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2. — tzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yükseköğretim Kanununun uygulan
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rusu ve Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler ile YÖK Üyesi
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3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, vergi anlayışı konusundaki beyanına
ilişkin sözlü sorusu ve Maliye ve Gümrük
Bakanı Vural Arıkan'ın cevabı. (6/11)
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4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt ve süt ürünlerinin ithaline iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/12)
678
5. — istanbul Milletvekili Halil Orhan
Ergüder'in, Ankara'nın hava kirliliği ve çev
re sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/13)
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6. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia edi
len milletvekillerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/14)
678:679
B) Yazılı Sorular ve Cevapları
679
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan
Hastürk'ün, sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu

ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Meh
met Aydın'ın yazılı cevabı. (7/20)
679:680
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, vakıf mülklerinin kira tespit
lerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı. (7/25)
680:681

I. — GEÇEN 1 JTANAK ÖZETİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mustafa
Kalemli, Paris'te OECD nezdinde, Çalışma Bakan
larının iştirakiyle yapılan konferans ile Alman yetki
lileri ve Türk işçileriyle temasları konusunda Genel
Kurula gündem dışı bilgi verdi.
izmir Milletvekili Ahmet Süter'in, tütün ekici
piyasası hakkında gündem dışı konuşmasına Maliye
ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan cevap verdi.
izmir Milletvekili H. Yılmaz önen de, Büyük
ve Küçük Menderes nehirlerinin taşkınlarından çev
renin korunmasına dair gündem dışı bir konuşma
yaptı.
Moskova'ya giden ve Suudi Arabistan'a gide
cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dö
nüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı
Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile,
Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in dönüşüne
kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına
Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkanın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi;
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
enerji üretimine ilişkin sözlü soru önergesi. (6/9),
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının istemi üzerine;
izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yüksek
öğretim Kanununun uygulanmasından doğan sorun
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/10) soru sahibinin izinli
olması nedeniyle ve,
istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, vergi
anlayışı konusundaki beyanına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/11) de
soru sahibinin Genel Kurulda hazır bulunmaması
nedeniyle, bir defaya mahsus olmak üzere;
Ertelendi.
21 Şubat 1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak
üzere Birleşime saat 15.45'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Halil İbrahim KARAL
Kâtip Üye
Adana
/. Cüneyt CAN VER
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II. — GELEN KÂĞITLAR
17 . 2 . 1984 Cuma
Teklifler
1. — İstanbul Milletvekili Reçap Ercüment Konukman'ın, Türk Tekniker Odaları Birliği Kurulması
Hakkında Kanun Teklifi. (2/29) (Bayındırlık, tmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 15.2.1984)

rından Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 17.2.1984)

2. — Adana Milletvekili 1. Cüneyt Canver ve 2
Arkadaşının, Adana İli Merkez İlçesine Bağlı Karşı
yaka Mahallesinin Merkez İlçeden Ayrılarak Karşı
yaka Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifi. (2/30) (tçişleri; Plan ve Bütçe Komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1984)

Sözlü Soru Önergeleri
1. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, genel
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20)
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1984)
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.2.1984)

Tezkere
1. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in yasama
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık
Tezkeresi. (3/316) (Anayasa ve Adalet Komisyonla-

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.2.1984)

20 . 2 . 1984 Pazartesi
Rapor
1. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına .Tabi Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında

Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu. (1/450) (S. Sayısı : 12)
(Dağıtma tarihi : 18.2.1984) (GÜNDEME)

21 . 2 . 1984 Sah
Tasarılar
1. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (1) İşaretli Cetvelde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/454)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.2.1984)
2. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/455) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1984)
Tezkere
1. — İstanbul Üniversitesinin 1977 Bütçe Yılı Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul-

duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/317)
(Sayıştay Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
20.2.1984)
Sözlü Soru önergeleri
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1984)
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1984)
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BtRtNCt OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT
KÂTİP ÜYELER : M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli)

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük)
Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum.

Çoğunluğumuz vardır.

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1., — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora'nın, Ulubat Gölünün kirlenmesi konusunda gün
dem dışı konuşması.
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, ikf ar
kadaşıma gündem dışı söz vereceğim.
Ulubat Gölünün kirlenmesi konusunda Bursa
Milletvekili Sayın Mehmet Kemal Gökçora; buyu
run efendim.
Konuşma süreniz beş dakikadır, bu süreyi aşma
manızı rica ederim.
MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; muhterem huzuru
nuzda arz edeceğim sorunlar demeti, yüksek üretim
potansiyeline sahip olan Bursa. Karacabey ve Mus
tafakemalpaşa Ovası ile Ulubat Gölünün uğradığı
afetlerdir.
Mustafakemalpaşa Ovasının tümü ve Karacabey
Ovasının doğu ve kuzeydoğusunda yaklaşık 20 bin
hektar araziyi sulayabilir kapasitedeki DSİ tesisi
Mustafakemalpaşa Çayı ile Ulubat Gölünden su al
maktadır. Ulubat Gölünü besleyen Mustafakemalpa
şa Çayı, bu çayın iki kolu, Emet ve Adanos çayları
üzerindeki sanayi tesislerince yüksek ölçüde kirletil
mektedir. Adanos, Garp Linyitleri İşletmesinin Tunçbilek yıkamasından çıkan atıklarla Teknik Santralın
kömür külü ve proses suyundan çıkan kimyasal atık
lar ve Etibank Kestelek madeninin bor atıklarıyla
şiddetli derecede kirlenmektedir. Emet Çayı ise, Hi
sarcık Kolemanit İşletmesinin atıklarıyla yine önem
li ölçüde kirlenmektedir. Her iki kolun Döllük mev
kiinde birleşmesiyle oluşan Mustafakemalpaşa Çayı
nın suyu, sulama suyu niteliklerini yitirdiği gibi Ulu
bat Gölünü de korkunç derecede ve sürekli olarak
kirletmektedir.

DSİ Bölge Müdürlüğünce anılan sularda yaptırı
lan analizlerde; kömür tozu, çeşitli sübvansiyon mad
deleri, sülfat, bor, krom, mangan ve hatta arsenik
gibi maddelerin tolerans hadlerinin üzerinde olduğu
tespit edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, ayrıntıya girmeden arzına
çalıştığım bu durumda üstün nitelikli tarım arazisi
nin karşılaştığı ciddî tehlikenin yanı sıra 134 kilo
metre kare alanı bulunan Ulubat Gölü de günden
güne büyüyen bu afetin kurbandıır.
Yüksek malumları olduğu gibi, değerli ihraç ürü
nü olan kerevit, yani tatlı su salyangozu, turna, sa
zan ve yayın balıklarının ürediği bu gölümüz, çevre
sinde 11 köye gelir sağlayan, işsizliği önleyen çok
değerli doğal kaynaklarımızdan biridir. Üzülerek be
lirtilmelidir ki, köylüler bu göldeki kerevit ve balık
üretiminin yarı yarıya azaldığından şiddetle yakın
maktadırlar. Kömür tozu ve katı madde sediman
tasyonu ve kimyasal maddeler su ürünlerinin yumur
talarını tahrip etmekte, verim ve üremelerini gittik
çe azaltmakta ve toplu ölümlere neden olmaktadır.
Bu gidişle gölün faunası tümüyle mahvolabilir.
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığının su
ürünleri örgütlerinin envanter çalışmaları da bu doğ
rultudadır. Öte yandan kanalizasyon ve sanayiin kim
yasal atıkları yüzünden tamamıyla elden çıkan nilü
fer Çayı ile kolları nadide Bursa Ovasını amansız bi
çimde sarmıştır, çiftçiler bu çaydan yararlanamamak
tadır. Ayrıca gerek Nilüfer, gereks.e Mustafakemal
paşa Çayları, sonunda Marmara Denizine kavuşmak
suretiyle korkunç etkilerini sürdürmektedir. Kısaca
sı, geriye dönüş olmayan söz konusu doğal kaynak
tahribat ve kayıplarının derhal önlenmesi ve durdu
rulması, takdir buyurulacağı gibi Sayın Hükümete
çok büyük görev ve sorumluluk yükümlülüğü getir-
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maddeleri miligram miktarlarında olduğu halde yine
mistir. Son derece kaygı verici bu problemlerin, tez
sıkıntısı çekilmektedir. Bu hal ise yatırımlara ve is
elden çözümlenmez ise, gelecek kuşaklara uzanan
tihdama, ters etki yapmakta ve yıllık Türkiye tüketi
ciddî sosyo - ekonomik tehlikeler getireceğini de
mi için bir kaç kilo sarfedilebilecek aktif madde belli
muhterem huzurunuzda tekrar ve tekrar belirtmeme
tekellerin elinde kalmaktadır. Eczacılık mesleğinin ilaç
. müsaadelerinizi istirham ederim.
ile olan yakın ilgisi bu sanayideki yakın gelişmelerin
Bilindiği gibi, ülkemize teknoloji transformasyo
izleyicisi ve takipçisi olarak sosyal ve ekonomik ko
nu eksik yapılmıştır. Çeşitli sanayi tesisleri kurul
numunda ilaç sanayiine katkısı, bugün şüphesiz çok
muş; ama sanayi ve kanalizasyon atıkları için tasfi
geri
planda kalmakta, eczane açmaktan başka seçe
ye ve korunma teknolojisi maalesef ihmal edilmiş
neği
olmayan bu camianın işsizlik oranı da yüksel
tir. Bu teknolojinin uygulaması için yasal ve yatırım
mektedir.
cı tedbirlerle birlikte ivedi program ve projelerinin
uygulanmasına acil ve kesin zaruret vardır. Geniş
Bunun dışında, halka, daha yaygın hizmet verebil
çiftçi kitlesi istemlerine de bağlı olan dileğim, Sayın . mek için kooperatifleşmeye ağırlık verilmelidir, kar
Hükümetin sözü geçen problemlere en kısa zamanda
şılıklı meslek dayanışmalarının bir olgusu olarak, ba
el koyması ve icraata geçmesidir.
zı özveriler içerisinde hareket edebilmeleri ve deonSayın milletvekilleri, teşekkür ederim, saygılar
tolojik hükümlerin işlerliği de kazandırılmalıdır. İlaç
sunarım. (Alkışlar)
sanayiinin hammadde gereksiniminin yüzde 90 dola
yında dışalımla karşılanabilmesi de, bu sanayi üze
2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpaçırindeki
yatırımların aksaklığını apaçık ortaya koy
oğlu'nun, eczacılık ve ilaç sorunları hakkında gün
maktadır.
Hammadde dışalımlarındaki oranlarda bu
dem dışı konuşması.
gün bir düşme olmadığı apaçık göze çarpıyor. Aksi
BAŞKAN — Eczacılık ve ilaç sorunları hakkın
ne bugünkü çağdaş ilaç araştırma ve imal tekniğinde
da Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıambalaj sanayii zihniyeti devamedegelmiş ve ilaç kri
oğlu; buyurun efendim.
zi ülkemizde devamlı güncelliğini korumuştur.
ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) —
İlaç sanayiinde oluşabilecek krizi önlemenin yol
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aralık 1983 itha
larının; ruhsatların azaltılması, yerli ilaç sanayiini teş
lat rejiminin 17 nci maddesi gereği ilaç hammaddelevik, firmaların kendi müstahzarlarmdaki hammad
riyle, kullanılan yardımcı müstahzarlarının kalite yö
delerinin sentezini yapabilmeleri için hükümetlerin
nünden Sağlık Bakanlığının denetimi altında olması
yardımına, ve yatırımlarına ihtiyacı olduğu unutulma
na, rağmen fiyatlarının saptanması işinin de bunun dı
malıdır. Aksi halde, ilaç sıkıntısını bertaraf edebil
şında bir prosedüre bağlanıp halkın sağlığının en et
mek ve ucuzlatmak yolu olarak da, hammadde alı
ken aracı olan ilacın imalat ve fiyat sıkıntısının çık
mının doğrudan Devlet tarafından yapılmasının en
ması ilerisi için büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu
çıkar yol olduğu düşüncesindeyiz.
hal, ülkemizde ilaç sıkıntısını daha, artırıp, fiyatların
Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından
sabit tutulmasından öte halkın sağlığı üzerinde bir
alkışlar)
rekabet unsuru oluşturacak, hammadde ve ilaç tüke
timi bu işin üretim ve ticaretini yapan firma ve şirket
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
lerin tekelinde kalacaktır. Bu tekelleşme ise, ilaç fi
çiyoruz.
yatlarının günden güne artmasına neden olacaktır. Sa
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
nayi maliyet artışlarmdaki yüzde 20 oranın son de
ğişiklik ile yüzde 10'a düşürülmesi de bu hususu vur
1. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Millî Savun
gulamaktadır. Bugün piyasada bulunmayan veya bulu
ma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî
namayan ilaçların yokluğu ise, yine bu ithalat reji
Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın
minden kaynaklanmaktadır.
vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/318)
ilaç hammaddelerinin üretim maliyeti içerisindeki
payı yüzde 60 ila 65 dolayında olmasına rağmen ül
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi
kemizde kullanılan hayatî önemi havi ilaçların aktif
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım.
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sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

ÇİMLER
IV. — SEÇİMLER
1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir
üyeliğe seçim.
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üye
lik için, Halkçı Parti Grubunca Ankara Milletvekili
Sayın Neriman Elgin aday gösterilmiştir.

Sayın Neriman Elgin'in adaylığını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
enerji üretimine ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakam Cemal Büyükbaş'in cevabı.
(619)
BAŞKAN — Gündemin, Sözlü Sorular kısmına
geçiyoruz.
Birinci sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal
bantoğlu'nun, enerji üretimine ilişkin, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi bulun
maktadır.
Sayın önerge sahibi ve Sayın Bakan buradalar.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı , tarafından sözlü olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ederim.
Saygılarımla
Hilmi NALBANTOĞLU
Erzurum Milletvekili
Hükümet programında enerji üretilecek üniteler
den başta kömür, hidrolik, petrol olmak üzere tabiî
gaz, nükleer, güneş, jeoterma! gibi en iyi ve en süratli
şekilde faydalanılmasını sağlayacak teslislerin kurula
cağı yazılıdır.
Ancak bu gibi ünite tesisleri kurup ve üretime
geçirilmesi uzun zaman isteyen yatırımlardır. Bu ne
denle:
1. Enerji ve döviz darboğazımız nedeniyle daha
kısa sürede kurulup, üretime geçecek tesisleri kurmayı
düşünüyor musunuz?
2. Bu tesisler nelerdir ve Bakanlıkça bir ön
araştırma yaptırıyor musunuz?

-BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; değerli arkadaşımız Sayın Hilmi
Nalbantoğlu'nun sözlü olarak tarafımdan cevaplandı
rılmasını istediği önergeye cevaplarımı arz etmet;
üzere huzurlarınızda bulunuyorum.
Sayın Nalbantoğlu'nun bu önergesinde, kısa sü
rede kurulup üretime geçecek enerji tesislerinin ku
rulmasının düşünülüp, düşünülmediği; bu tesislerin
neler olduğu ve Bakanlıkça bir araştırma yaptırılıp,
yaptırılmadığı sorulmaktadır.
Önergede mevzubahis edilen sorulara arz edeceğim
cevapların daha iyi değerlendirilebilmesi için önce
memleketimizin bugünkü enerji durumundan, darbo
ğazlardan ve enerji planlarından söz etmeyi faydalı
görmekteyim. Halen memleketimizde kurulu elektrik
üretim kapasitesi 3570 megavatı termik, 3350 megavatı
hidrolik, 17 megavatı jeotermal, 330 megavatı da
otoprodükter üniteler olmak üzere takriben 7270
megavat civarında bulunmaktadır. Bu tesislerin orta
lama olarak yılda üretebilecekleri enerji miktarı da
28 milyar 'kilovat/saat mertebesindedir.
Değerli arkadaşlarım, ülkemizin enerji talebinin
karşılanabilmesi için bir süreden beri dışarıdan enerji
ithal edilmekte olduğu malumunuzdur. 1983 yılında
2,2 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi ithal edilmiştir.
Yağışların yeterli olmaması dolayısıyla, buna rağmen,
1983 yılı içerisinde Türkiye'de 1 milyar kilovat/saat
miktarında bir enerji kısıtlaması yapılmıştır. Bu kesinti
sanayimizi ve dış ticaretimizi menfî yönde etkile
miştir.
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1984 yılında ise yağışların normal seviyede seyret
mesi halinde kısıtlamaya gidilmeyecek, fakat talebin
karşılanabilmesi için takriben yine 2,5 milyar kilovat/
saat civarında bir enerji ithal edilecektir.
Değerli milletvekilleri, memleketimizde yılda tü
ketilen enerji miktarını nüfusumuza böldüğümüz tak
dirde, yılda kişi başına tüketim miktarı 660 kilovat/saat
gibi düşük bir seviyede bulunmaktadır. Bugün gelişmiş
ülkelerde fert başına yılda enerji tüketimi 8 bin ila
10 bin kilovat/saat mertebesindedir. Dünyada orta
lama fert başına enerji tüketimi 2 bin kilovat/saat
mertebesinde, yani şu anda Türkiye'deki mevcut yıllık
fert başına (tüketimin üç katı civarındadır.
Ülkemizde elektrik enerjisi sorununu iki kademeli
olarak mütalaa etmek ve birbirini bütünleyen iki
programla çözümlemek gerekmektedir. Bunlardan bi
rincisi, bugünkü enerji darboğazının kısa sürede aşıl
ması; ikincisi de, makul bir sürede fert başına elektrik
tüketimimizi dünya ortalamalarına ulaştıracak tedbir
lerin alınmasıdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümeti
mizin Programında, «Başta kömür, hidrolik, petrol
olmak üzere, tabiî gaz, nükleer, güneş, jeotermal gibi
kaynaklardan en iyi ve en süratli şekilde faydalanıl
masını sağlayacak tesislerin kurulacağı» belirtilmiştir.
Bu ifade yukarıda arz ettiğim iki kademeyi ve kısa
ve uzun vadeli iki programı da kapsamaktadır. 2000
yılına kadarki dönem için yap: lan planlamalarda o
zamana kadarki nüfus artışımız hesaplanıp fert başına
enerji tüketimimizin 2500 kilovat/saat olabilmesi için
memleketimizde elektrik üretiminin 160 milyar ila
203 milyar kilovat/saat gibi bir seviyeye ulaştırılması
gerekmektedir. Yani, 2000 yılındaki 70 ila 75 milyon
nüfuslu Türkiyemizde fert başına yıllık elektrik enerjisi
tüketimini dünya ortalaması seviyesine getirebilmemiz
için bugün 30 milyar kilovat/saat mertebesinde olan
üretimimizi takriben * katına çıkarmak gerekmekte
dir. Memleketin istikbali için bu hedef mutlaka erişil
mesi gereken asgarî bir hedef olarak kabul edilmelidir.
Bilindiği üzere, primer enerji kaynaklarımızın en
önemlileri hidroelektrik potansiyelimiz ve linyit rezervlerimizdir. Bütün hidroelektrik potansiyelimiz değer
lendirildiği takdirde üretilebilecek enerji miktarı 110
milyar kilovat/saat civarındadır. Linyit santrallarımız
kurulduğu takdirde üretilebilecek enerji miktarı da
60 milyar kilovat /saat civarındadır. Bu sebeple 2000
yılında enerji ihtiyacını karşılayabilmek için nükleer
tabiî gaz, jeotermal enerji gibi kaynakların da değer
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lendirilmesi ve aradaki 30 - 40 milyar kilovat/saatlik
açığın bu. kaynaklarla kapatılması gerekmektedir.
Enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesinde en önem
li unsur, bugüne kadar memleketimizde bilhassa finans
man kaynağının sağlanması olagelmiştir. Bilindiği gibi,
her yıl devletimizin yatırım bütçesinin çok önemli
bir dilimi, enerji yatırımlarına ayrılmasına rağmen,
enerji çıkmazı devam etmektedir; kamu kaynakları
enerji sorununun çözümü için yeterli olamamaktadır.
Enerji konusunun çözümü için bilhassa dış kay
nakları bilgili kullanmak, dikkat ettiğimiz bir husus
tur. Ayrıca, başka kaynaklara yönelmek, bu yatırım
ların finansmanı için farklı bir finansman modeli
uygulamak, Hükümetimizin hedefidir. Bu model, Hü
kümetimizce saptanmış ve muhtelif vesilelerle ifade
edilmiştir.
Kamuoyuna «Keban Barajının satışı» olarak intikal
eden modelim esası, halkımızın ve özel teşebbüsümüzün
yatırdığı paranın karşılğını alma garantisiyle enerji
yatırımlarına iştirak ettirilmesidir. Halen çalışmakta
olan bazı santralların üretim gelirleri, yani kâr payları
halkımıza satılacak, bu satıştan temin edilecek kaynak,
halen devam etmekte olan yatırımların bir an evvel
'tamamlanmasında kullanılacak, halkımızın bu katkı
sıyla tamamlanacak olan yeni santralların kârına tekrar
halkımız ortak edilecek, böylece zincirleme olarak
2000 yılındaki ihtiyacımız olan enerjiyi üretecek tesis
lerin finansman kaynağı temin edilmiş olacaktır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sizlere ülke
mizin içinde bulunduğu enerji sorunu ve bu sorunun
çözümü için yapılan planlama ve tespit edilen model
hakkında özet görüş arz etmiş bulunuyorum.
Konuşmamın şimdiki bölümünde ise, gündemimizde
ki önergenin konusu olan, enerji darboğazının aşıl
ması için acil çözümler hakkında bilgi sunmak isti
yorum.
Önergede de belirtildiği üzere, kömüre dayalı ter
mik, hidroelektrik veya bir nükleer santralın proje
lendirilmesi, kurulması, ticarî işletmeye geçilmesi uzun
zaman almaktadır. Bu nedenle, kısa sürede alınması
gereken tedbirler Bakanlığımızca tespit edilmiş ve
uygulanmaya başlanmıştır.
Bunları özetliyorum; evvela şunu belirtmek iste
rim : Halen memleketimizde 7270 megavat merte
besinde bulunan kurulu santralların gücüne ilaveten
3 600 megavat termik, 6 500 megavat hidrolik ol
mak üzere 10 100 megavat güçte elektrik santralının
yatırım ve inşaat faaliyetleri sürmektedir. Bu sant
ralların beher kilovatının 200 bin lira ila 300 bin lira
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arasında malolduğunu hatırlatmak isterim. 10 bin ki
lovattık bir güç, 10 bin megavatlık bir güç, 10 mil
yon kilovatlık gücün 200 bin ila 300 bin lira ite çar
pılması ile bulunacak rakam, şu anda Türkiye'de yü
rütülmekte bulunan projelerin yatırım rakamını ver
mektedir.
Bu arada üç adet nükleer elektrik santralına ait
tekliflerin teknik ve malî değerleme çalışmalarının
devam etmekte olduğunu belirtir, önümüzdeki yaza
kadar bu hususta karar verileceğini da arz ederim.
Değerli arkadaşlarım, bu projeler büyük projeler
dir. Yalnız bu nükleer santrallann her biri takriben
1,2 milyar ila 1,5 milyar dolar civarında dış para ge
rektirmektedir. İki hafta evvel bunlardan bir tanesi
için, sadece ilgili firmalardan bir tanesi 2,3 milyar
Deutche Marklık kredi paketini tarafımıza sunmuş
bulunmaktadır. Geçenlerde Sayın Başbakanımızın Ata
türk Barajıyla ilgili olmak üzere birkaç seneden beri
beklemekte bulunan 962 milyon İsviçre Franklık bir
kredi anlaşmasını İsviçre'de imzaladığını hatırlamak
tasınız.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanız kal
mıştır efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL BÜYÜKBAŞ (Devamla) — Enerji darbo
ğazından çıkılması için mezkûr tesislerin, halen inşaa
tı devam eden tesislerin bir an önce devreye alınması
kadar, mevcut tesislerin en rasyonel şekilde işletil
mesi de ve ekonomik ömrün de kullanılması da he
deflerimizdendir.
Aldığımız tedbirlerle ilgili olmak üzere diğer bir
husus da şudur : Elektrik enerjisi günümüzde birçok
ülkenin biribirinden alıp sattığı bir ticarî meta haline
gelmiş bulunmaktadır. Biz de bu sebeple emniyetle
tesislerimizi işletmek için komşularımız ile elektrik enterkonneksiyonlarını, bağlantılarını takviye etmekteyiz.
Nitekim, Bulgaristan ile olan irtibatımız 154 kilovat
tan 380 kilovata çıkarılmıştır. Irak ile elektrik bağ
lantısı için görüşmelerimiz tamamlanmış, önümüzdeki
dönemde bu bağlantılar da ele alınacaktır.
Enerji darboğazının kısa sürede giderilmesi için
müracaat ettiğimiz tedbirlerden bir tanesi de küçük su
santrallarının ele alınmasıdır. Bu gibi sanıtrallar, yaban
cı teknolojiye ve paraya ihtiyaç göstermeden kısa sü
rede gerçekleştirilebilmektedir.
Uygulamaların yaygınlaştırılması için Bakanlık ola
rak bu konuda gerekli tedbirleri almaktayız.
Diğer bir husus, bilindiği üzere Türkiye Elektrik
Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle özel teşeb
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büse de enerji üretim tesisi kurma hakkı tanınmış
tır. Kamu imkânlarının yanında özel sektörümüzün de
enerji yatırımlarına katılması Bakanlığımızca teşvik
edilmekte, müteşebbislere her türlü kolaylık gösteril
mektedir. Nitekim, kısa bir süre önce Sayın Başba
kanımız tarafından temeli atılan Manavgat Barajı ve
Hidroelektrik Santralı bu konudaki misallerden bir ta
nesidir. Ayrıca, Çukurova Elektrik Anonim Şirketine
de Sır ve Düzkesme gibi iki tane hidroelektrik sant
ralının kurulması için Bakanlığımızca müsaade veril
miştir.
Bu konuda aldığımız diğer tedbirlerden bir tanesi
ni sunmak istiyorum : Kısa bir süre önce, memleke
timizde ilk defa Denizli'de bir jeotermal enerji sant
ralı işletmeye alınmıştır. Enerji sorununun çözümlen
mesinde bu önemli bir adım, küçümsenemeyecek bir
olaydır. Türkiyemiz jeotermal enerji kaynakları bakı
mından önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
MTA teşkilatımızın yapmış olduğu tespitlere göre tak
riben Türkiye'de 4 000 megavat gücünde santral kur
maya elverişli jeotermal gücümüz mevcut olduğu an
laşılmış bulunmaktadır.
Bakanlığımız jeotermal kaynakların değerlendiril
mesine büyük bir önem verecek olup, bu sahada bü
yük bir hamleyi başlatmak kararındadır. İlk aşama
da, Denizli'de mevcut 17 megavatlık jeotermal sant
ralına ilaveten, yakın bir zamanda yeni bir enerji türü
olarak 2 x 55 megavatlık bir santral ele alınacak;
keza Aydın ili Germencik mıntıkasında da birkaç ta
ne 55 megavatlık jeotermal ünitenin hizmete konul
ması için faaliyetlere girişmiş bulunuyoruz.
Değerli arkadaşlarım, soru sahibinin bilhassa üze
rinde durmuş olduğu diğer bir konuyu da açıklamak
isterim^
Türkiye'de çöp santrallarının kurulması; yeni ener
ji türleri olarak, bu konuda daha evvelce yapılan
fizibiliteler maalesef bizim memleketimizde, Ankara
ve İstanbul illerimizdeki çöplerin bu konuda çok müs
pet netice vermeyeceğini göstermiş bulunmaktadır. İs
tanbul'un coğrafik yapısı dolayısıyla çöp filosunun
çok büyük meblağlar gerektirmesi sebebiyle bu şekil
deki projelerin tahakkukunun kısmen ertelendiğini
soru sahibine belirtmek isterim.
Enerji sorunumuza kısa vadede çözüm bulunması
için Hükümetimizce alınan tedbirlerden bir diğeri de,
tabiî gaz rezervine dayalı, gaz türbinli üretim tesis
lerinin kurulmasıdır.
Bilindiği üzere, Trakya'da Hamitabat ve Umurca
bölgesinde, küçümsenemeyecek miktarda tabiî gaz re-
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zervleri tespit edilmiştir. Bendeniz bu sahada, bizzat
birkaç gün evvel tetkiklerde bulundum; bölgenin ni
haî potansiyelini tespit etmek için arama faaliyetleri
sürdürülmektedir. Halen günlük olarak 2,5 milyon
metreküp tabiî gaz üretimi imkânı sağlanmış bulun
maktadır. Son derece kıymetli olan ve her bir met
reküpü 9 bin kalori verebilmekte olan ve petrol ka
dar kıymetli bir tabiî gaz kaynağımız bulunmuş ol
maktadır.
'Bu bölgede dört veya beş tane 100 megavatlık, ta
biî gazla çalışan gaz türbinli bir santralı önümüzdeki
günlerde ele almaya karar vermiş bulunuyoruz. Böyle
bir santral, bir yılda, şu anda Rusya ve Bulgaristan'
dan almakta olduğumuz enerjiye muadil bir enerjiyi
üretim imkânını bize sağlayacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Hilmi
Nalbantoğlu'nun, enerji sorunlarımızla ilgili soru
önergesine cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. Bu fır
sattan istifade ile memleketimizin enerji durumu, so
runları ve bu sorunların çözümü için alınan tedbir
ler hakkında sizlere kısaca bilgi sundum. Bu öner
geleriyle bana bu imkânı verdikleri için Sayın Nalbantoğlu'na ve beni sabırla dinlemek lütfunda bu
lunduğunuz için Muhterem Heyetinize şükranlarımı
sunar, sizleri saygı ile selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Naîbantoğlu.
(ANAP -sıralarımdan alkışlar)
HİLMİ NADBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım.
İlk önce, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ede
rim. Bendeniz bu konuşmamı, Hükümet Programı
görüşmeleri sırasında arz edecektim; olmadı, sonra
gündem dışı konuşmak istedim; söz verilmedi; fa
kat konuşmamın fotokopisini bir Sayın Devlet Ba
kanımıza arz etmiştim ama, 'o kopyamdan herhan
gi bir söz geçmediği için, nihayet işte böyle sözlü
soru konusu yapmak suretiyle huzurunuza çıkabildim. Bu yüzden de Sayın Bakanımızın hiç değilse,
kıymetli zamanlarını ve kafasını meşgul ettim; özür
dileyerek sözlerime 'başlıyorum. Görülecektir ki, ko
nu hiç de îzam edilecek biçimde değildir.
Sayın Özal Hükümetinin Programında enerji üre
timi konusunda biyogaz tesisleriyle atık maddeler
den, yani biyomaz 'hammaddelerden enerji üretimi
konusu unutulmuştu. Bunu hatırlatacaktım ve tabiî
bazı uygulamalar geri kalmış bölgelerden başlatılırsa
da memnun kalacaktım. Berideniz Cumhuriyet Sena
tosunun 7.11.1974 -tarihinde aktettiği 3 üncü Birleşi-
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minde gündem dışı söz almış, biyogaz tesisleri kurulması gerektiğini iza'h etmiş ve zamanın hükümetlerinden böyle bir yatırımı istirham etmiştim. Bu konuşmam o tarihli Senato zabıtlarında mevcuttur,
•okuyabilirsiniz. Çok memnunum ki, o tarihlerde
olmasa bile, 3-5 sene sonra 'bu tesislerin yapılmasına
başlanabilmiş ve bugün sanırım 71 adet biyogaz te
sisi köylerde mevcuttur ve belki de yapımına devam
edilecektir. Tabiî :bu şekildeki arzımı da Sayın bakana iletmiş oluyorum.
Şim'di de bugünlerde önem kazanmakta olan bir
konuda, tarım atıkları maddelerinden enerji üretilmesi gereğinden söz edeceğim, bunun için söz aldım.
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Genel olarak, literatür deyimiyle biyomaz ham
madde kapsamında yer alan yerfıstığı kabukları, fın
dık, vişne, erik çekirdekleri, tarlalarda kalan pamuk
sapları, mısır sapları ve koçanları, yağı alınmış çekirdekleri ve posaları, şarap fabrikası cibresi, makilerdeki çalı-çırpı vesaire artıkların basit ısıtma araçlannda kullanılması, yani bu artık maddeler, biyomaz hammaddeler tünel fırın distrasyonu usulü ile
kuru ve gaz türü enerjiye dönüştürülebilir.
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Biyomaz hammaddelerden yararlanmak için şüphesiz tekniğe ve tesislere ihtiyaç vardır; ama amaca
ulaşmak için odun taktiri distrasyon tesislerine de
ihtiyaç vardır. Bu da, diğer tesislere nazaran çok ucuza mal edilebilir. Velhasıl bu konu bürokratik engellerin dışında tutularak, içtenlikle TÜBİTAK tarafından önemle incelenmeli; küçük bir tesis yatırımı için bir bakanlık konuya sahip çıkmalıdır.
'Bitkisel atıkların enerjiye dönüştürülmesi Türkiye sathında kurulacak tesislerle mümkündür. Bu
artıklardan azamî istifadede, memleketimizin çıkarı
olacağına inanıyorum. Bu atık maddelerden elde edilecek yakıt ise tam manasıyla dumansız olduğundan
çevre kirlenmesi olmayacaktır. Ayrıca, sanayiin ihtiyacı olan asit asetik, petanol ve flatasyon yağları gibi
birçok kimyevî madde de elde edilebilecektir.
Konuya kuvvet vermek için şu bilgiyi de arz edeyi m : 1982 yılında TürkiyeMe toplam 54 milyar 556
bin ton taşkömürü eşdeğeri genel enerji tüketilmiştir.
Herhalde doğrudur rakam bu enerjinin yüzde 8'i taşkömüründen, yüzde 13,5'i linyitten, yüzde 0,9'u asfaltitten, yüzde 44,1'i petrolden, yüzde 9,3Mi hidrolik
enerjiden, yüzde 1'3,3Mi odundan, yüzde 1,2'si elektrik
dış alımından, yüzde 9,5'i hayvan ve bitki artıklarından yani çoğunlukla tezekten karşılanmıştır.
Bu değerlendirmeden de görüldüğü gibi, hayvan
ve bitki atıklarının bu tüketim içindeki oranı yüzde
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22,80'dir. Ne var ki, bunun büyük payı odundan gel
mektedir; yüzde 13,3. Yine bu açıklamada belirtil
diği veçhile toplam enerjinin yüzde 53,6'sı döviz
karşılığı ithal edilmektedir. Gelişmekte olan mem
leketimiz, enerji kaynakları açısından kendi kendine
yeterli enerji sağlamak mecburiyetindedir. Halbuki
odun ve biyomaz hammaddeleri 'tünel fırın distrasyonu usulüyle enerjiye dönüştürülürse dışarıdan ener
ji alımına lüzum kalmayacaktır. Hem döviz tasar
rufu, hem enerji arttıranı bakımından bu yatırıma
Hükümetimizin Ügi duymasını ve bilhassa yapacağı
yatırımların, biyogazda olduğu gi'bi sadece Ankara
köylerinden değil, kalkınmada öncelikli yörelerden
başlatılmasını temenni ©der, hepinizi tekrar saygıyla
selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç'ın, Yük
seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler ile YÖK Üyesi
Gürol Ataman'in cevabı (6/10)
BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Mahmut
Akkılıç'ın Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesini görüşmeye
haşlıyoruz.
Soru sahibi hazır mı efendim.
(MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Buradayım
efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan da buradalar.
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanı taraifindan sözlü olarak cevaplandırılmasına
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Mahmut Akkılıç
tzmir Milletvekili
Türkiye'de yükseköğretimi düzenlemek ve bir yö
netim altında toplamak amacıyla 1981 yılında 2547
sayılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yasası çıkarıl
mıştır.
'Sorular :
1. Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra üniversite
lerde rektör ve rektör yardımcıları, dekan ve dekan
yardımcıları ile bölüm başkanları, hangi yolla tayin
edilmişlerdir? Kamuoyunda ve üniversitelerde bun
ların tayinlerinde yanlı hareket edildiği kanısı vardır.
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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2) 6.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 Sa
yılı Kanun 2 yıl içinde kaç kez değişmiştir? Bu Ka
nuna dayalı olarak çıkartılan :
a), Doçentlik yönetmeliği,
b) Lisansüstü eğitim yönetmeliği,
Kaç kez değişmişlerdir? Bu değişiklikleri fazla
buluyor musunuz ve nedenlerini açıklar mısınız?
3. YÖK Yasası yürürlüğe girdikten sonra üni
versitelerden kaç öğretim üyesi ayrılmıştır? Bu ayrıl
malar nedeniyle bir sömestr boyunca boş geçen ders
ler var mıdır?
4. YÖK Yasası yürürlüğe girdikten sonra üni
versitelere 'bağlanan yüksekokullardan kaç öğretim
elemanı Millî Eğitim Bakanlığına iade edilmiştir?
Nedenlerini ve süreleri Ağustos 1984'e kadar uzatıl
mış olan bu öğretim elemanlarının geleceği ne ola
caktır?
Bu öğretim elemanlarının da yanlı hareket edile
rek uzaklaştırıldıkları hakkında da yaygın bir kanı
vardır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5. 1982-1983 ders yılında üniversitelerdeki öğ
renci kapasitesi yüzde yüz artırılmıştır. Bu durumda
özellikle uygulamalı fakültelerde, (Tıp, Veteriner,
Ziraat, Kimya, diğer mühendislik ve benzeri) kaliteli
meslek elemanı yetiştirilebi'leceğine inanıyor musu
nuz?
6. Son iki yıl içinde 1 ve 2 dersten kalan kaç
öğrenci fakültelerden atılmıştır? Kapasiteyi arttır
makla son sınıfa kadar gelmiş bir öğrenciyi 'bir ders
ten dolayı fakültelerden atmayı çelişkili bulmuyor
musunuz?
Bu atılmalar gerçekten başarısızlıktan mı yoksa
YÖK Yasasına göre çıkarılan çok sayıdaki yönetme
lik kargaşasından mı kaynaklanmaktadır?
7. Son iki yılda üniversitelerde yapılmakta olan
bilimsel araştırmaların sayısında azalmalar olmuş
mudur?
8. Bazı üniversitelerin bazı fakültelerinde öğre
tim üyeleri ile dekanlar arasındaki anlaşmazlıkların
mahkemelere kadar intikal edenleri var mıdır? Ay
rıca Öğretim üyeleririin YÖK'e yaptıkları her türlü
şikayetler neden hasıra'ltı edilmektedir?
9. YÖK Yasasına göre öğretim üyelerinin ders
yükleri belirli olduğu halde, haftada 24 saate kadar
ders veren öğretim üyesi var mıdır ve bunu doğru
buluyor musunuz?
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10. YÖK Yasası uygulanmasından sonra üni
versitelerde idarî ve bilimsel özerklik kalmış mıdır?
Bu özerkliklerden yana mısınız?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, süreniz 10
dakikadır efendim.
MÎLLÎ EĞÎTÎM GENÇLÎK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (İstanbul) — Sayın
Başkan, yalnız sorular çok uzun efendim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
icraatını yapmadığımız bazı konuların bir anlamda
hesabını vermek üzere huzurunuzda bulunuyoruz.
Ben çok kısa olarak bir - iki noktaya temas ede
ceğim.
Millî Eğitim Bakam, YÖK'ün, bir ifadeyle, yine
YÖK'te yer alan sorumlu bir arkadaşımızın ifade
siyle Büyük Millet Meclisindeki elçisidir. Biz de el
çilik görevini yerine getirip bir - iki konuyu huzu
runuzda arz ettikten sonra YÖK Üyesi Sayın Gürol
Ataman'ı, kısaca cevap vermek üzere, huzurunuza
davet edeceğim. Teamül ve usul buna müsaittir efen
dim.
Şu konuyu tekrar huzurunuzda belirtmek iste
rim : Yüksek Öretim Kurulu kavramı Anayasada
yer almıştır, hepimiz biliyoruz ve bundan önceki ko
nuşmamda da belirttiğim gibi, bizim icat ettiğimiz
bir müessese değildir; tatbikatı vardır; yalnız her ül
ke kendi şartlarına göre bu tatbikatı geliştirmiştir.
Bizdeki tatbikatın henüz nihaî noktasına vardığını ve
tam tatmin noktasına ulaştığını iddia etmek mümkün
değildir. Bu sebepten dolayı da YÖK, şimdiye ka
dar kendi kanununu ve bu kanuna bağlı yönetmelik
ve tüzükleri müteaddit kere değiştirmiştir.
Sayın Hocamız soru önergesinde, değişikliği bi
zatihi yanlışlığın delili manasında âdeta kullanmak
tadır - yanlış anladıysam özür dilerim - biz bu ka
nıda değiliz. Biz doğru istikamete yönelen değişiklik
lerin yanlışın delili değil, doğrunun delili olduğu gö
rüşündeyiz. Hataları düzeltmek ve doğruya varmak
için gayet tabiî ki değişiklikleri yapmak gerekir; onu
arz etmek isterim.
Ayrıca, tayinle ilgili çok genel bir soru var; o
soru da eski sistemle yeni sistem arasındaki farkı te
barüz ettirmek için sorulmuştur. Gerçekten Yüksek
öğretim Kanunu bir hiyerarşik düzen içinde rek
tör, dekan ve dekan yardımcısı ile diğer zevatın ta
yinini derpiş etmiştir. Daha evvelki sistem seçim usu
lüdür. Evvelki sistemin kendine göre mahzurları gö
rüldüğünden dolayı bu noktaya varılmıştır denilebi
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lir. Onun da savunması veya tatbikattan doğan ak
saklıkları tabiî ilgililerce ayrıca söylenecektir.
Efendim, bu üç kısa noktayı arz ettikten sonra,
Sayın Hocamın sorularına detaylı cevap vermek üze
re YÖK Üyesi Sayın Gürol Ataman'ı huzurunuza
davet ediyorum.
Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar)
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ne
sıfatla konuşacaklar efendim? (MDP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. İç
tüzüğümüzün 63 üncü maddesine göre Sayın Ataman
konuşabilirler efendim. Müsaade ederseniz ilgili
maddeyi okuyayım efendim.
KEMAL ÖZER (İstanbul) — Başkan davet et
meden konuşabilirler mi efendim?
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBÎ DİNÇERLER (istanbul) — Ben arz
ettim Sayın Başkanım, bir itiraz da olmadı efen
dim.
KEMAL ÖZER (İstanbul) — Siz kürsüye davet
etmediniz, konuşabilirler mi?
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Bu
rada münakaşayı gerektirecek bir konu olduğunu
zannetmiyorum sayın milletvekilleri. Hüküm açıktır
ve bu nedenle de konuşmaları mümkündür.
PAŞA SARIOGLU (Ağrı) — Kürsüden konuşa
maz Sayın Başkan.
AYHAN FIRAT (Malatya) — Komisyon sıra
larından konuşsun o halde.
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili
Sayın Mahmut Akkılıç tarafından verilen soru öner
gesinde yer alan soruların cevaplan aşağıda aynı sı
rayla arz edilecektir.
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre;
a) Rektörler Yükseköğretim Kurulunun önerdiği,
yükseköğretimden sonra en az 15 yıl başarılı hizmet
vermiş, tercihan devlet hizmetinde 'bulunmuş, ikisi
üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere 4
kişi arasından Cumhurbaşkanınca,
b) Rektör yardımcıları üniversitenin aylıklı pro
fesörleri arasından rektörlerce,
c) Dekanlar rektörün önerdiği üniversite içinden
veya dışından 3 profesör arasından Yükseköğretim
Kurulunca,
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d) Dekan yardımcıları fakültenin aylıklı öğretim
üyeleri arasından dekanlarca,
e) Bölüm balkanları bölümün öğretim üyeleri
arasından akademik sıra göz önünde tutularak dekan
larca atanmaktadır.
Sayın Cumhurbaşkanı ve Yükseköğretim Kurulu
yetkisine verilen atamalarda yanlı hareket edildiği dü
şünülemez. Rektör ve dekanların takdirlerine bırakı
lan yöneticiliklerin seçimlerinde kendileriyle işbirliği
yapacak kişileri tercih etmeleri doğaldır. Ancak, öğ
retim üyelerinin ve özellikle doçent ve profesör se
çiminde tamamen objektif ki'staslar konulmuş ve bun
lara gölge düşürecek bir olaya raslanmamıştır.
2. 2547 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra
en az iki kere değişmiştir.
'Bunlar :
a) 14.4.1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunla
yapılan ve ceza soruşturmasını ayrıntılı olarak belir
leyen yöneticilerin süreleri sona ermeden görevlerin
den alınabilmelerini, (MDP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar) öğretim elemanlarından kanunda ön
görülen görevleri yerine getirmekte yetersiz... (MDP
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, (gürültüler)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sükuna davet
ediyorum. Hiçbir milletvekili arkadaşımın Meclis ça
lışmalarını engelleyecek bir davranış içerisinde bulu
nacaklarını katiyen düşünemiyorum. Bu nedenle ha
reketlerimizin söylediğim şekilde yorumlanmasına mü
saade edilmemesini ve görüşmelerin sükunetle deva
mında bizlere yardımcı olmanızı istiyorum.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
usul hakkında söz istiyorum efendim.
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — 63 üncü madde burada uygulanamaz Sayın
Başkan. Sorunun muhatabı Sayın Bakandır.
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş
kan, usul, usul...
BAŞKAN — Konuşmacı konuşmasını bitirdikten
sonra usul tartışması...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan usul
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, lütfen Baş
kanlık Divanına saygılı olun. Her meseleyi beraber
halledeceğiz. Usul hakkında size bu hususta söz vere
biliyorum; ancak.. <
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yerimden arz ede
bilir miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN — Fakat konuşmacıyı kürsüden indi
rerek usul hakkında söz vermenin mümkün olmaya
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cağını sizler de takdir edersiniz. Biz Başkanlık ola
rak konuşmacıya söz verdik efendim. Bunun baş
ka türlü yorumu mümkün değildir. Konuşmacıyı kür
süden indiremeyiz. Biraz evvel size 63 üncü madde
den bahsederek hatibin konuşmasının mümkün ola
cağını söyledim. Buna itiraz etmediniz.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «Hazır bulunur» di
yor, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hazır bulunmasının bir gereği ve
manası, esprisi, onun konuşabileceği şeklindedir efen
dim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
yerimden arz edeyim efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — 25 yıllık tatbikatta
bu yoktur Sayın Başkan.
BAŞKAN — Tatbikatta vardır efendim, tatbikatta
vardır^
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yoktur efendim,
tatbikatta yoktur.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan,
madde matlabı, Hükümetin temsilidir. Hükümet bu
rada var efendim. Hükümet varken kamu görevlisi
zorunlu hallerde, hükümet olmadığı zaman özel yet
kiyle konuşabilir; Hükümet burada var efendim.
BAŞKAN — Hükümet vardır efendim; fakat
kendi...
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O halde Hükümet
konuşacaktır, zorunlu bir hal yoktur.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Aynı
manadadır, Hükümet maddeye girmiştir, Hükümeti
temsil edebilecek bir arkadaşımız burada konuşabilir.
Bu şekilde uygulama çoktur efendim.
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Komisyon yerinden
konuşur Sayın Başkan, Parlamento kürsüsünden de
ğil, mikrofondan konuşamaz. (HP ve MDP sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN ~- Sayın Milletvekilleri...
Buyurun efendim konuşmaya devam ediniz, buyu
run.
MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, 'hata yapıyorsunuz.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Yetersizliği görülenler ile kanunla belirlenen yüksek
öğretimin amaç ve ana ilkelerinin öngördüğü düze
ne aykırı harekette bulunanları» rektörün önerisi
üzerine veya doğrudan denenmek üzere, başka yük
seköğretim kurumlarına atanmaları... (MDP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar)
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bizi İçtüzü
ğün zecri tedbirlerini uygulamak mecburiyetinde bı
rakmayın. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Biraz evvel hiçibir milletvekili arkadaşımızın
Meclis çalışmalarını sekteye uğratacak bir davranış
içerisinde olacakları inancını taşımadığımızı arz ettim.
Bu şekildeki hareketlerinizle inançlarımızı sarsmayı
nız efendim.
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu usulün sonu
gelmez Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Yükseköğretim kurumlarına atanmaları veya ilişki
lerimin kesilmelileri huısoisuındla Yülksefköğreıbiim Ku
ruluna yetki tanıyan,
<b) 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla yapı
lan ve Anayasada yer alan özel yükseköğretim ku
rumlarının kurulmasını sağlayan kanuna bazı açıklık
lar getiren ve araştırma fonlarının kurulmasını müm
kün kılan değişikliklerdir.
Bu değişiklikler 2547 sayılı Yükseköğretim Kaıminırauin'aimiaçk'dığt ırefoınm d'oğru^uDurtia o'lup geti
rilen esaslara işlerlik kazandırmıştır.
Doçentlik Yönetmeliği ile Lisansüstü Öğretim Yö
netmeliği 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (B)
fıkrası gereğince akademik bir kurul olan Üniversitelararaisı Kurul tarafından hazırlanmış olup, bunla
rın Yükseköğretim Kurulu ile herhangi bir ilgisi
mevcut değimdir. U&aırtsüisitü öğretim, üriivensfflteterde ilk
defa enstitüler yönetiminde yeni bir düzene sokul
muştur. Doçentlik Sınav Yönetmeliği ise, 2547 sayılı
Kanuna ve daha sonra 2880 sayılı Kanun gerekleri
ne göre yeniden düzenlenmiştir. Bunlara ait değişik
likler ilişik olarak sunulmuştur.
3. Üniversite öğretim elemanları iki gruba ay
rılır : Bunlardan profesör ve doçentler sürekli olarak
atandıkları halde, yardımcı doçentler ve öğretim yar
dımcıları en çok iki yıl süreyle atanırlar. Bunların
atama süreleri bittiğinde yerlerine başkalarının atan
maları veya bir dönem için yeniden kendilerinin atan
maları miümküridür. Bu uygulama diğer ülkelerde de
caridir,
Sürekli statüde bulunan profesör ve doçentlerden
son iki yılda 21. kişi vefat etmiş, 90'ı yaş haddin
den, 20'si Yükseköğretim Kurulu ve Denetleme Ku
ruluna atanmak nedeniyle 125'i yasama meclislerine,
siyasî partilere geçmek için veya başka bir sebeple
kendi istekleriyle 64'ü 1402 sayılı Kanuna göre sı
kıyönetim tarafından görevden alınmış olup, sadece...
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MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) - Sayın Başkan,
usul hakkında söz rica ediyorum. Sözünü duyamı
yorum...
BAŞKAN — Sayın Milletvekili...
MAHMUT AKKILIÇ (tzmir) — Soru sahibi ola
rak Sayın sözcünün söylediklerini duyamıyorum. Ya
Mecliste sükûneti temlin edliın ya ara verim, lütfen.
(ANAP sıralarından «Ne arası?» sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — 'Biraz mikrofonla yalktoşıoız efen
dim.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Hayhay efendim. (Gürültüler)
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sizden evvel üç
kişi konuştu, siz niye müdahale ediyorsunuz?
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Ben kendi adı
ma konuşuyorum beyefendi; ama siz değil; ben sizinle
konuşmadım, Başkanla konuşuyorum, lütfen...
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Ben kendi adıma
konuşuyorum diye cevap veriyorsunuz.
BAŞKAN — Mikrofona yaklaşın efendim.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Hay hay efendim. Tekrar ediyorum efendim.
3. Üniversite öğretim elemanları iki gruba ayrılır
lar : Bunlardan profesör ve doçentler sürekli olarak
atandıkları halde, yardımcı doçentler ve öğretim yar
dımcıları en çok iki yıl süreyle atanırlar. Bunların ata
ma süreleri bittiğinde yerlerine başkalarının atanma
ları veya bir dönem için yeniden kendilerinin atan
maları mümkündür. Bu uygulama diğer ülkelerde de
caridir.
Sürekli statüde bulunan profesör ve doçentlerden
son iki yılda 21 kişi vefat etmiş, 90'ı yaş haddinden,
20'si Yükseköğretim Kurulu ve Denetleme Kuruluna
atanmak nedeniyle 125'i de yasama meclislerine, si
yasî partilere geçmek için veya başka sebeplerle ken
di isteğiyle emekli olmuş, 64'ü 1402 sayılı Kanuna gö
re sıkıyönetim tarafından görevden alınmış ve sadece
107'si görevlendirildiği başka üniversiteye gitmemek
veya dış ülkede veya özel teşebbüste görev almak
için istifa etmiştir. Bu istifa edenlerden 50'si teknik
üniversitelerden ayrılmışlardır. Yükseköğretim Kuru
lu bir tek öğretim elemanının görevine bugüne kadar
son vermemiştir. Basında yayınlanan listeler incelen
diğinde öğretim üyeliği ile ilişkisi olmayan geçici gö
revlendirilenlerin isimlerine rastlanmakta, hatta baş
ka üniversitelere profesör olmak üzere veya yönetici
olarak atananlar dahi üniversiteden ayrılmış gibi gös
terilmektedir.
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2547 sayılı Kanun çıkma,dan önce büyük şehirler
dışındaki dokuz üniversitede toplam 85 profesör ve
doçent olduğu için bir çok dersin boş geçtiği bir ger
çektir. Bugün aynı üniversitelerde 315 profesör ve do
çent olmak üzere, 630 öğretim üyesi görev yapmak
tadır. Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yar
dımcıları bu sayının dışındadır. Bunlar kadrolara dai
mî atananlardır. Zaman zaman tek tük dersin öğre
tim üyesi bulunmadığı hallerde geçici görevlendirme
ler yapılmaktadır. Büyük şehirlerdeki üniversitelerde
öğretim üye sayısı ideal kadrodan fazla olduğundan
ideal kadroya erişinceye kadar ayrılanlar yerine yeni
atama yapılmayacaktır.
4. Daha sonra 2809 sayılı Kanun haline gelen
41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, bakanlık
lardan intikal eden yükseköğretim kurumlarında ça
lışan öğretim elemanlarından hangilerinin üniversite
de çalışacakları, hangilerinin ilgili bakanlıklara iade
edilecekleri hakkında karar verme yetkisini üniversi
telere bırakmıştır. Üniversiteler,* 3 067 öğretim elema
nından 2 232'sinin devamına ve 734'ünün iadesine ka
rar vermişlerdir. Ancak, 2880 sayılı Kanunun geçici
5 inci maddesi bütün bu öğretim elemanlarının üni
versitelerdeki görev sürelerini 30.6.1984 tarihine ka
dar uzatmış ve istihdamlarında ilgili üniversitelerce ge
rek görülmeyenlerin bu süre sonunda ilgili bakanlık
lara, iadesi öngörülmüştür. Bu konuda yetkili organ,
kanunun gereği üniversitelerin yönetim kurullarıdır.
5. 1981 - 1982 ders yılında öğrenci kontenjanı ör
gün öğretimde, meslek yüksekokulları ve önkayıtla
alınan öğrenciler dahil, 71 bin idi. 1982 -1983'de bu
miktar yüzde 22 artışla 86 bin 137'ye; 1983 - 1984'de
iseTyüzde 8 artışla 92 bin 500'e çıkarılmıştır. Bu mik
tarın yüzde 15'i meslek yüksekokullarına tahsis edil
miştir. önümüzdeki yıllarda kontenjan artışı bilhassa
meslek yüksekokullarında öngörülecektir.
6. Bugüne kadar üniversitelerden kaydı silinen
öğrencilerin ayrılış nedeni, 2547 sayılı Kanun değildir.
Daha önce yükseköğretimi düzenleyen 1750 sayılı
Kanunun 54 üncü maddesinin hükmüdür. Bu hüküm
öğrencilere öğretim süresinin yarısı kadar bir ek sü
re tanımaktaydı ve 20.6.1973 tarihinden beri yürür
lükte bulunuyordu. 2547 sayılı Kanunda aynı hüküm
mevcut olmakla beraber, onun getirdiği yeni bir hü
küm değildir. Diğer deyimle 2547 sayılı Kanunun ge
tirdiği hükümlerle henüz bir tek öğrencinin kaydı si
linmemiştir. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi,
eğitim - öğretim programını tamamlamaya en çok
üç dersi kalan öğrencilere, süresini tüketmiş bulunsa
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dahi iki yarı yıl ek süre tanımaktadır. Bu hüküm
devamlı hükümdür, ileride üç derse kadar takıntıdan
dolayı bir öğrencinin kaydııiın silinmesi sözkonusu
olmayacak, öğrenciye buralarda başarılı olabilmesi
için iki yarıyıl ek süre tanınacaktır. Bunun dışında
öğrencilerin yeniden yükseköğretime devamına imkân
veren geçici hükümler kanunlarda yer almaktadır.
7 nci soruya cevap veriyorum Sayın Başkanım.
Uluslararası düzeyde araştırma, yapan Institut For
Scientific înformation'ın yayınladığı bültende, Tür
kiye'den 1973 yılında 315 bilim adamının yayın yap
tığı belirtilmektedir. Bu sayı o dönemde mevcut pro
fesör ve doçent sayısının onda biridir. Oysa aynı yıl
Yunanistan'da yayın yapan bilim adamı sayısı bi
zimkinin iki katı, Mısır'da ise üç katıdır. Bu durum,
2547 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde, üniversitele
rimizdeki bilimsel araştırma düzeyinin iddia edildi
ği gibi olmadığını göstermektedir.
2547 sayılı Kanun yardımcı doçent atamasından
başlayarak, bilimsel yayını zorunlu kılmıştır. Profe
sörlük aşamasında ise, milletlerarası düzeyde yayın
yapma ve bu yayınlara başkaları tarafından atıfta
bulunma, mecburiyeti getirilmiştir. Ayrıca 2880ı sayılı
Kanunla kurulan araştırma fonları, buna bu yıl tah
sis edilen 1,5 milyar liranın yönetiminin üniversitele
re bırakılması, bilimsel çalışmalara yakın gelecekte
büyük ölçüde hız verecektir.
8. 2547 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden
önceki üniversitelerde yöneticiler seçimle işbaşına ge
lirlerdi. Seçimlerde çok önceleri adaylar tarafından'
hizipleşmeler başlar ve sürtüşmeler seçimlerden son
ra da devam ederdi. Aylar boyu seçim yapılmadığı
görülmüş olaylardandır.
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul)
— Deminkinin aynısı, tekrarlamayınız.
YÖK ÜYESİ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Bugün atama ile gelenler akademik ortamda hiyerarşik bir düzen kurmuşlardır, öğretim elemanları, ka
nunun kendilerine verdiği görevi bu düzen içinde
sürdürmektedirler. 2547 sayılı Kanun sürtüşmenin
kaynağını ortadan kaldırdığı için öğretim elemanla
rının gelecekte huzur içinde çalışacakları muhakkak
tır. 165 tane fakülteden bazılarında sürtüşme olduy
sa, bu geçici bir olaydır.
9. 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a)
fıkrası, öğretim üyelerinin haftalık ders yükünü 12
saat olarak tespit etmiştir. Yabancı ülkelerde üniver
site öğretim üyelerinin haftalık ders yükü 6 ila 14
saat arasında değişmektedir. Bu ders yükü, öğretim
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üyesinin maaş karşılığı yüklenmek mecburiyetinde
bulunduğu ders yüküdür. Bu yükün tespitinde, öğre
tim üyesinin verdiği dersler, yaptığı uygulamalar, ka
tıldığı seminerler, yönettiği lisansüstü çalışmalar ve
yaptığı ara sınavlar da hesaba katılmaktadır. Fiilî ola
rak bir öğretim üyesine haftada 6 saat teorik ders
düşmektedir. Kanun, daha önce de okutmanlara yük
lenen 20 saati 12 saate indirmiş bulunmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirtilen yük
seköğretim yüküne ek olarak, saat ücreti ödenmek
suretiyle mecburî ve ihtiyarî ek ders saatlerini tespit
etmiştir. Mecburî ek saatler profesörler için sıfırdır.
Doçentler için iki, yardımcı doçentler için altı, öğ
retim görevlileri ve okutmanlar için on saattir.
BAŞKAN — Sayın Ataman, tamamlayınız efen
dim.
YÖK ÜYESÎ GÜROL ATAMAN (Devamla) —
Son soruya cevap veriyorum Sayın Başkanım.
10. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, idarî
özerklikte kastedilen organların öğretim üyeleri tara
fından seçimine ise son vermiştir.
1982 Anayasasında, rektör ve dekanların atan
madı ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Ancak, organla
rın öğretim üyelerinin seçimiyle işbaşına geldiği idarî
özerkliği, bilimsel özerkliğin bir gereği saymak yan
lıştır. Çünkü, İngiliz, Amerikan, Kanada, Avustral
ya, Hindistan gibi ülkelerde üniversite yöneticileri ata
ma ile gelirler ve bu üniversitelerin özerkliği konu
sunda kimsenin şüphesi yoktur.
Kara Avrupası ülkelerinde yöneticiler seçimle ge
lirler; fakat bunlar, akademik temsil ötesinde yetki
taşımazlar. îdarî ve malî yetki ve denet Hükümet ta
rafından atanan akademik sıfat taşımayan yöneticile
rin elindedir. Son yıllarda rektörün Hükümet tara
fından atanması ilkesi,.Kıta Avrupası ülkelerinde de
yayılmaya başlamıştır.
Arz ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Mahmut Akkılıç, görüşlerinizi
bildirmek ister misiniz?
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Lütfederseniz.
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Alkışlar)
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan,
sürem ne kadar?
BAŞKAN — Tüzük gereği 5 dakikadır efendim.
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ama dokü
manım çok efendim.
BAŞKAN — Akışı bozmayacak kadar söz hak
kınız vardır.
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sağolun efen
dim.
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Sayın Başkan, pek muhterem milletvekili arkadaş
larım; Sayın Bakana kürsüye çıktıkları için çok te
şekkür ediyorum; ama cevap vermediler, o da ter
cihleridir, onun için de teşekkür ediyorum. Yalnız,
kusura bakmasınlar, ben kendilerini, bugüne kadar
yaptıkları bazı icraatlarını çok takdir ettim, hatta
ziyaret de etmek istiyordum; doğru diyorlar, hakika
ten kendi icraatları değildir katılıyorum, sorumlu de
ğiller; ama mutlaka düzeltmeye memurdurlar, hü
kümet olarak düzeltmeye memurdurlar; ona mutlaka,
katılmalarını, tahmin ediyorum ki kabul edecekler.
Sonra Sayın Bakan «biz burada elçiyiz» diyorlar,
değil; kusura bakmayın kabul etmiyorum. Direkt so
rumlusunuz Sayın Bakan. Sorularıma verdiği cevabı
maalesef gürültüden dinleyemedim; ama Meclise so
rumlu zatı âlinizsiniz, bunu inkâr edemeyiz. Gelelim
şimdi soruların cevaplarına.
Muhterem arkadaşlarım, kanun metinleri soruları
ma cevap olarak okundu. Arkadaşlar, ben kanunu
biliyorum.
Şunu size samimî olarak söyleyeyim, benim YÖK
ile şahsî olarak hiçbir alışverişim yoktur. Çünkü Yük
seköğretim Kanunu çıkmadan evvel 15 Ekim 1981
tarihinde üniversiteden ayrıldım, iki ay sonra Yük
seköğretim Kanunu çıktı, onunla hiçbir şahsî ilişkim
yoktur. Yalnız Anayasada YÖK yerini almıştır, ona
bir diyeceğimiz yoktur. Ancak bugün YÖK'ün uy
gulamasından dolayı Türk üniversiteleri ölmemiştir;
fakat can çekişmektedir. Bunu kurtarmak hepimizin
görevidir arkadaşlar, millî görevimizdir. (HP ve MDP
sıralarından alkışlar)
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan, geçen
lerde YÖK ile ilgili beyanatlarında, «Efendim, kanun
ları sık sık değiştirirsek değerinden kaybeder» de
diler. O halde, soruyorum; bu değişen kanunlar de
ğerinden kaybetmemiş midir? Yükseköğretim Kanu
nu bizatihi üç defa değiştirilmiştir, birbuçuk yıl içe
risinde ve sayın YÖK mensubunun verdiği cevaplar
tatminkâr değildir. İyiyi buluncaya kadar üniversite
tecrübe tahtası mıdır? Üniversitenin yüz yıllık bir
geçmişi vardır ve bu yerleşmiştir. (ANAP sıraların
dan «500 yıllık» sesleri) Şimdilik «yüz yıllık» diyo
rum, son zamanı söylüyorum. Gayet tabiî ki 500 600 yıllık geçmişi var; teşekkür ediyorum. Ben, son
zamandaki durumu kastetmek istedim, teşekkür ede
rim. .
Efendim, şimdi Lisansüstü Yönetmeliği tam sekiz
defa değişmiştir. Resmî Gazeteler yanımda, zamanım
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müsait olmadığı için sizlere okuyamıyorum. Zaman i var. İntihardan bahsediliyor öğrenciler ve öğretim
üyeleri tarafından. Bunalıma girmiş öğretim üyeleri,
verirseniz okuyacağım.
boşanmış öğretim üyeleri vardır; sırf bu yüzden ayArkadaşlar, Doçentlik Yönetmeliği tam yedi de
fa değişmiştir, bir yıl iki ay içerisinde. Bu olacak şey I rılmış çok sayıda öğretim üyesi vardır, yani böyle
bir - iki istisnaî rakam değildir.
mi? Hangi doçent hangi mihraba doğru namaz kıla
cak, neye uyacak? Bunlar üniversitede kargaşa ya
Hepsi aynı örnek, hepsi aynı kök değil arkadaş
ratmıştır.
lar. Diyelim ki, elektrik mühendisliği. Türkiye'nin her
tarafına elektrik mühendisliğini yaymaya gerek yok
Muhterem arkadaşlarım, maalesef üniversitede
tur. Çünkü bunların, çok pahalı laboratuvar uygula
rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı ihale ile belirli
maları olduğundan milyarları bulan laboratuvarlara
bir zümreye verilmiştir. Bunu eğer biz bugün önleihtiyacı vardır; ama siz, getirip Elâzığ'da, Adana'da
mezsek yarın, gayet gerçekçi konuşuyorum, mutlaka
veya bir başka ilde bu imkânlara, sahip olmayan yer
hepimizin karşısına dikilecektir bu. Üniversiteler, ne
de fakülte açarsanız elektrik mühendisi değil, teknis
lisedir, ne ortaokul, ne de ilkokuldur. Üniversiteler,
yen dahi yetiştiremezsiniz. Ayrıca, bu sistem bize, yüz
öğretim, eğitim yapan, bilim üreten, araştırma yapan
yıllardan beri yerleşmiş sistemimizi yıkmak için dış
ve de öğretim elemanı, bilim elemanı yetiştiren mü
kaynaklardan empoze edilmiştir arkadaşlarım, bunu
esseseler, kutsal müesseselerdir; ama biz bunları yık
tık ve bugün gidin bizzat kendi ifadeleriyle, hiçbiriy I size samimî olarak söyleyebilirim.
le geçmişim olmadığı için rahat konuşuyorum; «seçim
Yüksekokullardaki zavallı öğretim elemanlarının
le olsaydı ömrü billah ben buraya gelemezdim» di
J çoğunu tanıyorum; bunlar o kadar mükemmel ve
yen dekanlar, bugün dekanlık yapmakta ve onlar sa
mesleğine gönülden bağlı öğretmenler ki, bu Gazi Eği
yın sözcünün okuduğu gibi, kanun veya yönetmelik
tim Enstitüleri ve benzeri okulların öğretim eleman
gereği değil, ahbabını dostunu bölüm başkanı yap
ları, pırıl pırıl, tertemiz insanlar. Hayır, bunlar bu
maktadır. Bunu ispat ederim, isim veririm; bir. (HP
I üniversiteye, bugünkü zihniyetin üniversitesine yaraş
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar)
mıyor efendim ve maalesef yanlı olarak hepsi uzak
laştırılmıştır, liselere gönderilmişlerdir. Olacak şey mi
Dersler boş geçiyor, «öğretim elemanı bulamıyo
bu?
ruz» diyor arkadaşlar. Hayır; isim veririm kendileri
Sayın Bakan, bunu Özellikle zatı âlinize arz et
ne, biliyorlar, bizzat kendileri getirmişlerdir; YöK'ü I
mek istiyorum, dikkatinize sunmak istiyorum. Eğer
değiştirmek değil, Doğramacı ve etrafının zihniyetini
bunlara el koyarsanız memlekete büyük iyilik yapmış
değiştirmek lazım arkadaşlar. (HP sıralarından «Bra
olursunuz.
vo» sesleri, alkışlar) Bursa Üniversitesine gitmiş iki
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, bir dakikanız var
defa dekanlık yapmış, Bursa Üniversitesini baraka
dır.
larda kurmuş, soğuklarda can çekişmiş, öğrencilerle
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Sayın Baş
karavana yemiş dekan arkadaşım Ankara'ya gelmek
kanım,
müsaade ederseniz daha üçüncü sorudayım.
için zorlanmıştır. «Ben dekanlık istemiyorum, beni bı
Şimdi arkadaşlar, bu öğretim elemanları gerçek
rakın burada kalayım, öğrencime ısındım yerime
ten memlekete... (ANAP sıralarından «Yüksekokul
ısındım, Bursa'da kalayım» diyor; «hayır, Ankara'ya
lardan bahset» sesleri)
geleceksin, illa Ankara'ya geleceksin» ve üniversiteye
Yüksekokullar gayet tabiî üniversitenin bünyesin
çok aşık olan bu arkadaşımız, maalesef istifa etmek
de olur; ama yüksekokul şeklinde olur. Eğer bu fa
mecburiyetinde kaldı. İstifa ettiği gün, özel sektör
külteler arasında yarışma olursa, muhakkak ki en
derhal kaptı ve baştacı ederek ertesi gün 15 gün Av
iyisi çıkar; ama hepsini bir örnek yaparsanız, işte o
rupa'ya moral gezisine gönderdi arkadaşlar, işte biz
tek. dizi öğretim elemanı ve öğretim sistemi olur; bun
üniversitelere böyle ihanet ediyoruz. Arkadaşlar ay
dan hiç hayır gelmez arkadaşlar.
rıca, üniversitemizin eğitim sistemi de kökünden sar
sıldı. Bir örnek olacakmış; dünyanın hiçbir yerinde
1918 yılında yayınlanmış Ziya Gökalp'in bir şiiri
yoktur bu örnek arkadaşlar. Doğu Bloku ülkelerinde
vardır, bunu size okursam, o zaman üniversitenin ne
dahi farklı yükseköğretim sistemleri vardır.
şekilde olması gerektiğini çok iyi anlarsınız, hatta size
dahasını söyleyeyim; 600 yıl önce Kadızade Burörnekler vereyim, yaptığım araştırmalarım vardır
hanettin, Bursa'dan Horasan'a gittiği zaman, medrearkadaşlarım, bütün dosyalarım dolu. Aldığım mek
tuplar, inanın ağlatır insanı, yürekler acısı ifadeler | ısede müderris, sonra başmüderris oluyor, yani rektör
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oluyor; bir gün devrin bakanı Uluğ Bey Kadızade'ye
haber vermeden bir müderrisi azlediyor. Bir de bakı
yorlar ki, Kadızade Burhanettin medreseye uğramıyor, neticede; «Benim başmüderris olduğum bir ilim
müessesesinde velevki hakan dahi olsa müderrise do
kunamaz ve onu azledemez; azlettiği takdirde benim
orada görevim, işim yoktur» demiştir. Uluğ Bey bü
yük insan, bunu duyunca Kadızade Burhanettin'in
evine kadar gider, gönlünü alır, o müderrisi de medre
seye iade eder, ondan sonra Kadızade medreseye gi
der.
Şimdi arkadaşlar, biz hangi yolla geldik, yüzde
5ö'si okur - yazar olmayan vatandaşlarımızın oyları
ile geldik mi? (ANAP sıralarından «Hayır» sesleri)
Çok rica ederim, niye inkâr ediyoruz, seçildik gel
dik. Peki, memleketin göz bebeği olan ilim müessese
lerinde kendini yönetenlerin kendileri tarafından se
çilmelerine neden müsaade etmiyoruz? Bunu sormak
isterim Sayın Bakana, buna el atmanızı istiyorum.
Arkadaşlar, tahmin ediyorum ki, öğrencilerden
bana gelen mektuplar size de gelmiştir. Bunlar yönet
melikler arasındaki farklılıkların, yanlış uygulamala
rın, kasıtlı uygulamaların, intibaksızlığın bir sonucu
olarak ortaöğretimimizle üniversitemiz arasındaki
uyuşmazlığın bir sonucudur. Öğrenci ortaöğretimde
klasik fizik okuyor, geliyor yükseköğretimde modern
fizik okuyor. Haydi çatışma. Buna benzer çok fazla
uyumsuzluklar vardır.
O nedenle ben derim ki, geçende bu konudaki
Meclis Araştırmasının reddedilmesi bence bir şans
sızlık oldu veya erkendi, bilemiyorum. Yalnız ben de
bir iddiada bulunuyorum diyelim, böyle kabul edelim;
ama bu konuda lütfedip kabul edeceğiniz ileri bir ta
rihte bir Meclis Araştırması benim doğru söyleyip söy
lemediğimi, bize gelen mektupların doğru söyleyip
söylemediğini, cevap veren arkadaşımızın doğru söy
leyip söylemediğini tespit etmiş olacak. O bakımdan
inşallah yakın bir zamanda bir Meclis Araştırması aç
mak suretiyle bu kanayan yaraya bir neşter vurup,
gerçeği ortaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde, ömrü billah kanama yapacaktır. Fransa'nın pa
rası altı, yedi yıldan beri Alman Markına göre dört
misli, beş misli değer kaybetti, Sayın Maliye Bakanı
da burada bir tesadüf olarak. Şimdi Fransa diyor ki,
ben bilime yeterince önem vermediğim için bu başı
ma gelmiştir ve geçen sene Meclise sevk ettiği millî
eğitim kanunu üzerinde 1056 tane önerge verilmiş.
Kanunun ancak bir yılda yahut da birbuçuk yılda
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çıkabileceğini tahmin ediyorlar. Ne diyorlar biliyor
musunuz; «Biz mutlaka bilim müesseselerine, üniver
sitelere ağırlık vermek mecburiyetindeyiz.» Eğer bir
ülkenin başarısı bilimsel yoldan gitmezse, o ülkenin
geleceğinden mutlaka şüphe edilir arkadaşlar.
Müsaade ederseniz hemşerime Ziya Gökalp'in
1918 yılında Yeni Hayat Mecmuasında çıkan şiirini
okumak istiyorum :
DÂR-ÜL-FÜNÛN
Diyorsunuz hükümetin idarî
Velayeti fenlere de şâmildir.
Ben derim ki idare her hüneri
Bilmez, çünki mütehassıs değildir.
Salâhiyyet, mansıp gibi yukarıdan
Verilmez, hep ihtisasla alınır.
Hiçbir âlim nüfuzunu hünkârdan
Almaz, gerçi ondan alır her nazır.
Bir müderris ya ilmiyle taayyün
Eylemiştir, sizden ta'yin istemez.
Yahut ilmî etmemişken tebeyyün
Edersiniz ta'yin, kalır bir çömez.
Bırakınız bunlar kendi kendine
Seçilsinler, siz seyirci kalınız.
ilmî verin âlimlere, siz yine
Ele mülkün dizginini alınız.
Dâr-ül-fünûn emirlerle düzelemez,
Onu yapar ancak serbest bir ilim.
Bir mesleğe hâricinden fer gelmez,
Bırakınız ilmî yapsın muallim...
işte 1918 yılında Ziya Gökalp bu şiirini Yeni Ha
yat mecmuasında yayınlamıştır. Bugün bize, üniver
siteye ne ölçüde, hangi yönde değer vermemiz gerek
tiğini işaret etmekteler.
inanın imkân olsa daha konuşulacak konular
var. Sayın Başkanımı süre bakımından çok zorladım,
konuşmamı bitiriyorum.
Öğrencisi bir dert, öğretim üyesi bir dert. Bakı
nız biraz önce örnekler verdim ve bunlar bir - iki
tane değildir. Bir sömestr boyunca yanlı hareket edil
meden dolayı, oradaki öğretim üyesi şimdi buraya
gelecek, sen de oraya gideceksin, diyor. Yani, do
çent oraya gidecek, mesleğinde çok ilerlemiş profe
sör orada kalmayacak, buraya gelecek, işte arkadaş-
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lar dersler de böylece bir sömestr boyu boş geçmiş
oluyor.
Arkadaşlarım, bir de kapasite meselesine değinip
sözümü bitirmek istiyorum. Biz, üniversitelerimizde
kıraat eden meslek adamı yetiştirilmesini istemiyo
ruz. Bugün başımıza ne geliyorsa hep bundan ileri
geliyor.
Arkadaşlar, bana gelen mektupların birinde di
yor ki: «Bir kimya mühendisi, ancak bakırı, man
ganezi, çinkoyu, hatta bir kimya laboratuvarındaki
sentez ya da analizi uzaktan görebiliyor.» Bu durum
memleketin başına büyük dertler açar arkadaşlarım.
Bugün memleketimizde hepinizce malum meşhur bir
söz var; «Yarım doktor insanı candan, yarım din
adamı hoca da dinden eder» der. Biz, eğer hep böy
le yarım doktor, yarım din adamı yetiştirmeye devam
edersek, bu memleketin ilerisinden, geleceğinden şüp
he edilir duruma düşeriz.
Bugün YÖK'ü temsil eden zihniyet, kamuoyuna
bir mavi boncuk vererek, «Öğrenci kapasitesini artı
racağım» dedi. Amaç o değil ki arkadaşlar. Siz bu
gün tıp fakültesinde, veteriner fakültesinde, diğer uy
gulamalı fakültelerde laboratuvara girmeyen, ameli
yat yapmayan bir kimseyi meslek adamı yaparsanız,
ya sizin canınıza kıyar ya da ekonomik bakımdan
varlığınız olan hayvanınızın canına kıyar ya da tar
lanızı berbat eder. Bü olacak şey mi? Bu memleketin
bunlara tahammülü yoktur.
O bakımdan, yetiştirebileceğimiz; ama gerçek
anlamda yetiştirebileceğimiz kadar öğrenci almalıyız
ve onları yetiştirmeliyiz. Onun için, eğitim sistemimi
zi ortaöğretimden itibaren ayarlamamız lazımdır.
Alman eğitim sistemi ne kadar güzel, bunu birçoğu
nuz biliyordur; ben beğeniyorum. Bize uymayabi
lir; ama onun en güzel yönlerini almak suretiyle ortaeğitimden itibaren seleksiyona tabi tutmak sure
tiyle yetenekli olanları üniversiteye göndermek la
zım; herkesi üniversitenin kapısına yığarsanız, ha
liyle kargaşa doğar.
Sayın Başkanım, müsamahanıza çok teşekkür
ederim...
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Üni
versiteden YÖK sebebiyle mi ayrıldınız beyefendi?
MAHMUT AKKILIÇ (Devamla) — Ben mi?..
Değil efendim, onu biraz evvel konuşmamın başın
da arz ettim. Ben Yükseköğretim Kanunu çıkmadan
2 ay önce üniversiteden ayrılıp Danışma Meclisine
girdim efendim. Onun için YÖK'le şabsi bir alışve
rişim yoktur. Arz edebildim mi efendim?
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Efendim, uzun süre dinlediğiniz için, evvela Sayın
Başkanımıza ve sonra hepinize en derin saygılarımı
sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
MEHMET TURAN BAYEZİT {Kahramanma
raş) — Sayın Akkılıç, sorunuz cevaplandırıldı mı
efendim?
MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan
buyurdular. Tabiî ben, cevaplandırılmadığını söyle
dim. Sayın Başkanımız görevlerini yaptılar, kendile
rine teşekkür ederim.
3. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın,
vergi anlayışı konusundaki beyanına ilişkin sözlü so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan'ın
cevabı. (6/11)
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Günseli
Özkaya'nın, vergi anlayışı konusundaki beyanına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesini görüşmeye geçiyoruz.
Soru sahibi buradalar mı efendim?
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Evet efen
dim.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağpdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük
Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanmasını arz
ederim.
Günseli ÖZKAYA
tstaribul Milletvekitö
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Vural Arıkan'ın
16 Ocak 1984 tarihli bir gazetede «öervet beyanna
mesi kaldırılınca kara para ortaya çıkacak. Ayrıca
bizim vergi anlayışımız İslam dininden kaynaklanı
yor» biçimindeki beyanı yer almıştır.
1. Sayın Bakan «Bizim vergi anlayışlımız Islatm
dininden kaynaklanıyor» derken, vergi hukukunun
temelini İslam dinine dayandırmakmı istemektedir?.
2. Bir Hükümet üyesinin İslam dini kurallarının,
vergi hukukuna kaynak olması görüşü ile, neyi amaç
ladığını açıklaması?.
3. Anayasamızın sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler bölümü ve 73 üncü maddertin temel kural
larına karşın, bu 'beyan siyasal nedenle yurt içinde ve
ya ekonomik yarar nedeniyle yurt dışına 'bir mesaj
verme eğiTim'inden mi doğmuştur?.
4. Sayın Bakanın «biz'irn görüşümüz» dediği,
çoğul olan «biz» sözcüğündeki kapsama kimler gir
mektedir?.
$74-
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5. Bu sözlerle amaç açılmışsa, asıl amacın ne
olduğu?...
6. Ayrıca, gene bu beyanatta «'bu sistem 1920'lerden sonra ilk kez en büyük hizmeti götürecek bir
yöntemdir» diyen Sayın Bakanın bu yöntemle neyi
kastettiği ve niçin 1920 yılını baz aldığım açıklama
sını?...
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin üyesi olan
Sayın Bakanının 'bu görüşleri, kişisel mi kalmakta
yoksa Hükümetin görüşü olarak mı 'ifadesini bul
maktadır?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar.)
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL
ARIKAN '(İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Türk vergi sistemimiz d'ört grup vefgiden
oluşmaktadır : Geîir üzerinden alınan vergiler; ser
vet üzerinden alınan vergiler; hizmetlerden alınan
vergiler ve dış ticaretten alınan vergiler.
Şöyle baktığımız zaman burada ağırlığın gelir üze
rinden alınan vergilerde toplandığını görüyoruz. Ya
pısı hastalıklı olmasına rağmen, bu ağırlığını otuz se
nedir sürdürmektedir ve bundan böyle de sürdürecek
tir.
Gelir Vergisi sistemi sadece bizde değil, uygulan
dığı tüm ülkelerde beyan 'ilkesine istinat eder. Yani,
mükellefin 'beyan etme alışkanlığına istinat eder.
Bu alışkanlığın yerleşebilmesinde ve gerçekleşebilmesinde, toplumun ekonomik yapısını, sosyal yapısı
nın, hatta vergi mükelleflerinin psikolojilerinin 'büyük
önemi vardır. Bu yüzdendir ki malî hukukta, vergi
sosyolojisi, vergi psikolojisi önemli 'bir yer alır. ül
kemizde de 1930 - 1940 seneleri arasında vergi psi
kolojisi üzerinde durulmuş; fakat ondan sonra ne
dense terk edilmiştir. Eğer yanılmıyorsam istanbul
Üniversitesi iktisat Fakültesinde bir profesörün dı
şında vergi sosyolojisi ile de uğraşılmış değildir.
Yerli ve yabancı literatüre baktığınız zaman şu
nu görürsünüz. Vergi meselelerinde mükellefin men
faatiyle Hazinenin menfaatinin mutlaka dengelenme
si lazımdır. Bunu Profesör Nevmark Türkçeye çev
rilen bir eserinde şöyle söyler : «Vergi kanunları
mümkün olduğu kadar rahatlık, gereği kadar şiddet
getirmelidir.» Bu da iktisat Fakültesinin çevirileri
arasındadır.
Bu kısa girişten sonra şunu arz etmek istiyorum :
Acaba ülkemizde vergi idaresiyle mükellef arasın
daki denge kurulabilmiş midir, bu konuda bir çalış
ma yapılabilmiş midir?. İki örnek vereceğim, hatır
lamanızı isteyeceğim.
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Birisi, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra Maliye Ve
kili olan, zat ki benim de hocamdı, aynen şu beyana
tı verdi : «Vergi mükelleflerinin ödedikleri vergileri
açıklarsam onları linç edersiniz.» Seneler geçti, 1978'
li yıllarda yine bir Maliye Bakanımız televizyonda,
bugün gibi hatırlı yorum, Halil Tunç, Osman Şıklar,
ve Halit Narin ile birlikte yaptığı bir söyleşide mü
kelleflere «kaçakçılar» dliye hitap etti. İşte Maliye
Bakanı, mükellefleri «kaçakçı» diye karşısına alır
sa, o toplumda beyan ilkesini içeren vergi sistemleri
nin gelişebilmesi mümkün değildir. Çünkü denge ku
rulamaz. (ANAP sıralarından alkışlar.)
Yıl 1946. O zaman -sağsa Allah selamet versin,
öldüyse rahmet eylesin- Arhadan Kaymakamı Hüse
yin Ragıp Uğural'dır. Ardahan'a o zaman İstanbul
Amerikan Koleji Direktörü ve Türk Tarihi ve Dili
Profesörü olan bir zat araştırma yapmak üzere geli
yor; kaymakamın davranışından memnun kalıyor ve
ondan sonra kendi memleketine gidiyor, bir eser ha
zırlıyor -eserin Ingilizcesi var, eserin Osmanlıcasıvar- kendisine alaka gösteren kaymakama hediye
olarak gönderiyor. Kaymakam da eseri, o zaman
Kars Milletvekili olan rahmetli Başbakan Yardım
cısı Sayın Akif Eyidoğan'a hediye ediyor ve bu eser
Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü tarafından 1970
yılında bastırılıyor. Eser, Defterdar Sarı Mehmet
Paşanındır ve «Nesayihül Vüzera Vel Ümera» veya
«Kitabı Güldeste» veya «Devlet Adamına Öğütler»
adını taşır. O kitabın 74 üncü sayfasında Kanunî
Sultan Süleyman zamanında vergi mükellefleriyle
alakalı ve mükellefle idare arasındaki dengeyi koru
yan bir faslı var; o faslı, izin verirseniz bir dakika,
okuyacağım :
«insaf sahiplerince, vergi veren halka «velinimet
efendimiz» denilmesi doğru olur. Mekânı cennet olan
merhum ve mağfur Sultan Süleyman Han Hazretleri
-Allanın rahmetleri onun üzerine yağsın- bir gün yü
ce meclislerinde has yakınlarına inciler saçar gibi hi
tap ederek «Alemin velinimeti kimdir» diye buyur
duklarında, hepsi bir ağızdan «Besbelli ufukların pa
dişahı ve her şeyin sahibi Sultanımız Hazretleridir»
deyince, has yakınlarından çıkan bu sözü insaf sahi
bi pa'dişah kabul etmeyip «Velinimet filhakika mü
kelleflerdir ki, onlar ziraat ve çiftçilik emrinde hu
zur ve istirahatı kendilerine haram ederek, edindik
leri nimetlerince bizi doyururlar» diye buyurmuşlar
dır.»
işte vergicilik anlayışı Kanunî Sultan Süleyman'ın
belirttiği bu pasajlar içerisinde yatar. Bizim ifcti-
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darımız, bu anlayışı mutlaka vergi sistemi .uygula
masına getirecektir. Eğer Sayın özkaya buna «tslamî anlayış» derse ben bunu iftiharla kabul ederim.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Nitekim, polemik yapmak istemiyorum, biraz
önce Halkçı Partiden Sayın Akkılıç konuştu; YÖK
meselesi için Uluğ Bey zamanındaki bir hikâyeyi
anlattı. Ben de bir soru üzerine size bu hikâyeyi
anlattım, Tanrının çok güzel bir tesadüfü olmuştur.
Geliyorum ikinci konuya. Anayasamız vergi hu
kukunun ilkelerini tespit etmiş; bu ilkeler. 600 yıl
uygulanan imparatorluktaki ilkelerden farklı değil,
• yani 'islam hukukundaki ilkelerden farklı değil.
Yine bakın, istanbul Üniversitesi İktisat Fakül
tesinin 1970 yılında bir yayını var: Kitab-ül Haraç;
müellifi Kadı E)bi Yusuf, çeviren İktisat Fakültesinin
araştırıcılarından Ali özek. Kitabın 192 nci sayfa
sında verilen ilkeleri arz ediyorum :
«Ben görüyorum ki, vergi ve benzerlerini ancak
üç haslet meşru kılar :
1. Hak ile alınması...»
«Vergide adalet ilkesi» diyorsunuz; ama ne ya
zık ki, Adam SmitJh'ten başlatıyorsunuz.
«2. Hak olana, mü'stehakına sarf edilmesi ge
rekir» diyor, bütçedeki prensibi vaz ediyor.
«3. Gerek alınışında ve gerekse sarf edilişinde
haksızlıktan kaçınılması gerekir» diyor.
800 - 900 sene önce yazılmış olan bu eserdeki bu
ilkeler, bugün bizim uyguladığımız ve Anayasada
yerini alan ilkelerin tekrarından ibarettir.
Yine bu konuda bir noktaya değineceğim, o da,
yine bu kaynakta zimmîler İçin vergilerin ortadan
kaldırılması...
iBiliyorsunuz zimmîler, islam devletinin tebasında olup da Müslüman olmayan unsurları İfade eder.
O zaman onlar için de ne diyorlar bilir misiniz; «Ta
katinin üzerinde vergi almayınız» diyor. Tıpkı Ana
yasanın 73 üncü maddesinde söylendiği gibi, malî
gücün dışında vergi almayınız anlamını burada gö
rüyoruz.
IBu itibarla o konuşmamda bu misalleri de ver
miştim; Kitab-ül Haraçtaki misal hariç, Kanunî Sul
tan Süleyman'ı da vermiştim. Bu sadece mükellef
menfaatiyle Hazine menfaatinin dengelenmesi, insaf
lı bir ilişkinin kurulması, bu insaflı ilişkiden sonra
ancak Türk vergi sisteminin sağlam kaynaklara otu
rabileceğini belirtmek içindir..Ne sizin ifade etmeye
çalıştığınız gibi, birine mesaj verdim ne de yurt dı
şına; kimseye mesaj vermedim.
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Dış ülkelerde de bunun örnekleri vardır hatta
Büyük Atatürk'te de örnekleri var. 1920'ye o yüzden
ineceğim.
'Bakınız, dış ülkelerde eğer siz iktidar olarak mü
kellef grubuna güven verebilirseniz birçok şeyi ya
parsınız. Sayın Memduh Yaşa'nın Dış Borçlar diye
bir kitabı vardır. O kitapta borçlanmayla alakalı
Pine Modeli tahvillerden bahsederler. Bu zat Fran
sa'da Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı yapmış bir
zattır. Milletine güvenmiş, iki kere «Altınınızı ortaya
çıkarın» demiş ve millet altınını ortaya çıkarmış. Ben
bunu neye benzetirim bilir misiniz? 27 Mayı« tutılalinden sonra halkımızdan istenilen alyanslara ben
zetirim; ama ifade etmek isterim ki, o zaman o ha
reket halkın büyük bir kesiminin karşısında olduğu
için o altın hareketi başarılı olamadı. Görülüyor ki,
güven önemli.
ikinci tarihî örneği Japonya'dan vereceğim: Ja
pon imparatoru Mikado vergi sistemini düzenlemek
zaruretini hissediyor; fakat güveni yok. O ara Çin
lilerle bir savaşı oluyor; Mukden Savaşını kazanı
yor. O kazanç dolayısıyla halkın güvenine kavuşu
yor ve muahedeyi anlaşmayı açıklarken vergi siste
mini de getirebiliyor. Binaenaleyh, vatandaşınıza gü
ven vermek zorundasınız.
Şimdi, 1920'yi niye ele adığıma geliyorum. Yapı
ve Kredi Bankası, 'Büyük Atatürk'ün özel kalem mü
dürü olan Hasan Rıza Soyak'ın hatıralarını 2 cilt
halinde yayınladı. Yanılmıyorsam 1 inci cildinin 42
nci sayfasında şöyle bir hikâye var, olay var. Olay
şu : Silifke'de Hasan Rıza Soyak Atatürk'ün çift
liğini gezmeye gidiyor ve Mersin'e uğruyor, maliye
idarelerinin vatandaşa fena muamele yaptıklarını gö
rüyor ve Ankara'ya (geldiklerinde Hikmet Bayur ile
beraber yemek yiyen Atatürk Hasan Rıza'yı da ka
bul ediyor ve soruyor; «Ne gördün» diyor? Hasan
Rıza Soyak da, «Maliye idaresinin halka zulüm et
tiğini gördüm, hatta bu zulüm Abdülhamit idaresin
de bile görülmemiştir» diyor. Hikmet Bayur korku
yor ve diyor ki : «Abdülhamit idaresiyle Cumhuri
yet idaresinin mukayese edilmesi sebebiyle Atatürk'
ün hiddetleneceğini sanıyordum; ama hiddetlenme
di.» Bugün burada kitabı tam olarak bulamadım,
Atatürk de, «Haklısınız bu tarh ve cibayet usulle
riyle çok zulüm yapılır millete; inşallah bütün mev
zuatıyla ve zihniyetiyle birlikte Maliye Bakanlığını
yakar, yeniden kurarız, Tanrı müsaade ederse» de
miş.
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'Binaenaleyh, o konuşmamda benim zikrettiğim
husus, belirttiğim husus sadece mükellef menfaatiy
le Hazine menfaatinin dengelenmesi meselesi idi.
Onun için, ben sual soran ve bu konuşma fırsatını
'bana verdiği için kendilerine ayrıca müteşekkir olr
duğum Hanımefendiden bana sormasını isterdim;
çünkü bir konuşma ancak geneli içinde ve genel üs
lubu içinde bir değer taşıyor.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Günseli özkaya.
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş'kan, sayın milletvekilleri; 16 Ocak 1984 tarihinde
Günaydın Gazetesinde Sayın Maliye ve Gümrük Ba
kanı Vural Arıkan'ın kendisine ait olan bir beyanını
okudum ve sanırım Hükümetin değerli üyelerinin
«acelemiz var» dediği 'biçimde, acelenin olmadığını
kanıtlayarak 16 gün bir tavzih, bir tekzip, bir açık
lama bekleyerek bu beyanın yarattığı yanlış yorumu
açıklığa kavuşturmak amacıyla sözlü sorumu Sayın
Başkanlığa verdim ve şimdi Sayın Maliye Bakanının
vermiş olduğu cevabı burada hep birlikte dinledik.
Sayın Bakan, malî konularda ufkumu genişleten
çok değerli bilgileri anılarla derleyerek burada sun
du, kendisine bu yönden teşekkür ediyorum.
Bahsetmiş oldukları Neumark, İstanbul Hukuk
Fakültesinde benim hocamdı. Bize, malî hukukun
modern hukuk kurallarına dayalı olarak ve böylesi
bir kaynaktan beslenerek kurallaştığını öğretmişti.
'Ben, çok devamlı bir talebe olarak, modern hukuk
anlayışı açısından maliyeyi ele alan bu Hocamı dai
ma saygı ile anarım.
İkincisi, ben anlayamadım; ama herhalde anla
maya çalışacağım. Devamlı olarak 27 Mayıstan ör
neklemeler sundu... (ANAP sıralarından «Bir defa
sundu» sesleri)
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — İki defa sun
du, iki defa sundu. Evet, evet; ama ben gerçekten
yalnız şahsım itibariyle benim başka taşıdığım so
yadımı karıştırmayınız, kendim taşıdığım o günün so
rumluluğunu daima Türk Ulusunun karşısına ifti
harla çıktım arkadaşlarım.
«Vergicilik anlayışı» diyor Sayın Bakan. «Kanu
nî Sultan Süleyman'ın anlayışı ile ilgilidir. Ben bunu
kast ettim; ama Sayın özkaya eğer diyorsa ki, bu
bir İslam hukukudur, evet.»
Arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, ben Sayın
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Bakanın konuştuğu kelimelerde tahrifat yapmadım,
konuşma aynen burada. Ben öyle diyorum diye, Sa
yın Bakan öyle bir konuşmanın Türk kamuoyunda
yansımasıyla karşı karşıya kalamaz. Kendisini böy
lesi bir görüşün içinde bırakmaktan kurtarmak iste
rim.
Soru konusu olan beyan şu : «Servet beyanna
mesi kaldırılınca kara para ortaya çıkacak, ayrıca
bizim vergi anlayışımız İslam Dininden kaynakla
nıyor» idi. Yoksa benim kendisine böyle bir atıfta
bulunmam veya böylesi bir yorum içerisinde kendi
sini göstermem söz konusu asla değildir.
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 2 nci mad
desi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin laik ve sosyal
bir hukuk devleti olduğunu çok açık ve seçik bir
biçimde yazmıştır. Bundan önceki anayasalarımız da
aynen laik devlet ilkesini benimsemiş ve gerekçeler
de dinle devlet işinin ayrımını ve vicdan özgürlüğü
nün ne olduğunu açıkça, hiçbir tartışmaya meydan
bırakmayacak biçimde sergilemiştir. Her toplumda
bunun dışında düşünenler olabilir. Her toplumda,
yalnız Türk Toplumunda değil sayın milletvekilleri,
her toplumda bunalımlı insanlar bulunabilir ve bu
bunalımlı insanlar dışa vuramadığı özlemlerin için
de, bu özlemleri yaşatmak arzusunu aklından geçi
rebilir; ama Türk toplumu böyle bir rahatsızlığa
hiçbir zaman düşmemiştir, hiçbir zaman düşmeye
cektir. Bunda ne Sayın Bakanın, ne de benim asla
kuşkumuz herhalde yok; bu konuda anlaştığımızı
sanıyorum.
Şimdi sayın arkadaşlarım, din konusunda bazı
yanlış yansımaların yapılması, fevkalade duyarlı olan
Türk toplumunu belirli bir noktada kuşkuya götür
memesi için her milletvekili ve sorumluluk yükle
nen her siyasinin böylesi bir açıklık getrime talebin
de bulunmasının herhalde görevimizin bir gereği ol
duğunu kabul edersiniz. Zira vatandaşların hepsinin
kanunu bilmeleri gerekir, kanunu bilmemek mazeret
sayılmaz; ama politikacılar için daha önemli bir öge
vardır ki, o da yalnız kanunu bilmemek değil, Ata
türk ilkelerini bilmemek mazeretin ötesine taşar ve
bu sınırın dışına taşanları da siyasetin sırat köprü
sünden hiç kimse kurtaramaz arkadaşlarım; sanıyo
rum bunda da ittifak halindeyiz.
Sayın arkadaşlarım, bazı müesseselerde «Müşteri
haklıdır» diye bir levha yazar. Bu müessesenin .iti
barını korumak ve müessesede çalışanlarla müşteri-
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ler arasında güVen duygusu yaratmaktan kaynaklanır. İşte iktidar partileri ve 'hükümetler de gönülle
rine ve içlerine muhalefetin görevine «saygı» cümleciğini yazmadıkça, içlerinde demokrasi kıvılcımı
na 'bunu perçinleştirip kazdırmadıkça çok taze, nenüz çok ıhassas olan demokrasimiz sağlıklı bir yola
giremez.
BAŞKAN — Sayın Özkaya, bir dakikanız kal
mıştır.
GÜNSELİ ÖZKAYA ı(Devamla) — Evet, teşek
kür ederim.
'Bu olsa olsa, hakem müessesesinin gelişini kolaylaştırır. Oysa «henüz hakem müessesesinin denetimin
de demokrasiye geçmeye çabaladığımız, her birimiz,
ister iktidar, ister muhalefet partileri, büyük bir öz
veriyle varımızı yoğumuzu koyduğumuz ve sadece
gelecek kuşaklara bir demokrasi armağan etmeyi arzuladığımız bu ortamda, herhalde iktidar partisinin
değerli üyeleri ve sayın bakanların hiçbir yanlış anlamaya meydan verecek yorumlarda bulunmamalan, bu yorumlardan kaçınmaları gerekir. (ANAP
sıralarından «Soruya dönelim» sesleri)
Ben soru sahihiyim cevap sahibi değilim. Sadece ben, Sayın Bakanın vermiş olduğu cevabı eleştiri
yorum, katıldığımı söylüyorum; katılmadığımı anlatmaya çalışıyorum. (ANAP sıralarından «Biz mu
halefetteki arkadaşlarımızı çok seviyoruz» sesi)
Efendim, biz birşey anlatmaya çalışıyoruz; ama
arkadaşlarımız bunu anlamak istemezlerse günah bi"zim olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet
Meclisinin çok kutsal olduğu imajını yıkmayalım.
Gelişigüzel gülüşmelerle, (ANAP sıralarından alkışlar) gelişigüzel alkışlarla, söz kesmelerle, !af atmalara bu çok kutsal kürsüyü lütfen hafife almayalım.
Bundan hep birlikte pişmanlık duyarız arkadaşlarım.
Arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken bir noktaya de
ğinmek istiyorum. Muhalefetin görevi iktidarın yanlışlarını halka sergilemek iktidarın eksiklerini, noksanlarını, kusurlarını göstermektir. Böylece kamuoyunda puan almak veya puan kaybettirmektir.
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Muhalefetin ikinci görevi de iktidarın yapmış ol
duğu icraat veya yapmak istediklerinin beyanlarını
alıp halı gibi, kilim gibi silkmektir arkadaşlarım, sil
kip temizlemektir, onu birtakım yanlışlıklardan arın
dırmaktır. Eğer bu arındırma görevini yaptıysam
hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
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4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt
I ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ye Ticaret
II Bakanından sözlü soru önergesi. (6/12)
I
I
I
I
I

BAŞKAN — Edirne milletvekili Sayın Muhittin
Yıldırım'ın; süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesini görüşmeye geçiyoruz.
Soru sahibi?.. Burada.
Sayın Bakan?.. Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.

I
I
I
5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'
I
I in, Ankara'nın hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin
I Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13)
BAŞKAN — İstanbul milletvekili Sayın Halil Or
I han Ergüder'in, Ankara'nın hava kirliliği ve çevre
II sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerII gesinin görüşülmesine geçiyoruz.
II
Soru sahibi?.. Burada.
I
Sayın Bakan?.. Yok.
II
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
I
6. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in,
II bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekilleI rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/14)
I
BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Halil İb
rahim Şahin'in, Bakanlıklarda görev aldığı iddia edi
len milletvekillerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesinin görüşülmesıine geçiyoruz. Ancak, Sayın
II Bakanın mehil isteyen bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum:
I
I
Sayın Başkan;
I
I
Sayın Halil İbrahim Şahin'in, Bakanlıklarda görev
I
aldığı iddia edilen milletvekilleri konusu ile ilgili, gün
demin 6 ncı sırasında yer alan sözlü sorunun hazır
I
lanabilmesi için, İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince
I 15 gün süre verilmesini arz ederim.
Kâzım Oksay
II
Devlet Bakanı
II
I
I
BAŞKAN — Sorunun görüşülmesi için Sayın BaI
I kana 15 gün mühlet verilmiştir.
I
Sayın milletvekilleri, gündemin, «Kanun Tasarı ve
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
I mında, 12 sıra sayılı, İmar ve Gecekondu Mevzuatı
na Tabi Yapılara Uygulanacak_Bazı İşlemler ve 6785
sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı yer almaktadır.
Ancak, 16 Şubat 1984 Perşembe günü birleşimin
II kapanışında Başkanlıkça, bu tasarının bugün görü§ü-
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leoeği Genel Kurula bildirilmediği için tasarının gö
rüşülmesini bugün yapamıyoruz.
Sayın milletvekilleri, gündemde bugün için görü
şülecek başkaca bir konu bulunmadığından, günde
min, «Özel Gündem» kısmında yer alacak, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı hakkındaki Meclis Soruştur
ması Önergesi ile sözlü soruları ve 12 sıra sayılı, İmar
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ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Yapılara Uygulanacak
Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısını sı
rasıyla görüşmek için, 22 Şubat 1984 Çarşamba günü
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17.03

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
I. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'
ün, sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı.
(7/20)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanma
sını ve gereğini arz ederim.
Yılmaz Hastürk
İstanbul Milletvekili
Malumları olduğu üzere ülkemizde sağlık hiz
metleri halk kesiminin ödemekte zorluk çektiği yük
sek ücretler karşılığı yapılmaktadır, özellikle kırsal
bölgelere sağlık hizmetleri ulaşamamakta, ulaşsa da
hi pahalılığı nedeni ile istifade mümkün olamamak
tadır.
Bu nedenle :
1, Tüm yurttaşlarımıza bedelsiz olarak sağlık
hizmeti sunabilmek için bir «GENEL SAĞLIK StGORTASI» düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz,
sistem ve prim esasları ne olacaktır?
2< Halen hastanelerimizdeki yatak sayıları yeterlimidir, değil ise, yeterli sayıya kaç yılda ulaşılabile
cektir?
3. Sağlık hizmeti veren kuruluşların bakanlıkla
rın 'birleştirilme modellerinde olduğu gibi tek elde
toplanmasını düşünüyor musunuz?
4. - İlaç fiyatlarının artışının başlıca nedeni olan
ilaç ham maiddesi ithalinin özel teşebbüs yerine Dev
letçe yapılmasını düşünüyor musunuz?
5. Göz kapağı kireçlenmesi tedavisi ülkemizde
yapılabilmekte midir? Yapılabiliyorsa böyle bir teda
vi için hangi hastanelere müracaat edilmesi gerekir?
Bu hastalık türü yaygın mıdır? Yurt sathında genel

'bir önemi gerektirir mi? Tehlikeli bir hastalık mıdır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : 31.1.1984 tarih ve Genel Sekreterlik
7/20-7O7/O1253 sayılı yazı.
istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan HASTÜRK
tarafından verilen ve ilgide kayıtlı yazı ekinde gön
derilen soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet Aydın
Bakan
Soru 1. — Tüm yurttaşlarımıza bedelsiz olarak
sağlık hizmeti sunalbilmek için bir «Genel Sağlık Si
gortası» düşünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz, sis
tem ve prim esasları ne olacaktır?
Cevap 1. — Bilindiği gibi Hükümet Programı
mızda bütün vatandaşların sağlık sigortasına kavuş
turulması hedef alınmıştır. Ancak sağlık sigortasının
sistem ve prim esaslarını tespit çalışmaları Bakanlı
ğımızda (sürdürülmektedir.
Soru 2. — Halen hastanelerimizdeki yatak sayı
ları yeterli midir, değil ise, yeterli sayıya kaç yılda
ulaşılabilecektir?
Cevap 2. — Ülkemiz genelinde mevcut hasta ya
tak sayısı yeterli değildir. Halen hastanelerde yatak
işgal oranı özellikle küçük illerde düşük seyretmekte
dir. Bir hastanenin rantabl çalışabilmesi hastanelere
aşırı başvurunun önlenmesine bağlıdır, öncelikle sağ
lık ocaklarının o yörenin sağlık ihtiyaçlarına cevap
verecek düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. Bakanlığı
mızda sağlık ocaklarına olan ihtiyaç üzerinde çalış
malar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar bitirilmeden
hangi bölgede yatak sayısının ne olacağının kesin ola
rak saptanması mümkün değildir. Yataklı tedavi ku
ruluşları planlaması bu çalışma sonunda ele alına
caktır.
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6570 sayılı Yasaya eklenen bir geçici madde geSoru 3, — Sağlık hizmeti veren kuruluşların ba I
I
reğince,
vakıf mülklerinin kiralarının emsal rayiçlere
kanlıkların! 'birleştirilme modellerinde olduğu gibi tek
I göre yeniden düzenlenmesi sağlanmış ve kira saptaelde toplanmasını düşünüyor musunuz?
Cevap 3. — Bilindiği gibi T.C. Anayasasının 56 I maları ele alınmıştır.
Ancak, kira saptaması düzenlemesini, ilgili daire
ncı maddesinin 3, 4 ve 5 inci fıkraları «Devlet, her I
deki
'bilirkişi özelliği bulunmayan, memurlar anorkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdür
J
mal
miktarlarda
artırarak yapmış olup bu hat, vakıf
mesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf
mülklerinde kiracı olarak oturanların mağduriyetlerive verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek ama
cıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet I ne neden olmaktadır.
Bu nedenle;
vermesini düzenler.
I
1. Her il ve ilçede 'bilirkişi özelliğini taşıyan he
Devlet, 'bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki
yetler eli ile kira tespitlerini yeniden yaptırmayı dü
sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları
şünüyor musunuz?.
denetleyerek yerine getirir.
2. Kira tespitleri için işyeri veya akarın bütün
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine ge
özelliklerini gözönüne alacak bir kira yönetmeliği çı
tirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurula
karmayı ve badema bu yönetmelik uyarınca hareket
bilir.» hükmünü ihtiva etmektedir. Sağlık kuruluşla
edilerek,
ihtilafların asgariye indirilmesini sağlamayı
rının işbirliği içerisinde sağlık hizmeti vermesi genel
düşünüyor musunuz?.
sağlık sigortası ile mümkün olacaktır.
Soru 4. — İlaç fiyatlarının artışının başlıca nede- Türkiye İBüyük Millet Meclisi Başkanlığına
ni olan ilaç hammaddesi ithalinin özel teşebbüs ye
İlgi : a) Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkan
rine. Devletçe yapılmasını düşünüyor musunuz?
lığının 7 Şubat 1984 gün ve 7/25-740/01404 sayılı yaCevap 4. — Haç hammaddelerinin devlet eliyle
j zısı.
yurda ithali şimdilik düşünülmemektedir.
b) Başbaka/ılığın 13.2.1984 gün ve Kanunlar ve
'Soru 5. — Göz kapağı kireçlenmesi tedavisi ülke
I Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı K.K.T.D. 18/106mizde yapılabilmekte midir? Yapılabiliyorsa böyle
! 37/01495 sayılı yazısı.
bir tddavi için hangi hastanelere müracaat edilmesi
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu ta
gerekir? Bu hastalık türü yaygın mıdır? Yurt sathında
rafından «Vakıf Mülklerinin kira tespitlerine» ilişkin
genel bir önlemi gerektirir mi? Tehlikeli bir hastalık
| yazılı soru önergesi üzerine Bakanlığımca hazırlanan
mıdır?
cevap il'işikte gönderilmiştir.
Cevap 5. — Göz kireçlenmesi, vücutta kireç (kal
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
siyum (metabolizmasının bozulması ile meydana gelen
I
(Kâzım Oksay
metobolik bir hastalığın organizmada bir uzantısın
|
IDevlet Bakanı
dan ibarettir. Göz kapağındaki kireçlenmenin kazın j
ma yolu ile alınması basit bir müdahale olmakla bir I
1. 6570 sayılı Yasaya ek geçici bir madde ek
likte hastalığın tedavisi anlamını taşımamaktadır. Melenmesine dair 2912 sayılı Kanun; emsal rayiç kira
lafoidizlmıafoals'taHılkfanınainzuhurunda şalhJsî ve btinbedellerinin tayin ve tespitini kurumlarına bırakmışyevî özel falkltörlller önıemlDi rol oyna'dağmidian soruya I tır.
daha açık cevap verilebilmesi için hastalığın bulgu
2. Yeni kira bedelinin tespiti ve tayini yasalar
larıyla bilinmesi ve hastanın muayenesi gerekmekte
gereği olarak Vakıflar idaresinin kendi komisyonla dir.
1 rınca yapılmaktadır.
2. •— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, I
3, 'Bahse konu yasanın uygulama alanına konul
vakıf mülklerinin kira tespitlerine ilişkin sorusu ve
masından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş
Devlet Bakanı Kâzım Okşayın yazılı cevabı, (7/25)
larında bulunan (Başmüdürlük, (BÖlge ve İl Müdür
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
lükleri komisyonlarınca değerlendirme faktörlerine
Aşağıdaki sorumun ilgili Devlet 'Bakanı tarafından
göre o mahaldeki serbest uygulama emsalleri üzerin
yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim.
de incelemeler sonucu emsal kiralar seviyesine yakSaygılarımla.
( laşık kira bedelleri tespit edilmiştir. Belirlenen kira
1.2.1984
bedeli tespiti için ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğün
Hilmi Nalbantoğlu
ce oluşturulan özel kontrol heyetleri marifetiyle deErzurum Milletvekili :I net3me tabi tutularak vakıf işyerlerinin tüm özellik-
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leri mahallî kira rayiçlerine uygunluğu sağlanmakta
dır.
4. Ayrıca bu heyetler tüm vakıf taşınmazların
kira tespitini yaparken emlâkin bulunduğu İl ve İlçe
lerde Ticaret Odaları, Belediye ve Özel İdareler ziya
ret edilerek bu hükmî .şahıslarında düşünce ve fikir
leri de alınarak takdir ve tespite çalışılmaktadır.
5. Kiracı olarak vakıf mallarında oturanların ki
ralayan sıfatını taşıyan idareye karşı 'bilhassa 'bu kira
tespit devresinde bazı endişelerinin yaygınlaştığı mü
şahede olunmaktadır.
Bu nedenle kiracılarda uyanan bu havayı dağıt
mak ve adil ve uzlaştırıcı bir tespit için çeşitli ve
değişik usuller üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.
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Bu. usullerin her il ve ilçede kurulması ve işletilmesi
için en uygun ve pratik olanı kararlaştırılacak ve uy
gulama bu esaslara göre yürütülecektir.
Vakıf akarlarının özelliklerini kapsayan bir yönet
melik konusu da incelenen usuller arasında bulunmak
tadır.
Kanunun amacına en uygun ve kiracı olan tarafa
emniyet verecek şekilde bir usulle çözüme kavuşturu
lacağından şüphe edilmemesinden ve konuya mal ol
muş Vakıf Akarlarının da objektif usullerle kiraları
nım tespit edileceğinden emlin olunmasını,
Bilgilerine arz ederim.
Kâzım Oksay
Devlet Bakanı.
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Sah

Saat : 15.00
1
BAŞKANLİĞİN G E N E L KURULA
SUNUŞLARİ
2
ÖZEL G Ü N D E M D E YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞjLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TİRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
1.
Erzurum Milletvekili Hilmi Nafbantoğlu'
nu=n, enerji üretimine İlişkin Enerji Ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/9)
2. --- İzmir Milletvekili Mahmut Afckılıç'ın, Yük
seköğretim Kanununun uygulanmasından doğan so
runlara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10)

....y..

3.
istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın,
vergi anlayışı konusundaki beyanına ilişkim Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/11)
4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, süt
ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/12)
5. - İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'
in Ankara'nın 'hava kirliliği ve çevre sorununa ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/13)
6. -- Denizli Milletvekili Halil İİ'brahim Şahin*in,
bakanlıklarda ıgörev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/14)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN G E L E N DİĞER İŞLER
1. — İmar ve Gecekondu Mevzuatına Tabi Ya
pılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 »Sayılı İmar
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu Raporu. (1/450) (S. Sayısı : 12)
(Dağıtma tarihi. : 18.2.1984)

