Büt
çesi ülkemizin içinde bulunduğu malî ve 
ekonomik koşular ile Silahlı Kuvvetle
rin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlan
mış ve 2 'trilyon 405 milyar Türk lirası 
olarak huzurlarınıza getirilmiştir,. 

IMili Savunma Bakanlığı bütçe tek
lifimin yüzde 71 jl '.ini oluşturan 1,7 tril
yon Türk Lirasıdır, diğer cari harcama
lar için die yüzde 38,5 oranında 925,9 
tmülyar Türk Lirası, savunmanın güçlen
mesine yönelik stratejik hedef planının 
1988 yılı diliminde yer alan projelerin 
gerektirdiği ödeneklerden oluşan özel 
savunma yatırırrJarı yer almaktadır. 

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerin beslenme, 
iğiyim, kuşam, akaryakıt, yakacak, ay
dınlatma gibi hizmetlerini kapsayan baş
lıca 'tüketim harcamaları 653,5 milyar 
Türk lira ile bütçe teklifimizin yüzde 
27,2'siıni teşkil etmektedir. 

1988 malî yılı bütçe teklifinin içeri
sinde yer alan savunma alım ve gider
leri için ayrılan 787.6 milyar Türk Lira
sı tutarındaki kaynağın 472.2 milyar 
Türk Lirası (yüzde 60'ı) ana malzeme 
ve silah sistemleri projelerine, 163.6 mil
yar Türk Lirası (yüzde 20.8'i) sefer stok
ları ve malzeme projelerine, 151.8 mil-
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yar Türk Lirası (yüzde 19.2*Si) işletme 
bakım projelerine taıhsi's edilmiştir. 

D'iğer cariler içnide yer alan 130.5 
milyar Türk Lirası ile bütçenin 5.4'ünü 
iteşkil eden ödenekler de; yolluklar, ta
şıma, ulaştırma, kiralar, bakım-onanın, 
demirbaş Ve kırtasiye alımları hizmetle-
ridden oluşmaktadır. 

Yatırımlar olarak .sınıflandırılan bö
lümdeki, Devlet Planlama Teşkilatının 
'vizesinden geçen, 6.2 milyar Türk Lirası 
tutarındaki taşıt alımlarıyla, yıllık yatı
rım programlarında yer ,alan 880 milyon 
Türk Lirası, konut, ğellirn, sağlık ve ge
nel idare sektörü gilbı hizmetler, bütçe
nin yüzde 0.3 "ünü oluşturmaktadır. 

Büyük çapta Ibbrç ödemeleriyle ka
mulaştırmalardan oluşan transfer harca
maları ise, 38.7 milyar Türk Lirası ile 
bütçenin yüzde 1.6'sını oluşturmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı 1988 yılı 
bütçe teklifli, gayri safi millî hasıla ve 
devlet bütçesi içerisinde işgal ettiği pay 
yönünden değerlendirildiğinde, hazırla
nan teklifin geçen yıllara göre daha ta
sarruflu olduğu görülecektir. 

'Millî Savunma bütçesinin 1988 yılı 
devlet bütçesi içerisindeki payı yüzde 
11.6; gayri safi millî hâsıla içerisindeki 
payı ise yüzde 2.8*dir. 

Ancak, savunmaya tahsis edilen kay
nakları, sadece bütçe ile tahsis edilen 
ödeneklerle değerlendirmke yanıltıcı ola
bilir. Savunmaya, genel bütçenin dışında, 
ABD FMS kredisi, Federal Almanya di- ^ 
lim yardımları, ABD'ce güney kanat ül
kelerine yapılan yardım, Federal Alman
ya tarafından yapılan özel teçih'izatlan-
dırma yardıımlarından oluşan dış yar
dımlar ile dövizli askerlikten sağlanan 
kaynaklar, 3212 sayılı mal ve hizmet sa
tışlarından elde edilen gelirler, SAGEB 
fonlarında yapılan katkılar, Türk Silahlı 

[Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından ya
pılacak kaynak tahsislerinden oluşan iç 
kaynakları da ilave etmek gerekir. 

Ülkenin stratejik konumu, silahlı kuv
vetlerimizin süratle modernleştirilmesi ve 
caydırıcılık gücünün artırılması için be
ka ve reifalh dengesi göz önünde tutula
rak ve asgarî düzeyde hazırlanarak hu
zurlarınıza getirilen 2 trilyon 405 milyar 
Türlk Liralık Millî Savunma Bakanlığı 
bütçe teklifinin kabulünü diliyoruz. 

'Sayın Başkan, konuşmalar esnasında 
bize sorulmuş olan soruları cevaplamak 
için, arkadaşlarımla (birlikte gayet dik
katli 'bir hazırlık yapmıştık. Ancak, mu
halefet Genel (Kurul salonunu terk etni
ğine göre, ben de zaman harcayarak on
lara cevap 'veremiyorum. 

Yalnız, bir hususu .burada huzurları
nızda ifade etmek istiyorum : Sayın SÖk-
menoğlu'nun, Bakanlığımın bütçesi üze
rinde yaptığı konuşmada .şahsıma yöne
lik (beyanlarını esefle karşılıyorum. Çün
kü, ortaya atılan iddialara, şeref ve hay
siyette oynamayı itiyat haline getiren
lere karşı davalar açmış (bulunuyorum. 
Ayrıca, bu ithamları sürekli ortaya atan
lara karşı da ispat hakkını tanımış bu
lunuyorum. ıflA'NAP sıralarından alkış
lar) 

Ancak, konu yargıya intikal etmiş 
olmasına rağmen, politik istismar ko
nusu yapılmaya devam edilmektedir. Bu 
istismara müsaade etmeyeceğiz. Adale
tin tecellisini sabırla bekliyoruz. Herke
sin de aynı sabır içinde olmaları ge
rektiğine inanıyorum. 

Bakanlığımdaki akçalı işler konusun
da her türlü dikkat ve hassasiyet içeri
sinde bulunduğumuzu da Yüce Meclise 
bu vesileyle bir kere daha memnuniyet
le arz etmek isterim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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Biz, •kendilerini sabırla dinledik; ken-' 
'dilerinden de aynı medenî davranışı gös
termelerini arzu ederdik. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla «selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Son söz istıemi Vardır. Sayın Is'temi-
ihan Talay; buyurun efendim. 
. İLHAN AIŞKIN (Bursa) — Son sö
zü istiyoruz efendim. 

IBAŞKAN — Konuşmalar başlama
dan evvel îstemiıhan Talay'ın müracaatı 
vardır; Sayın Taşçıoğlü'na bildirdim 
efendini. 

İM. .ISTENdlUAN TALAY (tçel) — 
Sayın Başkan, değerli mille'tvekilleri, söz
lerime başlarken Yüce Heyetinizi saygı-
larıımla selamlıyorum. 

Millî Savunma konuları görüşül'ürken 
konuyla doğrudan ilgili olmasa da, Tür
kiye'de, sivilleşme ve demokratikleşme 
konularının da irdelenmesi gerektiği ka
nısındayım. Bunları söylerken de, 1960' 
dan beri somut olarak içinde yaşadığı
mız askerî .toplumsal ilişkiler sistemin
den hareket ediyorum. 

Türkiye, 1960 İhtilalinden başlayarak 
askerî ve yarı askerî yönetimler içinde 
yaşamış ve yaklaşık her on yılda bir ya-
ipılan darbelerle sivil dönemlerdeki sı
kıyönetim uygulamalarıyla militarizmin 
boğucu ağırlığı toplumsal, politik yaşa
mımızda en hâkim unsur olmuştur. 

İtsin ilginç yanı, bütün bu eylemler 
demokrasiyi korumak ve kollamak ama
cıyla yapılmış ve her defasında suçlu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sivil 
kadrolar olarak gösterilmiştir. 

Gerçekte ise, Türkiye Büyük Millet 
'Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine, ana
yasal çerçeve içerisinde gerekli her türlü 

yetkiyi vermiş ve anarşinin ve terörün 
önlenmesi için »bütün olanakları sağla
mış; ama her defasında sorumluluklar 
>sivll' iktidarlara yüklenmiş, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin demokratik düzen içerisin
de anarşiyi önlemede başarısız kaldığı 
Igerçeği gözlerden uzak tuitulmuş ve Tür
kiye, ıher darbede derin toplumsal bö
lünmelerle karşı karşıya kalmış, ulusal 
birliği bu şekilde zedelenmiştir. 

Amacımız, kesinlikle, (geçmişin yara
larını kaşıyıp kanatmak değildir; böyle 
bir düşünceyi zaten yararlı da.bulmu
yoruz; ama bu söylediklerim temel bir 
tespittir ve bunların bilinmesinin, hare
ket noktamızı saptamak açısından yarar
lı olacağı kanısındayım. 

Görebildiğim ve tanıyabildiğim kada
rıyla asker kadroların, Türkiye'nin çıkar
larının en iyi kendileri tarafından sağ
lanabileceği lıakkında yanlış bir yargıla
rı oluşmuş bulunmaktadır. (ANIAP sıra
larından «Hayır, hayır» SHP sıraların
dan «Dinle, dinle» sesleri) 

Değerli arkadaşlarum, sonuna kadar 
dinlerseniz, ne demek istediğimi ve man
tığımı açıklamiş olacağım. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim, za'ten üç dakikası kal
mıştır. 

M. İSTEIMİHAN TALAY (Devam
la). — Asker kesime göre, sivil kesim, 
ne yapacağı belli olmayan, kuşkuyla ba
kılan ve eski .talbirle başıbozuk takımı 
olarak görülen bir kesim durumunda
dır. 

MAZIM KUTAY (Ankara) — Asla 
böyle bir şey olmaz. 

İM. tSTBMtHAN TALAY (Devam
la) — Göreceksiniz, bu, sadece son yıl
ların bir yargısı olmayıp, oluşmuş, kök
leşmiş ve eskilere dayanan bir önyargı
dır. 

- 3 4 7 — 
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1972 yılında görevim .gereği çok ya
kından tanıyıp karşılıklı olarak 'birbiri
mizi sevip saydığımız üst rütbeli asker
ler tanıdım; fakat Piyade Okulunda ağa
beyleri, hatlta amcaları yaşın'daki meslek 
sahibi yedek suibay öğrencilere, teğmen, 
üsteğmen ve yüzlbaşı rütfbesindeki subay
ların davranışlarını .görünce gerçekten 
ışoke oldum, içtimaya Ibeş on dakika geç 
'kaldı diye hakarete uğrayan pek çok 
arkadaşımı gördüm. .(Gürültüler) 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Ne ya
ni, madalya mı taksalardı? 

BAŞKAN — Sayın Talay, siz bütçe 
lüzerin'de konuşacaktınız; oysa Silahlı 
Kuvvetlerin (başka hususiyetlerini belirti
yorsunuz, ıbu konuşmamızın bütçe ile 
alakası yok, lütfen Ibütçe üzerinde ko
nuşunuz. 

RıEOEP ORHAN ERGUN (Kayseri) 
— Sjmdiye kadar kimse böyle konuş
madı V 

ıKAMİER GENÇ (Tunceli) — Lütfen 
sen de dinle; sen konuşurken biz mü
dahale ettik mi? 

M. İSTBM1İ1HAN TALAY (Devam
la) — Evet, bütçe üzerinde konuşuyo
rum Sayın .Başkan. 

(Değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Talay... Sayın 

Talay... 
TALÂT /SARGİN (Tokat) — Mede

nî insan gibi konuşmuyorsunuz, bırakın 
artık o kanatları. 

M. ÎSTEMİİHA'N TALAY (Devamla) 
— Dedesi ve dedesinin kardeşi.. 

BAŞKAN — Sayın Talay... Sayın 
Talay... 'Lütfen .bütçe üzerinde konuşu
nuz. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Dedesinin kardeşi Çanakkale'de 
şehit olmuş, babası Gazze cephesinde 
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çarpışmış bir Türk aydını olarak kar
şınızda konuşuyorum. Biz burada asker 
düşmanı olarak konuşmuyoruz, (ANAP 
sıralarından gürültüler) bir neticeye gel
mek istiyoruz, bir sonuca gelmek isti
yoruz; müsaade (buyurun. (ANAP sıra
larından «Hizaya gel» 'sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Talay, bütçe üze
rinde lütfen. Bütçe üzerinde konuşunuz, 
Millî Savunma Bütçesi üzerinde konu
şunuz efendim. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — 10 Nisan 1988 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde, Sayın Hıfzı Veidet Velide-
deoğlu'nun «(Eski (bir MİT öyküsü» diye 
yazdığı yazıyı okumanızı salık 'veririm. 
<ANAP sıralarından «Salık değil sağlık» 
sesleri) 

Salık; sağlık o zaman başka şey olu
yor. 

•BAŞKAN — Efendim, dil münaka
şasını bırakalım lütfen. 

Sayın Talay, (bir dakikanız var lüt
fen (bitiriniz. 

İM. .İSTEMİİHAN TALAY .(Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, ıbu yazıyı 
'okumanızı özellikle diliyorum. Ondan 
sonra da son sözuıme geliyorum. Bura
da vardı; ancak, Sayın Başkan amacım: 
açıklamama yardımcı olacak şekilde bu 
yazılı okumama izin vermediği için, ben 
devamında sadece kendi görüşlerim'i be
li rtiyorum. 

Sayın Başkan, değerli mi'lletivekiılteri... 

BAŞKAN — Bitirin lütfen Sayın Ta
lay. 

İM. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye 
Cumhuriyetinin en önemli müesseselerin
den biridir. Bunu .hepimiz biliyoruz. Türk 
Silahlı Kuviveltlerin'in çok eskiye daya
nan bir kuruluş olarak özel töre ve ge
leneklerinin olması da gayet doğalIdır; 
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(bunu da kabul ediyoruz; ancak... (ANAP 
sıralarından «Iha şöyle hizaya gel» ses
leri) 

İM. ÎSTEIMÎHAN TALAY (Devam
la) — Siz hizaya... 

(BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, bilirsin hatip söKünü. 

(Buyurun. 

••M. ISTEIMİİHAN TALAY (Devam
la) — ... ancak, ülkemizin ulaştığı de
mokratik .bilinç, sivil değer yargıları ve 
toplum'sal (gelişmeler dikkate alınarak; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitiminin ,de 
gerçeklere ve sivil toplumsal değerlere 
öncelik verecek şekil'de yeniden ele al'ın-
ım'aisının lyararlı 'olacağı kanısını taşıyo
ruz. Askeri Mse ve yüksek okulların her 
türlü teknolojik olanaklara kavuşturul
masını sevinçle karşılarız. Ancak bunun 
yanı sıra, ıbu okullardaki' eğitim prog
ramlarının da (askerî öğrencilere sivil de
ğerleri beriim'setecek şekil'de hazırlanma
sının gerekli oHduğuna inanıyoruz. Aske
rin üstünlüğünü, sivillerin ise başıbozuk
luğunu benimsetecek bir düşünce tar
zının... 

RECEP ORHAN ERÖUN (Kayseri) 
— Yok ki. 

M. 1STOMÎHAN TALAY (Devam
la) — ... oıtdu-silVil işbirliğinin önündeki 
en büyük engel olacağının .bilinmesinde 
yarar görmekteyiz. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Kim 
•söylüyor öyle olduğunu? 

BAŞKAN — Sayın Talay, bitirin lüt
fen. 

M. JSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Bunları söylerken, bu vatanı hep 
birlikte yüceltmek görev ve sorumlulu-
ğunurida bilincm>dleyiz, (ANAP sıralann-
ıdan gürültüler) 

(Millî Savunma Bakanlığındaki ve 
Türk Silahlı Kuivfvetleri içindeki sivil ge-
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üşmelerin, Tür'k demokrasisinin güçlen
mesine katkıda 'bulunacağına yürekten 
inanıyoruz. 

Bu tduygu ve düşüncelerle, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin hayırlı ol
masını diler, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. 

iBiz buralda .bir sivil düşüncenin sa
vunuculuğunu yapıyoruz. 

[Hepinize saygılar sunuyorum. 
(BASRA'N — Teşekkür ederim Sa

yın Talay. 
Efendim, Sayın Fethi Çelikbaş'tan 

bir sual var. Lütfen ön tarafa gelerek 
sualinizi tevcih ediniz, çünkü Stenograf
ların tespit e'tmesi icap ediyor efendim. 

©uyurun. 
Başka sual sormak isteyen?.. Yok. 

FETHİ ÇBLtKIBAŞ (Burdur) — Tür
kiye Kuzey Atlantik Paktının 18 Şubat 
1952 tarihindeki bütçe müzakereleri es
nasında, zamanın dışişleri .bakanının tak
riri -bir müstenkif oyla- ittifakla kalbul 
edildi. O tarihten bu yana, zaman za
man Amerika Birleşik Devletleri Genel
kurmay ^Başkanlığın'dan, NATÖ'nun gü
neydoğu kanadının Torös'ların cenubun
dan başladığına dair haberler çıkar, be
yanlar çıkar. Bugün de çıkıyor söyleni
yor. Doğru mu değil mi bilmiyorum; 
fa'kalt bu haberler acaba zamanın hükü
metleri tarafımdan diplomatik girişimler
le Amerika Birleşik Devletlerinin nezrin
de .doğruluğu konusunda bilgi almak için 
girişimlerde bulunuldu mu? 

2. Yine geçenlerde böyle bir haber 
basında çıktı. Bu konuda diplomatik bir 
teşebbüste bulunulması konusunda Sayın 
Balkan ne düşünüyor? 

'BAŞKAN — Bitti mi efendim?.. 
F1ETHI ÇEIİÜKIBAŞ (Bundur) — Şu

nu arz e'deyim. Yalnız Genelkurmay Baş-
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kanlığımızın bu olayların hepsini çok 
yakından takip ettiğine eminim, biliyo
rum, 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın 
Çelikbaş. 

Sayın Bakan buyurun. 

(MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALBAN <Ankara) — Sayın 
Çelikbaş'a teşekkür ediyorum. 

Doğrıidur, zaman zaman 'böyle.de
ğerlendirmeler, çeşitli kaynaklarca ileri 
sürülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı
mız ile bakanlığımız sıkı [bir irtibat ha
lindedir ve konu izlenmektedir. Bu gibi 
değerlendirmelıerin yanlış olduğu, yalnız 
diplomatik girişimlerle değil, beni de ve 
Genelkurmay Başkanımızı da ziyaret 

Program 
kodu Açıklama 

102 Millî Savunma hizmetleri 

BAŞKAN — Efendim hu fasıl üze
rine bir önerge var okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Savunma 
Bakanlığı 1988 Yılı Bütçesinin (1102-03-2-
0KJ|1-6OÖ) harcama kaleminde yer alan 
5 milyar 370 milyon liranın düşürülme
sini ve hunun gereği olarak 'bütçeye ekli 
taşıt cetvelinin tamamının tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Recep Erigun 
İKayseri) 

B. Doğancan Akyürek' 
Jstanibut 

Abdurralhman Bozkır 
IKbnya 

Münir 'F. Yazıcı 
Manisa) 
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eden, buraya kadar (gelen Amerika Bir
leşik Devletleri temsilcileri ve yetkilileri
ne de anırtda, yerinde ve gayet kategorik 
olarak izah edilmektedir, öne alınmak
tadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İMİM Savunma Bakanlığı bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ıŞİ'm'di bu bütçenin bölünmelerine ge

çilmesini oylarınıza sunacağım. 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

(BAŞKAN — ıBtöHü'mlerin'e geçİlm'esi-
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... lEtlmeyenl'er... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okuituyorum efendim. 

ıLira 

2 405 000 000 000 

Ayçan Çakırtoğullan 
(Denizli 

Fethi Çelilklbaş 
Burdur 

Servet Hacıp'aşaoğlu 
(Kayseri 

Kemal Karihan 
(İzmir] 

Kâmran tnan 
Bitlik 

Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Bülent Atasayan 
(Kocaeli 

N. 'Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Ledin Barl'as 
Adana 
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İhsan Nuri Tap/kaya 
Ordu 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Necat Eldem 
istanbul! 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Rauf Ertek'in 
Kütahya 

Hazım Kufcay 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam

sun) — Toplantı ekseriyetii olmadığı için, 
Komisyon 'katılamıyor, takdire bırakıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, 'bütçemizin bu bölümü gerçek 
ihtiyaçları yansııtmak üzere titiz bir se
kilide hazırlanmıştır; ancak, genelde 'büt
çenin tümü için alman tosarruf önlemleri 
çerçevesinde, biz de buna uyuyoruz ve 
ertelenmesini kabul ediyoruz; takdire 'bı
rakıyoruz efendim. (ANAP 'sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul 'edilmiştir. 

Efendim, bu bölümü kabul edilen 
önerge muvaoebjösioıdSe «ekıraır okuituyü-j 
ram : 

Prog, 
Kodu Açıklama 

102 Millî 'savunma hizmetleri 

Lira 

2 399 630 000 000 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediıl-
miıştir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ka
bul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Millî Savunma 
Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabının 
bölümlerine 'geçilmesini oylarınıza sunu
yorum ': Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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Millî Savunma Bakanlığı 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Program Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

102 Milî Savunma Hizmetleri 1 599 313 376 204 1 092 919 971 032 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

106 Silahlı Kuvvetölerün Yeniden Teş
kilatlanması Silah Araç ve Ge-
ıreçlerlinlin Yenileştirilmesi 
(RE-MO) 8 447 935 954 919 239 904 
BAŞKAN — KaJbul edenler... Et
meyenler... Kabul edillmiiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 20 500 000 000 21 871 595 786 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere tlişlkin Hiz
metlerin Yürütülmesi 65 265 499 709 2 533 388 057 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 693 526 811 867 1 118 244 194 779 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, böylece, Millî Savunma Bakanlığının 1988 Bütçesü ve 1986 Malî Yılı 
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Ertdsi yıla îp'tal edilen ödenek dışı 
devrölunan ödenek ödenek güder 

Lira Lira Iİra 

121 929 285 533 384 464 119 639 

1 369 335 076 6 159 360 974 

— — il 371 595 786 

62 732 111 652 — — 

186 030 732 261 390 623 480 613 1 371 595 786 

Kesinhesabı kalbul edilmiştir; hayırlı otsun. (Alkışlar) 
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IH, — TEŞEKKÜR, TEBRİK 

i. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçe
sinin kabulü nedeniyle Silahlı Kuvvetle-* 
rimize, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sevgi, saygı ve güven duygularının iletil
mesine ilişkin siyasî parti grup başkanve-
killerinin müşterek önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
Yüce Meclisimizde görüşülmesi ve kabu
lü veslilesiyle vatan ve milletimizin azlim-
lü bekçisi ve millî güvenliğimizin temina
tı, güçlü, şanlı ve kahraman Silahlı Kuv-
vötlarimizlin tüm mensupıkrına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sevgi, saygı ve 
güven duygularınırı iletilmesini arz ve 
teklif ederiz.) 

VE TEMENNİLER 

Abdülkadir Aksu 
ANAP Grup Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
ISosyıaldemokrat Halkçı Partli 

Grup Başkanvekili 

Koksal Toptan 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili 

(Alkışlar.) 
BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça ye

rine getirilecek ve Silahlı Kuvvetlerimizin. 
değerli mensuplarına duyurulacaktır. 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan bakanlık

ların bütçeleri ile keslnhesaplarını görüş
mek (için, 12 Nisan 1988 Salı günü saat 
lO.OfTda toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapımına Saati : 19,50 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCI BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1988 Pazartesi 

Saat : 10.00 

İl 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Keşinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Keşin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 , 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Ah-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göllhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekilli irfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emeklüer ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'ntn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
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Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31,12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

18i — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl-



ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerteşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkimaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Miletvekili M. Istemiıhan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 

28. — Koöaeli Milletvekili Alaettkı 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak MMlatJvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4G) 

30. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Miletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum lü Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
oin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay-



larıû sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya tli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. - - Haitay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş

kin Adalıet Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28,11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankallardalki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi '(6/62) 

49. — Samsun Milllletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarıma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/64) 



51. — Afyon (Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devüet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygu'lanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
1(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
IMüftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi (köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerimin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldafc İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İsikân Bakanımdan sözlü soru önergesi 
^6/72) 

59. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
Adim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma (Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

65. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşaıası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. • — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-



poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S.. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat ilçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22,3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran islam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının. Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasımda 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayilanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (IS. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tiarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. v 


