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Sayfa 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 

1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 316 
1. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Avrupa Konseyi Parlamenter

ler Meclisi, Türkiye AT Parlamento Komisyonu, Kuzey Atlantik Assamblesi ve 
Parlamentoftrarası Birlik Türk Grubu üyelerine 29.11.1987 tarihinden bugüne 
kadar ödenen harcırah miktarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1007) 316:322 

260 

260:313 
260:315 

316 

— 194 — 



T.B.M.M. B:52 20.12.1989 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam edilerek; 

Millî Eğitim Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ile, 
Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) 
Ankara Üniversitesi 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Gazi Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 
Yıldız Üniversitesi 
Mimar Sinan Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 
Uludağ Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesi 
Erciyes Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Gaziantep Üniversitesi 
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Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
1990 Malî Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesapları, 
Kabul edildi. 

20 Aralık 1989 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 20.29'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Edirne 

Ali Sami Akkaş ismail Üğdiil 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

20.12.1989 Çarşamba 

Teklifler 

1. — Balıkesir Milletvekili Necat Tunçsiper'in, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğ
retim Kurumları Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/253) (Millî 
Eğitim ve Plan,ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1989) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 10 Arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununun Ek Geçici 2 nci Madedesinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Ka
nuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/254) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1989) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 10 Arkadaşının, 1479 Sayılı Yasanın Ek 7 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yasa önerisi (2/255) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1989) 

Raporlar 
1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları 

Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 248'e 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihi : 20.12.1989) (GÜNDEME) 

2. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) (GÜNDEME) 

Yazıh Soru Öneıgekri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye 
- AT Parlamento Komisyonu, Kuzey Atlantik Assamblesi ve Parlamentolararası Birlik Türk 
Grubu üyelerine 29.11.1987 tarihinden bugüne kadar ödenen harcırah miktarına ilişkin Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1007) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.11.1989) 

2. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK tçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazıh soru önergesi (7/1008) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1989) 

3. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, tçel Emniyet Müdürlüğünce vataşdaşların videolu 
fişlendikleri iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1009) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.12.1989) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumla
rın yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul mezunu olanlara 
özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1010) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1989) 

5. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Bayan özal'ın Topkapı Sarayına yaptığı zi
yarete ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/1011) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1988 Malî Yüt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesmhesap Kanunu Tasardan (1/618, 
l/619;l/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) 

A) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Ydı Bütçesi 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarını görüşmeye devam ediyoruz. 

Programa göre Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan 

sayın üyeleri sırasıyla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletve
kili Sayın Erol Ağagil, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; Anavatan Partisi Grubu adı
na Kayseri Milletvekili Sayın Recep Ergun; Doğru Yol Partisi Grubu adına Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Atilla İmamoğlu. 

Şahısları adına : Lehinde, Yozgat Milletvekili Sayın Ahmet Dalkıran, Ankara Milletvekili 
Sayın Rıfat Diker, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Bahri Karakeçili. 

Aleyhinde : Ankara Milletvekili Tevfık Koçak, Kars Milletvekili Mahmut Almak. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen; bu
yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 1990 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyamızda meydana gelen yumuşama ve silahsızlanma, askerî pakt
ların ortadan kaldırılmasına kadar giden gelişmeler ışığı altında, bizim de ulusal savunma po
litikamızı yeniden gözden geçirmemiz gerekmektedir. 
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Klasik anlamda "Daha çok asker, daha çok silah" anlayışı artık, ülkelerin ulusal güvenli
ğini sağlamaya yetmediği görülmektedir. Bir ülkenin ulusal güvenliği, beslediği askerinin sayısı 
ve silahının çokluğu ile değil; o ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal gücüyle de aynı zamanda, 
bağlantılıdır. Bizim gibi az gelişmiş; sağlık, eğitim, işsizlik, demokrasi sorunlarını çözememiş; 
ekonomisi dışa bağımlı hale getirilmiş ülkeler, ordularında ne kadar asker beslerlerse beslesin
ler, ordularını ne kadar modern silahlarla donatırlarsa donatsınlar, ordularına ne kadar kay
nak ayırırlarsa ayırsınlar, yine de ulusal güvenliklerini tam olarak sağlayamazlar. Bu nedenle, 
ülkemizin, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını, ulusal güvenlik kavramı ile bir bütün ola
rak ele alarak, yeni bir savunma politikası üretmemiz gerekmektedir. Ülkemiz ve tüm dünya 
için, "daha az silah, daha çok refah" benimseyerek, ordumuzda gerekli sayısal eksiltmeleri 
yapmak zorundayız. 

Sayın Millî Savunma Bakanımızın, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında ve ba
sında çıkan görüşlerinde, 841 bin kişilik asker mevcudunu düşürmekten yana olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Yine Sayın Bakanın, savunma harcamalarını azaltıp, tasarruf edilen kaynakların, kalkın
ma amacıyla, ülkenin sosyoekonomik problemlerinin çözümünde kullanılmasından yana ol
madığı da açık açık ortaya çıkmaktadır. 

Oysa Türkiye, yumuşamayan dünya ortamında, daha düşük mevcutlu; fakat daha etkin 
bir orduyu oluşturma olanaklarını değerlendirmelidir. Böyle bir çaba, kaynaklarımızı daha ve
rimli kullanma imkânını da bize verecektir. Yukarıda belirttiğim gibi, ulusal savunma gücü, 
yalnız askerî güçle ölçülemez; sosyoekonomik güç de, ulusal savunma gücümüzün bir bileşke-
sidir. Nitekim bugün, Doğu ve Batı Almanya birleşirse; yani "Batı Almanya NATO'dan çeki
lirse, NATO çöker" endişesini tüm dünya taşımaktadır. Bu da, Batı Almanya'nın sosyoekono
mik gücünü göstermektedir. 

Bugün, Batı Almanya, NATO içerisinde iki ülkeden birisidir; ama Türkiye NATO'nun ik-
nici büyük ordusunu besleyen ülkelerden birisidir; fakat, NATO bünyesinde kaçıncı önemli dev
lettir, onu da sizlerin değerli ilgilerinize sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bugünkü ekonomik ve sosyal yapısıyla, NATO'nun ikinci 
büyük ordusunu besleyerek, Amerika ve NATO'nun Ortadoğudaki karakolu durumundan vaz
geçmelidir. 841 bin asker beslemekten vazgeçmeli, böylelikle tasarruf edeceği kaynakları, or
dusunun modernizasyonunda ve ülkemizin sosyoekonomik problemlerinin çözümünde kullan
malıdır. Bu gelişmeyi, bütçe rakmlarına bakınca daha iyi anlamak mümkündür. 

Millî Savunma bütçesi 7 trilyon 841 milyar 404 milyona bağlanmış olup, bunun içerisinde 
carî harcamalar, 7 trilyon 650 milyon ile bütçenin yüzde 97.56'sını tutmaktadır. 

Yatırım harcamaları 500 milyon lira ile, bütçenin ancak 1/10 000'i kadardır. 

Tasarruf harcamaları 190 milyar 904 milyon lira,ile bütçenin 2.34'ünü oluşturmaktadır; 
yani 7 trilyon 841 milyar 404 milyonluk savunma bütçesinin yüzde 97.56'sı, mevcut ordumu
zun maaşını vermek, karnını doyurmak ve araçlarını yürütmeye harcanmaktadır. Ordumuzu 
güçlendirmek ve geliştirmek için ise, sadece 500 milyon lira; yani bütçenin 1/10 000'i kullanıl
maktadır. Demek ki, bütçemizden, ordumuzu yenilemek için hiçbir şey ayıramıyoruz ve maa
lesef, ordumuz da, bunun karşısında, eskiyor. 
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Sayın Bakan biraz sonra kalkıp, "Biz, ordunun modernizasyonunu bütçeden değil, Sa
vunma Sanayii Fonundan sağlıyoruz" diyebilir; ama biz, Savunma Sanayii Fonuna bakıyoruz; 
orada da çok ciddî çalışmalar yok. Fonda biriken 2 trilyon 9 milyar lira paranın, ancak 273 
milyar 758 milyon lirası harcanmış, geri kalanı ise tahvil alımında ve bankalara faize yatırıl
makta kullanılmış. Eğer bu paralar gerekli değilse, niye bu Savunma Sanayii Fonu kuruldu 
ve bu paralar toplandı? Eğer gerekse, ordumuzun cidden, modernizasyonunu sağlayacak si
lahların yapımında, projelerin yürütülmesinde kullanılacaksa, neden, yaratılan bu kaynaklar, 
fonda biriken paralar, ordumuzun modernizasyonunu sağlayacak projelerde kullanılmadı? 

öte yandan, savunma sanayii ve dış kaynaklı kredilerle bütünleşen yeni projelere bir göz 
atıyoruz; ya projeler teknolojik olarak çağın çok gerisinde kalmış veyahut da diğer ülkelerde 
uygulanan projelere göre çok yüksek maliyette olan projeler durumundadır. Üstelik, bu proje
ler üzerinde de çeşitli yolsuzluk dedikoduları kamuoyunu yıllardan beri işgal etmektedir. Bu 
dedikoduların Sayın Bakan tarafından yanıtlanmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, modern devlet, ulusal güvenlik ihtiyacıyla, iç asayiş ihtiyacını ayıran 
ve ihtiyaçları, farklı güvenlik güçleriyle gideren devlet anlayışıdır. Hem modern devlet anlayı
şımızın gereği olarak, hem ordumuzun yıpranmasını önlemek için, silahlı kuvvetlerimizi, dış 
tehlikelere karşı kullanmak zorundayız; iç güvenlikte, mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız. 
Örneğin; bugün Güneydoğu'da PKK'ya karşı yıllardan beri ordumuzu kullanıyoruz; ama olayları 
önleyemiyoruz. Çünkü bizim ordumuz, gerilla savunmasına göre değil, düzenli ordu gerekleri
ne göre eğitilmiştir. Onun için, dostu, düşmanı ayıramadığından suçsuz halka da bilmeden hoş
görüsüz davranılabilir; hiç gereksiz yere, yöre halkıyla ordumuz karşı karşıya gelebilir. Güney-
doğu'da, ordu yerine, orada profesyonel güvenlik güçlerini görevlendirmemiz gerekmektedir. 

Haklarını almak için grev yapan, demokrasi için yürüyen işçilerimizin karşısına silahlı kuv
vetlerimizi, çıkarmamalıyız. Üniversitede okuyan gençlerimizin haklı eylemleri karşısında si
lahlı kuvvetlerimizi bulmamalıyız. Ordumuzu, her türlü kısır çekişmelerin dışında tutarak, onu 
gözümüz gibi korumalıyız. Orduyu korumak, ona methiyeler yağdırmakla olmaz. Ona hak 
ettiği onuru vermek ve en üst seviyede tutmak için, ülkemizin ulusal güvenliğini koruyan ulu
sal ordu niteliklerini bozmamak gerekir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasinin bütün kurallarının olduğu gibi, ordumuzun da temel 
kaynağı halktır. Nasıl ki, bu temel kaynaktan kopan siyasî kurumlar ve siyaset adamları etkin
liğini kaybediyorsa, halktan kopan ordu da etkinliğini kaybeder. Ordumuz, halkın seçtiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içinden çıkan hükümetlerin emrinde olmalıdır; yâni, kendini bağrından 
çıkaran ve besleyen halkın emrindg olmalıdır. 

Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığına bağlanmalıdır. Bu, modern devlet an
layışının, demokrasinin gelişmesinde önemli bir adım olacaktır ve hem de bizi, NATO içerisin
de Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olmayan tek ülke olmaktan kurta
racaktır. Genelkurmayımız bunu yanlış anlamamalıdır; bilakis, halkının emrinde olmaktan kı
vanç duymalıdır. 

Bugün, siyasal hayatımızda bunun en belirgin örneğini yaşıyoruz. Halkın desteğini kay
betmiş siyasal iktidar, ülkemizin hiçbir sorununu çözememektedir. Dışarıda, Ege adalarında 
hızla silahlanan, kıta sahanlığ ıı ihlal eden Yunanistan'a, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün 
tartışıldığı Fransa'ya, Ermeni tasarısını gündemden hiç düşürm yen en büyük müttefik say-
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dığımız Amerika Birleşik Devletlerine, acaba siyasal iktidar hangi yaptırımcı önlemleri alıyor? 
tşsizliğe, eğitimde meydana gelen aksaklıklara, sağlık sorununun çözümünde hayat pahalılığı
na karşı ne gibi önlemler alabiliyor? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

Hiçbir önlem alamıyor; çünkü, arkasında halk desteği yok. Yukarıda saydığım iç ve dış 
sorunların çözümünü, ancak halkıyla bütünleşmiş bir siyasal iktidar gerçekleştirebilir. 

Eğer, ordumuzu da temel kaynağı olan halktan koparırsak, aynı bugünkü siyasal iktidar 
gibi, kendi işlevini yerine getiremeyen bir ord,u haline gelir, tşte, biz bunu istemiyoruz. Onun 
için biz, kesinlikle ordumuzun halktan kopmasına ve yıpranmasına karşıyız. Silahlı Kuvvetle
rimizi, orduya methiyeler yağdıranlardan, kesinlikle daha az sevmiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yıllardan beri süren Amerikan üsleri tartışması: Son gün
lerde Amerikalıların üslerde çalışan Türk işçilerini çıkarıp, yerlerine kaçak Amerikalı işçileri 
almasıyla, bu olay da yeni bir boyut kazanmıştır. Anlaşmalar gereği, Amerikan işyerlerinde 
hizmet görecek sivil unsur ve miktarları her bölge ve işyeri için belirlenmiştir; yani, her tesiste 
oturma müsaadeli kaç sivil Amerikalı çalışacağı, anlaşmalarla belirlenmiştir. 

Bu anlaşmalara göre, Pirinçlik (Diyarbakır) Hava üsssünde 6 Amerikalı çalıştırılmasına 
izin verilmiş; ama, buna karşı 20 Amerikalı çalışmaktadır. Sinop'ta 5 Amerikalı çalıştırılması
na izin verilmiş, buna karşı 29 kaçak Amerikalı çalıştırılmaktadır, tzmir, Yahyalar dahil, 105 
Amerikalı çalıştırılmasına izin verilmiş, buna karşı, 163 Amerikalı çalıştırılmaktadır. Ankara, 
Elmadağ, Gölbaşı, Mürted dahil, 102 Amerikalı çalıştırılmasına izin verilmiş; ama 207 Ameri
kalı çalıştırılmaktadır, tncirlik (Adana) Karataş dahil, 193 Amerikalının çalıştırılmasına izin 
verilmiş; ancak, burada 396 kaçak Amerikalı çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kaçak çalışan Amerikalı işçileri, Türk Harp-tş Sendikası, 1984 
yılında tespit ederek Genelkurmay Başkanlığımıza, tçişleri Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığı
mıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Millî Savunma Bakanlığımıza ad ve soyad
larıyla birlikte bildirmiştir. Başvurulan bütün bakanlıklar ve makamlar ve bu konuyla ilgilen
miş, hepsinin tuttuğu tutanaklarla ve raporlarla da durum tespiti yapılmıştır; hatta, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Amerikalılara, çıkmaları için 15 gün süre vermiş; ama ne hikmetse, Ameri
kalılar bu karara uymayıp, bu yasadışı uygulamalara devam etmişlerdir ve hiçbir önlem alına
mamıştır. Yani, Türk makamları, kendi ülkelerinde bulunan Amerikan üslerinde kendi yasala
rım uygulatamamışlardır. Şimdi, Amerikalılar daha da ileri giderek, bu işyerlerindeki kaçak 
Amerikalıları çıkaracağı yerde, 312 Türk işçisinin çıkışını vermektedirler; siyasal iktidar ve di
ğer Türk makamları bunu da ödeyememektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu Amerikan üsleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının geçerliliği dı
şında bir yer midir? tktidar, bu konuda, Amerika'yla gizli bir ikili anlaşma mı yapmıştır? Yok
sa, yasalarımızı buralarda uygulamaya gücümüz mü yetmiyor? Sayın Hükümet bunu cevap
landırmak zorundadır. 

Türk Harb-tş Sendikasına bağlı, Amerikan üslerinde çalışan işçiler, bizden, yani Parla
mentodan, çıkardığımız yasalara sahip çıkmamızı bekliyor. Eğer biz sahip çıkmazsak, işçiler 
olarak kendileri, genel greve gideceklerini söylüyorlar. Genel greve giderek, kendi toprakları
mız üzerinde kurulu Amerikan üslerinde, kendi yasalarımızın uygu la ti imasını sağlamak isti
yorlar. Yani, bizim sahip çıkamadığımız yasalarımıza, ulusal onurumuza, işçilerimiz sahip çık
mak istiyor. Sahip çıkacaklar; bunu da bilmenizde yarar görüyorum. 
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Sayın milletvekilleri, söylediklerimi kısaca özetleyecek olursam; değişen dünya koşulları
na göre ulusal savunma politikamızı yeniden ele almak durumundayız. 

Beslediğimiz, silah altında tuttuğumuz asker sayısını azaltarak, ordumuzu modernize et
mek ve sağladığımız, tasarruf ettiğimiz kaynaklarla, ülkemizde bulunan sosyoekonomik prob
lemleri çözmek zorundayız. 

Ordumuzu, zorunlu kalmadan, iç güvenlikte kullanmamalıyız; yalnızca ulusal güvenliği
mizde kullanmalıyız ve ordumuzun yıpranmasını önlemeliyiz. 

Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığına bağlanmalıdır. 
Ulusal güvenlik, ülkemizin, demokrasi, sosyal ve ekonomik problemleriyle bir bütün ola

rak ele alınmalıdır. 
Millî Savunma Fonunun yönetim biçimini tekrar gözden geçirmeliyiz. 
Ordumuzun, modernizasyonunu en etkin bir biçimde yerine getirecek çalışmaları yapma

sını sağlamalıyız. 
Bu fon tarafından yürütülen proje ve ihalelerde şeffaflık sağlamalıyız. Bu projeler üzerin

de bulunan yolsuzluk iddialarını açığa çıkartmak zorundayız. 
Ülkemizde bulunan Amerikan üslerini etkin denetimimiz altına almak, Türkiye Cumhu

riyeti yasalarını burada uygulanır hale getirmek zorundayız. 
Değerli milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesine 

bağlı kalarak, daha az silahlanma, daha çok refah duygularıyla, tümünüzü saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dönen, teşekkür ederim. Yalnız, konuşmanız içerisinde "Bizim sahip 
çıkamadığımız ulusal onurumuza, işçilerimiz sahip çıkacaktır" gibi bir cümle yer aldı. 

Müsterih olun, işçilerimiz, tabiatıyla ulusal onurumuza sahiptir; ama, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de ulusal onurumuza sahiptir... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — Başkan, altı senedir sahip çıkamamışız. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, aksini iddia etmek fevkalade yanlış olur. Iktidarıyla-

muhalefetiyle siyasî partilerimiz, ulusal onurumuzun sahibidir, bekçisidir. Yani, işçisiyle, köy
lüsüyle, memuruyla, esnafıyla, tüm 55 milyon, ulusal onurumuzun sahibidir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Mütebaki süreyi kullanmak üzere, Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil, buyurun efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, böyle bir usul yok; ama, başlatıyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yani, hatibin konuşmasını düzeltmek diye bir şey yok. 
BAŞKAN — Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel kurulu ve onun çalışmalarını 

yöneten Başkanlık Divanı, daha önce de aynı değerde, millî, kutsal, devletimizin, milletimizin, 
ülkemizin temel değerlerinde bu şekilde -en azından- bir açıklamayı gerektirecek önemli nok
talarda -mutaddır- daima benzeri açıklamaları yapmıştır ve bundan, zannetmiyorum ki, ra
hatsız olmayı gerektirecek herhangi bir yanlış yorum çıksın. 

Ben, zaten, dikkat ederseniz... 
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GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Arkadaş da zaten, "İşçi sahip çıkacak" dedi; işçilerle 
beraber herkes... 

BAŞKAN—Ben, hepimiz adına bu beyanı yaptım; itiraz hakkınız vardır. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başktan, haklarımızı zedelenmiş biz düzeltilmesini 

istiyoruz; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, usul açısından bir yanlış uygulama 

başlamasın diye arz etmek istiyorum. Tabii ki, kürsüde sürçi lisan olduğunda veya bilmeyerek, 
bu tür yanlış anlaşılacak sözler söylendiğinde, hatibe bunu tavzih etmesi ihtarında bulunul
maktadır; ama zatıaliniz bu görevi bizzat yüklendiniz. Bu, yol olmamalıdır hatip bunu düzelt
melidir. ' 

BAŞKAN — Hay hay, bundan sonra, temenni etmem; ama vukuu halinde, değerli hatip
ler, dikkatlerinden kaçırarak buna meydan verirler, buna lüzum yaratırlarsa, o yolu da kullanı
rız Sayın Güneş. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Ağagil. 
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, "Beni kürsüye davet 

ettikten sonra bu işi yapacağınıza, daha önce yapsaydınız, ben daha az yorulurdum" diye söz
lerime başlıyorum. Bu kürsüde hatip bekletme âdetinden de vazgeçmemizin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

AHMET ERSlN (tzmir) — Geçen gün beni 20 dakika bekletti. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halk

çı Partinin, 1990 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerini açıklamaya 
devam ediyorum. 

Ben, cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne dek, ülke saunması uğruna hayatını feda 
eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, adına ''millî savunma" dediğimiz konu, aslında ve özünde, bir 
güvenlik olayıdır; ülkenin top yekûn güvenliğidir ve doğal olarak da, dış güvenlik ve iç güven
lik meseleleri gelir hemen gündeme. Ben de konuşmamı, bu konuyu dış ve iç güvenlik olarak 
inceleyip, olabildiğince bir görüş ortaya koymak için yapacağım. 

Doğu ve Batı; Varşova Paktı ile NATO İttifakı, iki süper devlet, Amerika Birleşik Devlet
leri ve Sovyet Rusya arasındaki son değişimler ve gelişimler, gerçekten izlenmeye ve irdelenme-
ye değer, ulusal savunmanın irdelenmesi esnasında. 

Sovyetler Birliğindeki son gelişmeler, Gorbaçov'un iş başına gelmesiyle başlayan değişim
ler, esasen, bir kabul değiştirme olarak görülmektedir, tarafımdan. Sovyet Rusya, komünizm 
rejimiyle yönetilmekten vazgeçmiş değildir. Ben, son olaylardaki gelişmeleri, rejiminden cay
mak olarak algılamıyorum. Ya, ne olmaktadır Sovyetler Birliğinde?.. 

Muhterem milletvekilleri, hangi rejim ile yönetilirse yönetilsin, ülkelerin güvenlik sorun
larında temel baz alınan bir ilke vardır ve olmalıdır da. Bu ilke, aslında bir ikilem gibi, bir 
karşıtlık gibi görülse de, gerçekte, bir dengeler manzumesidir. Bu ilke, ülke savunmasında, 
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ulusun güvenliği ve bekası ile, bireylerin refahının uyumunun sağlanması ilkesidir, öyle bir hassas 
dengedir ki bu, biri için diğerini asla feda edemezsiniz, edememelisiniz, tşte, yöneticilerin, li
derlerin, karar verme konumunda olanların beceri ve büyüklükleri, bu dengeyi iyi kollamada 
yatar. Birine, diğeri aleyhine ağırlık vermeye başladığınızda, ya güvenliğinizi, ülkenin bağım
sızlık içinde kimsenin yan gözle bile bakmaya cesaret edemeyeceği bir durumdan çıkarırsınız, 
çok tehlikeli oluşumların tohumlarını atarsınız ya da "Ben, her şeyin üstünde ülkenin güvenli
ğinin garanti altında olmasını yeğlerim" dersiniz, o ülkedeki bireylerin, asıl unsur olan insan
ların yaşamlarını çok zor duruma sokarsınız; güvenlik için ekmeklerini, özgürlüklerini; ba
ğımsızlık için refahlarını bedel yaparsınız, tşte, yöneticilik, devlet adamlığı odur ki, bu iki un
sur iyi dengelensin, dengelenebilsin. 

Sovyetler Birliği; Doğu Bloku, Varşova Paktı ülkeleri, adına ne derseniz deyin, şimdi özel
likle Doğu Avrupa'da olan, işte bu dengenin yeniden sağlanmasına dönük çabalardır. 

Muhterem milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşı sonunda başlayan ve İkinci dünya Savaşı 
sonunda kemikleşerek hudutları çizilen Doğu Blokunda, günümüze değin Doğu Bloku dok
trincileri, hep ülke ve pakt savunmalarını, bireylerin refahı pahasına yapmaya, gerçekleştirme
ye çalışmışlardır. "Ne olursa olsun, güvenlik" demişlerdir, "yayılmacılık" demişlerdir. İnsan
ların emeğini, özgürlüğünü, yaşam seviyesini alt düzeyde tutma pahasına, bu değer yargıların
dan alıp, silaha, silah endüstrisine, silah teknolojisine, savunma sanayiine yatırmışlardır. Silah 
teknolojilerini çok geliştirirken, bireylerin daha iyi yaşamasına yönelik koşullar için gerekli en
düstriyi geri plana itmişlerdir. Daha zor yaşam koşullarında, ama güvenlik içinde, yayılmacılık 
politikacı güderek yaşamalarını istemişlerdir. 

İletişim araçlarındaki gelişmeler sonucu, madalyonun diğer yüzünü görmeye başlayan Var
şova Paktı ülkeleri insanları, artık daha iyi yaşamak istiyorlar, daha insanca yaşamak istiyor
lar. Gelişen teknolojinin ve ülke zenginliklerinin, yalnız silah endüstrisinin ve harp sanayiinin 
gelişmesine değil, aksine, kendi mutlulukları ve daha iyi koşullarda yaşamları için kullanılma
sını istiyorlar. İşte, bu gerçeği gören ve görmek zorunda kalan Gorbaçov, Sovyetlerdeki son 
kabul değişimini sağlamak üzere harekete geçmek zorunda kaldı. 

INF müzarekereleri de, silahsızlanma müzakereleri de, liderler zirvesi de, Berlin duvarının 
yıkılması da dahil, her gün bir yenisini görmekte olduğumuz birçok yeni olay, bu kabuk değiş
tirmenin bir parçasıdır. Yoksa, Sovyet liderlerleri, rejimlerinden vazgeçmiş, onun tutarlı bir 
yol olmadığını kabul etmiş değiller; ama, güvenlik için refahtan tavizin geçerli bir yol olmadı
ğını gördüler. Stratejileri asla değişmeyecektir, değişmemiştir de... Taktik değiştiriyorlar. Amaç
ları, rejimlerinden caymak değil, aksine, rejimlerini pekiştirmek, onarmak, daha uygun süreç
te gelişerek var olmasını sağlamak; rejimlerini çağa uydurmak, reform yapmak... Bunun yolu
nun da, insanların, özgürlük, yönetime katılma, toplumsal örgütlenme, daha çok ekmek, da
ha mutlu yaşam isteklerine cevap vermekten geçtiğini anlamak zorunda kaldılar. Çatlayan mo
zaiği onarmaya çalışıyorlar, yoksa kırmaya değil. Onun için de, silah endüstrisi ve yatırımın
dan, bununla ilgili harcamalardan, bireylerin isteklerine cevap verme yöntemidir, işte bu Glastnost 
ve Prestroikanın özü ve asıl nedeni. 

Bunu Sovyet liderleri gördü; Varşova Paktının hemen tüm ülke yöneticileri anlıyor ya da, 
anlamayan, direnen, gidiyor, siliniyor, bunu yapmaya mecburdurlar; bunu, Batı istediği için 
değil, kendi rejimlerini koruyabilmek için yapmaya mecburlar. 
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Sayın milletvekilleri, Doğuda durum böyle iken, Batı ne yapıyor?.. Bizim de üyesi oldu
ğumuz NATO Güvenlik Paktı üyeleri, Birinci Dünya Savaşı sonundan beri. Sovyetler ve Doğu 
Blokuna karşı bir rejim kavgası vermişlerdir. Demokratik parlamenter sistemi, yönetim biçimi 
kabul eden özgürlükçü Batı Bloku ülkeleri, Sovyet yayılmacılığına karşı, kendi kendilerini ko-
Fumak için, NATO Savunma Paktını, ancak İkinci Dünya Harbi sonunda gerçekleştirebildiler. 
Bu pakt, bir askerî pakt; NATO Paktı, bir savunma paktı; ama, üyesi ülkelerin tümü, demok
ratik parlamenter rejimle yönetilmeyi vazgeçilmez bir ilke kabul etmiş ülkeler... Bunun yürütü
lebilmesi ise, gene bu ülkelerdeki bireylerin mutluluk ve refahına bağlı. Yani, hem güvenliğinizi 
yeterince ve gereğince sağlayacaksınız, bunun için gerekli harcamaları yapacaksınız; ama bunu 
yaparken, o ülkedeki insanların demokratik haklarından, özgürlüklerinden, ekmeğinden ve ya
şamından götürmeyeceksiniz; aksine, devamlı ve düzenli bir biçimde, artan geliri bu tarafa yö
neteceksiniz, bunlara vereceksiniz. 

Muhterem milletvekilleri, Batı Bloku, ekonomik, sosyal, kültürel ve askerî entegrasyonu
nu, bu amaçla kurdu, geliştirdi ve bugüne geldi. Amaç, Doğu Blokuna karşı güvence altında 
olmak; Batıdaki insanları mutlu, müreffeh, güvenli; ama, özgürlüklerine sahip, kimsenin kimseyi 
ezmediği bir ortamda yaşatmak... 

Bugün durum nedir?.. Doğudaki gelişmeler, özellikle Batı Avrupa ülkelerinin, Varşova Pak
tına karşı bir başarısıdır, kanaatimce. Rejim mücadelesinin ilk raundunu Batı, yani demokrasi 
kazanmış görünmektedir. Şimdi, kabuk değiştirip, daha demokratik koşullar isteyen Doğu Al
manya, Çekoslavakya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve dünden beri de Romanya gibi ül
keler, Batı Avrupa için bir tampon güvenlik bölgesi oluşturacaklardır. 

Avrupa, artık güvenliği için daha az harcamak zorunda kalacaktır; en azından, konvansi-
yonel güvenliği için daha az harcamak zorunda kalacaktır. Millî gelirinden fert ve bireyin mut
luluğu için ayıracağı pay da, buna paralel olarak, daha artacaktır ve insanları, bugünkünden 
daha özgür, daha mutlu, daha zengin bir Avrupanın oluşumu yolunda adımlar atılmaktadır. 
Böyle bir Batı Avrupanın içinde Türkiye ne durumdadır ve Türkiye ne olacaktır?.. 

Kanaatimce, tabiri caizse, Türkiye, bu anlattığım sistem içinde, bugüne kadar ne İsa'ya, 
ne Musa'ya yaranabilmiştir. Yani, ne bu kadar özgürlükleri kısıtlamamıza, insanların refahın
dan, insanların ekmeğinden, insanların mutluluğundan almamıza rağmen, savunmamızı iste
diğimiz gibi güçlendirebilmisizdir; ne de aksine, bunları yapmamakla beraber, bu özgürlükle
rin daha yeşermesine fırsat verecek bir ortam kurmuşuzdur. Böyle bir Batı Avrupanın içerisin
de gelişen ve bugüne daha özgür, daha müreffeh, daha güvenceli bir Avrupa içerisinde Türki
ye'nin durumu ne olacaktır?.. Aramamız gereken cevap budur; tartışmamız, incelememiz, bul
mamız gereken cevap budur; bulup, hemen uygulamaya koymamız gereken cevap budur. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimce, ne demokrasisi, ne de teknolojisiyle bugünkü Batı âle
mine ayak uyduramayan Türkiye'nin, gene vazgeçilmez olarak, Batı Avrupanın tüm kurum 
ve kurallarıyla entegrasyonu içinde yer alması, vazgeçilmez koşul olmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanı, dün, Avrupa Topluluğu Daimî Komisyonunun raporu ile, Türki
ye'nin artık belgesel olarak Avrupalı sayıldığını, bunun müspet bir gelişme olduğunu söyledi. 
Eğer kâğıt üzerinde Türkiye'nin avrupalı olması söz konusu ise, 1963 Ankara Anlaşmasıyla, 
Türkiye zaten Avrupalıdır; ama iş kâğıttan fiiliyata döndüğü zaman, hiçbir normda, hiçbir 
standartta Batı Avrupa ülkeleri ayarına, maalesef,, aynı rejimi uygulamakla beraber, geleme
mişiz. Aramamız gereken cevap budur. 
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Batı Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa'nın tüm entegrasyonları içerisinde yer almaktan 
başka çıkar yolumuz yoktur. Çünkü, süratle değişen bu yeni koşullar karşısında, ne Türkiye 
olarak kendi başınıza yaşayabilirsiniz; ne de, korkarım, dünyada tek silah devi kalmaya başla
mak için aday olan Amerika Birleşik Devletlerinin dominyonu olmaya zorlanarak onurlu bir 
ulus olabilirsiniz. 

Batı Avrupa ile tam bir entegrasyon için ise, ilk koşul olarak, demokratik parlamenter 
rejimi özümüze sindirmek mecburiyetindeyiz. Demokrasinin, "olmazsa olmaz" özgürlükleri
ni tümüyle yaşamımıza yerleştirmeli ve güncelleştirmeliyiz. 

Ülke bütünlüğü ve bekası için, Türk Milletinin ekmeğinden, aşından daha fazla kesme
meyi öğrenmeli ve uygulamalıyız. Türk toplumunun da, kabuğunu çatlatma noktasına kadar 
sabrını denememeliyiz. 

Parlamentoyu, ülkede her şeyin üstünde bir organ olarak görmeli ve yaşatmâİıyız. Askeri, 
sivili, tüm toplum olarak, rejimin, her koşulda, sorunlarını kendi demokratik kuralları içeri
sinde çözmesini içimize sindirmeliyiz. Tüm insanların yüzlerinin güldüğü bir ülke olmanın plan
larım yapmalıyız. "Bunlara, diğer Avrupa ülkelerinin insanları kadar, en az onlar kadar, bi
zim insanlarımız, Türk insanları da layıktır" diyebilmeyi, içimize, özümüze sindirebilmeliyiz. 

Tüm bunları ve beraberinde gerekenleri, "Başkaları istiyor" diye değil, "Biz, ulus olarak 
böyle yaşamak istiyoruz" için yapmalıyız; yapmalıyız ki, sizi Batılı sayabilsinler, sizi kendileri
ne yük değil, eşit bir müttefik, dost görebilsinler. 

Sayın milletvekilleri, dünyada en kapalı rejimler bile, yukarıda izaha çalıştığım nedenlerle 
kabuk değiştiriyor. Şimdi soruyorum: Sayın Hükümet, Sayın Parlamento üyeleri; lütfen gelin, 
ülkenin güvenliği ve mutlu geleceği için demokrasinin "olmaz ise olmaz" kurallarını bir an 
önce yaşama geçirelim ve güvenlik için refahtan fedakârlık istemeyelim, istemekten vazgeçe
lim, isteyenleri de bundan caydıralım. 

Dünya, silahsızlanmaya, askerî harcamalarını kısmaya giderken, Türkiye'de Sayın Genel
kurmay Başkanı, "Bu değişim, bizim askerî harcamalarımızı azaltmaz, hatta artırmayı 
gerektirebilir" diyor. Kendine göre de, mutlaka geçerli nedenleri vardır. Biz de, bu beyanatı 
alıp, çeşitli formlarda irdeliyoruz ve üzerinde görüşler serd ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, ne diyecekti Genelkurmay Başkanı?.. Siz Hükümet olarak, Ana
yasa ile size tevdi edilmiş sorumluluğunuzu, ülke savunması sorumluluğunuzu, dış ve iç tehdi
de karşı Genelkurmay makamına bırakmışsınız; böyle bir yükümlülüğü, hakkınız ve yetkiniz 
olmadığı halde, bir başka makama delege etmişsiniz. Sizin adınıza bu işleri yükümlenmiş olan 
bir makamdaki kişi, ne diyecekti?.. Savunma harcamalarını, asker sayısını azaltalım" mı diye
cekti? "Bana daha az para, daha az silah, silah altına daha az insan verin" mi diyecekti?.. 
Diyebilir mi?.. 

Muhterem milletvekilleri, bu bir politik karardır, bu bir siyasî karardır; sorumluluğu var
dır, politik riski vardır. Bunu, başka bir makama delege edemezsiniz. Yetkili de, sorumlu da 
Hükümettir ve Parlamentodur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Siz karar verirsiniz, ana ilkeleri açıklarsınız; örneğin, "20 ila 45 yaş arasındaki erkek nü
fusun yüzde l'ini her yıl silah altına veririm" örneğin, "Gayri safi millî hâsılanın binde şu 
kadarını ancak millî savunma harcamalarına ayırırım" dersiniz; uygulayıcılar da buna göre, 
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oturur planlarını yaparlar, onlar da rahat bir nefes alır ve kendi işlerine bakarlar. Seçilmişlerin 
ülkeyi idaresinin savunma politikasındaki anlamı budur. (SHP sıralarından alkışlar) Tabiî, da
nışarak, görüşerek, fikir alış verişinde bulunarak, teknokratların da görüşlerini alarak yapa
caksınız; ama, en sonunda böyle kararı, hükümetler, parlamentolarını da arkalarına alarak 
verirlerse, millet desteği ile uygulanması, yaşama geçirilmesi daha kolay olur, daha uzun ömürlü 
ve daha geçerli olur. Bugün buna, her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu değişen koşul
lara ayak uydurabilmenin gereksinmelerini tespit, Hükümet ve Parlamento tarafından yapıl
malıdır. Bu yapılmazsa, korkarım ki, çağ atladığını iddia eden bir hükümet, değil çağı yakala
mak, çağın gerisinde kalmak; çağın dışına çıkabilir. Bugün, bunun zamanıdır. Geliniz, hep bir
likte bunu. Parlamentoda bir hükümet kararı olarak ve politik bir karar olarak alalım, başka
larına delege etmeyelim. Bakınız, buna ihtiyacın, son iki üç gün içerisindeki çelişkili beyanat
larla, bir örneğini *are edeyim. 

Genelkurmay Başkanının bu beyanatına karşılık, basında okuduğuma göre, bakın Dışiş
leri Bakanı evvelki gün ne diyor : "Kısa vadeli tedbirlerde Genelkurmay Başkanlığının görüş
leriyle çelişkili bir durumumuz yoktur; ama, uzun vadede Genelkurmay Başkanlığıyla çelişki 
içindeyiz; aykırılıklarımız vardır, farklılıklarımız vardır. Genelkurmay, çok sabit ve rijit karar
lar üzerinde ısrar ediyor; biz ise, daha yumuşak, daha esnek, gelişecek olaylara göre vaziyet 
almanın doğru olduğu görüşündeyiz. 

Ben, şahsen Dışişleri Bakanına katılıyorum. Katılıyorum ama, Dışişleri Bakanı, bir hükü
met üyesidir. Bu beyanatı karşısında, bunun bir Hükümet, bir Parlamento kararı olması ge
rektiğini; bunun, delege edilerek başkalarına sorulması halinde farklı şeyler alabileceğinin bi
lincinde olmasını ve konuyu basına değil, Hükümete ve Parlamentoya getirip, kararı buradan 
çıkartmasını bekliyorum. 

Tabiî, özlediğimiz, tam demokratik Batılı parlamenter düzen içerisinde, bütün normlara 
uygun bir Avrupalı olmamız; siyasî, ekonomik, kültürel, askerî entegrasyona tam girmiş bir 
Avrupalı olmamız, Amerika Birleşik Devletlerinin Ortadoğu politikasıyla çelişebilir. 

Muhterem milletvekilleri, korkarım ki, dünyada tek silah devi, silah üreten dev olmaya 
devam edecektir Amerika Birleşik Devletleri ve bu takdirde de, dünyaya daha fazla tek başına 
hâkim olma, yerküreyi ekonomik ve siyasî bağımlılık altına alma girişimi sürecine girebilecek
tir. Bu endişem dahi, bir kere daha Avrupa entegrasyonunda, ne olursa olsun olmamız gereği
nin bir başka; ama, önemli diğer nedenidir. 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki değişimler, bir tahmine göre 1995'l er de 
bir açıklığa ve netliğe kavuşabilecektir. Ya başaracaklar ve dünya daha az tehlikeli bir küre ola-

, çaktır, insanlar daha barış içinde kalkınarak, özgürlükçü bir ortamda daha güvenli ve müref
feh yaşayacaklar, dünya nimetlerinden daha hakça yararlanacaklardır; ya da, korkarım ki, Doğu 
Bloku ülkelerinin liderleri bu işi başaramayacaklar ve maalesef böyle bir durum, Türkiye'yi 
de olumsuz yönden, oldukça fazla etkileyebilecektir. Doğu Blokunun ve özellikle Sovyetler Bir
liğinin, rejimi yıkmadan, ekonomik gelişmeyi ve toplumsal barışı sağlamayı amaçlayan yeni 
politikası başarısızlığa uğrarsa, süper devletlik, Amerika Birleşik Devletleri lehine bozulacak 
ve ABD, özellikle körfez ve Ortadoğu çıkarları için, Türkiye'yi farklı bir konumda görmek is
teyebilecektir ve böyle bir karar için, kendisini, yeni yöntemlere itebilecektir endişesini taşıyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar kendi kıtasını tehdit
ten koruyarak, olabildiğince tehdidi uzağında tutarak, çepeçevre bir şemsiye oluşturdu. Bir sü
reden beri "feza yıldızları" projesiyle de stratejik silahlara karşı kıtasını güvenceye aldı, alıyor, 
almaya çalışıyor. NATO, Amerika Birleşik Devletlerince artık eski önemini yitirmiş olabilir; 
ama, aynı Amerika Birleşik Devletleri için, Ortadoğu çıkarları hayatîdir, Türkiye'yi de bu amaçla 
kullanmaya çalışmaktan vazgeçmeyecektir. Belirtmeye çalıştığım endişe budur. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, savunmasını, Sovyet sınırlarından başlatma, Sovyetleri ka
raya hapsetme, denizleri kendine açık, Sovyetlere mümkün olduğu kadar kapalı bulundurma 
stratejisi devam edecektir. Avrupa'daki olaylar ne yönde gelişirse gelişsin, Akdeniz ve özellikle 
Karadenizin, Amerika Birleşik Devletleri stratejisi içindeki yeri ve önemi, artarak devam edecektir. 

Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarları, NATO ittifakının devamından ya
na görülebilmektedir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri, gelişen duruma paralel olarak, merkezî 
Avrupa'ya belirli bir mesafeye baksa ve taahhütlerinde bir azalma yapma zorunda kalsa veya 
buna zorlansa, hatta NATO tamamen dağılsa bile, Türkiye ile ikili olarak güvenliğe yönelik 
ilişkilerini devam ettirmek ve geliştirmek isteme olasılığından uzaklaşmayacaktır. 

Bu arada, çok kısa olarak, Almanya'nın birleşmesi konusuna ve bunun da Türkiye'ye et
kilerine değinmek istiyorum. Kanaatimce, Almanya'nın birleşmesi konusu, gelecekte Avrupa 
güvenliğini, gündeminde yoğun bir şekilde işgal edecek bir konu olacaktır, tki Almanya'nın 
birleşmesi kolay bir işlem değildir ve sadece Doğu ve Batı Almanya'nın meselesi de değildir. 
Birleşmenin gerçekleşmesi halinde, merkezî Avrupa'da yeni ve büyük bir güç odağı oluşacak; 
NATO ve Varşova Paktının iki üyesinin, bir yandan bu paktlarda bulunup, bir yandan birleş
meleri, paktların temel felsefesiyle çelişecektir. 

tki Almanya'nın birleşmesi, tabiî ki, iki Almanya'nın serbest iradesiyle olacaktır. Ancak, 
önemli olan, Amerika Birleşik Devletlerini, Sovyetler Birliğini, diğer Batılı ülkeleri ve bu ara
da Türkiye'yi de yakinen ilgilendiren husus, iki Almanya birleştikten sonra ne olacaktır?.. 

Muhterem milletvekilleri, kanaatimce, iki Almanya birleştikten sonra şu üç durumdan bi
ri ortaya çıkabilir : NATO ve Avrupa Topluluğu içinde bir Birleşik Almanya; NATO ve Varşova 
Paktına bağlı olmayan, tamamen tarafsız bir Almanya; Varşova Paktı içinde bir Birleşik 
Almanya. 

Bunlardan birincisi, yani NATO ve Avrupa Topluluğu içinde bir Birleşik Almanya Doğu
ya göre; üçüncüsü, yani Varşova Paktı içinde bir Birleşik Almanya ise, Batıya göre kabulü müm
kün olmayan bir şekildir. Bunlardan ikinciyi, yani NATO ve Varşova Paktına bağlı olmayan, 
tarafsız bir Birleşik Almanya'yı ise, ne Doğu, ne Batı ister. 

Bu gerçekler karşısında büyük pazarlıkların döneceği ve Avrupa kuvvet indirimi müzake
relerinin ardından, Batıyla Doğu arasında halli gereken en büyük sorunun, bu iki Almanya'
nın birleşmesi konusu olacağı endişesini taşıyorum. Bu takdirde bazı pazarlıklar yapılacaktır; 
ama korkarım ki, o safhada yapılacak pazarlıklar, sadece Almanya'nın üzerinde değil, Almanya 
ile beraber, gerek Batı, gerek Doğu alemindeki diğer bazı ülkeler üzerinde de aynı şekilde ola
bilecektir. Türkiye de bunlara namzet bir ülke olabilir endişesini taşıyor ve ilgilileri, bu konu
da, bugünden uyarmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu anlattığım gerçekler karşısında Türkiye ne yapmalıdır? Biz, 
nasıl bir tavır içinde olmalıyız? Bazı Doğu Avrupa ülkelerinin, demokratikleşme sürecini hızla ta-
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marnlayarak Avrupa Topluluğuna katılmak için sıraya gireceği, bütünleşmede, eskisine oranla, 
birtakım pratik zorlukların ortaya çıkacağı ve Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna giriş sürecinin 
daha uzayabileceği, dün yayınlanan bir raporla da tevsik edilmiş ve bu yöndeki gelişmelere ya
pılan değerlendirmeler doğruluk kazanmıştır. 

Avrupa'daki hem Doğu, hem de Batıda yeniden yapılanma karşısında, Türkiye açısından 
Avrupa Topluluğuna giriş, artık kaçınılmaz koşul olmuştur. Bu sadece kültürel, sadece ekono
mik, sadece sosyal açılardan değil, güvenlik açısından da önemli bir- konu olarak önümüze 
gelmiştir. 

Kanaatim odur ki, ülkemizde refah düzeyinin yükselmesinin, ülke savunmasının gücünü 
artıracak en önemli unsur olduğunu asla unutmamalıyız. Dolayısıyla, güvenlik ve refah den
gesinin korunarak, bu denge, ülke çıkarlarına en uygun şekilde ve süratle, yeniden ele alınmalı, 
yeniden kurulmalıdır. 

Konvansiyonel kuvvet müzakereleri ve bunun sonucunda yapılacak indirimler, savunma 
harcamalarının ve asker sayısının azaltılması konularını, Batı âleminde, öncelikle gündeme ge
tirmiştir. Türkiye'de de bu konu, tüm kamuoyunun katılımına olanak verecek bir değerlendir
meye derhal alınmalıdır. 

Tabiî, Türkiye'nin konvansiyonel kuvvet müzakerelerine dahil ülkelerden farklı bir coğra
fî konumu vardır. Türkiye'nin, Güneyde müzakerelere dahil olmayan ve birtakım kaynamalar 
içerisinde olan Ortadoğu ülkeleriyle hemhudut olduğu ve komşu olduğu göz ardı edilmeden 
bu irdelemeler yapılmalıdır. 

Türkiye, global ve sadece ittifak gereksinmelerine cevap verecek savunma harcamaların
dan ve buna yönelik yatırımlardan derhal vazgeçmelidir. Onun yerine, kendi öz çıkarları ve 
ihtiyaçlarına cevap verecek savunma öncelikleri tespit etmelidir. 

Tehdidi yeniden değerlendirmelidir. Stratejik hedeflerini, süratle ve bölgesel tehdide göre 
yeniden belirlemelidir. 

Türkiye, NATO'nun içinde kalmaya devam etmekle beraber, yükümlülüklerini azaltacak 
bir strateji içerisine girmeli; buna karşı Batı Avrupa Birliğine mutlaka girmeye çalışacak poli
tik girişimlerini yoğunlaştırmalıdır. 

Tüm özgürlük ve insan hakları kısıtlamaları ile ilgili antidemokratik uygulamaların du
rulması işlemleri derhal hayata geçirilmelidir. 

Silahlı Kuvvetlerde, gerek personel, gerek silah, araç, gereç ve teçhizat indirimleri konu
sunda, Hükümetin ve Parlamentonun acilen karar alarak, uygulamayı başlatması için ilgililer 
nezdinde her türlü hukukî değişim girişimlerine geçilmelidir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ikili anlaşmaların tümü yeniden gözden geçirilmeli ve bu 
konuda parlamento, bizde de son karar organı haline getirilmelidir. Bu konuda vermiş olduğu
muz bir kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonundan beklediğini 
de Hükümete hatırlatmak istiyorum. 

Savunma gereksinmeleriyle, harcamaları konularında kamuoyu bilinçlendirilmen, bu so
runların tartışılması başlatılmalı, televizyonda açık oturum, seminer, konferans gibi etkinlik
lerle Türk toplumu aydınlatılmalı ve bu konuda son kararın, Türk toplumunun da katılımıyla 
alınması sağlanmalıdır. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına benden önce konuşan arkadaşımın söylediği 
bir cümleyi, sadece cümle olarak yineleyerek geçeceğim. Genelkurmay Başkanlığı, mutlaka ve 
mutlaka Millî Savunma Bakanlığına derhal bağlanmalı, bu konudaki hukukî düzenlemelerin 
gerçekleşmesi için Hükümet bir gün dahi gecikmemdidir. 

Doğu ve Güneydoğudaki olayların üstesinden gdebihnek için, bölge halkına sadece gü
venlik değil, onunla beraber sağlık, eğitim, yol, su, is, gelir dağılımından adaletli pay da bera
ber götürülecek politika uygulanmalıdır. Gayri nizamî harbin gereklerine uygun fizikî, psiko
lojik güce erişmiş, uygun araç gereçle donanmış, bölgesel törderi bilen ve uygulayan, o bölge 
insanlarının sorunlarına eğilecek şekilde eğitilmiş özd birliklerle terörün üzerine gidilmelidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sözlerime, konuşmamın içinde birçok kere belirttiğim bur ko
nuyu vurgulayarak son vermek istiyorum. 

Ülkenin bağımsızlığı, geleceği, bekası gibi konular, çok önemlidir. Bunların sağlanması 
ve korunması için gerekli fedekftrkktan kaçınmamalıdır. Ancak, bir ülke ve ülkedeki devlet ve 
silahlı kuvvetler de dahil, tüm güvenlik birimleri, o ülkede yaşayan insanların huzur, mutlu
luk, refah ve özgürlükleri için vardır. Asıl unsur, insan ve gaye, onun mutluluğu, refahı özgür
lüğüdür. Güvenlik için, insan mutluluğu, huzuru ve refahı bir bedel değildir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Daha özgür ve mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye, kalıa bir barışa kavuşmuş, silah ye
rine sevginin yeşerdiği bir dünya özlemi ve umudu île, Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

Anavatan Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Recep Ergun, buyurun. (ANAP 
şualarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; MüIt Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmama başlarken, bilhassa baştan 
bir noktayı huzurlarınıza getirmekte yarar görüyorum. Her cümle kendi kendine doğrudur; 
ama, yanyana gddiği zaman, bunların ortak noktalarının bulunması zarureti vardır. Cümleme 
şöyle başlamak istiyorum : Devletlerin millî savunma fonksâyonlan, devletlerin millî bekala-
rtyla eşdeğerlidir. Hatta, bir cümle daha eklemek istiyorum : Devletlerin varlığında, güvenlik, 
bir unsurdur; ama, güvensizlik de hiçliktir. Tabiî her bir cümle ayrı ayn doğrudur. Bu demek 
değildir ki, o toplumun insanları, aç susuz kalsınlar, refahlarından feda etsinler ve sırf güven
lik için yaşasınlar, sadece güvenliği düşünsünler ve bir kuru ekmekle iktifa etsinler. Bu, asla 
bu demek değildir. Bütün mesde bunun orta noktasını bulmaktır. 

Müsaade buyurursanız, evvela bu konuyu tavandan de almak istiyorum : Millî savunma 
deyince tehdit diye bir şey daha vardır. Tehdit var ki, öyleyse millî savunma sözü ve ihtiyata 
doğuyor. Tehdit, güvenlikle eşdeğerlidir. Evvela tehdidin teşhisinin iyice yapılması lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeri gelmişken hemen söyleyeyim; tehdidin şeklini, vü
satini değerlendirme yetkisi ve vazifesi Yüce Meclisindir. Her önüne gelen, şöyle bir tehdit var
da- diye, tıpkı Arsimet'in "Bir şey buldum'* dediği gibi, ortaya bir şey çıkaramaz. Karar yeri 
burasıdır. Türkiye'nin miUT gücünü kullanan yer bu Yüce Meclis olduğuna göre, bu güce müte
veccih tehdit hakkında da karan bu Yüce Meclis verecektir. Bu Meclis adına hiç kimsenin bir 
iddiada bulunmaya hakkı, dbetteki ki, yoktur. 
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Türk kamuoyunda, şöyle böyle kırk yıldır, * tehdit" denince bir kuzey tehdidi dile gelmiş
tir ve hep ona hazır oPa gelmiştir. Bugünlerde, bu kuzey tehdidi şekil değiştirmektedir. Doğu 
Blokunda büyük gelişmeler olmaktadır; dünyanın politik, ekonomik ve sosyal dengelerine ye
ni şekiller vereceği ümidini beraberinde getirmektir. Bu konuda sanırım dünya dengesini -dünya 
haritasını demeyeyim harita kelimesi yanlış olur* ve bütün dünya da insanlar arasındaki müna
sebetleri yeniden etkileyecek bir boyutta ve ümitte bir gelişmedir. Haliyle, bütün ülkeleri ve 
başta, pek tabiî, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve bütün ülke hükümetlerinin, bu geliş
melere hazırlıklı olmalarında büyük ihtiyaç ve zaruret vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: Eğer müsamaha buyurursanız, bu gelişmelerin niçin 
önemli olduğu konusuna da birkaç kelimeyle değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, harp, toplumsal 
bir olaydır; ama, muhakkak İd, insanî bir olay değildir.. İnsanlar birbirlerini isteyerek öldür
mezler. Buna rağmen, insanlık tarihinin yarıdan çoğu, harplerle geçmiştir. 

Devletlere göre politika, millî menfaatlan dde etmek ve muhafaza etmek için yapılır. Po
litikanın ulaşamadığı yerde -insanlara olduğu gibi- toplumlara zor kullanma hakkı doğar. Do
layısıyla gayri insanî olmasına rağmen harp, devletler hukukunda böylece bir meşruiyet kaza
nır. Bu bir tercihin bir yönüdür; bunu, anayasa hukukunu konuşanlar, devletler hukukunu ko
nuşanlar kürsülerde rahatça dile getirebilirler; ama, biz bir politikacı olarak, işin öbür cephesi
ni, meselenin hasır altındaki yönünü görmeye ihtiyaç duyarız ve bunda isabet görürüz. 

Harp olayında bir mütecaviz taraf vardır, bir de müdafi (savunan) taraf vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şöyle gözlerinizi yumun, insanlık tarihindeki harpleri 
göz önüne getirin... Harbi açan taraf, daima dikta rejimleri olmuştur, totaliter rejimler olmuş
tur. Eğer, beşer tarihinde böyle dikta toplumlar, otoriter yahut totaliter devletler olmasaydı, 
belki harp olmayabilirdi, milyonlarca insan da ölmeyebHirdi ve dünya haritası ikide bir şekil 
değiştirmeyebilirdi; insanlar birbirlerini daha çok sevebilir, anlayabilirdi. 

Tabiî, dikta taraf, bir hak talebinde bulunup da, başka bir tarafa tecavüz edince, tecavüze 
uğrayan taraf da, bilmecburiye, nefsi müdafaa olarak, harbi kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Şöyle bir gözünüzün önüne getirin... Bir (fitler hareketi olmasaydı, münasebetsiz, denge
siz bir adam böyle bir hareketi başlatmasaydı, belki İkinci Dünya Harbi olmazdı ve bunca ıstı
raplar yaşanmazdı. 

Dikta rejimlerde durum böyleyken, demokrasilerde durum nedir, meselesine gelince: De
mokrasilerde, harp gibi çok önemli bir konunun, bir iki yöneticiye bırakılması söz konusu de
ğildir. Harp kararınt millet ve millet adına bu yüce meclisler vermektedir. İşte, onun için, de
mokrasiler, tarihleri boyunca, kolay kolay mütecaviz olmamışlardır. 

Şimdi, "Bunları niye anlatıyor?*' diyeceksiniz. Kuzey tehdidi aralıyor konusuna gelmek 
istiyorum, müsaade ederseniz. Kuzey tehdidi hakikaten azalıyor; birkaç kelimeyle bunun se
beplerine gelirim; ama, azalma durumu doğrudur. 

İkinci Dünya Harbinden sonra bugüne kadar geliştirilen öyle tahripkâr silahlar var ki, 
öylesine kahredici silahlar var ki, bu silahlarla başlayacak bir harpten, akh başında her dünya 
vatandaşı, her insan, hakikaten, "Bunun sonu ne olacak?" diye üzüntü, endişe duymuştur. 
"Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, ya bir dikta ülke, dikta ülkeler grubu harbi başlatırsa ya 
bir delinin dine bu silahlar geçerse ya yanlış hesap yapan bir münasebetsizin eline bu silahlar 
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geçerse ve bu harp başlarsa -bütün iyi niyetlere rağmen- bu dünya ne olur?" diye çok düşün
müşlerdir, çok endişe duymuşlardır. 

Çok uzağa gitmeye lüzum yok... Bir nükleer sızıntının yaptığı, kabili kıyas olmayan bir 
psikolojik etkisi var ki, önüne gelen "Burada radyasyon vardır" diye, çayını, çimenini, sebze
sini, meyvesini denize dökmüştür; tabiî, sahiden radyasyon varsa, denizi de kirletmiştir. Yani, 
psikolojik etkisi, hakikî etkisinden kat be kat yüksek olan bir nükleer harpte, insanların ne 
hale geleceğini, aklı başında olan kimseler, düşünmek bile istememişlerdir. 

Şimdi bu durum değişmektedir. Elinde bu muazzam silahları ve güçleri toplayan Doğu 
Blokunda, bir intibaha geliş vardır. Bu intibaha geliş sebebiyle, eğer hakikî demokrasiye, ço
ğulcu demokrasiye hakikaten dönerlerse, artık orada herhangi bir yöneticinin, o muazzam kit
leyi, istediği anda, elinde bir sopa gibi, savaş açacak şekilde kullarıma ihtimali çok azalacaktır. 
tşte o zaman, "Niye bu kadar masraf?" sözü haklılık kazanmaktadır. 

Eğer, o ülkeler, ülkeyi yönetenler, kendi toplumlarına ülkenin millî menfaatlannı anlatır
larken, yönetimlerini açıklık içerisinde yaparlarsa, tehdidi çok güzel anlatırlarsa -varsa- ve ted
birleri çok güzel ve herkesin gözü önünde alırlarsa, onların gözü önünde oluşturur ve onlara 
öylesine kabul ettirebilirlerse, o zaman, hakikaten bir harbi gerektiren durum varsa harp çıkar; 
yoksa, durup dururken harp ihtimali ortada olmaz ve harp vuku bulmaz. Bu rahatlıktan, bü
tün dünya payını almaktadır; elbette biz de payımızı alıyoruz. 

Demokrasilerde -bir daha, altını çizerek söyleyeyim- onun için faziletli bir rejimdir, de
mokrasilerde, ikide bir "tehdit, tehdit" diye ortaya atılan sözler, halkın gözü önünde ve halkın 
gönlünde yerleşerek şeklini alır ve sonuçlanır. Böyle olduğuna göre, bunun dışında, dikta re
jimlerde olduğu gibi, yöneticinin, bazen içerideki durumu kurtarmak düşüncesiyle, halkın, dış 
tehlikelere dikkatini çekip, yeni heyecanlar peşinde koşturulup harbe sürüklenmesi ihtimali de
mokrasilerde yoktur. Onun için, Türk Milleti, demokrasiyi canından aziz bilmekte ve bunu 
hep desteklemektedir. 

Bu değişikliğe ait kısma hemen birkaç kelime eklemek istiyorum. Evvela, değişiklik 
-hakikaten, ana sebebine döndüğümüzde- ekonomiktir. Bunun tefsiri çok yapılmıştır. Bizim, 
günlük hayatımızda çok meşgul olduğumuz başka konular olduğundan, sanırım biraz da -Türk 
toplumu için söylüyorum- ihmalimiz olmuştur. Aslında, bu olay, hemen iki günde Gorbaçov'-
la başlamamıştır, on onbeş sene evvelinden başlamıştır. Çünkü, ekonomik hayatın bir merkez
den yönetimi, ekonomiyle çelişkilidir ve insan haysiyetiyle çelişkilidir. Bunu yetmiş sene dene
mişlerdir ve bunun iflas ettiğini görmüşlerdir. Yetmiş sene sonra -artık gün ışığına çıktığı için 
söylüyorum- komünizmin, o genç çocukları kandıran cilası, yüzünden dökülmüş, alUndaki çirkin 
tablo meydana çıkmıştır. Komünizmin, insan haysiyetine, insan tabiatına ve ekonominin haya
tiyetine olan barajı ve zıddiyeti meydana çıkmıştır. 

Pek çok Sovyetolog, bunu, otuz kırk senedir zaten yazar. En son, bu "perestroika" 
"glasnost" kelimeleri dünya literatürüne girdiğinde ve herkesin az çok bu konulara ilgi duy
maya başladığı dönemde, bu konudaki otoriteler, bunu kesinlikle duyurmuşlardır : "Bu iş cid
didir. Bu, bir Rus ruleti değildir. Bu, bir oyun değildir. Bu, mesela, bazılarının dediği gibi, 
NATO'yu zayıflatmak için betahsis yapılan bir hareket değildir. Hey, aklınızı başınıza alın; bu 
iş bambaşka bir iştir. Çaresizdir, orası bunu yapacaktır. Gorbaçov olmasa da başka birisi ya
pacaktır; çünkü, tarihî süreç ve bunun silindiri böyle gelmektedir" demişlerdir. 
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Şimdi, ekonominin böylesine iflas etmesi... Tabiî, oraya giden arkadaşlar da iflası görü
yorlar; insanların tüketeceği şeyler yok; millet kuyrukta bekliyor. Buna karşılık, insanların tü
ketmeyeceği şeyler depolarda çürüyor. Bu kadar çarpık bir rejim, bu kadar çarpık bir şey. Çün
kü, bütün mesele, üretim ekonomisine dayandırılmış, o da eski püskü makinelerle ve yenilen
meyen teknolojiyle; ama tüketim meyli hiç hesaba katılmamış. Sistemin esası bu. 

Bunu baştan Yugoslavya da yaptı, komünformdan ayrıldığı halde, "Deneyeceğim" dedi, 
müstakil bir komünizm kurdu; ama sistemin kendisi yanlış olduğu için, aynı hatayı yaptı. Sis
tem yanlış... 

Doğu namına bir talihsizlik diyelim; bu yanlışlığın üstüne bir dert daha indi. Şimdi, eğer 
hatıralarınızı uyandırırsam beni bağışlayın, Troçki ile Stalin arasındaki kavganın, ihtilafın esa
sı budur : Biz, komünizmi Rusya'da kurduk; ama dünya bizi kabul etmez. Şu karambolde, 
bir dünya harbi sonrası, herkesin değer ölçüleri karman çorman, sokaklarda orduların terhis 
olmuş askerleri ve çocukları aç bîilaç dolaşıyor... Bütün dünyada zincirleme komünizm ihtilali 
yapalım, diye tartışılmıştır; ama buna karşı Stalin, " Yoo, evvela biz bunu burada hazmedelim, 
kuvvetlenelim; ondan sonra dünyaya yöneliriz" demiştir. Yani o zaman öyle düşünmüşlerdir. 
İkinci Dünya Harbinden sonra da bomboş Avrupa'da çizme ve tank gücüyle bunu zorlamak 
istemişlerdir. 

Şimdi sözü şu noktaya getirmek istiyorum : Yani onlar komünizmi evvela kendi içlerinde 
hazmetmek istemişlerdir; bunu kendi ülkelerine, kendi insanlarına benimsetmek istemişlerdir. 
Düşünün ki, 70 sene, az bir zaman da değildir, aradan iki nesil geçmiştir, ortada üçüncü nesil 
vardır, tşte, bu ülkede dahi, bugün bu işin yanlışlığı -hem de en yetkili ağızlardan- bizzat bunu 
uygulayanlar tarafından ilan edilmekte ve "Evet, bu iş yanlış" denmektedir. 

Sayın üyeler, bu mesele nereden kaynaklanmıştır, bir de ona bakalım. Malum olduğu üze
re, ülkeler arası güç denemesinde, silahlı kuvvetler aslî unsurdur; silahlı kuvvetlerde de, silah
lar esastır. Yine malum olduğu üzere, karşı tarafa caydırmayı yapmak ve siyasî telkinleri kabul 
ettirmek için, kuvvetli gözükmek lazımdır, tşte silah ve silahlanma yarışı da buradan ortaya 
çıkmıştır. Silahlanma yarışının da iki unsuru vardır : Taurruz silahları ve savunma silahları. 
Taarruz silahları yapılınca, karşısında, savunma silahları yapılmıştır.. Bu yarış bütün dünyada 
hep böyle devam etmiştir. Bazen taarruz silahları galebe çalmış, bunun durumunu görünce, 
ona karşı savunma silahlarında yeni araştırmalar yapılmış ve bu yarış 1980 senesi Reagan dö
nemine kadar gelmiştir. Reagan döneminde Amerikan teknolojisi yeni bir stratejik savunma 
sistemini ortaya atmıştır. Bu, bizim tabirimizle bu "Yıldızlar Savaşı" ya da "Düğme harbi" 
adını almıştır. Tabiî, bu sistem evvela hayal sanılmıştır. Sovyet Bloku, "Bunu da yaparım, bu
na karşı da bir tedbir alırım" veyahut da "Bunu da yenen, bunu da delen yeni silahlar yaparım" 
diye düşünmüştür; ama tıpkı Jules Verne'nin romanlarındaki gibi "düğme harbi" diye bir şey 
tahayyül edilmeyeceği için, bu olmaz sanılmıştır. Daha sonra Rusya, Amerikan teknolojisinin 
bu silahı ve bu sistemi gerçekleştirmiş, olduğunu görmüştür. Amerika, bu silahın denemelerini 
yapmış, Rusya'nın elektronik istihbaratı da bu denemeleri yakalamış, gözüyle görmüştür. O 
sırada, Doğu blokunda, zaten, ekonomi iflas halinde... Bir de, ulaşamayacağı bir yarışma da 
buna eklenince, eşittir "perestroika" ve "glastnost..." tşte, olay buradan çıkmıştır. Bundan 
dönüşe imkân yoktur. Hakikaten böyle bir yarışma da manasız olurdu. Bu, insanlık için ma
nasız olurdu, yapılan masraflara yazıktı. İşin, böyle bir hayırlı neticeye gelmesinde hepimizin 
ve bütün dünya insanlarının sevinci vardır. 
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Sayın Başkan, çok muhterem milletvekilleri; bu tehdidin azalması, acaba, iyimserliğimizi 
hangi ölçüye kadar getirebilir? Asıl incelenmesi gereken ve hükümetlerin düşünmesi gereken 
de, budur. Şimdi bakınız, "'Kabuk değiştirme'* tabiri kullanılıyor. Kabuk değiştirme tabiri doğ
rudur, aslında dünya değişiyor. 

Ortada birkaç problem var. Bu problemi bizatihi çözmeye yetkili olan kişiler dahi proble
mi nasıl çözeceklerinin yolunu bulmuş değildir. Birinci mesele şudur: Doğu Avrupa'daki ülke
ler Rusya'da bu hareketleri görünce, başta, on senedir Valessa'nın önderliğindeki Dayanışma 
Sendikasının teşebbüsleriyle Polonya olmak üzere, anayasalarından, "komünist partinin tek 
parti ve ülkenin tek hâkimi oluşu" maddesini çıkarmışlardır; Polonya, Çekoslovakya, bunu 
çıkarmıştır; Macaristan isim değiştirmiştir; Doğu Almanya ise, şimdi yeni parti kurulmasıyla 
falan uğraşıyor, henüz anayasasını değiştirmemiştir. Sistemin bozukluğu, aslında, görüldüğü 
gibi, ekonomik çıkmazdan geliyordu. Ekonomik çıkmazın düzelmesi konusunda Sayın Gor-
baçov "Biz bunu daha evvelden çok denedik, hep ekonomik tedbirler ve reformlarla uğraştık, 
hata ettik; siyasî reformu da beraber yapacağız" demiştir. Zaten sıkıntı burada. Siyasî reformu 
yapmak için, hakikî demokrasiye geçmeniz lazım. Ekonomik reformu, ancak hakikî demok
rasiye geçerseniz yaparsınız; çünkü, tek merkezden yönetilen güdümlü ekonomi mümkün ol
mamaktadır ve demokrasi kurulamamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ülkede bütün kaynakların devlette olduğunu düşü
nünüz... "Devlet" dediğiniz zaman da, haliyle, devletin, bir partinin üst düzeyindeki insanlar 
olduğunu kabul ediniz. Bu insanlar bu kaynakları vatandaşa dağıtacaktır, tevzi edecektir, yani 
rızk dağıtacaktır, sonra dönüp onlardan oy isteyecektir. Burada demokrasi olabilir mi? De
mokraside vatandaş, seçtiği kişiyi denetleyecektir, meclisi denetleyecektir, meclis de bakanını, 
hükümeti denetleyecektir, hükümet de devleti denetleyecektir. Durum tersine; çünkü, eğer bir 
ülkenin seçmenleri, denetleyeceği kimseden ricacı durumda olursa, o ülkede demokrasiden ciddi 
olarak bahsetmek mümkün müdür? O zaman, bütün kaynakların devlet elinde olması fikri, 
demokrasiyle terstir; burada bir çelişki vardır. Elbette bu çelişkiyi bütün insanlar sağduyusuy
la görmektedir. 

İşte böyle olunca, şimdi glastnostu harekete geçirmesi lazım; ama gelin görün ki, şimdilik 
Rusya'da glastnosta daha müsaade yok. Yâni, glastnostun, diğer Doğu Avrupa ülkelerinde ol
duğu gibi, komünist partisinin tek parti ve ülkenin tek hâkimi ve hadimi olan maddesini Rusya 
kaldıramıyor. Onların tabiriyle, bir iki çatlak ses çıktı, hemen susturdular; çünkü, insanlar he
yecana müstaittir, hemen arkadan, heyecanla, iş, milliyetçiliğe doğru kaydı. Buyurun... Ara
dan 70 sene geçmiş, "Milliyetçilik diye bir şey yok" diye bar bar bağırmışlardı, hemen arka
dan milliyetçilik başladı ve bu tehlikeyi, bu heyulayı görünce Sovyet liderleri, bir oraya, bir 
oraya koşarak durumu bastırmaya çalışıyorlar. İşte, buna karşılık, Doğu Almanya en son ol
mak üzere, Polonya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da insan sağduyusu, biraz da heyecanını 
fazla katarak, çok atak hareketler içindedirler. 

Şimdi, eğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Rusya'da komünist partisinin yegâne 
hâkim oluşu maddesi kaldırılmazsa ve hakikî çoğulcu demokrasiye geçme hareketi, glastnost 
içinde vuku bulmazsa, şu anda bu konuda mesafe alan Doğu Avrupa ülkeleri, hâlâ ister iste
mez, o ülkeye bağlı olduğuna göre, durum ne olacaktır? Yani, problemin derdi, başı buradan 
gelir. Hepsi Rusya'ya tabi, Rusya'da asıl gelişme vuku bulmadıkça, Doğu Avrupa'daki geliş
meleri alkışlayarak, sevinçle takip ediyor olmamıza rağmen, birdenbire bir faciaya yönetebilir, 
dönebilir. Bu endişemiz vardır. 
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Bunun dışında ikinci mühim nokta: "Nasıl bir Avrupa kurulacaktır?'* meselesi var. Dü
şünün ki, bir sistem içerisinde, bir başka ülke, kaynaklar başka türlü kullanılıyor, idarî meka
nizma başka türlü kurulmuş, kadrolarda o kafada insanlar var, bu tarafta başka türlüsü var. 
Bunlar nasıl birleşecektir? Hemen götürüp kredi vermekle olacak iş inidir? Tehlikelidir. Siyasî 
destekle olacak iş midir? Tehlikelidir. Hemen karar veriyorlar!.. O zaman nasıl olacaktır bu 
iş? O zaman, bu tarafın özel teşebbüsü, gidip o tarafta, onlarda yatırımlara katılacak mıdır? 
Teşvik ediyorlar. Böyle çareler aranıyor; ama, düşünün ki, şimdi şu yüce salonun lambalarım 
dakikasında söndürmek, dakikasında yakmak kadar kısa bir şey değildir, çok uzun süredir. 
İnsanlar bu süreye tahammül edebilecekler mi? Bu da ayrıca tezekküre değer bir husustur. 

Tabiî en mühimi -affedersiniz- alışılan şeylerin terki zordur. İnsanlar alışmışlardır. Neye 
alışmışlardır? Bugün Doğu Almanya dahil -Doğu Almanya'daki en münevver kişiler İd, bili
yorsunuz, hep geldiler, Batı Almanya'ya sığındılar- şu andaki rakam 1 milyonu geçti. Bizim 
basına göre 300 bin; ama, 1 milyonu geçti. Yüce Meclisimizin yahut Başkanlığımızın müsaa
desiyle orada biraz dolaştık, geldik; bizim en son tespitlerimize göre 1 milyonu geçti. Şimdi, 
buradaki insanlar neye alışmışlardır? Çalışsa da çalışmasa da, üretse de üretmese de, verimli 
olsa da olmasa da, kabiliyetli olsa da olmasa da, iyi niyetli olsa da olmasa da, yaratacı olsa 
da olmasa da, nasıl olsa bir maaş alıyor, nasıl olsa üç beş kuruş alıyor, hayatım devam ettirebi
liyor. Şimdi düşününüz, bu tip insanları alacaksınız, alıştıracaksınız ve tutacaksınız liberal eko
nominin o dinamik çarkına getireceksiniz ve ancak becerikli otursa, iyi çalışırsa, iyi üretirse, 
daha iyi yaparsa çok kazanacak, eğer bunları yapmazsa, az alacak diyeceksiniz. 

Gorbaçov bu noktaya işaret basmıştır ve "önümüzdeki yıllarda bu hareket yürürse, Rus
ya'da 20 milyon işsiz meydana gelecek" demiştir. Şimdi bu insanlar, bu yeni sistemde acaba 
yeniden nasıl mutlu ve nasıl mutmain olacaktır, yeni sistem içerisinde nasıl tatmin görecektir? 
ister misiniz bunların tersi olsun? Arzu etmeyiz; ama bu tehlike de varit. Çin'deki hareket, 
bir gençlik hareketiydi, yukarıdan bastırdılar. Şimdi ister misiniz, bu ekonomik düzen bir tür
lü düzetmezse -ki, ekonomik düzen bir günde düzelmeyecek tabiî, belki yirmi yılda düzdecektir-
bu ekonomik refah seviyeleri düzelmezse, yapılan işten onlar da gına getirip, bu sefer koca kütle, 
"Evdeki bulgurdan olduk galiba" diyerek karşı devrimi bizatihi alttan yukarı yapmaya kalk
sınlar. Bu ihtimal de varittir. 

Bütün bu problemleri düşündüğümüz zaman, önümüzde öyle hemen, "Ne güzel, bütün 
insanlar intibaha geldi, hele bir dikta rejimler grubu intibaha geldi; insaniyet bu işi nihayet 
anladı. Hay Allah kahretsin -affedersiniz- bu silahlara ne lüzum vardı? Atınız bunları... Çıkın 
sokaklara, güle oynaya sevinelim; bunların bir gereği kalmadı" diyecek duruma ah bir gelebil-
sek... O durum daha ortada yok efendim. Bu duruma gelmeyi çok temenni ederiz, hem de 
yarın gelmeyi çok temenni ederiz; ama bu duruma geldiğimizi gözümüzle görüp, elimizle yok
lamamız mutlaka şart olacaktır; çünkü bütün mesele, ülkenin güvenliği meselesidir. Demin arz 
ettiğim gibi, güvenlik, bir unsurdur; ama güvensizlik, bir hiçliktir. 

Simdi, Almanya meselesi tabiî büyüyecek, büyük olaydır. Daha şimdiden Almanya aklını 
çok güzel kullanıyor, politikasını iyi yapıyor, "İki Almanya'nın birleşmesinden bahseden yok 
ki, iki Avrupa birleşecek" diyor ve doğrudur, akıladır, iki Avrupa birleşecektir; çünkü örfü, 
âdeti, teknolojisi, insanların huyu suyu, medenî anlayışlarıyla, her şeyleriyle zaten o iki Avru
pa birleşik bir Avrupa'ydı bir zamanlar. Şimdi Almanya'da bütün korku şu : Tıpkı batan bir 
gemiden denize atlayan yolcuların filikaya hücum edip, filikayı da batırması tehlikesinin 
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korkusu. Almanya'nın korkusu bu ve bu korkusunda hakkı vardır. Batan bir gemiden millet 
atlıyor, her gün 40-50 bin kişi filikaya dolup duruyor, filika batar diye endişe ediyorlar. Gerçi, 
tabiî bu tabirle hemen "batar" diye bir iddiaya giremeyiz; ama eğer düşünmek gerekirse, baş
ka bir mesele daha var efendim. Şimdi, Amerika acaba infıradçı politikaya döner mi? Bir de 
o mesele var; çünkü, biraz sonra okuyacağım, savunma masraflarına kendi bütçesinden en bü
yük parayı ayıran Amerika'dır. Orada da halk bizar, orada da kamuoyları, "Ne oluyor bu mas
raflar? Bırakınız artık" diye bar bar bağırıyor ve doğrudur da. Şimdi bu iş de düzeliyor. Bir 
de, eğer Amerika yıldızlar savaşı projesinde kendisine gerekil şemsiyeyi de kurmuşsa, "Eh, Rusya 
tekrar dirilse bile, bana bir tecavüz yapamaz, ben kendimi koruyorum" diye, Wilson'un ta 
1920'lerde koyduğu infiradçı bir politikaya dönüverirse diye, Avrupa'nın endişesi vardır. Yani, 
bakın, burada ikilem var : Hem, "Silahlı kuvvetler azalsın, hatta Amerika gitsin" iddiası var, 
hem de "Ya tamamen gider de, infıradçı hale gelir de, kendi kabuğuna çekilir de, bizi diğer 
tehlikelerle başbaşa bırakırsa biz ne oluruz? Çünkü, biz o sayede savunma masraflarımızı az 
yapıyorduk" fikri var ve bu düşünceyle bir problem de bu. Yani, çözülecek problem bir değil, 
epeyce var. Kaldı ki, daha şimdiden Alman fraksiyon başkanının beyanatı var, diyor ki: "Biz 
Avrupa Topluluğunu Portekiz'den Polonya'ya yeniden kuracağız." Galiba bu söz ağırlık basa
cak ileride. Ben de öyle tahmin ediyorum ve bunu da bilhassa arz etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, tabiî bu heyecanlı hava içerisinde Vandel Vicky'yi ha
tırlıyorum, "Tek bir dünya" diye yazmıştı. Temenni ediyorum tabiî ve Anavatan Grubu da en 
başta bunu temenni ediyor, Yüce Meclisiniz de bunu mutlaka temenni ediyor; hakikaten, tek 
bir dünya ne güzel olurdu... Ama, bütün şartları vuku bulursa tabiî, bütün tehditler ortadan 
kalkarsa tabiî... 

Müsaade buyurursanız, şimdi buna göre, "Eğer her şey iyi giderse, acaba ne olur?" suali
nin cevabını grup adına sunmak istiyorum. Bir kere, NATO hakikaten, askerî yüzünü, siyasî 
elbiseye doğru çevirecektir. Bu doğrudur ve buna hazırlıklı olmak lazım. O siyasî örgüt hali 
içerisinde yine de caydırma tedbirleri ve caydırma güçleri nasıl vuku bulacak? Bunu, herhalde 
politika hazırlayacaktır, yapacaktır; ama buradan başka bir şey daha olacak. Bakın, 'her şey 
iyi giderse, diyorum; yani glastnost iyi giderse, hem de Rusya'da, diğerlerinde değil. Şu anda 
Polonya'daki, Çekoslovakya'daki, Macaristan'daki, Doğu Almanya'daki olaylar bizi kandır-
mamalıdır, o bir görüntüdür; esas mihrak Sovyet Rusya'dır. Orada eğer olmazsa, gerçi bu tabi
ri kullanmak zorundayım, diş macunu tüpüne basılmış ve diş macunu çıkmıştır, geri ittir ile
mez; ama, başka şeyler alabilir, başka büyük dertler ortaya çıkabilir. Biz şimdi, hep, iyi oldu
ğuna göre konuşuyoruz, hepsi iyi gittiğine göre konuşuyoruz. Eğer her şeyi iyi giderse, o za
man süper güçlerin tehdidi ve kontrolü azalacağı için, bölgesel harpler çoğalabilecektir. Yani 
bölgesel harbe teşebbüs edenler, benim yüzümden büyük devletler harbe tutuşabilir, öyle ise 
dikkatli olayım diye bir düşüncenin altında iken, bundan kendisini azat edecek, serazat saya
caktır; böylece de, belgesel harp ihtimalleri artacaktır. 

Türkiye'ye gelince : Bölgesel harp olaylarında en çok sözü geçecek bir coğrafî konumda 
olduğu için, etrafındaki ülkelere göre, Türkiye'nin önemi bir kere daha artacaktır. Bu bakım
dan, dünya sulhu, dünya barışı bakımından önemimiz artacaktır ve gözler, Türkiye'yi istikrar 
ülkesi olarak tanıdığı için, Türkiye'ye biraz daha fazla bakacaktır ve siyasî platformlarda Tür
kiye'ye olan ricalar ve tevcihler daha da artacaktır. Bunun yanında, her şey iyi giderse diye 
konuştuğumuza göre arz ediyorum, o zaman 40-50 senedir ekonomisi altüst olmuş, çarpık bir 
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üretim içerisinde bulunan Doğu Avrupa'da; yani Rusya'da, ekonomik entegrasyonlar, ekono
mik istikametler, ticarî buluşma teşebbüsleri ve hevesleri artacaktır. Türkiye o teknolojiye epeyce 
yaklaşmış bir ülke olarak, bir; daha evvelki düşmanlıklara katılmamış ülke olarak, iki; bugü
nün teknolojisinde hepsinin muhtaç olduğu Ortadoğu petrollerindeki bölgeye, Ortadoğu ener
ji bölgesine, onlarla bir köprü durumunda olduğu için, üç, Türkiye'nin tabiî servetleri de, bu
güne kadar kullandıklarının on misli fazla olduğu için; yani onda birini ancak kullanmış ola
rak iddia ediyorum, böylesine zengin olduğu için, dört defa, Türkiye'nin değeri artacaktır. 

Türkiye'nin ve gururumuz Türkiye'nin bu hayırlı gidişte kendisine çok yeni ufuklar doğa
cağı düşüncesindeyiz ve Yüce Meclisimiz bunu mutlaka değerlendirecektir. Yalnız, hemen bir 
şeyi daha söyleyeyim : Bu arada, bizim GAP Projemiz de, ülkenin potansiyelini, başkalarının 
hırsını, başkalarının kıskançlığını, başka ülkelerin düşmanlığını üzerimize çok çektiği için, çok 
çekeceği için, böylesine çok güçlü bir Türkiye'nin olmasından, millî menfaatleri bakımından 
endişesi olan ülkeler olduğunu çok iyi biliyorsunuz; onlardan dolayı bizim siyasî irtibatlarımı
za ziyadesiyle tecavüzler söz konusu olacaktır; hatta coğrafî irtibatlarımıza tecavüzler söz ko
nusu olacaktır; bunun için, güvenlik meselemiz de biraz daha önem kazanabilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "Eğer her şey iyi gitmezse?" diye sorarsanız; yani bu
nun adı, "karşı devrim" olursa, o zaman 70 sene evvel, gelirken dünyayı epeyce çalkalayan 
ve dünyaya çok ıstırap veren bir rejim, 70 sene sonra çökerken de dünyaya aynı ıstırabı verecek
tir. Dünya bunu kolay kolay çözemeyecek; Doğu Almanya'da olaylar başlarsa müdahale ede
meyecek, Macaristan'da olaylar başlarsa müdahale edemeyecek; Rusya tekrar ters bir müda
hale yaparsa, Batı bir şey yapamayacak ve dünya, hakikaten, çözülmesi çok zor bir problemle 
karşı karşıya kalacaktır, tahayyülü dahi güç bir mesele olacaktır. 

Sayın Başkanım, şimdi bütün bu konuşmaların sonucunda demek isterim ki, hakikaten 
tasarruf yapabilmeliyiz. Elbette Yüce Meclis ve 55 milyonluk millet "istedikleri aynı şeye; bi
raz daha çok refah, biraz daha az silah" düşüncesine gelecektir. Yalnız, sözlerimin başında 
da arz ettiğim gibi, tehdidi kesinlikle ortaya koymamız lazım. Tehdidi ortaya koymadığımız 
zaman, ne kadar tasarruf yapacağımız meselesinin hesabını yapmaya imkân yoktur. 

Evvela, Türk Silahlı kuvvetleri, harbin talibi değildir; barışın hamisidir.Bu konuda kimse
nin şüphesi yoktur; yani, barışı korumak için vardır; dolayısıyla, tasurrufu en fazla Türk Si
lahlı Kuvvetleri ister. 

Şimdi ben size bazı rakamlarla örnekler vermek istiyorum, müsaade ederseniz : 
1981 yılı konsolide bütçesinde Millî Savunmaya ayrılan nispet yüzde 19, 1987'de yüzde 

18, 1983'te yüzde 17, 1984'te yüzde 18, 1985'te yüzde 17,2, 1986'da yüzde 18, 1987'de yüzde 
15, 1988'de yüzde 11,5, 1989*da yüzde 11,8 ve bu sene yüzde 12,4 olup, genel trendde, giderek 
bir azalma var. Tabiî, gayri safî millî hâsıla içindeki oranı da, yüzde 4'ten ta yüzde 2,5'Iere 
düşmüş durumdadır. 

Şimdi bakın, tehdidi değerlendirirken, başka ülkelerde niye bir kuvvet oluşuyor, niye güç 
var; bunu bilmemiz lazım. 

Amerika Birleşik Devletleri, savunma bütçesine, 1988'de 293 milyar dolar, Almanya 31 
milyar dolar, Yunanistan 3,4 milyar, Türkiye ise 2,8 milyar dolar ayırıyor. 

Elimdeki listeye göre, savunma bütçesinin gayri safî millî hâsılaya oranı bakımından yüz
de 6,37 ile Yunanistan en başta olup, bu oran 1985'te yüzde 7; 1986'da yüzde 6,2; 1987'de yüzde 
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6,3; 1988'de yüzde 6,37; 1989'da yüzde 6 dır. Türkiye ise, 1988 yılında yüzde 3'Ierdedir. 

Savunma bütçelerinin, millî bütçe ile mukayeselerine gelince : Yunanistan, 1988 yılında 
yüzde 40'la en başta gelmekte olup, Amerika yüzde 27, Türkiye -yardımlar dahil- yüzde 18 
ve Almanya yüzde 14'tür. 

Değişik bir iddiada bulunulduğu için, önemli olması balonundan, bilhassa personel gi
derlerine ait rakamlar vermek isterim : Savunma bütçesinin yüzde 60*ını personel giderlerine 
ayıran Portekiz en başta gelmektedir; ama Yunanistan'da bu oran yüzde 41, Almanya'da yüz
de 38, Türkiye'de ise -bu sene de aynı oranda- yüzde 31'dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi tehdidi tekrar dile getirmek istiyorum. Alman
ya'da cephede 1 kilometreye düşen tank miktarı 17.3, Türkiye'de 2.2S, Yunanistan'da ise 6.34'dür. 
Çünkü, "tehdit" denilince, mühim olan, güçtür. Adamın gücü varsa, niyeti ne olursa olsun, 
yarın değişebilir; mühim olan, kabiliyetidir. Madem niyeti harp değil, niye o kabiliyeti elinde 
tutuyor? öyleyse, ona bakmak zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hemen yeri gelmişken arz edeyim. Asla ve kat'a harp 
olmayacağına dair garanti veren bir müessese, bir sigorta şirketi, bir sigorta dairesi yahut bir 
sigorta makamı varsa, biç o rakamsal görüntülere bakmayarak, hakikaten, Yüce Meclisçe otu
rup, bütün savunma safhalarının kaldırılmasına karar verelim; varsayalım; ama bu garantiyi 
de bir yerden bulalım. Tabu, bu garanti kafalardır, muhakemelerdir. Kimse bu garantiyi vere
mez; ama "varsa" demek istiyorum. 

Zırhtı araç, (kariyer) bugün en meşhur silah, en popüler silah. Bunlarda Türkiye'de cep
hede 1 kilometreye düşen sayı 2 3 iken, Yunanistan'da 8,2, Almanya'da ise 17'dir. Top miktarı 
da öyle: Almanya'da cephede 1 kilometreye 8, Türkiye'de 2,31, Yunanistan'da 6,6 top düşüyor. 

Almanya'da orduların mekanik olmasına ait bir ölçüyü sunuyorum; çünkü bizim en bü
yük ihtiyaamız budur: Almanya'da bir zırhlı araca 21 kişi düşüyor; yani 21 kişi varsa bir de 
zırhlı araç var. Türkiye'de bu rakama bakarsak, 86 kişiye bir zırhlı araç düşüyor. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Asker sayısı ne? 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Asker sayısı az. 
RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — O da var efendim. 
Yunanistan'da 27 kişiye bir zırhlı araç düşüyor. 

Bir tanka düşen alan miktarına gelince: Almanya'da 11 kilometrekare, Türkiyede 80, Yu
nanistan'da 32 kilometrekare. 

Güney komşularımızla bir kıyaslama yapalım : Türkiye'deki 1 topa karşı, Irak'ta 4,2 top 
-tabiî, o cepheyi veriyorum misal olarak; çünkü kuvvet kaydırırsanız değişir, Trakya hariç de
mek istiyorum- İran'da 2,2 top ve Suriye'de 3,53 top var. Zırhlı araç ve tank rakamları da buna 
yakın bir seviyededir. Fazla uzatmak istemiyorum. Civanmızdaki bu potansiyelin varlığını Yü
ce Meclisimiz, tehdit olarak görmeyecek gibi bir yoruma gelirse; elbette savunma masrafları 
7 trilyondan 3 trilyona hatta 2 trilyona indirilebilir; ama, bu karan almak ve bu sorumluluğu 
kabullenmek kaydıyla. 

Şimdi tekrar bütçemize geliyorum : 1,3 trilyon indirilerek, 7,8 trilyon olmuştur. Bu raka
mın 3 trilyona yakın kısmı personel masraflarıdır; hesabî, kitabî; kanunlarla ödenmesi gere
ken personel ödemeleridir. 2,4 trilyonu ise cari hizmettir. "Cari hizmet" deyince, bu cari hiz
met kesilir diye düşünüyorum; ama... 
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BAŞKAN — Sayın Ergun, özür dilerim... 

Sayın Talat Zengin, arkadaşlarımız Başkanlığa işaret ediyorlar; Sayın hatip sohbetinize 
mani oluyorsa, müsait mahal var... 

Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Ergun. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Cart hizmetin esası, istihkaklardır; yakıt mas
raflarıdır, ayniyat masraflarıdır ve enfrastrüktür masraflarıdır; en mühimi de, eğitim masraf
larıdır. Diyelim ki, cari hizmetten akaryakıtı kestik, bifiyorsunuz, bir F-16 uçağının değeri SO 
milyar lira civarında. Bu kesinti sebebiyle eğitim eksik olduğu için pilot kaza yaptı... Bu bir 
misaldir. "Va bu silahı alacağız, ahnca, gereğini yapacağız ya da, "Hayır, biz tehdidi değerlen
dirdik, ona lüzum yok" diyeceğiz -Yüce Meclis bunu demeye yetkilidir- onu almayacağız, iş 
bitti; ama, hem atacağız, hem de "Sana yakıt vermeyeceğiz, eğitim yapma" diyemeyeceğiz; 
çünkü, yarın, o Meclisi sorumlu tutarız, millet sorumlu tutar. 

Keza, geriye kalan 214 modernizasyonu için söyleyeyim : Silahlı Kuvvetler, evvelden yapıl
mış 1990 projesinin hepsinden vazgeçmiş durumda ve sadece başlamış projeler devam edecek. 
Bunlar F-16, sünger, güdümlü mermi, denizaltı -Almanya'da yapılıyor-, tank, top... Bunların 
siparişleri verilmiş, taahhütleri yazılmış, imzalan atılmış; bunlar başlamış durumda. Stinger'e 
gittik veya Çankın'daki fabrikaya veya F-16'ya, "Biz size 10 tane sipariş vermiştik; ama, tasar
ruf yapıyoruz, S tane alacağız" dedik. Hani, 5 tane ahnca, masraf 5'e mi inecek sanıyoruz; 
o fabrika faturasını verecek, bütün senenin masrafım o S sayısına bindirerek yine aynı parayı 
alacak. Bunu, Komisyonda da arz ettim; genç bir teğmen iken başıma geldi. Bu da, fabrikayı 
devlet çahştınrsa, başımıza hangi dertler gelir, onun misalidir. Çelik baslıklar biraz bozulmuş
tu, boyanması için fabrikaya gönderdim. Oradan bir fatura geldi; bugünkü hesaba göre, 600-700 
milyon liralık, hatta milyarlık bir faturaydı. Şaşırdım; bu miktarda bir fatura nasıl oluyor; bu
nu kendim de boyardım dedim. Onlar da, "Bir ay yalnız bunu boyadık, başka işimiz yoktu, 
bütün masraftan buna bindirdik" dediler. İşte, miktarı beşe de indirsek, bire de indirsek, bu
nun hesabı yapılmıştır. Fabrikada maliyeti tespit eden kişi, "Fiyat; yine aynı fiyat; depoya koy
dum ama, ben bu masrafı yaptım" diyecek. 

Bu bakımdan, başlanmış olan projeleri durdurmak, kârlı mı, zararlı mı diye hakikaten 
çok düşünülecek bir konudur. Bugün PETLAS'ı niye kurtaramıyoruz; 300 milyar gitmiş, yeni
den ne yapacağız diye düşünüp duruyoruz? tşe başlamışsınız; ama hiçbir üretim yok, bekleyip 
duruyor. Sayın Hükümet ile aramızda bu konuda sürekli tartışıyoruz. 

Uzun vadede bir tasarruf tedbiri düşünülemez mi? \ani, Milli Savunma Bakanlığı bugün
den başlayıp, bazı şeyleri yapamaz mı? Elbette yapar. Yüce Meclisin müsaadesiyle -sizlerin 
desteğiyle- elbette bu fikirlere geliriz. Mesela, basit olarak, kaynak durumunun güzelce ince
lenmesi gerekir. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kaynağın niye incelenmesi gerekir? Bu ko
nuda size bir misal vereyim: Bu konu o kadar darmadağın ki... Devlet İstatistik Enstitüsünün 
rakamlan şöyle : 1966 -erkek- doğumlular S62 bin; 1967 doğumlular 434 bin; yani, bir sene 
sonra doğum azalmış. Hani Türkiye'de her sene nüfus 1 milyon, 1,5 milyon artıyordu? Anla
maya imkân yok. Buna göre bütün listeyi inceledim; çelişkili ve güveni kaybettirici bir durum 
var; yani, kaynağın durumuna, yetkili makamlarımız, nüfus daireleri, sayım vazifelileri hâkim 
değiller. Bu konuyu arkadaşlarımla çok konuşur ve sorarım; şu anda belki 300-400 bin tane saklı 
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ve kaçak vardır. Bu birinci nokta. "Bu konu tasarrufa gelmez" diyeceksiniz; ama tasarrufa 
geleceğim. 

ikinci nokta şu : Kaynak durumuna tam el koyduktan sonra, gelelim yüksek tahsil me
zunlarının durumuna. Türkiye'de her sene 150 bine yakın yüksek tahsil mezunu oluyor. Bun
ların 80-90 binini erkek kabul etsek, hepsi yedeksubay mı olacak? Acaba, yedeksubaylığa lü
zum var mı? Acaba, üniversite mezunu olmak, illâ yedeksubaylığı gerektirir mi? Acaba, ordu
nun hakikî ihtiyacı nedir, diye, Millî Savunma Bakanlığı tarafından bir senedir çalışma yapılı
yor; sanırım, bu sene bitirir. Konu, Yüce Meclisin huzuruna getirilecek. Belki, 1960'lı yıllarda 
lise mezunlarının yedeksubaylık hakkına şekil verilirken, bu sefer de üniversite mezunlarının 
yedeksubay hakkı değiştirilecek ve dolayısıyla o zaman kaynakta hem kaliteli, hem de süreyi 
azaltan iyileştirmeler vuku bulacaktır. 

Daha başka bir konu da şu : Bölgesel harp, yıldırım harp olmayacağına göre, nükleer harp 
ihtimali hakikaten kalkıyor olduğuna göre -bunlar bir günde olmayacak konular; ama ilerisi 
için düşünülecek konular. Bütün bu iyi gidişlere göre konuşuyorum- bölgesel harpler, seferber
lik süresini uzatacağına göre, barış ordusu, sefer ordusu durumunu iyice ayırabileceğiz. Mese
la, Almanya tam namlunun ucunda. 490 bin kişilik ordusu var; ama seferde bu rakamı 1,5 
milyona çıkarabilecek kuruluşları var. Biz de bu sisteme gideriz; şu kadar mevcutlu bir ordu
muz olur; ama, seferberlik süresini öyle ayarlarız ki, bu rakamı üç dört misline çıkarabiliriz. 
Böylece tasarrufa gitmiş olabiliriz. 

Bu arada, dövizle askerlik yapma problemi var, kaynak böyle artırılırsa... Kaynakta, Si
lahlı Kuvvetlerin kadrosundan fazla mevcut olduğunda, acaba dövizli askerlik, bedelli askerlik 
meselesi bu sefer ciddiyetle ele alınıp, bir kısmını savunma masraflarına katkıya doğru götür
mek... Mesela dövizli askerliğe bir misal verelim : İzin alıyor, iki ay için geliyor. Almanya ka
nun çıkarıyor, diyor ki; "2 ay için ayrılıp askere giden, dönüşte işyerinde işe devam taahhüdü
ne sahip değildir." Yani, işveren o kişiyi işe almayabilir. Şu anda bu kanun, Meclislerinden çık
mak üzere. Malumu âliniz bir mahkemeden karar çıktı, bu karar o zaman kaldı; ama Alman
ya, yabancılar kanununu şimdi böyle çıkarıyor. Şimdi, bizim oradaki vatandaşlarımız, 2 ay 
için buraya gelsin mi, gelmesin mi? Acaba buna başka bir şekil bulunamaz mı? Yurda izinli 
geldiği zaman bunlar beşer-onar gün halinde taksitle yapamaz mı? Bu boşuna masrafları dur
duramaz mıyız? Dolayısıyla, bu kuruluşları kaldıramaz mıyız? Onun için, böyle eğitim mer
kezleri yapmaya lüzum kalmaz mı? Bunlar düşünülebilir, bu- tedbirler alınabilir; böyle tedbir
ler vardır. 

Efendim, müsaade ederseniz, savunma sanayii için birkaç kelime söylemeden edemeyece
ğim. Aslında adı belki "savunma sanayii" diye talihsizce konmuştur; aslında onun adı, ağır 
sanayidir. 1939 yıllarında Amerika, yavaş yavaş harbe gireceğini anladığı zamanlarda, biliyor
sunuz, bir tek silah üreten askerî fabrikası yoktur; ama ne yaptı? Ufak bir mevzuat getirdi, 
"Harp siparişi alan işletmeler vergi, vesaire konusunda teşvik görürler" dedi. O müesseseler 
harp siparişini almak için günlük üretimlerine öylesine şekil vererek, dizayn ederek kendi ken
dilerine öyle silah ve gereç yaptılar ki, dev gibi bir Amerikan ordusu çıkıp, geliverdi Avrupa'
ya. Yeniden sanayi kurmadı. Şimdi biz, şu anda betahsis harp sanayii kurma durumunda olu
yoruz. Sayın Hükümete arz ettim, Grubumuzla da aynı fikirdeyiz, biliyorlar; mümkün merte
be, bu savunma sanayiinin ilerisini de hesaba katarak, hem pazarını bulmada, hem de barış 
ekonomisine katkısındaki ağırlığını daha şimdiden yerleştirerek ve sözleşmelere bunu dahil ederek 
bir şekil verilmesi, tarafımızdan arzulanmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuca gelince -elbette, fazla vaktinizi almaya hakkım 
yok- ben evvela bu Yüce Meclisin kanaatidir, kararıdır ve yetkisidir diye vurguluyorum, Bis-
marck, bir meşveret anında, sofrada otururken, yeri gelince, orada ağzından çıkan bir söz var
dır, demiştir ki: "Harp, önemi itibariyle generallerin yönetimine bırakılmayacak kadar, has
sas bir konudur." Buna bıyık altından dışişleri mensupları gülünce, "Barış da, diplomatlara 
bırakılmayacak kadar önemlidir" demiş. Şimdi, peki nereye bırakılacak? Buraya, (Meclise) efen
dim. Yüzlerce sene evvel Almanya'yı kuran kişi bunu söylemiştir. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer şimdi on yılı bulacağını sandığımız şu çalkantıda 
akıbeti şöyle mi olur, böyle mi olur bilemiyoruz; ama, temenni ediyoruz, bütün insanlık için 
iyi olsun. Eğer, tehdidin tamamen bugünden sıfırlandığını düşünebiliyorsanız, mesela, eğer bir, 
12 mil tehdidi... Yunanistan'da içeride, iç politikasında başı biraz derde girince, hemen 12 mil 
meselesini ortaya atan bir yönetim olduğu sürece, Yüce Meclis olarak, 12 mil tehdidi yoktur" 
diyebiliyorsak veyahut da "12 mile çıkarsa bir önemi yoktur" diyebiliyorsak veyahut da "Tür
kiye'yi küçültme politikasına yönelen belli meşum kuvvetler yoktur"' diyebiliyorsak ve kimse 
de bizden toprak talebinde bulunmuyorsa, elbette o zaman çok rahatça bugünden tasarruflara 
gidebilirsiniz. Bu da, tabiî, sizin yüce kararınızdır; ama kaziyyei muhkeme olarak bir durum 
vardır : Her ülkenin bir kendi ordusu vardır; eğer o ülkenin kendi ordusu yoksa, bir başka 
ordu vardır. 

Efendim, saygılar sunuyorum ve Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin milletimize ve Silah
lı Kuvvetlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoğlu. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın tmamoğlu. 

DYFGRUBU ADINA ATtLLA ÎMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığımızın 1990 MaB Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubumuzun görüşlerini Yüce Heyetinize sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi ve MilB Savunma Bakanlığımızın seçkin yetkililerini, 
şu anda burada bulunmayan görevlilerini en derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Avrupanın, dolayısıyla dünyamızın askerî, ekonomik ve politik durumunu değiştirebile
cek, dünyada yeni oluşumlar meydana getirebilecek, ülkelerin ve dolayısıyla insanların sosyal 
ve siyasal yapılarını, yaşayışlarını etkileyip, onların kendilerini daha mutlu, daha müreffeh ve 
daha fazla güven içinde hissetmelerini sağlayacak, çok boyutlu, ağırlıklı oluşumların; yıllar
dan beri sözü edilen, ama bir türlü gerçekleştirilemeyen barışın, silahsızlanmanın, demokra
tikleşmenin, dünyanın ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin gündeminde bulunduğu bir sıra
da, ülkemizin savunma politikalarıyla ve bunun diğer boyutlarıyla, gelecekle ilgili, geleceğe 
dönük bir yorumunu yapabilmenin, bir mesajını verebilmenin kolay olmadığını takdirlerinize 
sunarım. 

Dünyada öyle hızı değişmeler oluyor ki, kafalar alamıyor; olaylar insana, artık, bundan 
sonra değerlendirilemez gibi geliyor; dün, çok geride kalıyor; bugünkü konuşmam;z, yarın öne-
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mini yitirebilecek hale geliyor... öyle olaylı bir dünyadayız ki, gelişmeler karşısında, demokra
si yönünden, demokrasiyi benimseyenlerin ve sevenlerin içi içine sığmıyor. Demokratikleşme 
için dayanışma, dorukta... Her gün yepyeni demokratik tavırlar sergileniyor; insan, değişik bir 
demokratik devrin, demokratik bir gelişimini görebilmek için, bir olayını görebilmek için, ya
rını bekliyor. 

Bugünün insanları, zenginlikten, refahtan evvel, daha çok demokrasi, daha çok özgürlük 
istiyorlar. Bu istekler ve olaylar, demokrasiyle yönetilen ülkeleri de, bazen sevindirerek, bazen 
şaşırtarak, bazen de düşündürerek etkiliyor. Bir tarafta olayların durması istenmiyor, diğer ta
rafta, belirsizlikler sürüp gidiyor. 

Eğer izin verirseniz ve şayet sizi sıkmazsa, huzurunuzda, bu noktada, bu ülkelerde her 
gün değişen olaylarla ilgili olarak, demokrasi için, daha fazla özgürlük için ortaya atılan slo
ganlardan bir demet sunmak istiyorum: "Çok partiye geçilmezse Gorbaçov gider." 18.12.1989 
"Prag'da orak çekiç amblemi söküldü.'* "Litvanya'da komünist partinin tekeline son verildi." 
"Sovyet Rusya'da, Dışişleri Bakanı ilk defa NATO Genel Sekreterini ziyaret etti." "Kara Afri
ka Ülkelerinden Benin'de ve Güney Ifemen'de, "Marksist, Leninist ilkelerin yetersiz olduğu ifa
de edilerek, demokrasiye geçileceği açıklandı." "Saharov, Gorbaçov'a, 'Halk tarafından seçil-
mezseniz sizi kimse koruyamaz' dedi." "Doğu almanya'da gizli polis lağvedildi." 

Bugün, Romanya'da olanları, bir değerli grup sözcüsü arkadaşımız açıkladılar. 
Demokratik olmayan bazı ülkelerde artık grev hakkı tanınıyor... Dünyanın her tarafından 

askerlerinin çekilebileceği ifade ediliyor. Eskiden yapılan hatalardan dönülüyor ve kınanıyor; 
Çekoslovakya, Afganistan işgalinin kınandığı gibi. 

Demokratik ülkelerde de, demokrasiye hizmet ettiğini ifade ettiğimiz, hizmeti geçtiğini kabul 
ettiğimiz ittifaklarda da buna benzer gelişmeler ve değişmeler oluyor. 

Gene, benden evvel konuşan değerli sözcülerin ifade buyurdukları yönde, NATO'nun ar-
uk siyasîleşebileceğini, siviUeşebileceğlni bir plan olarak (Baker Planı) yahut doktrin olarak 
ortaya koyanlar, gündeme getirenler ve kabul edenler var... 

Olayları ideolojik açıdan değerlendirenlere ve tartışanlara da rastlanıyor : "Demokrasi
nin ya da serbest piyasa ekonomisinin zaferi" görüşünü ileri sürenler; "Sosyalizmin, doğası, 
amaa gereği, yenilenmesi" fikrini savunanlar; yeni bir Avrupalılık kimliği ve arayışı içinde olan
lar, bunları dile getirenler var. 

Bir grup da, paktlar üzerinde duruyor; "kahr-çözütür" değerlendirmesini yapıyorlar. 
Silahsızlanma, silahlardan arınma, silahlanmanın durdurulması çalışmaları... Sürekli, an

laşma gayretleri ve dünya kamuoyundaki umutlar ve hemen arkasından, korkular, endişeler: 
"Acaba?" ve şüpheler : "Rusya bu işe ne der, ABD ne der, her ikisi sessiz mi kalır, başka bir 
davranışa mı girer?" gibi sorular. 

Tabiî, bu, cephenin bir tarafı. Bu cephenin, gerçekte, bizim cephe olup olmadığı konu
sunda; bizim savunmamızla, direkt savunmamızla ilgili olup olmadığı konusunda, bendenizin 
ve grubumuzun görüşleri değişiktir ve biraz da başkadır. 

Birim direkt savunmamızın, Batıyla ağırlıklı olduğu görüşüne ve fikrine katılmak biraz 
zordur. Gene, olayları izleyen değerli mületvekillerimiz ve savunmayla ilgili çok değerli yetkili
lerimiz ve ilgililerimiz güneyimizde, doğumuzda ve kuzey doğumuzda gelişen olayları izlemek
tedirler ve mutlaka bu konuları bizden daha iyi bilmektedirler. 
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Mesela, kuzey doğumuzda bir Karabağ sorunu var... Bizi direkt ilgilendiren bir konu. Ka-
rabağla Ermenistan arasında son iki günde çıkan olaylar; Ermenistan'la Azerbaycan arasında 
çıkan olaylar, münasebetler var. 

Çok ilgilendiğimiz, sözcülerimizin tümünün üzerinde durduğu, müttefiklerimiz ya da o 
müttefiklerin uzantısı durumunda olan başka kuruluşların, mesela Avrupa Parlamentosunun 
görüşünü dikkatinize sunmak istiyorum. 

Karabağ sorununun, Ermenilerin arzusu istikametinde çözülmesini istemiş Avrupa Parla
mentosu, Karabağ'la Ermenistan arasında, yeni bir devletin kurulması istekleri ya da başka 
bölgelerdeki, devlet kurma faaliyetlerini destekleyen hamlıklar var. 

Bu olaylar bizim meçhulümüz. Bu olaylarla ilgili, Bakü'de, 500 bin kişinin katıldığı bir 
toplantı tertip ediliyor, bir miting yapılıyor ve orada, bu olaylarla ilgili değerlendirmeler, tes
pitler gündeme geliyor. Orada da değişik görüşler var... Sovyet Parlamentosu, "Stalin'in Türkleri 
sürmesi barbarlıktır" diye karar alıyor. Ermeniler, Karabağ için, Yüksek Sovyet'e özel oturum 
yaptırıyorlar. 

Çok çeşitli konulardaki bu tespitlerimi uzatıyorum; ama bir yere bağlamak için ifadeye 
mecburum: Gorbaçov, Sovyetlerin, dine karşı tutumunu değiştirdiğini ve dinî değerlerin, Sov
yet toplumunun yeniden yapılanmasına yardımcı olacağına inandığını söylüyor; Stalin'in ka
pattığı Ukrayna Kilisesinin yeniden açılacağı müjdesini veriyor Batıya. Gorbaçov, Vatikan'da 
Papa'yı ziyaret ediyor ve Papa da Gorbaçov'u takdis ediyor. İnsan haklan savunucusu bir din 
adamının sürgüne gönderilmesine Romanya'da karşı çıkılıyor ve Romanya olayları, demokrasi 
ve özgürlük hareketlerinin, Doğu Avrupa ülkelerinden birisinde daha başlatılmış olduğunun 
en son örneğini veriyor. 

Hafız Esat'ın kardeşinin PKK avukatı olduğuna dair haberler var. Irak'ın 2 000 kilometre 
menzilli füzeler kullandığı, yaptığı ifade ediliyor. 

Doğu ve Güneydoğuda, imamlara, PKK propagandası yaptırmak için baskı yapılıyor... 

Bu tespitleri yaptıktan sonra devam ediyorum. 

Batı Almanya, Doğu Almanya birleşmesi üzerinde tartışmalar sürüyor, bazen Fransa, ba
zen Amerika, bazen de başka birileri bu tartışmaları sürdürüyor ve bu konuda çok değişik gö
rüşler, çok değişik değerlendirmeler ortaya koyabiliyorlar. 

Yeni süperler oluşur mu, bu oluşuma eski süperler sıcak bakarlar mı? Avrupa birleşme
si... Papa-Gorbaçov buluşması... 

Bütün bunlar gündemde iken, dünyayı ilgilendirir, etkilendirirken, özellikle Türkiyemizin 
batısı, doğusu, güneydoğusu ve nihayet içi nasıl bir görüntüdedir? Nasıl bir durumdayız? Ba
tının demokratlarının bize ve komşularımıza bakış açılan nedir? 

Bütün bu olaylar çok değişik gibi, ilgisi yok gibi, gelebilir size; ama demin ifade ettim, 
bunu bir yere getireceğim. Benden evvel konuşan çok değerli grup sözcüsü arkadaşlannuz ger
çekten değerli ve dikkatle dinlediğimiz, demokrasi konusunda çok güzel fikirler, gerekçeli fi
kirler ortaya koydular; biz de, bu demokrasi değerlendirmelerinin elbette dışında kalamayız. 
Belki de, demokratik değerlendirme, bugün için ve bu Bakanlık için en gerekli bir değerlendir
me olacaktır. Bu, Meclisin içinde bulunan her parti grubunun bu konuya gerekli önemi verme
si gerekirdi; verilmiştir, ben de o önemi şimdi huzurlarınızda tekrarlamaya çalışacağım. 
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Demokrasi de refah gibidir. Refahın azı savunulamaz. Demokrasi ile refah, birisi olmaz
sa, diğeri de olmaz; olmasa olmazıdır. Az gelişmiş ülkelere bakalım : Demokrasileri ya yoktur 
ya göstermeliktir, tkililiklidir. Yani var gibi gösterilmektedir. Yoktur; ihtiyaç duyulur, var den
mesine zaruret hissedilir, var gibi gösterilir. Var gibi gösterilen demokrasiye, demokrasi deme
miz mümkün değildir. 

Demokrasi kandırılmayı kaldırmaz. Özgürlük de refah ve demokrasi gibidir. Özgürlük tat
tırıldı mı, doyurulmak gerekir. Az demokrasi, az özgürlük, huzursuzluklar, dengesizlikler ya
ratır; ülkemizde suçlular ordusu oluşmasına sebep olur. Demokrasilerdeki kopukluk, milleti
mize ve askerimize iktisadî bakımdan zarar verir. 

1971 muhtırasından sonra gelen hükümetler dönemini hatırlatmak istiyorum. Genel Ku
rula, Yüce Heyetinize, 1971 muhtırasından sonraki dönemi ve o günden sonra kurulan hükü
metler adedini ifade etmek istiyorum. Belki, altıdır, belki yedidir. Bu dengesizliğin, toplumun 
bir kesimine yararı olduğu, diğer kesimine zararı olduğu iddia edilemez. Bu döneme, bir istik
rar dönemi de denilemez. 1971 muhtırasından sonra kurulan hangi hükümet, programını yaz
dığı ve gerçekleştirmek istediği istikamette uygulayabilmiştir? 

Ordumuzun eleştirilmesi diye bir şeyin bahis konusu olmayacağını, konuşmamın burasın
da, huzurunuzda yeniden ifade etmek istiyorum; ama Ordumuz da, Parlamentoda eleştiril
mekten çekinmemeli ve üzülmemelidir, biraz da bu eleştiriye alışmalıdır. Her kurum eleştiril
diği gibi, Parlamentonun emrinde olması gereken ordu da burada eleştirilebilmelidir ve ifade 
ettiğim gibi, bu eleştiriye Ordumuz da dayanmalıdır, alışmalıdır. Açık rejimin yararı buradadır. 

Biz bu kürsüye, kurum ve kuruluşlarımıza yardımcı ve yararlı olmak için çıkıyoruz. Ara 
rejimlerden sonraki zararı, milletin zararını ifade etmek, anlatmak lazımdır. 

Ordumuzun, gerektiği şekilde modernize edilemediği konusunda partilerimizin değerli grup 
sözcüleri ittifak halindedir. Bu müdahalelerin, modernizasyonu engellemediğini söyleyemeyiz; 
hatta düşünemeyiz bile. 

Sıkıyönetim ve 12 Eylül dönemlerinden dolayı deneyimli olması gereken Türk Silahlı Kuv
vetlerimizin, bugüne kadar yurdumuzun bir bölgesinde cereyan eden olaylarla ilgili, ülkemizin 
bölünmez bütünlüğüyle ilgili cereyan eden olayları, bu deneyimlerden geçtiği halde, önlediğini 
iddia edebilmek gerçekten zordur. Bu konular ve olaylar, bundan evvel tçişleri Bakanlığımızın 
bütçesinin görüşülmesi sırasında ve sıkıyönetimin uzatılıp uzatılmamasına dair müzakerelerin 
yapıldığı günlerde gündeme geldiği için, bu konuda daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Her kanlı olaydan sonra, Hükümetimiz, yaptığı açıklamalarda, savaşın sonunun geldiğini 
müjdelemektedir; terörün ve anarşinin değil. Bu konuda da, Yüce Meclisimizde bir ittiffak var 
: Yurdumuzun o bölgesindeki olayların, artık, bir anarşi ve terör olayı olmadığı, bir iç savaş 
olduğu vurgulanmış ve ifade edilmiştir. Ben, belgelere ve zabıtlara istinaden konuşuyorum. Sa
vaşın sonunun geldiği müjdelenmektedir. Gerçekten, savaşın sonu geldi mi? Savaşın sonunun 
gelip gelmediği, hangi verilere ve belgelere göre tespit edilebilmektedir? Huzurunuzda, bunu 
merak ettiğim için, Hükümetimizden öğrenmek istiyorum. 

Bir de, her olaydan sonra, garibime giden bir ifade kullanılmaktadır: "Kanı yerde kalma
yacaktır." 

Bu ifadenin, insan haklarıyla bağdaşmayan, içinde kin kokan, öfke kokan bir ifade oldu
ğu kanaatini taşıyorum. Bu öfke ve kinde adalet olmaz; devlet, bununla, adil olduğunu iddia 
ve ispat da edemez. 
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Demokrasi konusunda sıkıntılarımızın olduğunu Hükümet de biliyor. Demokrasi, dünya
da refah, adalet, eşitlik, istihdam gibi göstergeler arasına girmiştir. Demokrasi, tabiî bütün bun
ların üstündedir. Demokrasi dedikten sonra, gerçek demokrasi demek gerekmez Demokrasi 
dedikten sonra, adalet, eşitlik, insan hakları gibi kavramları kullanmaya belki de gerek bile 
kalmaz. 2000 yılına gelmeden dünya bir demokratikleşme sürecine girmiştir. Artık, demokrat 
olmayanın, demokratlığını ispat edemeyenin, rejiminin demokrasi olduğunu göstermeyenin, 
askerî paktlarda da, ekonomik paktlarda da pek yeri ve itibarı olacağını sanmıyorum. 

Bütün bunlara rağmen, Ordumuz, bahsettiğimiz dönemlerden daha rahat, daha huzurlu
dur; çünkü, artık Parlamentonun emrinde olması gereğine inanmıştır. Bu inanmıştık tespit edil
miş olmalı ki, demin de ifade ettiğim gibi, benden evvel konuşan grup sözcüleri ile bu konuda 
ittifak halindeyiz. Ordumuz zaten Parlamentonun emrinde ve milletin hizmetinde olmayı iste
mektedir. Buna da çok arzulu olduğunu huzurunuzda ifade etmem gerekiyor. 

Demokrasinin korunmasının, millete, ülke bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasının 
da orduya bırakılması gerekliliği vardır. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu olumlu ve ılımlı gelişmelerin, dünya barışına, silahsızlan
maya, her ülke için son derece ağırlaşan askerî harcamaların azalmasına ve dolayısıyla bütçe 
kaynaklarından halkın refahı için fazla pay ayrılmasına katkısı azımsanmayacak kadar büyük 
olacaktır. 

NATO son günlerde gündemde önemli yerini korumakta ve cazibesini devam ettirmekte
dir. NATO konusunda çok çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. NATO'nun varlığını, NA-
TO'nun askerî pozisyonunu, şimdi aldığı pozisyonu ve bundan sonraki durumlarını değerlen
direbilecek güce sahip değiliz. Çünkü, sanıyorum bu değişikliklerin çok hızlı geliştiğini takip 
etmenin imkânsızlaştığını benden evvel konuşan arkadaşlarım ifade buyurdular, ben de huzu
runuzda ifade ediyorum. 

Çeşitli devlet adamları, çeşitli kademelerdeki deneyimli görevliler, bu konularda her gün 
çok çeşitli değerlendirmeler yapıyorlar. Ben de "Baker Doktrini" diye döktrinleştirilmeye ça
lışılan bir görüşü ifade edeyim. 

Baker, "NATO'nun rolü siyasîleşmeli, NATO yeniden yapılanmalı" diyor. Silahsızlanma
da, daha çok siyasî rol üstlenecek olan NATO ülkeleri, diyalogu çok daha kolay bir şekilde 
tesis edebilecekler, her ülke kendini daha fazla güven içinde hissedebilecektir. 

Yeniden yapılanmada Türkiye'nin yeri ve üstleneceği görev de konu edilmekte; bunun bi
zim açımızdan önemi vurgulanmaktadır. 

NATO, silahsızlanmada, silah indiriminde aktif olmalıdır. NATO bu konuda her türlü gi
rişimde bulunmalı, her türlü girişimi teşvik etmelidir. NATO aynı zamanda nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahları da denetleyebilmelidir. 

En önemli görüşlerinden birisi şudur : Avrupa Topluluğu ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında ilişkiler kurulmalıdır. Bence, son gelişmelerin bizi en çok ilgilendirmesi gereken yönü 
bu noktadır. Amerika'nın bu görüşü boşuna dile getirdiğini, iş olsun diye dile getirdiğini dü
şünmek zordur; ama ben, öteden beri, uzun boylu dostluğumuzdan, o ittifakın içerisinde bu
lunduğumuzdan, ne derece görev yaptığımızdan bahsetmek istemiyorum. Yalnız, ABD ile olan 
ilişkilerimiz yüce Heyetinizin malumudur; ama Amerika Birleşik Devletlerinin, ilişki kurmak is-
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tediği, aslında bize göre ilişkileri olduğu Avrupa Topluluğu konusunda, bizim lehimize bizim 
için bir gayret gösterdiği iddiasında bulunamıyorum. 

"Atlantisizm" diye yeni bir kavram ortaya atılmaktadır. Bu kavram, Atlantik'ten Uralla-
ra kadar bütün Avrupa'da ideolojik sınırların kalkacağı yeni bir siyasal düzenin kurulmasını 
amaçlamakta. Burada ister istemez akla başka sorular gelebiliyor: Niçin Urallara kadar? de
mokrasi, demokratik hareketler, Batı Avrupadan başlayıp, Urallarda bitecek midir, Urallarda 
kalacak mıdır? Demokrasi, evrensel değil midir? Üzerinde ittifak ettiğimiz, aradığımız, her 
şeyin göstergesi saydığımız, seveceğimiz, benimseyeceğimiz bir rejim olduğunu iddia ettiğimiz 
demokrasinin, hudutları mı vardır? Yoksa, demokratik olduğunu iddia eden ülkeler, bu konu
da da, bizim gibi ikililik içinde midir? Bu eğer doğruysa, yani Baker Planının, bizim gazetele
rimizde yer alan, 4 üncü maddesi diye belirlediğim maddesi doğruysa, bu görüşü demokratik 
olarak değerlendirmek mümkün değildir. 

Buradan, yeniden bir ideolojik, askerî tehdit değerlendirmeleri yapma zorunluluğu gün
deme geliyor. Şartlar ne olursa olsun, NATO, önemini, varlığını sürdürecektir. Şimdi, bunu 
hepimiz birden söyleyebiliriz. Bir de deyim haline geldi : "Şartlar ne olursa olsun, Varşova 
Paktı önemini devam ettirecek, varlığını sürdürecek; NATO varlığını sürdürecek, devam ettirecek." 

Bu tür sözlerin ve değerlendirmelerin, bir inceleme ve araştırma sonucu olduğunu kabul
lenemiyorum. Esasen -çelişkiye düşmeyeyim- bu tür değerlendirmelerin zor olduğunu da bili
yorum; çünkü, başında da arz ettiğim gibi, olaylar her gün yeniden değerlendirmeyi gerektire
bilecek şekilde hızlı değişiyor ve değişik boyutta gelişiyor. 

Tabi, Türkiye,ister aynı ittifakta olsun, ister olmasın; ister o ittifaklarda kalsın, yahut baş
ka ittifaklara girsin, çıksın, isterse tek başına olsun, demokrasi ve barış için, özgürlük için, 
caydırıcı olmak, caydırıcı politikasını sürdürmek zorundadır. 

Şimdi burada.gene önümüzde bulunan ve herkesin düşündüğü, dile getirdiği, biraz da bek
lediği, silahsızlanma, silahlardan arınma, silahları azaltma konusuna değinmek istiyorum. Çok 
eski dönemlere, eski yıllara kadar gittim ve bu konuda görüşler olduğunu, bunun çok önceleri 
dile getirildiğini tespit ettim. Bugün bütün dünyada, bu, çok önemli hale gelmiştir. 1970'Ierden, 
1960'lardân, belki 1940'Iardan beri, barış üzerinde görüşler serd edilmektedir. Barışın gerçek
leştirilebilmesi için, milletlerarası münasebetlerin yumuşatılabilmesi için, savaş ihtimalinin, ola
sılıklarının ortadan kaldırılması için çok çeşitli mücadeleler verilmiş ve bu noktaya gelinmiş. 
Artık bu noktada, bu günde silahların azaltılması konusunda, askerlik süresinin kısaltılması 
konusunda görüşme yapanın, her kesimi görüşmelere katmanın, bunu serbestçe dile getirme
nin gereği vardır. Bunu önemle vurgulamak ve bu konunun üzerinde biraz daha durmak is
tiyorum. 

Asker sayısında azaltma dediğimiz zaman, hemen askerî yönden güçsüzleşme dile getiril
mekte ve karşımıza bu görüşle çıkılmaktadır. Herkes gibi, biz de, bu ülkede yaşıyoruz; bizim 
de güvenliğe, Ordumuzun güçlü olmasına ihtiyacımız vardır. Bunun karşısında bir görüş koy
mamız mümkün değildir; ama huzurunuzda, bu konunun yıllardan beri tartışıldığını ve bu 
tartışmaların geçersiz ve boş olmadığını ispata çalışıyorum. 

Silahsızlanmanın, dünyanın her yöresinde dile getirildiği bir sırada, böyle büyük sayıda 
bir ordu bulundurmayı, hem ordunun modernizasyonu ve reorganizasyonu yönünden, hem de 
iktisadî bakımdan izah etmekte güçlük çekiyoruz. 
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Bu gidişle asker sayımızda -eğer bu düşünce galip gelirse, ki öyle olacağa benziyor; çün
kü, bizim tarafımızdan ileri sürülen tekliflerin dikkate alındığını şimdiye kadar görmedik, bundan 
böyle de bu görüşümüze itibar edilmeyeceği kanaati var bizde- artış olacaktır. Gerçi son gün
lerde, gazete haberlerinden, belli mıntıkalarda -bizim istediğimiz manada olduğunu sanmıyorum-
bir indirimden söz edildiğini, kamuoyunu ferahlatabilmek ve "indirim yapıyoruz" diyebilmek 
için değişik bir indirim yoluna gidildiğini öğreniyoruz. 

Nüfusumuzun belli oranda arttığını biliyoruz. Bu gidişle, genç nüfusumuzun daha da ar
tacağı tabiidir. Genç nüfus askere alınıyor. Asker sayısında eğer bir indirime gidilmesi düşü
nülmez, üzerinde görüşülmezse, bu genç nüfusun askere alınmasından ötürü, ordumuzun sa
yısında -belki gelecek sene çok önemli miktarda olmaz; ama- on yıllık dönemde, daha da bü
yük artışlar olacağı görüşü ileri sürülebilir. 

Şimdi, mesele eğer böyle alınır da, asker sayısında bir azaltma ya da askerlik süresinde 
bir kısaltma gerçekleşirse, elbette buradan bir tasarruf sağlanacaktın Bendenize göre, burada 
iki yönlü bir fayda var; hem tasarruf edilecek ve bu tasarrufun bir kısmı ile, çok istediğimiz 
ve Sayın Bakanımızın bütçe görüşmelerinde de samimî olarak itiraf ettiği gibi, reorganizasyon 
ve modernizasyon eksiklikleri izale edilecek, hem de milletin istediği, beklediği, hepimizin ümit 
ettiğimiz refaha bu tasarruftan bir kaynak aktarılabilecektir. 

Tabiî, milletin güvenliği ile refahı arasında bir denge kurma zarureti varuir. Artık çok sa
yıda asker bulundurmamızı, birtakım iç ve dış yükümlülüklerle izah etmek de zor hale geldi. 
Değişik tehdit değerlendirmeleri yapılacaksa, başka türlü tehdit değerlendirmeleri yapmak ge
rekiyor. Mesela, son günlerde, hangi sebeple olduğunu tespit edemediğimiz, komşularımız içe
risinde, komşularımızın davranışlarında, sözlü de olsa, saldın amaçlı değişiklikler var. İşte, demin 
ifade ettiğim gibi, Suriye'nin Hatay'ı kendi toprakları sayma eğitimi çok yetkili bir ağız tara
fından söylenebiliyor. Bununla ilgili olarak, bildiğiniz gibi, hepimizin üzüldüğü bir hadise ol
muştur. Sınırda sivil amaçlı görevli bir uçağımız tecavüze uğramış, sivil amaçla görev yapan 
yurttaşlarımız şehit edilmişlerdir. Bugüne kadar, yapılan bu askerî saldırının sonucu alınama
mıştır ve bununla ilgili görüşmelerden de bugüne kadar da bir cevap alabilmiş değiliz. 

Burada önemli gördüğüm bir konuyu dile getireceğim. Bu konunun teferruatına girmeye
ceğim; çünkü, benden evvel konuşan değerli Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü de bu konuyu 
dile getirdi; ama ben de dile getirmek zorundayım, inşallah bu konuda daha evvel çalışmalar 
başlatılmıştır ve bu konuda Sayın bakan bize bilgi lütfederlerse; sanıyorum birçok kesimi mem
nun ederler, sevindirirler yahut da biz ifade ettikten sonra, bu konuda bilgi verip gerçekleştirir
lerse, yakın sürede gerçekleştirirlerse -bir temenni olarak iade ediyorum- seviniriz. 

Ordunun ihtiyacı olsun olmasın, dövizli askerlik meselesi konusunda, ihtiyacı olsun ol
masın, yurt dışında çalışan, gurbetçi gençlerimizin de askerlik konusunda çözümlenmesi gere
ken problemleri vardır diyoruz. Bu problemler iki noktada toplanmaktadır. Birincisi, yurt dı
şında doğup, bulundukları ülkenin vatandaşlığına geçenlerin durumudur. Bu durumda olan
lar iki ülkede birden askerlik yapmak durumunda kalmışlardır. Yurt dışında bulunan vatan
daşlarımızın, Türk vatandaşlığını kaybetmeden, bulundukları ülke vatandaşlığına geçmelerini 
teşvik etmek için, bir yandan çifte tabiyete izin verirken; öte yandan, bu durumda olan gençle
rimizi iki tarafta birden askerlik yapmak mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmışız. Almanya'da 
bu durumda olan gençlerimizin sayısının küçüksenemeyecek miktarda olduğu söyleniyor. İki 
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ülke arasında gerekli temas ve anlaşmalar yapılıp, bu konuya mutlaka bir çözüm bulunması 
gerekir diye düşünüyoruz. 

İkincisi ise, bedelli askerlik yapanların durumudur. Yurt dışında çalışan gençlerimizin, bu
lundukları ülkelerdeki işlerini kaybetmelerini önlemek amacıyla, Bedelli Askerlik Kanunu çı
kartılmıştır, Yurt dışında çalışan gençler, şu andaki uygulamaya göre, on bin mark veya karşılı
ğı döviz ödemek suretiyle, Türkiye'ye gelip, Burdur'da 2 aylık kısa süreli askerlik yapmakta
dırlar. Kanunun çıkarılış amacı, yurt dışında çalışan gençlerimizin, bulundukları ülkelerdeki 
işlerini kaybetmelerini önlemek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirli bir döviz girdisi ihtiyacını 
karşılamak olduğuna göre, dünyada silahsızlanmanın tartışıldığı günümüzde, gurbetçi gençle
rimizin 2 aylığına gelip, işlerini tehlikeye atmalarını, işsiz kalmalarını önlemeliyiz. Daha açık 
bir ifadeyle, Türkiye'ye gelmeden, sadece döviz ödemek suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
katkıda bulunmalarını gerçekleştirmeliyiz. 

Bu uygulama, ilk bakışta sosyal adalet ilkelerine ters gibi gelebilir. Ancak, yurt dışında 
çalışan vatandaşlarımızın, yıllardır ana ocağından ve vatanından uzakta çalışıp, milyarlarca 
dolar döviz göndererek ülke ekonomisine yaptıkları katkı göz önüne alınırsa, sosyal adalete 
hiç de ters düşmeyeceği açıkça görülür. 

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığımızın en önemli, en güncel konusuna gelmiş bulunuyo
rum : Savunma sanayi konusu. 

Ülkelerin savunma alanındaki etkinliği, sadece bütçeden savunmaya ayırdıkları payla de
ğil, esas olarak, savunma sanayiindeki gelişmeleri ve güçleriyle ölçülmektedir. Savunma sana
yiindeki gelişmemizi iftiharla ifade etmemiz mümkün değil. Demin arza çalıştım; Sayın Baka
nımızın bugün dağıtılan -okuma imkânını bulamadığımız- konuşma metninden takip edeme
dik; ama Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarına göre, savunma 
sanayimizin, Ordumuzun ihtiyacını karşılayacak kadar güçlü olduğunu söylemek mümkün değil. 

özellikle, bizim gibi, gelişmekte olan ülkelerde, ihtiyaç halinde, hemen harekete geçirile
bilecek savunma sanayii altyapısının oluşturulması şarttır. Biz ise, sanayileşmeyi unuttuğumuz 
gibi, savunma yatırımlarını, yabancılarla, sanayi altyapısı olmayan yerli inşaat şirketleri ortak
lığıyla yaptırmaya çalışmaktayız. 

Savunma sanayiine -ülkelerin güvenliği ve etkinliği yönünden-hizmet veren diğer sanayi 
dallarının harekete geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Savunma sanayi, dünyanın en bü
yük sanayi dallarından olup, ekonomi üzerinde önemli etkileri vardır. Dünyadaki yeni buluş
ların büyük bir çoğunluğu, savunma sanayiinde oluşmaktadır. Savunma sanayii -genel düşün
cenin aksine- büyük ölçüde makine, imalat, elektronik ve bilgisayar teknolojisine dayanmakta 
ve yine büyük ölçüde, araştırma, geliştirme harcamalarını gerektirmektedir. Bizim en büyük 
eksikliğimiz, güçsüzlüğümüz burada görülmektedir. Bugüne kadar oluşturulan sanayimizin, 
savunmamızı güçlendireceğine inanmakta güçlük çekiyoruz. 

Bütün bunların yanında, günümüzde yumuşama politikalarının ve silah indirimlerinin uy
gulanmak istendiği bir ortamda, ülkemiz hâlâ değişik tehditler altında bulunmaktadır; biraz 
evvel de arz etmeye çalıştım. 

BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, 10 dakikanız kaldı. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, erken hatırlattığınız için teşekkür 
ederim. 
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Yalnız, biz, hâlâ, silah almak ve üretmek durumundayız. Silahlarımızın eski olduğu ve 
bunlarla savunmamızı gerçekleştiremeyeceğimiz tabiidir, özellikle "savunmamızı" diyorum. 
Çünkü, biz barışçı olduğumuzu ifade ediyoruz ve dünyaya karşı barışçı olduğumuzu ispat et
mek durumundayız. Silahlanmayı, asker sayısını, banşçı zihniyetle ifade edeceğiz; savunma 
sanayimizi de barışçı niyetlerle kurmak durumunda bulunduğumuzu, kurmakta olduğumuzu 
söyleyeceğiz ve bunu anlatabilmenin yollarını bulacağız. 

Bu vaziyette, savunma sanayimiz, silahlarımızı modernize edemiyorsa, ülkemiz ya bu in
dirime giden ülkelerin envanterindeki eskimiş silahların ve sistemlerin mezarlığı olacak ya da, 
bundan dolayı, kendi sanayimizi, bu gerçekleri kavrayarak güçlendirmek ve savunmaya yöne
lik ürünleri kendimiz elde etmek durumunda ve zorunda kalacağız. 

Türkiye'de yaratılacak olan gerçek anlamda bir savunma sanayii, hem Türkiye'nin savun
masını en üst düzeye çıkaracak, hem de bölgedeki saygınlığını artıracaktır; tabiî, caydırıcı ol
mak kaydıyla. 

Bütün bunların yapılabilmesi için çok büyük yatırımlara ihtiyaç yoktur. Genel olarak, tek
noloji transferi anlaşmaları yoluyla alınacak bilgilerle, çok gerekli olduğu hallerde -altını çize
rek söylüyorum- ancak millî ölçülerde, yabancı sermaye ortaklıklarıyla bu işi yapabilecek, ge
rek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları ülkemizde mevcuttur ve olmalıdır. Bütün mesele, iyi 
bir sanayi envanteri çıkarılarak, savunma sanayiinin, Anavatan İktidarında kay irildiği söyle
nen kişiler ve inşaat firmaları yerine, gerçekten ithal edilecek teknolojileri bünyesinde değer
lendirebilecek birikime sahip kamu ve özel sektör kuruluşlarının çevresinde şekillendirilmesi, 
doğru kaynak aktarımı ve etkin bir kalite kontrol mekanizmasının meydana getirilmesinde yat
maktadır. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Yani, Anavatan yanlıları almayacak, başka parti yan
lıları alırsa düzelecek mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Tabiî ki, siz de biliyorsunuz, müdahale, hatipleri 
tahrik eder, açar; ancak, bu bütçemizin, daha başka şekilde konuşmaya, demagoji yapılması
na imkân vermediği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sizin nezih üslubunuz da ona müsaade etmez Sayın tmamoğlu. (DYP sırala
rından alkışlar) 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Tabiî ki, bütün bunların, mevcut iktidar, yani Anavatan Partisi İktidarı tarafından yapıla
bileceğini beklemek, iyimserlik olur. Göstergeler iyi değil, bunlar, keşke, sizin şimdi içinizden 
geçen gibi olsa... Bundan biz memnuniyet duyarız. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız; sizin ger
çekleştirdiğiniz, iyileştirdiğiniz göstergelerden, hizmetlerden, bu Mecliste memnun olmayacak 
birileri ya da partiler var mıdır? Demin arz ettiğim gibi, bu konuda başka türlü görüşler ileri 
sürmemiz, konunun dışına çıkmak olur. 

Değerli sözcüler, zaten bütçenin görüşülmeye başlamasından itibaren, Türkiye'nin envan
terini çıkarmışlar, milletin anlayacağı ve milletin bildiği gerekçeleri ortaya koymuşlardır. Yani, 
herkes gerekçesini milletin önünde ortaya koyarak anlatabilmeli ve kendisini gösterebilmelidir. 
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Değerli üyeler, anlaşmaları tamamlanan zırhlı araç projesinde... Sayın Bakanım, bu konu 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da geçmişti, şimdi ismini söylemek istemiyorum... Bilmiyorum 
ölçülü konuşuyor muyum, Sayın Başkan lütfetti, demin öyle bir değerlendirme yaptı, ama... 
Zırhlı araç projesinde, çok namlulu roketatar projesinde, elektronik harp düzenlerinde bu dü
şünülen firmaların -bunların isimlerini söylemek istemiyorum, bunların isimleri Plan ve Bütçe 
komisyonunda söylenmiştir- Türkiye'ye savunma sanayiinin ihtiyacı istikametinde teknoloji trans
fer edeceğini, acaba siz bekliyor musunuz veya hepimiz birden bekleyebilir miyiz? Bir inşaat 
firmasından, tank yapmasını isteyebilir miyiz?! 

Sayın üyeler, biz bunu istesek bile, acaba bu ne zaman gerçekleşebilir? (DYP sıralarından 
alkışlar) Yani hem "İhtiyaç vardır" diyeceğiz, hem zaruretten bahsedeceğiz, hem de bu konu
da hiçbir teknik bilgi ve tecrübesi olmayan şirketlere, bazı büyük işleri ve bazı büyük sanayileri 
kurdurmaya çalışacağız ve onlardan böyle şeyler bekleyeceğiz!... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Zırhlı otomobiller gibi!.. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Mevcut iktidar, savunma sanayiini gerçekleştirmek 
amacıyla 7.11.1985 tarihinde 3238 sayılı Kanunu çıkarmış ve bu kanunla, Savunma Sanayiî Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı -daha sonra müsteşarlık haline getirilmiş- ve Savun-' 
ma Sanayii Fonu oluşturulmuştur. Fon konusunda çok değerli hatipler, gerek Meclis içerisin
de, gerek komisyonlarda ve gerekse Meclis dışında fikirler ileri sürmüşlerdir ve bu konuda da 
gerçekten değerli gerekçeler ortaya koymuşlardır. Fonun rahat kullanılabilmesi amacıyla, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 8832 sayılı Sayıştay 
Kanunu hükümlerinden istisna tutulmuştur; yani, fon zaten denetimsizdi, burada da denetim
den uzaklaştırılmıştır ve âdeta denetimden kaçırılmıştır. 

Şimdi aklıma bir şey geliyor, denetim, sadece iktidar ve muhalefet arasında olmaz. Mec
lis, topluca denetim görevini yapmaktadır. Bu denetim görevinin elinden alınmasına, bazı ko
nuların da denetimden kaçırılmasına, Yüce Meclisimiz izin vermemelidir; bu, ister genel büt
çenin içinde olsun, ister genel bütçenin dışında olsun, ister fon olsun ya da başka bir şey ol
sun... Ben bunun, Mecliste görüşülmeyecek bir konu olduğunu, bu Mecliste görüşülmesinin 
sakıncalı olduğu fikrine sahip bir tek arkadaşımızın olacağını sanmıyorum. Yetkimizin de baş
ka birisine devredileceğine de izin vermememiz gerekir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın İmamoğlu, bir saniye lütfen... 

Hem zatı âlinizin süresi, hem de Genel Kurulun çalışma süresi doldu; ama görüyorum 
ki konuşmanızı henüz tamamlamak imkânından mahrumsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın tmamoğlu'nun konuşması tamamlanıncaya kadar çalışma
mızın devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın İmamoğlu. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Vaktinize teca
vüz etmemek için konuşmamı mümkün olduğu kadar kısa keseceğim. Yalnız, ben tek sözcüy
düm, benden evvelki arkadaşım da tek sözcüydü, belki biraz sizi sıkmış olabilirim, bunun için 
affınıza sığınıyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
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ATÎLLA ÎMAMOĞLU (Devamla) — Bu fon konusunda rakamlar var. Sayın Bakanımın, 
bu rakamların büyüyeceğine dair ifadeleri var. Bu rakamların büyümesi, bu fonda biriken pa
raların kullanılamaması anlamına gelir mi acaba? Sayın Bakanım, bizimle aynı görüşü payla
şır mısınız? Bu fonda biriken paraların kuUanılamamasınm, başka yönden, başka bakımdan 
ekonomimize zarar verebileceği ihtimali var mıdır? Savunma sanayii amaçlı kurulduğuna gö
re, bir fon ya da herhangi bir şey, amacı istikametinde gerçekleştirilmezse, zatı âliniz tarafın
dan ya da Yüce Meclis tarafından nasıl değerlendirilmelidir? O zaman, gecikmenin mahzuru
nu, gerekli olan bir yatırımın zamanında yapılamamasının, yerine getirilememesinin mahzu
runu da anlatmak gerekir. 

Bir konu benim için gerçekten önemlidir. Eğer lütfeder, Yüce Kurulun önünde açıklarsa
nız, hepimizin de, Millî Savunma Bakanlığımızın da yararına olur kanaatindeyim. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığınca gerçekleştirilen ve değerlendirilen projeler, karar için, Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanından oluşan tcra Komitesine sunulmaktadır. De
ğerlendirme, tamamen bilgimiz dışında, gizlilik içinde yapılmaktadır. İhaleye katılan firmala
rın dahi bilmediği meçhul formüller kullanılabilmektedir. Tabiî, burada, "kazanması istenilen 
firmalar var, onlar enforme ediliyor" gibi bir şüphe giriyor içimize. Bizi, hepimizi, bütün mil
leti bu şüpheden kurtarmak için, demin dediğimiz içerik doğrultusunda açıklama yapmak za
rureti var. Bizi bu konuda gerçekten doyurmalısınız. 

Birkaç sorum olacaktı, vaktinizi suiistimal etmemek yahut da almamak için dokunmuyo
rum. Sürem az kaldı; halbuki geride çok mesele kaldı Sayın Başkanım. Suriye meselesi, Irak 
meselesi... Onların silahlanmaları konusu, silahlanmalarının hangi ülkeye karşı, ne amaçlı ol
duğu konularında görüşmek istiyordum. 

BAŞKAN — Sayın tmamoğlu, zatıâlinizi dinlemek hem zevk, hem istifadedir; ama, er
ken hatırlatmamız biraz da hazırlığınızın boşa gitmemesi düşüncesiyle idi. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, ne kadar esprili olduğunuzu bili
yoruz; bütün Meclis de, benim gibi, gerçekten sizin esprilerinizin takdiri içindedir. Yalnız, ger
çekten, değinemediğim önemli konular var; mesela, Yunanistan meselesi... Bana göre, yalnız, 
NATO ile ilgili değerlendirmeler yaptık; benden evvel konuşan arkadaşlar tarafından, demok
rasiyle ilgili olarak gerçekten önemli değerlendirmeler yapılmıştır; ama, yeni bir tehdit değer
lendirmesi yapılamamıştır. Belki Sayın Bakanımız, bizden sonra, bu tehdit değerlendirmeleri
ni daha geniş çapta ortaya koyabilecektir, öyle sanıyorum ki, bizi aydınlatabilecek bilgiler verirler. 

Yalnız, bir konuya, potansiyel bir tehlikeye parmak basmak, dokunmak zorundayım. Ku
zeydoğuda, bize karşı devamlı bir düşmanlık besleyen, bunun için dünyada her desteği arayan, 
her devlete başvuran; bizim halen gündemimizde olan, Dışişlerinin de gündeminde yer alan 
Ermeni olayından bahsederek sözlerimi tamamlamaya gayret edeceğim. 

Azerbaycan ile Türkiye arasında, yeni bir İsrail yaratılabilir mi? Bazen Sovyet Rusya'nın 
desteklediği; dolaylı da olsa, silahsız da olsa, bazen Fransa'nın desteklediği, dostumuz ve aynı 
ittifakın içinde bulunduğumuz Amerika Birleşik Devletlerinin desteklediği, İsrail tipi bir dev
let kurulur mu? O kurulursa, sınırlarının genişletilmesi istenir mi? Bu genişleme bizim sınırla
rımıza kadar uzanır mı? Potansiyel bir tehlike olarak, bu konularda, Millî Savunma Bakanlığı
mızda bir değerlendirme, bir düşünce var mıdır? Bu konuların dile getirilmesinden korkma
mak lazım. "Efendim, güvenliğimizi tehdit eden tehlikeleri dile getirirken, bunun gizliliği var-
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dır, titiz davranmak gerekir" gibi görüşler, almamız gereken tedbirleri almakta bizi tembel ha
le getirir. Onun için, gücüm yettiğince, dilim döndüğünce, meseleyi, aslında başka yönden de 
izaha çalışacağım. 

Bu ülkelerin ötesindeki ülkelerle iktisadî bakımdan da münasebet kurmaya gerek vardır; 
çünkü, demin konuşmamın bir yerinde ifade ettim, onlar istese de istemese de demokrasi -
aslında, Batılıların tekelinde değildir- Uralların ötesine geçecektir ve Uralların ötesine geçtiği 
zaman, çok değişik pozisyonlar, çok değişik coğrafyalar oluşabilecektir. Bunu, "yeni müstakil 
devletler oluşacaktır ve başka devletlerin sınırından ve hâkimiyetinden kurtulacaktır" anla
mında söylemiyorum; ama, bugün hangi rejimle idare edilirse edilsin, ülkeler, her şeye ve her 
ülkeyle ticarete açık hale gelmişlerdir. Bizim de buna ihtiyacımız vardır. Bu konunun, bu iki 
yönden de değerlendirilmesi istirhamında bulunuyorum. Üzerinde durmaya değer bir görüş 
olarak kabul ederlerse seviniriz. 

Sayın Başkanım, sizinle beraber, Yüce Heyetimizin de sabrını suiistimal ettim, vakitlerini
zi çaldım; kısa bir temenniyle sözlerimi bağlayacağım. 

Demokrasi ve refah arayışlarının başladığı dünyada, bizde de, dünyanın arayışlarına uy
gun olarak, yetkili ve ilgililerce tedbirler alınacağına olan inancımızı ifade eder, Doğru Yol Partisi 
Grubu olarak, Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin milletimize ve memletimize hayırlı olma
sını diler, Millî Savunma Bakanlığı mensuplarını ve Yüce Heyetinizi grubum adına en derin 
saygılarla selamlarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın îmamoğlu. 

Böylece, gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, görüşmelere, kaldığımız yerden devam etmek ve saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.10 
————— • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER (Devam) 

1. — 1990 Malî Yût Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayılan : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — MM Savunma Bakanlığı 1988 Malî Yûı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Hükümet adına Millî Savunma Bakanı Sayın Safa Giray. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığımızın 1990. Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
müzakere yapılırken, gruplar adına konuşan değerli arkadaşlarımızın konuşmalarını dikkatle 
ve ilgiyle dinledim. Her şeyden evvel, her üç grup adına konuşan arkadaşlarımızın, konuya, 
ne kadar dikkatle, ne kadar bilgiyle ve ne kadar inceleyerek bakmış olduklarını görmekten doğ
rusu büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Esas itibariyle, söylenenler, teorik olarak ortaya atılan ana düşünce tarzları, büyük ağır
lık taşıyan cümlelerle burada ifade edilmiştir. Muhtemel, olabilecek gelişmeleri, bundan, üç 
sene, beş sene, on sene, yirmi sene sonra karşımıza çıkacak tabloları ifade eden, ihtimalleri 
anlatan bu düşüncelere katılmamak mümkün değildir. Hangisi olur; bunlar mı olur, bunlar
dan daha başka tablolar mı ortaya çıkar? Gayet tabiî, bugünden bilmek mümkün değildir; ama, 
bunlar veya bunlara benzer birtakım durumlarla önümüzdeki yıllarda karşılaşma şansımız vardır. 
Bütün bu fikir manzumeleri içerisinde, Türkiye, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Baş
kanlığı olarak, ne gibi bir tavır takınmak durumundadır? 

Tabiî, bütçeyi yaparken, esas itibariyle, karşı karşıya bulunduğumuz somut durum muva
cehesinde şekil almak, ortaya bazı rakamlar çıkartmak, ihtiyaçlar koymak ve bunları karşıla
mak durumundayız. Bir yandan da, burada yapılan müzakere ve münakaşaları nazarı itibara 
alarak, sürekli bir planlama, sürekli bir münakaşa içerisinde olma ihtiyacımız da aşikârdır. 

Kaldı ki, şunu da, tabiî, memnuniyetle ifade ediyorum : Gerek Millî Savunma Bakanlığı
mızda, gerek Genelkurmay Başkanlığımızda, gerekse, çok yakın ilişkileri olmak hasebiyle, Dı
şişleri Bakanlığımızda, çevremizle ve dünya ile olan ilişkilerimiz konusu, sürekli 
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münakaşa edilen bir konudur. Bu münakaşalann sonunda ortaya çıkan durumlara, emniyetli 
sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, uyabilmek için de gereken düzenlemelerin yapıldığını hepi
niz herhalde kolayca kabul edersiniz. 

Nitekim, bundan bir iki gün evvel Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir açıklama vardı, 
basında da yer aldı; bu sene içerisinde, 1989 yılı Ağustos ayında 2 tümen lağvedilmiş, bunların 
yerine, nüfusu daha az; fakat vurucu gücü ve hareket kabiliyeti daha yüksek iki tane tugay 
konmuştur. 

Bu olay, aslında, belki, birinci bir denemedir. Bu tugayların, Türk Silahlı Kuvvetleri bün
yesine nasıl tesir ettiği ve lağvedilen tümenlerin yerini ne kadar kapattığı konusunda, sonbahar 
tatbikatlarında değerlendirme yapılmıştır. 

2 tümenin kaldırılması ve yerine, daha hareketli, teknik gücü daha yüksek; fakat nüfusu 
daha az 2 tugayın meydana getirilmesi çalışmalarına benzer çalışmalar, bugün Silahlı Kuvvet
lerde, özellikle Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları içerisinde, kurmay subay olarak 
yetiştirdiğimiz ve bu bilgilerle teçhiz ettiğimiz ve tabiî ki, bu işin mütehassısı olan insanlarımız 
tarafından sürekli olarak yapılmaktadır. 

Ortada, içinde yaşadığımız bir dünya var, bir de, hemen içinde, çok yakın olarak yaşadığı
mız kendi çevremiz var. Bu kendi çevremiz ve dünyanın toplu ilişkileri içerisinde belli bir güçte 
bulunmamız lazım ki, güvenliğimiz sağlanmış olsun; bu düşüncede herkes müttefik. Dikkat 
ettim, hiç kimse, güvenliğimizin sağlanmasını, Silahlı Kuvvetlerin adam sayısına ve elindeki 
silah sayısına bağlamıyor; gerçek de odur. 

Bunların dışında, ekonomik olarak, bilimsel olarak, psikolojik ve sosyal olarak, diğer mil
letler arasında belli derecede güçlü olmamız da gerekiyor; bunu da herkes kabul ediyor ve bun
da herkes müttefik. 

Bu sebeple birçok yarışmaların içine girmişiz. Bu sebeple, biz de, Anavatan tktidarı ola
rak, özellikle göreve başladığımız günden bu yana, milletimizin, ilerlemiş milletler arasında 
mevcut yarışa hızlı ve güçlü olarak katılmasını arzu etmiş ve bunu sağlayacak adımları atmı
şız. Kapıları açmışız, insanımızı, dünyanın diğer memleketlerindeki insanlarla karşı karşıya ge
tirmişiz. "Gel yarış, sen aslında ondan daha üstün bir insansın. Kapalı kapı arkasında durarak 
güvenliğini koruyamaz, refahını sağlayamazsın;'onunla yarışacaksın, onunla alışveriş edecek
sin, onunla bilimsel olarak yarışacaksın, ticarî olarak yarışacaksın; her konuda yarışacaksın 
ki, o yarışın sonunda üstün gelecek kabiliyetlere kavuşasın" demişiz. Dikkat ederseniz, yaptı
ğımız budur ve bu konuda ne kadar ileri gidebilirsek, milletimizin o nispette öne geçeceğine 
inanıyoruz. Bunun eserlerini de görmekteyiz. 

Hatırlayacaksınız, bundan on, onbeş sene evvel, Türk insanı, Avrupa'da ikinci, üçüncü 
sınıf insan sayılıyordu; bizim insanımız boynu bükük dolaşmak zorundaydı; şunu bunu yapa
maz olan bir insandı. Bugün, bizim insanımız da, Avrupa'daki diğer insanlar gibi, başı dik, 
alnı açık ve karşısındakiyle kendini mukayese eden bir insan olarak gezmeye başlamıştır. Bu, 
düşündüğümüz bütün gelişmelerin birinci adımıdır. Bu duyguya sahip olmadan, insanımızın, 
başka insanlarla yarışıp, onların önüne geçmesinin mümkün olabileceğini düşünemeyiz. Evve
la aynı ringe çıkartmış olmamız, aynı mindere çıkartmış olmamız lazım ki, galip gelme şansı 
olsun. Anavatan tktidarı bunu sağlamıştır, getirdiği yeni düşünce sistemi ile. 
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Bu ana düşünceler içerisinde, acaba hedeflere ulaşmış mıyız? Hayır, hedeflere ulaşmış de
ğiliz henüz. Hedeflere ulaşmak için çaba içine girmişiz; ortaya birtakım hedefler koymuşuz 
ve çabamızın da, neticeler vermeye başladığını görmekteyiz. 

Dünyanın sayılı savunma sanayii camiası, Türkiye ile hiç ilgilenmez iken, şimdi ilgilenir 
olmuştur. Türkiye'nin bu konuda ciddi yatırımlar yapacağını ve teknoloji üretme sahasına doğru 
adım atmakta olduğunu gördüğü için, kendisi ile aynı mindere çıkma çabasında olduğunu gör
düğü için bunlara kalkışmıştır. Bu nedenle, meşhur savunma sanayii odaklarının, Türkiye'de 
iş yapmak için gelip ihalelere girdiğini, pazarlıklara giriştiğini görüyoruz. Zamanı geldiğinde 
onlardan da söz edeceğim; bir sürü laf da bizim daha önce tanımadığımız bu olaylardan çıkıyor. 

Ekonomimizin genel planlamasının elverdiği ve azamî tasarruf prensipleri dahilinde ha
zırlamış olduğumuz 1990 malî yılı bütçe teklifi, huzurlarınıza getirilmeden önce, Plan ve Büt
çe Komisyonunda da titizlikle incelendi. Bu vesile ile, Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Baş
kan ve üyeleriyle, Millî Savunma bütçesi görüşmelerine katılan sayın milletvekilleri, değerli ko
nuşmalarıyla bize ışık tutan görüşleri ve yapıcı eleştiriler ortaya koymak suretiyle yaptıkları 
katkılardan dolayı, burada tekrar teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. 

tçinde bulunduğumuz yılda, özellikle son aylarda, milletlerarası ilişkilerde, güvenliğe dö
nük, çok önemli boyutlarda gelişmeler olmuştur. Arekadaşlarımız bu konularda geniş açıkla
malarda bulundular çeşitli teoriler ortaya attılar. Demin de söylediğim gibi, bunlara katılma
mak, bu gibi olasılıkların varlığını inkâr etmek mümkün değildir. 

Bütün bu olasılıklar içerisinde, Türkiye'nin güvenliği ile ilgili çok ciddi konularda, bu ola
sılıkların verebileceği en geniş ufuklar veya en dar ufuklar arasında hangi noktada bulunma
mız gerektiğini, gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse Millî Savunma Bakanlığı olarak bunlara ve
rebildiğimiz şekiller muvacehesinde- nasıl baktığımızı anlatmak istiyorum : 

Bugün Doğu-Batı ilişkilerinde meydana gelen gelişmeler, tkinci dünya Savaşını izleyen dö
nemde Avrupada kurulmuş bulunan düzeni sarsma noktasına gelmiş bulunmaktadır. Geliş
melerin aynı yönde devam etmesi halinde, bu düzenin yerine yeni bir düzen kurulacaktır. Kıta
mızda meydana gelen gelişmeler, Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov'un, ülkesinde uygulamaya 
koyduğu yeniden yapılanma ve açıklık politikalarının, Doğu Avrupa ülkelerinde de uygulan
masına rıza göstermesi ve kısmen bunu teşvik etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Hareket, bu ülkelerin büyük çoğunluğunda, halktan gelen arzu ve baskılarla ivme kazan
mış ve bugünkü boyutuna ulaşmış bulunmaktadır; hatta, Gorbaçov'un ülkesinde, bu alanda 
kat ettiği mesafenin de ötesine geçmiştir. 

Sayın Recep Ergun da, bu konuda ilginç açıklamalarda bulundu. Gerçekten, diş macunu 
tüpü sıkılmıştır, geri gitmesi zordur; ama, Sovyet Rusya'da başka problemler de ortaya çıkmış
tır. Doğu Avrupanm diğer ülkelerinde meydana gelen olaylar, daha çok, millîdir. Ama, Doğu 
Avrupada, Sovyetler Birliğinin yanı sıra, ayrı ayrı millî bütünlükler vardır. Bunlar yok olmuş 
gibi görünürken, varlığının devam ettiğini gösteren çeşitli olaylar ortaya çıkmıştır. O zaman 
da, Sayın Ergun'un söylediği gibi, başka ihtimalleri hesaba katmak gibi durumlar çıkmıştır 
ortaya. 

Polonya, Macaristan, Doğu Almanya ve Çekoslovakya'da çok partili rejimlere geçilmesi 
için adımlar atılmaktadır. Bu gelişmeler, Avrupa'da kırk yılı aşkın bir süredir hâkim olan 
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gerilimli havanın yerine, daha yumuşak ve işbirliğine dayanan bir ilişkiler manzumesinin ku
rulabileceğine işaret etmektedir. Nitekim, "Avrupalılık bilinci" deyimi, Avrupa'yı ikiye ayıran 
hattın doğusunda kalan bazı ülkeleri de içerecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Barışın sağlamlaşmasına hizmet edecek nitelikteki bu gelişmeleri memnunlukla karşıla
maktayız. Avrupa Kıtasında, bundan önceki köklü yeni şekillenmelerin, büyük savaşların ar
dından oluştuğu hatırlandığında, halen bu gelişmelerin, barış ortamında cereyan etmesine ta
nık olmaktan ayrıca memnunluk duyduğumuzu burada kaydetmek isterim. Ancak, halihazır
da Avrupa Kıtasına hâkim olan dalgalanmanın, ne şekilde ve ne zaman durulacağını, bugün
den isabetle kestirmek mümkün değildir. Siyasal alandaki olumlu gelişmelerin, diğer alanlara 
yansıyıp yansımayacağı veya hangi kapsamda yansıyacağı da henüz belli değildir. 

özetle, bugün Avrupa'ya hâkim olan durumu, "Belirsizlik" olarak nitelemek en uygun 
değerlendirmedir. Avrupa'da bir istikrarsızlık yaratmıştır. Oluşacak yeni dengeler ve istikrarın 
durulma noktası hakkında, strateji uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler, geniş bir 
yelpazeye yayılmaktadır. 

Bu vesileyle, Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşını izleyen dönemde teessüs etmiş olan denge
lerin değiştiği ve yeni bir düzene geçiş aşamasına gelindiği düşüncelerinin yaygınlaştığı günü
müzde, mevcut düzenin bellibaşlı unsurları olarak görülen NATO İttifakı ile Varşova Paktının 
da işlevlerini yitirdikleri yolunda yapılan değerlendirmelere ilişkin görüşlerimi ifade etmek 
isterim. 

Bilindiği üzere, NATO, 16 egemen ülkenin serbest iradesiyle kurulmuş ve çeşitli boyutları 
olan bir ittifaktır. Mevcut milletlerarası ortamda, NATO'nun bütün boyutlarına duyulan ihti
yaç devam etmektedir; tttifak, Batının güvenliğine ilişkin konuların bir bütün olarak görüşül
düğü yegâne forumdur. Ayrıca, NATO'nun, siyasal, ekonomik vesair boyutları vardır. İleride, 
günü geldiğinde, yapılacak yeni tehdit değerlendirmesi ışığında, ittifakın askerî yapısında bazı 
ayarlamalara gidilebilir. 

Diğer taraftan, ittifakın bugüne kadar izlediği politikaların ve gösterdiği dayanışmanın,. 
Doğu Avrupada meydana gelmekte olan gelişmelere katkısı da inkâr edilemez. Avrupada yeni 
dengelerin oluşup, istikrarın yeniden kurulması, bazı ayarlamalar yapılsa da, NATO'nun bu
güne kadar güttüğü temel politikaların devamını gerektirmektedir. En azından, bugün için bu, 
böyledir. Bu ay içinde yapılan üst düzeyli NATO toplantılarında, aynı değerlendirmenin, müt
tefikler tarafından da paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettiğimi belirtmek isterim. 

Varşova Paktına gelince : Kuruluş şart ve nitelikleri, Yüce Heyetinizin malumu olan ve 
sadece askerî yönü bulunan bu paktın devam edip etmeyeceği; üyelerinin, iradelerini kullanıp 
kullanamayacaklarına ve kullanabildikleri takdirde, ne yönde kullanacaklarına bağlı bir keyfi
yettir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim de aktif bir şekilde ve yapıcı bir zihniyetle ka
tıldığımız, Viyana'da sürdürülen konvansiyonel kuvvet müzakereleri, (AKKUM) memnuniyet 
verici bir ilerleme sürece içindedir. Müzakerelerde ele alınan silah kategorilerinde asimetrik in
dirimler yapılmasını öngören anlaşmanın gelecek yıl imzalanabileceği ihtimali giderek güç ka
zanmaktadır. AKKUM'un bir anlaşmayla sonuçlanması ve anlaşmanın samimiyetle uygulan
ması, Avrupa'daki yumuşama sürecine yeni bir hız kazandıracaktır. 
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Monolitik niteliğini de yitirmekte olduğu öne sürülebilen Varşova Paktının, bu atmosferi 
bozacak bir eyleme geçmeyeceği ifade edilebilir. Burada, hatırda tutulması gereken bir husus, 
AKKUM'un anlaşmayla sonuçlanması halinde dahi, tehdidin tümüyle ortadan kalkmayacağı
dır. Ayrıca, Türkiye'nin coğrafî konumundan kaynaklanan özellikleri de, teyakkuzun elden bı
rakılmaması gereğine işaret etmektedir. Bu hususta yapılacak değerlendirmelerde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin envanterinde bulunan silah ve teçhizatın niteliklerinin de hatırda tutulmasında 
ve diğer ülkelerin elinde bulunan silahlarla karşılaştırılmasında yarar olduğu kanısındayım. Zira, 
bütün unsurları içermeden yapılacak değerlendirmeler, yanıltıcı ve hatta zararlı sonuçlar vere
cek ve kamuoyunda yanlış algılamalar oluşmasına yol açacaktır. 

Bu nedenle, şu hususlara değinmeden geçemeyeceğim : Halen envanterde bulunan silah 
sistemleri ile, mücavir ülkelerin envanterlerinde bulundurdukları silah sistemleri arasında sayı 
ve nitelik farkları vardır. 

AKKUM, anlaşmayla sonuçlansa da, ülkeler, ellerindeki silahları modernleştirmeye de
vam edeceklerdir. Anlaşmada buna engel teşkil edecek bir hüküm öngörülmemektedir. Bu iti
barla, kalite dengesizliğinin, anlaşmanın imzalanmasıyla ortadan kalkmasını beklememek ge
rekir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücünün ve elastikiyetinin artırılması zorunludur. 

Kuvvet indirimleri konusunda bir hususa daha değinmek istiyorum : Millî Savunma Ba
kanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, AKKUM çalışmalarına başlandığı günden bu yana, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde yapılabilecek muhtemel indirim ve değişiklikleri, AKKUM ça
lışmalarına paralel olarak incelemeye başlamıştır. Anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya 
çıkacak tahmini durum etüt edilmiş ve kâğıt üzerinde, muhtemel indirimlerin hazırlıkları ya
pılmıştır. Anlaşma taslağı üzerindeki değişikliklere göre bu hazırlıklar geliştirilmekte ve deği
şiklikler yapılmaktadır. 

Yapılan bu kuvvet indirimlerinin uygulanabilmesi için, önce AKKUM anlaşmasının im
zalanması ve anlaşmanın öngördüğü indirimlerin uygulamaya konulması gerekir. Avrupa'daki 
değişiklikler ve değişik tehdidin yeni şekli görüldükten sonra, Türkiye, kendi kuvvet yapısını, 
bu tehdit ortamı değerlendirmesine göre tekrar düzenlemeye tabi tutacak ve ona göre uygula
maya geçecektir. 

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi, millî, yeniden yapılanma, reorganizasyon faali
yetlerini de sürdürmektedir. Bu faaliyetler, etkinliği artırmak, modernizasyon projelerini ger
çekleştirmek ve tasarruf sağlamak amacıyla her zaman yapılan, maliyet - müessiriyet analizle
ri gibi, sürekli faaliyetlerdir. Bunun son bir örneği, demin bahsettiğim ve iki yıllık bir inceleme 
sonunda gerçekleştirilen, iki tümenin lağvedilmesi, yerlerine mobil tugayların konulması ola
yıdır. Önümüzdeki yıllarda da, bu tür yeniden yapılanmalar devam edecek ve barış dönemin
de, personel tavanlarında sayısal azaltmalara gidilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verdiğim bu izahattan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
tehdidi caydıracak ve gerektiğinde etkin bir savunma yapacak şekilde donatılması gerektiği açıkça 
ifade edilmiş olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, görevini, gereğince yerine getirebilmesi 
ve mevcut eksikliklerinin giderilebilmesi için, esas itibariyle iç kaynaklardan ve bir ölçüde de 
dış yardım programları çerçevesinde sağlanan imkânlardan yararlanılmaktadır. 
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Bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyetiyle, 1989 yılın
da bir yardım programı başlatmış bulunan Hollanda, Türk Silahlı Kuvvetlerini modernleştir
me çabalarımıza farklı bir düzey ve şekillerde katkıda bulunmaktadırlar. Amerika Birleşik Dev
letleri askerî yardım düzeyinin, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak açısından yetersiz 
kaldığı açık olmakla birlikte, yardım kapsamındaki hibe oranının son yıllarda yükseltilmiş ol
ması, memnuniyet verici bir gelişmedir. Amerika Birleşik devletleri yardımının tümünün hibe 
şekline dönüştürülmesini beklediğimizi burada bir kez daha belirtmek istiyorum. 

öte yandan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik işbirliğine ithal 
edilmekte olan yabancı unsurların, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin gelişmesini olumsuz 
yönde etkilemekte olduğu da bir gerçektir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, Savunma 
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) ve ekini oluşturan tamamlayıcı mektuplardan da kay
naklanan yükümlülüklerini, daha etkin bir şekilde yerine getirmesi ve ilişkilerimizi yabancı un
surların olumsuz etkilerinden arındırması, karşılıklı menfaatlerimizin gereğidir. 

Bu meyanda, Ermeni iddialarına geçerlilik kazandırmayı amaçlayan karar tasarısının, Se
nato Adalet İşleri Komisyonunda kabul edilmesi üzerine, ulusal çıkarlarımız ve günün gerekle
ri uyarınca aldığımız geçici önlemlerin kaldırılmasının, tasarının, yönetimin çaba ve girişimle
riyle Kongredeki akibetine bağlı bir keyfiyet olduğunu da huzurunuzda bir kere daha teyit et
mek isterim. 

Güvenliğe yapılan yatırım, tüm toplumlarda daima geniş tabanlı tartışmalara neden ol
muştur. Beka ile refah arasındaki dengenin nasıl kurulacağı, her ülkenin kendine özgü koşulla
rı tarafından belirlenen, çok bilinmeyenli, karmaşık bir problemdir. 

Beka - refah dengesi aranırken, belirleyici faktör, Türkiye için, coğrafya olmuştur. 1920'Ierde, 
Sevr Anlaşmasının belirlediği unutulmaz çizgilere kadar küçülen Türkiye, Yüce Atatürk'ün ön
derliğinde girişilen mücadele sonunda bugünkü sınırlarına ulaştığında, bunun, neyin pahası
na ve hangi güçlere karşı elde edildiği asla unutulmamıştır. 

Ülke içinde savunmaya ayrılan kaynakların, oran olarak büyük görünmesine rağmen, ha
cim olarak yeterli düzeyde olmaması, sanayi ve teknoloji altyapısındaki yetersizlikler; savunu
lacak alanın yüzölçümü, tehdidin çevresel ve aktif oluşu karşısında güvenlik ihtiyaçlarını yurt 
içinde tek başına karşılayamamak, Türkiye'yi, NATO İttifakına girme ve ihtiyaçlarının bir bö
lümünü dış yardımla karşılama kararına götürmüştür. Buna rağmen.kendi kendine yeterli, si
lahlı gücünü kendi kaynaklarından, sanayi ve teknoloji altyapısından alan bir silahlı kuvvetle
re sahip olmak, Türk Milletinin, her zaman, millî bir hedefi olmuştur. 

1980'li yıllarda bu hedefe doğru önemli adımlar atılmış, ambargo ve kaynak yetersizlikleri 
nedeniyle etkilenen ve biriken büyük savunma ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde girişimler hız
landırılmıştır. Bu dönemde, F-16 uçakları, firkateyn, denizaltı, hücumbot yapımlarıyla, tank 
ve top modernizasyonları başlamış; stinger, çok namlulu roket sistemi (MLRS), zırhlı personel 
taşıyıcı gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri için hayatî önemdeki projelerde büyük ilerlemeler kayde
dilmiştir. 
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Mobil radar, yüksek frekanslı yan kenar bant telsiz sistemi (HF/SSB), hafif nakliye uçağı, 
başlangıç eğitim uçağı, alçak irtifa hava savunması, helikopter projeleri, yakın zamanda işler
lik kazanacak hale gelmiştir. Çok kısa zamanda, bunlardan gene birkaçını kararlaştırma nok
tasına gelmişizdir. 

Savunma Sanayii Fonunun kurulması, iç kaynak üretiminde çok önemli bir adım olmuştur. 

Türk Silahlı Kuvvetlerine, özellikle son yıllarda, çok modern sistemler dahil edilmiştir. 
Ancak, belirli sahalardaki yetersizlikler -komisyonda da söylediğim gibi- devam etmektedir. 

Etkin bir caydırma ve yurt savunması için kaçınılmaz unsurlar olan, hava savunma, erken 
ihbar, komuta kontrol, keşif, gözetleme, elektronik harp sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarının en yoğun olduğu alanlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hava savunmada, bir huduttan diğerine, kesintisiz bir 
bütünlüğü sağlamak esastır. Bu amaçla, hava savunma master planı hazırlanmış olup, master 
planın parçaları olan mobil radar ve alçak irtifa hava Savunması projeleri, halen Savunma Sa
nayii Müsteşarlığınca desteklenmektedir. 

Komuta kontrolün temel birimi olan muhabere şebekesinin geliştirilmesine, TAFÎCS Pro
jesiyle başlanılmış olup, tamamlanması ileri yıllara yayılmıştır. HF/SSB Muhabere Projesi, anap-
rojenin bir parçası olarak, yine Savunma Sanayii Müsteşarlığınca desteklenmektedir, mukave
le safhasına gelinmek üzeredir. 

Elektronik harp yeteneğinde, çağın gereklerine uygun malzeme ve teçhizat ihtiyacı vardır. 
Hareket kabiliyeti açısından Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, Varşova Paktı ve Ortadoğu ülkele
rine kıyasla, geliştirilmeye muhtaç durumdadır. Tedarik edilecek zırhlı muharebe araçları, bu 
durumu oldukça iyileştirecektir. Hatırlayacağınız gibi, takriben bir hafta evvel, bu işin de sa
nayiini başlatmak üzere temel attık. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ihtiyaçların giderilmesi, çok uzun zamanı ve mil
yarlarca dolarlık kaynak tahsisini gerektirmektedir. Bu nedenle, kaynakları en iyi şekilde de
ğerlendirmek için geliştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri planlama, programlama, bütçeleme siste
mi çerçevesinde, her iki yılda bir gözden geçirilen 10 yıllık stratejik hedef planları hazırlan
maktadır. Bu planlarla, ülke gerçeklerine uygun olarak yapılan tahminlerle belirlenen muhte
mel kaynak miktarı içinde gerçekleştirilebilecek projeler plana alınmaktadır. Şu andaki gay
retler, sözkonusu yetersizliklerin, bir an önce giderilmesi yönündedir. 

Bu konu ile ilgili olarak, 1989 yılında geliştirilen birçok projeye ilaveten, özetle şunları 
söyleyebilirim : Gölcük'te inşa edilen 6 ncı "Ay" sınıfı denizaltı göreve alınmıştır. Ayrıca, 
1 400 tonluk 2 denizaltının inşasına temmuz ayında başlanmıştır. Kasım 1989 sonu itibariyle, 
üretimi planlanan 160 adet F-16 uçağının bugün itibariyle, 42 adedi Hava Kuvvetleri Komu
tanlığına teslim edilmiştir. 

Bu arada, şunu da belirtmekte yarar olduğu kanısındayım : F-16 üretiminin sona ereceği 
1994 yılında, gövde üretiminde yüzde 48,9 ve motor üretiminde yüzde 25 yerli imalat payına 
ulaşma hedef alınmıştır. 

1990 yılında, daha önce başlatılan projelerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu dö
nemde, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ateş ve zırh gücü yeteneğinin artırılması, tanksavar 
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savunma ve gece muharebe yeteneğinin geliştirilmesi, teknik hizmet imkânlarının geliştirilmesi 
ve diğer muharebe destek görevlerinin etkinleştirilmesi ile, arzu edilen seviyeye daha da yakla
şılmış olunacaktır. 

1990 yılından başlamak üzere, önümüzdeki dönemde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
su üstü imkân ve kabiliyetlerini artırmak için, komutanlığa, firkateyn, hücumbot ve diğer de
niz vasıtalarının kazandırılmasına; ayrıca, denizaltı ile deniz, hava imkân ve kabiliyetlerinin 
artırılmasına çalışılacaktır. 

Aynı dönemde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için, 24 adet F-16 uçak üretimi, F-16 depo 
seviyesi bakımı ve görev teçhizatı tedariki de planlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe Kanu
nu Tasarısının, gayri safı millî hâsılaya oranı, yüzde 2,8'dir, genel bütçe içindeki payı, yüzde 
12,3'tür. 

Sadece bir fikir vermek amacıyla, Türkiye'nin savunma harcamalarını, NATO ve Varşova 
Paktı ülkeleri ve komşu ülkelerin savunma harcamalarıyla mukayese etmek istiyorum. Bura
daki yüzde 2,8'lik rakama, "harcamalarınız bütçedeki rakamdan ibaret değil, öbürlerini de 
kat" diyeceğinizi bildiğim için, onlar da katılmış olarak rakam vereceğim. Gerçi, karşılaştırma 
yapacağım ülkelerden bir iki tanesini diğer arkadaşlarım, özellikle Sayın Ergun söyledi; ama, 
ben, burada, diğerleri ile beraber hepsinin birden görülmesi için tamamını arz etmek istiyorum. 

NATO ülkelerinin savunma harcamalarının gayri safi millî hâsılalarına oranı şöyledir : 
Yunanistan yüzde 6, -yıldan yıla bazı değişiklikler gösterdiği için Sayın Ergun'un verdiği ra
kamla benim verdiğim rakam biraz fark ediyor- Amerika Birleşik Devletleri yüzde 5,8, ingilte
re 4,2, Türkiye 3,9, Fransa 3,7, Norveç 3,3, Portekiz 3, Hollanda 2,9, Almanya 2,9, Belçika 
2,7, ttalya 2,5, Danimarka 2,1, İspanya 2,1, Kanada 2, Lüksemburg 1,2. 

NATO ülkeleri içinde Türkiye yüzde 3,9 ile dördüncü sırada yer almaktadır. Bu orana sa
vunma bütçesi dışındaki kaynaklar da -demin söylediğim gibi- dahildir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Fonlar da dahil mi? 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — Dahil. 
Ortadoğu ülkelerinin savunma harcamalarının gayri safı millî hâsılalarına göre oranı da 

şöyledir : Irak yüzde 29,9, -dikkatinizi çekerim-. Elimizdeki bu son bilgi 1989 senesine aittir. 
Suriye yüzde 14,5, Iran yüzde 5,1, Türkiye'nin ise yüzde 3,9'dur. 

Varşova Paktı ülkelerinin savunma harcamalarının gayri safı millî hâsılaya oranı: Sovyet
ler Birliği yüzde 7,8, Doğu Almanya 7,7, Çekoslovakya 4,9, Bulgaristan 4,2, Polonya 3,7, Ma
caristan 3,7, Romanya yüzde 1,3'tür. 

Komşu ülkeler arasındaki mukayesede ise; Irak yüzde 29,9, Suriye Yüzde 14,5, Sovyetler 
Birliği 7,8, Yunanistan 6, Iran 5,1, Bulgaristan 4,2, Türkiye yüzde 3,9. Görüldüğü gibi, Türki
ye, kendi komşuları içinde, savunma harcamalarına, gayri safi millî hâsılasına nazaran, en az 
para ayıran ülkedir. 

Ayrıca, bu mukayeseleri, sayın arkadaşımın hatırlattığı gibi, çeşitli açılardan değerlendir
diğiniz zaman, başka manzaralar da görüyorsunuz. Arkadaşım dedi ki, "asker sayısına göre, 
asker başına harcama daha da düşük oluyor." Sabahleyin Sayın Recep Ergun'un verdiği, cep-
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he boyunca, kilometre başına düşen asker sayısı, cephe boyunca, kilometre başına düşen tank 
sayısı, uçaksavar sayısı, zırhlı araç sayısı, top sayısı vesaireye baktığınız zaman da şunu görü
yorsunuz : NATO içerisinde, Türkiye, Amerika'dan sonra en güçlü orduya sahip olan ülke de
ğildir arkadaşlar, değil, değil... 

TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Asker sayısı bakımından... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Asker sayısı bakı
mından da değil. 

Bakınız, bugün şunu görüyoruz : Fransa'nın nüfusu Türkiye kadardır aşağı yukarı. Fran
sa'nın elindeki silahlı kuvvetlerin sayısıyla, Türkiye'nin silahlı kuvvetleri sayısı arasında çok 
az fark vardır; bunu biliyor musunuz? 

EROL AĞAGlL (Ankara) — Sadece nitelik ve nicelik karşılaştırmasını yaptınız mı hiç? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Eğer o karşılaştırma
yı yaparsanız, çok daha zor durumda olduğunuzu görürsünüz. Fransa 60 milyon nüfusa sahip 
bir ülke; aşağı yukarı, nüfusu bizimle aynı olan bir ülke. Tehdit değerlendirmesi yaparsanız, 
Fransa'nın, bulunduğu yeri, çevresindeki devletleri bir düşününüz; bir de bizim ülkemizi düşü
nünüz ve gözünüzün önüne getiriniz... Fransa'nın en modern silahlı kuvvetlere sahip olmasına 
rağmen, hemen hemen Türkiye kadar, aşağı yukarı eşit sayıda asker bulundurmasını nasıl kar
şılarsınız? 

Şunu da hatırlatayım : Fransa'nın alanı, yanlış hatırlamıyorsam 500 bin kilometre kare
nin altındadır, Türkiye'nin alanının üçte ikisinden daha ufaktır. Çevresinde, İspanya, Belçika, 
İtalya ve İsviçre, bir tarafında da Almanya vardır. O şartlar altında, Fransa'nın ordusu hemen 
hemen Türkiye'ninkine eşittir' Aynı şeyi İtalya'da da görüyoruz... 

Avrupa'da, benim milletimi, kalkıp da, Hollanda, Bekçika veya Yunanistan ile mukayese 
etmeyin. Kaldı ki, birim alanlara, birim kilometrelere göre mukayese ettiğimiz zaman, Yuna
nistan'ın bizden çok daha fazla para harcadığını görüyoruz; ama, Yunanistan'ın nüfusu on 
milyonun altında, bizim nüfusumuz onun altı mislidir ve gene bir altı misli büyüklüğünde de 
toprağımız var. Yunanistan o paraları kime karşı harcıyor? İtalya'ya karşı mı harcıyor!.. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Herhalde! 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Herhalde değil mi?! 

Bunları bu şekilde mukayese ettiğimiz zaman görülüyor ki, "NATO içinde, Amerika'dan 
sonra en kuvvetli orduya sahip ülke Türkiye'dir" görüşü doğru değil; hayır, öyle değil. Çok 
iyi düşünmemiz lazım, bunu söylerken. 

TEVFlK KOÇAK (Ankara) — Fransa ile niye kıyaslıyorsunuz? NATO ile Fransa'nın ne 
ilgisi var? 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, bu arada 
Sayın Dönen, harcamaların yüzde 97,5'inin cari olduğunu ve sadece yüzde 2,43'ünün trasfer 
haramaları, onbinde l'inin de yatırım harcaması olduğunu ifade ettiler. Burada bir şeyi tashih 
etmek için şu bilgiyi arz ediyorum : 
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Millî Savunma Bakanlığı bütçe teklifinde cari harcamalar, teknik olarak bu şekilde göste
rilmektedir. Cari harcamaların içinde yer alan personel harcamaları 1990 yılı bütçesinin yüzde 
37,62'sini, diğer cariler; yani yolluklar, hizmet alımları, yiyecek, yakacak ve diğer tüketim har
camaları ile, demirbaş harcamaları ise yüzde 29,14'ünü teşkil etmektedir. Geriye kalan ve büt
çenin yüzde 3 0,8'ini teşkil eden ödenekler ise, savunma yatırımlarını oluşturan modernizasyo
na ayrılan kaynaklardan meydana gelmektedir. 

Sizin, yatırım diye ayırdığınız ve onbinde l'i teşkil eden o kısım, tnşaat Emlak Dairesinde 
yapılan ufak yatırım işleridir. 

Sayın Dönen'in konuşmasında mutlaka cevaplandırmam gereken bir konu var. Sayın dö
nen, Amerika Birleşik Devletleriyle birlikte işletilen ortak savunma tesislerinde -Pirinçlik, Si
nop, Karamürsel vesaire- mevcut anlaşmalara göre, olması gereken Amerikan uyruklu işçiler 
ile, hali hazırda mevcut işçilerin miktarı konusunda bazı şüpheleri ifade ettiler ve rakamlar ver
diler. Durum şöyledir : 

Türkiye'de çalışan Amerika Birleşik Devletleri sivil personel kadrosu diye bir kadro yok
tur aslında; siz kadrolardan bahsettiniz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Anlaşmalarda, ne kadar çalışacağı belirlenmiştir. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — Anlaşmalarda böyle 

bir kadro yoktur. Biz tahsis ederiz; ayrı. SEÎA Anlaşmasının, 3 numaralı tamamlayıcı anlaş
manın 6 ncı maddesi, "Bu anlaşma gereği yürütülen faaliyetler için Amerika Birleşik Devletle
ri Hükümetince ihtiyaç duyulan sivil hizmetler ve sivil el emeğinin, mümkün olan en geniş 
ölçüde, Türkiye'den sağlanması" hükmü mevcuttur. 

1987'de 280 kişi olan ABD sivil işçi miktarı, 1989 yılında 517'ye çıkmıştır. Bö dönemde 
Türk işçi sayısı da 3 942'den 4 406'ya çıkmıştır. Bu artışların bir kısmı, Amerika Birleşik Dev
letlerinin bu tesislerde çalıştırdığı astsubay kadrolarını, siv:l işçi kadrosuna dönüştürmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bir kısmı kaçak çalışıyor Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır efendim. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Gelin, isimlerini vereyim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Mamafih, Türk işçi

lerinin çıkartılarak, yerlerine Amerika Birleşik Devletleri personeli alınması sorunu üzerinde 
durulmakta ve bu işçilerin mümkün mertebe Türklerden oluşmasına, sürekli gayret sarfedil-
mektedir. 

Ermeni tasarısı nedeniyle Türkiye'nin aldığı tedbirlere misilleme mahiyetinde, Amerika'
nın da Türk işçilerini işten çıkarma eylemine başladığı tarzında dedikodular yapılmıştır; fakat, 
böyle bir gerçek durum yoktur; bunu da arz etmek isterim. 

Yalnız, sizin verdiğiniz yerlerdeki rakamları arz edeyim : Pirinçlik'te halen... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Vereceğiniz rakam 1984 rakamları Sayın Bakan, tespit ettim. 
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BAŞKAN — Sayın Dönen... 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — 1989 yılındayız; 1990 

yılına girmek üzereyiz. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — O günden bugüne kadar çoğalmış; azalmamış. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — Çoğalmış, doğru. 
BAŞKAN — Efendim, sorular bölümü de var malum... 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — Yine, önemli olan 

bir iki konu var; savunma sanayii projeleri ile ilgili yolsuzluk iddiaları, şeffaflık konusu ve fi
yat hususlarında, arkadışımız bazı iddialar ileri sürdüler. 

Aslında, kendilerinden daima şunu beklerim : Yolsuzluk iddiasını, herhangi bir mesnedi 
olmadan, sırf gazete haberine dayalı olarak bu kürsüye lütfen getirmeyin. Ben, neye cevap ve
receğimi bilmiyorum. Şu ana kadar başlatmış olduğumuz, mesela FMC projesi yahut zırhlı 
muharebe aracı... Bu işin projesi bitmiş, temeli atılmış, başlatılmış bir iştir. Bu işin verilişinde 
herhangi bir yolsuzluk iddianız var mı? Varsa, bunu bana getirin yahut Meclise o şekilde getirin. 

Ben şunu iddia ediyorum : O işin verilişinde herhangi bir yolsuzluk yoktur. O işin verili
şinde çok çeşitli laflar çıkmıştır. Almanlar gelmişler "Bizim Pumamızı almadınız. Halbuki biz 
size ekonomik yardım yapıyoruz, askerî yardım yapıyoruz. Niye bizden almıyorsunuz da, gi
dip Amerika'dan alıyorsunuz?" demişlerdir. Bunları bana Alman Parlamento Heyeti geldi söy
ledi. "Siz, bizi yabancı gibi görüyorsunuz. Halbuki biz size yardım yapıyoruz, hakkımız yok 
mu?" diyorlar. Cevabım şu olmuştur: Sayın parlamenter, eğer bu seçimi yapan komisyonda 
sen de olsaydın, bu sonuca sen de okey diyecektin, ondan eminim. Yardım yapıyorsunuz, doğ
rudur; bu yardımı Amerika da yapıyor. Kaldı ki, almayışımızın nedeni yardımla ilgili de değil
dir. Pumayı, sen, kendin bile ordunda kullanmıyorsun; ama firman gazetelere beyanat veri
yor." Firmalararası mücadeleler vardır ve bunlar büyük işlerdir. Türkiye, bu büyük işlere daha 
yeni giriyor değerli arkadaşlarım. Bu büyük işlerle ilgili olarak başka memleketlerde meydana 
gelen yahut yıllardan beri meydana gelmekte olan çok çeşitli mücadeleleri biz daha yeni yeni 
tanıyacağız. Arkadaşlarımızı, bu konuda herhangi bir töhmet altında bırakırken, lütfen çok 
daha fazla düşünün, çok daha somut iddialarla gelin. 

Mesela, elimizde radar projesi var, elimizde Loral projesi var. Biz onu niye Loral Firması
na verdik de, bilmem hangi firmaya vermedik? Biz çok düşündük. Türkiye'nin, üsteğmen sevi
yesinden, tümgeneral seviyesine kadar, hatta orgeneral seviyesine kadar pırıl pırıl birçok suba
yı, daha başka birçok bilim adamı bu işin içine girdiler; onu mu alalım, bunu mu alalım konu
sunda fikirlerini söylediler. Bütün bunlar ortadayken, benim "mütehassıs" dediğim, 
"mütehassıs" diye yetiştirdiğim, mektebe öyle gönderdiğim; Türkiye'de, Amerika'da, Alman
ya'da, İngiltere'de ve diğer ülkelerde okuttuğum insanlarımın hepsi bana ihanet mi edecekler? 
Ne olur, biraz daha ağırlığını hissederek bunları konuşun; böyle yapmayın... 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — İşte, o zırhlı araç meselesi var ya, kafamızı karıştırıyor! 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GÎRAY (Devamla) — Efendim, kafanızı 

karıştran bir somut konu varsa, o konuyu getirin. 
EROL AGAGÎL (Ankara) — Somut olursa, o konu savcılığa gider. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Gayet tabiî, öyle ol

ması lazım efendim; ama, savcılığa gidecek durumda olmayan bir konuyu da uluorta her yerde 
konuşmayalım. 
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EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sizin göreviniz de incelemek. İddia, gelir. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Gayet tabiî efendim, 

biz de o görevimizi yapıyoruz. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Ağagil? 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Tamam. 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Efendim, gene sık sık ortaya atılan bir konu var, "Bu iş neden inşaat firmalarına verili

yor? Savunma sanayiinde tecrübeli olan, sanayi tecrübesi olan adamlar bu işe girmiyor da niye 
inşaat firmaları giriyor?" sorusu komisyonda da soruldu, burada da tekrar dile getirildi. 

Bir kere şunu arz edeyim : Bu teknolojiler ve bu sanayiler, Türkiye'de bugüne kadar var 
olan sanayiler değildir ki, "efendim, tecrübeli sanayici girmiyor da, bu adamlar niye giriyor?" 
diyesiniz. Bu konularda tecrübeli sanayicilerimiz yoktur maalesef. Ama, mesela zırhlı muha
rebe aracı, yahut zırhlı personel taşıyıcı konularında size şunu iddia ederim : Bugün Türkiye'
de mevcut çeşitli işadamlanmız içerisinde en fazla yatkınlığı olanlar, gene inşaatçılardır; bunu 
iddia ederim. İnşallah, bunlar, savunma sanayicisi olma konusunda da o başarıyı gene gösterirler. 

Bakınız... Türkiye'de elektronik sanayii var mı? Bu çapta yok. Biz, mesela televizyon imal 
etmeye kalktık; onda, ufak tertip bir elektronik işi var; ama, hiç mukayese kabul edilecek bir 
şey değil. Bir radar teknolojisi var mı ki, "tecrübeli sanayici var; o girmiyor da, bu niye giri
yor?" diyelim. Bunları, ilk akla geldiği şekilde söylenmiş sözler olarak kabul ediyorum. 

Yapılmış olan seçimlerin, mevcut bilgiler tahtında, azamî derecede en doğru seçimler ol
duğunu buradan ifade ediyorum. Türkiye'nin, sadece savunma sanayii ile ilgili veya sadece Si
lahlı Kuvvetlerinin eline daha modern silah verilmesiyle ilgili menfaatlarının dışında, çok da
ha değişik menfaatlarının da -icabında, varsa- nazarı itibare alındığını da buradan ifade 
ediyorum. 

Efendim, "Savunma Sanayii Fonunda paralar birikti. Bu paraları hazine bonosu, devlet 
tahvili, banka gibi yerlere yatırdık, oralarda bekletiyoruz. Bunun için mi kurduk?" denildi. 

Tabiî ki, bunun için kurmadık; ama bu işler Türkiye için, gerek çok yeni oluşundan dola
yı, gerek ortada çok önemli değerlendirme konuları bulunuşundan dolayı -değerlendirmeler 
konusunda da Sayın Dönen tarafından bir şüphe açıklanır gibi oldu- bu işler bir şartnameyle 
ortaya çıkmaktadır. O şartnameye uyabileceğini düşündüğümüz, dünya çapında bilinen çeşitli 
silah sanayii işlerine girmiş olduğunu bildiğimiz, şöhreti olan ve dünya literatüründe yer almış 
bulunan, askerlik camiasının tanıdığı markaların sahipleri olan firmalar arasında ihale açıl
maktadır. O şartnamelere gelen teknik ve ekonomik bütün cevaplar, o şartnamelere göre gelen 
bütün teklif cevapları çok titiz ve çok yönlü olarak değerlendirilmekte ve seçim öyle yapılmak
tadır. Bunu da arz etmiş olayım. 

Fon sayesinde, şimdiye kadar bu konularda şartname hazırlıkları, ihaleler, teklifler, de
ğerlendirmeler ve neticede mukavelelere kadar uzayan ve iki üç yıldır devam eden çalışmalar 
sonucunda, yeni yeni işe başlama noktalarına gelinmiştir. Mesela, zırhlı muharebe aracı fabri
kası kurma noktasına gelinmiştir; stinger'de aynı noktaya gelinmiştir; roket sanayiinde fabrika 
kurma noktasına gelinmiştir; radar konusu inşallah önümüzdeki haftalar içerisinde bağla-
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yacağız ve bunların para harcamaları artık ciddi rakamlara doğru gidecektir. Bilhassa 1989 yılı 
içerisinde bu fondan, -sene sonunda da göreceğiniz gibi- takriben 1,1 trilyon harcamış olacağız 
ve inşallah -Allah kuvvet versin- ondan sonraki yıllarda daha da büyük rakamlara doğru gitti
ğinde, fon, k|fi gelecek durumda olur. 

Efendim, bir iki husus daha kaldı; hem kamuoyunu çok ilgilendirdiğini bildiğim, hem de 
bütün arkadaşlarımızın burada dokunmak ihtiyacını duyduğu konulara değineceğim : 

"Genelkurmay Başkanlığının Millî Savunma Bakanlığına bağlanması demokratik ülkeler 
arasında sözkonusudur; demokrasimizde mevcut bu eksikliğin giderilmesi şarttır, hatta çok 
acildir" diye ifade eden arkadaşlarımız oldu; Komisyonda da ifade edilmişti. 

Bu konuda sivil dünyamız, Millet Meclisimiz nasıl böyle düşünüyorsa, şundan emin olu
nuz ki, -bunu söylerken, ayrıca 1949 yılında, bizzat ordu içinde yapılmış görüşmelerin sonucu
nu da düşünerek ifade ediyorum- asker kesimimiz de bu düşünceye katılmaktadır; fakat bu, 
bir zaman işidir. Bu, bir çok mevzuatın ayarlanmasını, buna uydurulmasını gerektiren önemli 
bir iştir. Anayasanın değiştirilmesi gerekmektedir; Anayasadan sonra, diğer mevzuatın değişti
rilmesi gerekmektedir, öyle zannediyorum ki, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, gerekse 
tüm kamuoyumuz, bu zamanı tanıyacaktır. Yalnız, şundan herkesin emin olması şarttır : Türk 
Ordusu, Türk Milletinin her zaman emrinde olmuştur. Hiçbir zaman, Türk Ordusundan, baş
ka türlü bir düşünce ve hissiyat beklemek mümkün değil. Bu, tarihî alışkanlığıdır; Türk Mille
tinin emrindedir, elbette ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de emrindedir, öbür konuların, 
yani şekil konularının da halli gerekir; ona da katılıyoruz. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — O zaman, değiştirelim; ne engel var? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bir zaman meselesi

dir, dedim. 
Dövizli askerlik konusuna gelince: Bu konunun, yurt dışındaki vatandaşlarımız, özellikle 

ikinci nesil, orada doğan, büyüyen ve oranın vatandaşlık hakkını kazanmış olan insanlarımız 
için problem teşkil ettiği hakkında, bizde de, birikmekte olan bilgiler var. 

Bu konuda çalışmalarımız da var; hatta Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda -hatırladığıma 
göre- 1986 veya 1987 yılında yaptığı bir müracaatı da var. Bu, takriben 100 bin kişiyi ilgilendi
ren bir konu haline gelmiştir. Bu konudaki hazırlıklarımızı geliştirip, hızlandırma gayreti içeri
sindeyiz. İnşallah bir çözüm getireceğiz. Bunun da Anayasaya giden bir tarafı vardır. Ben de 
öyle arzu ediyorum, yani orada oturan, çalışmakta olan vatandaşımız, parayı ödedikten sonra 
gelip de ayrıca burada iki ay zaman kaybetmesin. Bu hakikaten, insana ters geliyor; ama Ana
yasada formüle edilemeyen bir taraf kalmış, onları formüle etmek için uğraşıyoruz. İnşallah 
kısa zamanda bir çözüm bulmaya gayret edeceğiz efendim. 

Son bir sözü daha müsaadenizle arz edeyim : Silahlı Kuvvetlerimizi modernize etme gay
reti içindeyiz. Ordumuzun çok daha etkin, vurucu güce sahip olması, caydırıcı vasfa sahip ol
ması, hepimizin, en samimî, en yakından kabul ettiği bir gayedir. 

ABDÜLVAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Mecburuz zaten. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Mecburuz, bu gaye 

için çalışmaktayız. 
Bu arada, elbette ki, bu çeşit modernizasyonlar gerçekleştikçe, asker sayımızda da azalma 

olacaktır. Modernizasyonu halletmeden asker sayısını evvela azaltalım da, ondan sonra, ora-
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dan elde ettiğimiz para ile modernizasyonu yapalım... Mümkün müdür acaba? (ANAP sırala
rından "Hayır" sesleri) Yani, evvela ben gücümü bir zayıflatayım, oradan artan parayla mo-
dernize olarak gücümü artırayım, diyebilir misiniz acaba?.. Kuvvetleneceksiniz, modern güce 
sahip olacaksınız, gücünüzün orada arttığını hissedeceksiniz; ondan sonra, lazım olmayan fazla 
adamı almayacaksınız... Herhalde böyle düşünmeniz daha mümkündür; çünkü bu çok ciddi 
bir konudur. 

M.KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Siz daha iyi düşünürsünüz!.. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GÎRAY (Devamla) — Efendim, ortada, "şu 

daha iyi düşünür, bu daha iyi düşünür" demek için bir sebep, bir gerekçe yoktur; herkes dü
şüncesini ortaya koymalıdır. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Siz de inanmadınız! 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bakınız, "Ordunun 

meseleleri, askerin gücü, modernizasyonu vesaire konuşulamaz, tabudur" gibi laflar vardı. Gö
rüyorsunuz ki bugün, bütün açıklığıyla konuşuyoruz, daha açıklığı gazetelerde bile yer alıyor. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Demokrasi bunu gerektirmiyor mu? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Gerektirir ve görü

yorsunuz ki, bu noktalara geliyoruz, gelmişiz. 
Şimdi, bunu da çok daha açık münakaşa etmeliyiz :" Biz askerimizi azaltalım, artan pa

rayla da modernize olalım!.." Bu sıra doğru mu? Bunu da münakaşa etmemiz lazım. Herhal
de, doğru değil. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Diğer devletler nasıl yapacak Sayın Bakan? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Kendinizi, emniyet

ten, güvenlikten sorumlu hissettiğiniz anda bunu düşünebilmeniz zordur. 
Şunu da bir kere daha arz edeyim : Daha az kalabalık; fakat daha modern bir ordu, daha 

ucuz ordu değildir; çok daha pahalı ordudur. Demin söylediğim Fransız Ordusu, Türk Ordu
suna nazaran aşağı yukarı eşit kalabalıktadır; ama, yılda altı misli fazla para harcamaktadır. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Onlar indirim yapmayacaklar mı şimdi? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Göreceğiz efendim... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bazı arkadaşlarımızın öğrenmek ihtiyacı sonsuzdur, süreniz 

de dolmuştur; toparlarsanız memnun olurum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — AKKUM görüşmele

ri sonuçlandığı zaman göreceğiz. Bugün herkesin niyeti var; fakat, henüz değiştirdiği bir ra
kam yok. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına lehinde Yozgat Milletvekili Sayın Seyit Ahmet Dalkıran söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dalkıran. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, iki seneden beri ilk defa mü

dahale ettim. 
BAŞKAN — Zatı âlinizi değil, daha önce bunu itiyat edinmiş değerli arkadaşlarımı kas

tetmiştim Sayın tmamoğlu. 
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EROL AĞAGtL (Ankara) — Bizi mi kastediyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, arife tarif gerekmez, zabıtlarda hepinizin şerefli isimleri yer alıyor. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Ama, bir saat sonra söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Bu diyalog hoşunuza gidiyor, farkındayım; ama ben zamanı almak istemiyorum; izin ve
rirseniz, hatibi bekletmeyelim. 

Buyurun Sayın Dalkıran. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Millî 
Savunma Bakanlığı ve ülkemizin gururu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli üst kademe 
yöneticileri. 1990 Millî Savunma Bakanlığı bütçe tasarısı üzerinde şahsım adına yapacağım ko
nuşmama başlamadan önce, hepinizi selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Ordumuzun bütçesi görüşülürken millî duygularım heyecana gel
di. Aslında her Türkün, anasından doğduğu zaman, Türklük ülküsünün başladığı günden bu
güne kadar, asker nitelikli yapıyla, karakterle doğduğunu hepimiz biliyoruz. Bu karakteri işle
yen vatan şairlerimizin cümleleri de, bizi son derece mutlu ediyor. Bakınız, bir şairimiz, Ordu
muz için ne diyor; 

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." 

Kanını, bayrağına renk olarak veren Türk Milleti; toprağını, ırz ve namusunu, geleceğini, 
canını ve ülküsünü, yasasını, Anayasasını, onun silahlı kuvvetlerine, savaş zamanlarında onun 
silanlı kuvvetlerine emanet etmiştir. O silahlı kuvvetler ki, ülkemizde yaşayan her vatandaşımı
zın mecburî giriş kapısını teşkil etmekte, oluşturmaktadır. Erkek olan her vatandaşımızın, normal 
şartlar altında askerlik yapan vatandaşlarımızın, askerî karavanalardan yemek yemediğini dü
şünmemiz mümkün değildir. O ocakla kanı kaynayan Türk Milleti, gerek içte ve gerekse dışta, 
ülkemize karşı gelebilecek her türlü tehlike ve tedbiri sonuna kadar alacak hatta bu uğurda 
-zamanında verdiğimiz gibi- canımızı da seve seve verebilecek bir yapıdadır. 

Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisine bugüne kadar seçilmiş bütün Türk vatandaş
ları, Türk milletvekilleri, muhalefeti ve iktidarıyla, millî davalar meydana geldiğinde, millî da
vamız sözkonusu olduğunda, yeknesak olmuşlar; bir yumruk gibi, siyasî ayrılık düşünmeden, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında, onun gücünün yanında yer almışlar, sonuna kadar destek
lemişlerdir. Bugün böyledir; bundan sonra da, inanıyorum ki, sonuna kadar böyle olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan ve grupları adına konuşan değerli hatip arkadaşları
mız, Türk Silahlı Kuvvetleri bütçesi hakkında çok önemli görüşler ileri sürdüler. Grupları adı
na konuşan arkadaşlara ve Sayın Bakana, Ordumuz sözkonusu olduğunda, konuşmalarının 
ne derece dengeli ve tutarlı olduğunu gördüğümden dolayı, Türk Milleti adına, bizi Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderen seçmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Zira, bizim Türk 
ufkunda iki mefhumumuz vardır ki, medenî münakaşaların dışında, kesinlikle münakaşa ka
bul etmez. Ne ülkümüz, ne bizi seçerek buraya gönderen seçmen, ne de geleneğimiz... Birinci
si, millî ordumuz. 

Her vatandaşımızın birer evladının, şu anda bazı yerlerimizde, karın, kışın altında, nere
den bir kurşun gelebileceği belli olmayan yerlerde, canını seve seve vermeye hazır olarak -annesine, 
babasına, akrabasına, yakınına nasıl bir haberin gideceğinin çok iyi bilinci içinde olmasına 

— 247 — 



T.B.M.M. B : 52 20 . 12 . 1989 O : 2 

rağmen- hiç yılmadan, fedakârca, dimdik ayakta, oraları beklediğini, daha doğrusu bizi bek
lediğini hepiniz takdir ediyorsunuzdur. 

Türk Milletinin kınalayarak asker ocağına gönderdiği evladını en iyi koruyacak olan, baş
ta kendi kumandanlarının, ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde ne kadar 
hassasiyetle durduğu, çok dikkatle izlediği, hepimizce malumdur. 

Bu itibarla, silah sanayiinin başdöndürücü bir hızla yol alıp gittiği bir devirde, yarın cep
hede savaş yapabilecek Mehmetçiğimize, Türk Silahlı Kuvvetleri bütçelerinde yeterince ödene
ğin ayrılamâması veya eksik ödeneklerin ayılması, bizim gururumuzda bir incinme meydana 
getirebilir. Zira, zamanı geldiği zaman hepimiz birlik oluyoruz. Daha dün, Bulgaristan'la ilgili 
düzenlenen İstanbul'daki mitingde, "Ordu Sofya'ya, Ordu Sofya'ya" diye bağırıyorduk. Ordu 
Sofya'ya gidecek; doğru. Eğer gerekirse gidecek; ama, neyle gitmesi lazım? Ordunun elinde 
ne var? Askerimiz neyle donatılmış? Sofya'nın elindeki silahlar nedir? Türkiye Cumhuriyeti 
millî ordusunun elindeki silahlar nedir? Onların vurucu gücü nerededir, nereye gelmiştir? Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin vurucu gücü nedir, nereye gelmiştir? Benim, Mehmetçiğimi, elinde son 
derece modern silah olmadan, düşmanın elindeki en yüksek vuruş kabiliyetiyle donatılmış si
lahlara karşı göndermem, benim için çok büyük bir eksikliktir. Bunu Türk Milleti asla gururu
na yedirememektedir; yediremezde. 

Bakınız, Sayın Bakan ve diğer milletvekili arkadaşlar örnek verdi: Yunanistan, gayri safi 
millî hâsılasından ordusuna her yıl yüzde 6 oranında pay ayırıyor; Irak yüzde 28 nispetinde 
pay ayırıyor. Durmadan, toprağımızı, Hatay'ımızı başka yerde gösteren Suriye bile bizim büt
çemizden daha fazla bir bütçe ayırıyor. Sebep ve hikmeti nedir? Bunların gözü nerededir? Ne
yi beklemektedirler? Bu parayı, niçin, aç gezen, sefalet içinde yüzen vatandaşlarına tahsis et
miyorlar da, ordularına tahsis ediyorlar? Bunun anlamının son derece büyük olması gerek
mektedir. 

Biz, savaşı seven bir millet değiliz; ama, her ne kadar barıştan yanaysak, barışı seversek, 
barışçıl insanlara saygı duyarsak da, Ülkemizin bütünlüğüne, millî ordumuza, şeref ve haysiye
timize kalkacak bir eli, bir gücün de, imanımızla her an kırmaya hazır olarak bekleyen bir mil
letiz. Bu itibarla, Türk Silahlı Kuvvetlerine ister Sofya'ya^ ister Atina'ya, ister başka bir yere 
-bir karış topraklarında gözümüz olmamasına rağmen- yürü, git" diyebilmemiz için, onu, eli
mizdeki imkânları en iyi şekilde kullanmak suretiyle, son derece modern silahlarla donatma
mız, eğitmemiz ve onu yeterince kalori alabilecek güçte, nitelikte besinlerle beslememiz mec
buriyeti vardır. Aynı zamanda, bunu yapmak zorundayız da. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdiki Sayın Bakanın konuşma metninde bir iki pasaj gördüm. 
Daha önceki Bakanın 1989 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasına da baktım. Bir bakanımız ko
nuşmasında, "Birçok ülkeyle karşılaştırıldığı zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, onlardan ni
telik bakımından ileri olmasına rağmen, nicelik bakımından, elindeki silahların son derece de
mode olmasından dolayı geri durumda olduğu ortaya çıkıyor" diyor. Hakikaten, hafızaları
mızı yokladığımız zaman, işin böyle olduğunu görüyoruz. Tatile giderken, (temmuz ayında) 
tatbikata giden Odumuzun bir birliğini gördüm... Kesinlikle yağcı değilim, bunu herkes kabul 
etsin. Bu birliğimizin jeeplerine, cemselerine baktım; bunlar, ne araziye çıkmış, ne namüsait 
şartlar altındaki yollara girmiş, ne de bir savaşta herhangi bir tahrip edici bir maddeyle karşı
laşmış gibi görünüyordu; ama, cemselerin bir kısmı bir yerde bozulmuş, diğer kısmı başka yer
de bozulmuş, bazılarının da benzinleri bitmiş, bir yerlerde arıza vermiş beklemekte olduğunu 

— 248 — 



T.B.M.M. B ; 52 20 . 12 . 1989 O : 2 

gördüm. Ee, şimdi, normal şartlar altında bir tatbikata giden Ordumuzun elindeki araç ve ge
reçlerin bu derece zayıf, bozuk veya eski bir şekilde bulunması, herhalde bizim için çok iyi 
bir puan değildir. Bu, çok önemli olarak düşünmemiz gereken olaylardan bir tanesidir. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, Millî Savunma Ba

kanlığının ve onun koordinatörlüğünde yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütçesinin, 1989'da 
3 küsur trilyon, 1990 yılında da 7,5 trilyon lira civarında seyrettiğini görmek, bizi hakikaten 
gururlandırıyor; ama, kesinlikle bu bütçenin yeterli olduğu kanaatinde değilim. 

Jandarmamız, geçenlerde, bir ödenek aktarmak mecburiyetinde kalarak, jandarma iaşe
sini temin etmek üzere, başka taraftan para trasferine kadar gidecek duruma geliyor. Bunun 
için, Türk Silahlı Kuvvetleri 1990 yılı bütçesinin, hiçbir kuruş kesinti yapılmadan, aynen geçi
rilmesini, 1990 yılı bütçesindeki paraların da, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki en iyi projelere, ön
celikle ve zaman kaybedilmeden harcanmasını temenni ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, önemli gördüğüm bir başka hususa da değinmeden geçemeyce-
ğim : Buradaki hesaplardan, Savunma Sanayii Fonunda 1 trilyon 200 milyar lira civarında bir 
paranın mevcut olduğunu ve bu paranın bir kısmının Hazine bonosuna, diğer kısmının da ban
kalara faiz karşılığı yatırıldığını görüyoruz. Bu yolun, belki kullanım açısı itibariyle zamana 
ihtiyaçlarından dolayı, paranın atıl kalmaması için seçilmiş bir yol olabileceği aklımıza geli
yor; fakat, kesinlikle, iktisatçı gözüyle, devlet yatırımına ayrılan paranın, 25 kuruş dahi olsa, 
bankalara yatırılmak suretiyle, enflasyon karşısında yenik düşürülmemesini ve zamanında da
ha ucuza mal edilecek projelerde kullanılarak, bu projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri emrine 
verilmesini daha uygun görmekteyim. Sayın Bakanın, bu konunun üstüne gitmesini, Savunma 
Sanayii Fonundaki arkadaşlarımın da bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını canı gönül
den arzu ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk silahlı Kuvvetlerimizin, çağın teknolojik gelişmelerine para
lel olarak, gerek askerinde, askerinin eğitiminde, askerinin kullanabileceği her türlü nakil vası
taları da dahil modern silahlarında, en iyiye doğru geliştirilerek hızla devam ettirilmesini, dışa 
dönük sanayi haricinde, millî sanayinin en süratli bir şekilde ülkemize kazandırılarak, hem Türk 
Ordusuna ve hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza, istihdam sağlanarak, katkıda bu
lunulmasını canı gönülden arzu ediyor; 1990 Malî Yılı Bütçesinin, gerek Türk Silahlı Kuvvetle
rimize, gerek Millî Savunma Bakanlığımıza, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk 
Halkını temsil eden bütün arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim, sağolunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Şahsı adına, aleyhinde, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak, buyurunuz efendim. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; izin verirseniz konuşmama 

başlamadan önce bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir ülke düşünün, parlâmento
sunda bütçe görüşmeleri yapılıyor, hem de Millî Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bütçenin 
görüşülmesi sırasında Genel Kurul bomboş... Genel Kurulda belki de, mevcut milletvekili sayı
sının ancak yirmide biri bulunuyor. Bir iktidar partisi düşünün ki, kendi bakanını dinleyen 
milletvekili sayısı 15 - 20'yi geçmiyor. 
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SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Çok daha fazlayız. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Oylama var da, onun için geldiniz. Az önce gördük... 

Biraz önce Sayın Bakan konuşurken 7 kişiydiniz. 
Bir, hatta iki muhalefet partisinin, böylesi önemli günlerdeki milletvekili sayısı, iki elin 

parmak sayısını geçmiyor. Yazık bu ülkeye, yazık bu halkın umutlarına. Buna üzülmemek elde 
değil. Bir bağımsız milletvekili olarak bundan ben de üzüntü duyuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önümüzde yepyeni bir dönem başlıyor. Siyasî, eko
nomik ve askerî alanda bu kavramları algılayışta yeni ayrımların olduğu bir çerçeve çizilmeye 
çalışılıyor. Yeni, hem de yepyeni bir dünya kuruluyor. Elbette biz de bu yeni dünyada yerimizi 
alacağız, tstesek de, istemesek de dirensek de, kurulan bu yeni dünyada yerimizi almak zorun
da kalacağız. 

Avrupa'daki gelişmeler, doğal olarak tüm dünyayı da etkilemektedir. İkinci Dünya Savaşı 
sonuçlarının beraberinde getirdiği oluşumlar, bugünkü dünyada tümden alt üst olmuştur. Ar
tık soğuk savaşın ortadan kaybolmaya başlamasına yol açan gelişimlerle beraber, Amerika ve 
Sovyetler Birliği arasındaki silahsızlanma yarışının bizi birçok yönden etkileyeceği ortadadır. 
Bu olay, dış ilişkilerimizde de değişikliğe yol açacaktır; ulusal savunma anlayışımızı da yeni
den gözden geçirmeye zorlayacaktır. 

Bu bağlamda, Türkiye'yi» ulusal savunma anlayışı paralelinde gelişen oluşumların, dolay
lı ve direkt etkilerinin zorluklarıyla başbaşa bırakacaktır. Daha önce, ulusal savunma anlayışı
mızda temel yer edinen stratejik önemimiz, artık en büyük kartımız olmayacaktır. Bundan sonra, 
yeni kartlar, yeni değerler bulmak zorunda kalacağız. Kuşkusuz, ülkemizin Batı savunması içe
risindeki önemi tümden azalmayacaktır; ama, yeni dengelere ve yeni oluşumlara göre bu öne
me değer biçilecektir. Ancak, tüm bunlar, bizi bazı gerçeklerle daha şimdiden karşı karşıya 
getirmiştir, örneğin, asker sayısının indirimi ya da bir başkası, Türkiye'deki üslerin eskiye kı
yasla önemi gibi... 

Değerli milletvekilleri, kanımca dikkat edilmesi gereken asıl gerçek ise, Türkiye'de iç den
gelerin etkilenmesidir. Artık bugünlerden itibaren sivil - asker ilişkilerinin çerçevesi değişecektir. 

Değerli milletvekilleri, dünyada yumuşama havası esiyor, dengeler değişiyor... Ülkeler -ki 
bunlara süper devletler ve NATO'daki bağlaşıklarımız da dahil- asker indirimine giderken, sa
vunmaya harcadıkları giderleri azaltma yoluna başvururken, Türkiye ne yapacak; kendi ka
muoyuna ne söyleyecek ya da bir başka anlatımla, silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yılda 
3 - 4 trilyon harcanması gerektiğini nasıl anlatacak, nasıl inandırıcı olacaktır? îşte, bunları 
göz önüne alarak, biz siyasîlerin artık devreye girmesi gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye, dünyadaki oluşumların ve gelişimlerin uzağında kalamaz, kalmak istese de bun
da başarılı olamaz. Artık, bu ülkenin sivil hükümetlerinin bundan sonra ülke savunmasında 
nelere öncelik verilmesi gerektiğini saptamasının, gerekli yönlendirmeyi yapmasının zamanı gel
miştir. tzin verirseniz, tekrar altını çizmek, vurgulamak istiyorum : Artık, bu ülkenin sivil hü
kümetleri, bundan sonra ülke savunmasında nelere öncelik verilmesi gerektiğini kendisi sapta
malıdır; kendisi önayak olmalıdır; bu konuları askerin tekelinden çıkarmalıdır. Diğer çağdaş 
ülkelerde olduğu gibi, sivil hükümetler, savunma anlayışını, emrinde bulundurduğu askerlerin 
görüşlerini alarak, kendilerini önplana çıkararak, ulusal çıkarlara dayalı, ülke ekonomisini fazla 
sarsmayacak bir çerçeveye oturtmalıdır. Bunların tersini düşünmek ya da savunmak, kanımca, 
gerçeklerden kaçmaktır, öncelikler ve ağırlıklar, Türkiye'de artık askerlerden, ölçülü bir bi
çimde alınarak, sivil kadrolara geçirilmelidir. Artık, Türkiye'de bunun koşulları vardır. 
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Doğu ile Batı arasında, klasik silahların indirimine değin büyük yol katedilmiştir. Bilindi
ği gibi, NATO ve Varşova Paktlarının asker sayısı, hemen hemen eşit düzeydedir; bu rakam, 
yaklaşık 3,6 milyondur. Sovyetler Birliğinin bu sayıyı karşılıklı olarak -yani hem NATO'da, 
hem de Varşova Paktında- yüzde 50 olarak indirdiğini, NATO'nun böyle bir öneriyle karşı kar
şıya kaldığını hepimiz biliyoruz. (Yaklaşık 1 300 000) Bu askerlerin aşağı yukarı 500 000'ini 
Türkiye'nin sağladığını düşünürsek, böyle bir anlaşma sunucunda ülkemizin, asker sayısını azalt
mak zorunda kalacağı gözler önündedir. 

tşte, Türkiye bunları da göz önüne alarak, gerekli önlemleri almak ve hazırlıklı olmak 
zorundadır. Kaldı ki, Türk Ordusunun asker sayısı oldukça fazladır. Bu konuda Sayın Bakana 
katılmıyorum. Türk ekonomisinin bugünkü hastalığı ve dünyadaki değişimler dikkate alındı
ğında, asker sayısında yapılacak bir indirimin yararlı olacağı inancındayım. Sayısı az, ama çağdaş 
silahlarla donatılmış bir ordu, değişen dünya koşullarında Türkiye için daha yararlı olacaktır. 
Bu, elbette ki, şimdiye dek oturmuş sistemde değişikliğe yol açacaktır. Kaldı ki, yumuşamayla 
birlikte gelen değişimler, salt asker sayısının azaltılmasını istemiyor; tankından tutun da topu
na dek, füzesinden tutun da uçağına dek pek çok alanda indirimler istiyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, oluşumların ve gelişimlerin gerisinde kalmamalı, ulusal 
savunmasını bir an önce ayrıntılarıyla irdelemelidir. Ancak, bu irdeleme işini yalnızca askerler 
yapmamalıdır; sivillerin de bu işe el atmasının zamanı gelmiştir. Çünkü, her zaman içinde bu
lunmak istediğimiz Avrupa, yepyeni ufuklara doğru yol almaktadır. Böyle bir Avrupa'nın ke
narında bulunan Türkiye'nin, ne coğrafi konumunun, ne de stratejik değerinin ağırlığı ve öne
mi olmayacaktır. Bu nedenle, tüm bu olasılıklar, bir an önce Türkiye'nin gündemine girmelidir. 

Türkiye'nin ulusal savunmasında yeni bir oluşum, ya da yeni bir değerlendirme görülmek
tedir. Bunu kısaca şu biçimde ifade edebiliriz : Türkiye'nin savunmasına yönelik tehdidin yön 
değiştirmesi, yani kuzeyden gelebilecek tehlikenin güneye kayması. Bilindiği gibi, Türkiye, dün
yanın en sıcak bölgesi sayılan Ortadoğunun hemen yakınında bulunmaktadır, hatta iç içedir 
diyebiliriz. Yıllardır sıcak savaşın yaşandığı, bölgesel çarpışmaların durmaksızın sürdüğü bu 
bölgedeki ülkeler sürekli silahlanmaktadırlar. Avrupa'da görülen silahsızlanma çabalarına ka
tılmamaları ve dolayısıyla da silahsızlanma sürecinde bulunmamaları nedeniyle, bu ülkelerin, 
Türkiye için yeni bir tehlike olacağına işaret edilmektedir. Bölge ülkelerinin elinde, Türkiye'
nin önemli noktalarına zarar verecek silahlar bulunuyor. Türkiye'nin bu bölgesindeki doğasal 
koşulları da göz önüne aldığımızda, durumun hiç de küçümsenmeyecek boyutta olduğunu gö
rürüz. Türkiye, bir an önce bu konuda gerekli Önlemleri alarak, bu yönden gelebilecek her tür
lü eyleme karşı koyabilecek konuma gelmelidir. Genelkurmayın bir süre önce açıkladığı gibi, 
güneyimizde bulunan ülkelerin elinde bulunan bin kilometre erimli füzeler, ülkemizi tehdit et
mektedir. Türkiye'nin elinde benzeri füzelerin olmaması, bu füzeleri durduracak etkin bir ha
va savunmasına sahip olmaması, bizim için iç açıcı olmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta da, ABD'nin yeni 
stratejisidir. Bu yeni strateji, NATO'yu, dolayısıyla da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Sayın 
Doğru Yol Partisi sözcüsü de bu konuya değinmişti; izin verirseniz ben de aynı konuya değin
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

TEVFlK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.' 

Yıllardır bir savunma paktı olduğu sanılan NATO'nun, artık bu özelliğini de kaybetmeye 
başladığını, bizzat Amerika Birleşik Devletleri ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışiş-
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leri Bakanı, bir süre önce Batı Berlin'de yaptığı konuşmada şöyle diyor : "NATO'nun, Avru
pa'da yepyeni bir güvenlik yapısı oluşturacak yetenekte siyasî bir organa dönüştürülmesi gere
kiyor." Sayın Dışişleri Bakanı ilave ediyor ve diyor ki, "NATO, Batılı üyelerin Doğu ve Batı 
arasındaki anlaşmaları görüşecekleri, uygulamaya koyacakları, denetleyecekleri ve geliştirecekleri 
bir forum niteliğini kazanmalı." 

Buradan şu sonucu çıkarabiliriz : Demek ki, Türkiye'nin, NATO'ya yaklaşımını da, NA-
TO'daki konumunu da acilen yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. 

Sayın Başkan, değeerli milletvekilleri; dünya değişiyor. Siyasî olarak dünyanın merkezi du
rumundaki Avrupa'da görülen, gerek siyasî, gerek askerî gerekse ekonomik gelişimler ve deği
şimler, bunların yol açtığı dönüşümler, Türkiye'yi, çeşitli seçeneklerle ve değerlendirmelerle 
karşı karşıya getiriyor. Ülkemizin, kendisini yakından ilgilendiren bu oluşumları en yararlı bi
çimde değerlenmesi için, hem sivillerin, hem de askerlerin geniş bir işbirliğine, diyaloga gerek
sinimi var. Bir an önce bu işbirliğini ve diyalogu gerçekleştirip, Türkiye'yi olayların gerisinde 
bırakmamalıyız. Sağlam ve güvenilir bir Türkiye, onurlu ve çağdaş bir Türkiye için, yarın de
ğil, hemen şimdi daha çok çaba göstermeliyiz, daha fazla özveride bulunmalıyız. 

Ordumuzu çağdaş dünyaya açmalıyız. Açmalıyız ki, ülkemizde askerî darbeler olmasın; 
darbeler döneminde ülkemiz cehenneme çevrilmesin, çevrilmesine olanak tanınmasın; ülkenin 
yurtseverleri, emekçileri, kısacası tüm halkı, insanlık dışı eylemlere, askerî darbeler dönemin
de maruz kalmasın; hep övdüğümüz, övündüğümüz, gurur duyduğumuz Silahlı Kuvvetlerin 
şanlı tarihinde kirli sayfalar, 12 Eylül gibi kirli sayfalar yer almasın! Ülkemizin bir daha... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Koçak... 
MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — 12 Eylül kirli sayfa değildir, şereflidir. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Siz onun ürünüsünüz, siz onun ürünüsünüz, onu konuş

maya yetkiniz yok. 
Ülkemizin... 
BAŞKAN — Sayın Koçak, Sayın Koçak... 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum sözümü. 
BAŞKAN — Sayın Koçak, o sözünüzü tavzih ediniz lütfen. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) - - Düzeltsin Sayın Başkan. 
AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sözünü geri alsın, ayıp ayıp... 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Düzeltmiyorum, benim kişisel görüşüm. 
BAŞKAN — O sözünüzü tavzih etmenizi rica ediyorum, rica ediyorum. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, bu benim görüşümdür, milletvekillerinin 

kürsüde konuşma hakkını elinden kimse alamaz. Ben öyle söylüyorum. Türkiye ve 12 Eylül 
dönemi, hem tüm Türkiye tarihinin, hem de Türk Ordusunun tarihinde bir kara leke olarak
tan kalacaktır. 

Ülkemizin bir daha askerî darbelere... 
BAŞKAN — Sayın Koçak, Sayın Koçak... 
MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — Sayın Başkan, bu kürsü milletin kürsüsüdür. O millet 

böyle söylemiyor, arkadaş böyle söylüyor. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Terbiyesizlik etme. 
BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen... Size ben söz verdim ve sözünüzü kesmiyorum. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum efendim, bir cümlem kaldı. 
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BAŞKAN — Söz hakkınıza, söz hürriyetinize müdahale etmiyorum; ama takdir buyu
run, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bahseder
ken, bir sayın milletvekilinin söyleyebileceği sözler, sınırsız, gelişigüzel ya da idraksiz olamaz. 
Şimdi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihi" deyip de, Silahlı Kuvvetlere, milletin oyu ile, 
halkoyuyla malolmuş ve bu kürsüden yemin ettiğiniz bir Anayasa ile meşruluğu kabul edilmiş 
bir olayı, "leke" diye, "çirkin olay" diye tavsif edemezsiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Benim de buna sessiz kalmak hakkım yoktur. Bu konuda, rica ediyorum, 

ısrar etmeyin efendim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz sözümü bitirmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — O sizin dediğiniz 1982 Anayasası... 
BAŞKAN — Bakınız dört dakika geçti, ben müdahale etmedim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
1982 Anayasası 12 Eylül askerî darbesini onaylamamıştır. O silahların gölgesinde yapılan 

bir oylamanın kabul ettirdiği.. 
BAŞKAN — Sayın Koçak sözünüzü kesiyorum efendim, sözünüzü kesiyorum. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Bitiriyorum efendim, sözümü bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, zaten beş dakika fazla konuştunuz ve ısrar ediyorsunuz... 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Bir saniye... Bitiriyorum efendim. Bir saniye... Bitiriyo

rum sözümü. 
H. SABRt KESKİN (Kastamonu) — Ne biçim konuşuyorsun? Kes sesini! (ANAP sırala

rından gürültüler) 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Siz sesinizi kesin, haddinizi bilin, lütfen dinleyin. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
MUSTAFA ŞAHtN (Kayseri) — Sen haddini bil. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Ülkemizin, ülkemizin... 
BAŞKAN — Sayın Koçak, sözünüzü kestim. Buyurun efendim. 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Efendim, cümlemi bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, kestim efendim. Altı dakika fazla konuşmanıza 

müsaade ettim. 
Kürsüyü, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhinde işgal ettirmem efendim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Hayır efendim. 
Sayın Başkan, ben Türk Ordusunu karalamıyorum, sadece şunu söylemek istiyorum, izin 

verirseniz. (ANAP sıralarından "tn aşağıya" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen kürsüyü terk edin efendim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Cümlemi bitiriyorum Sayın Başkan, bir cümle söyleyece

ğim. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
BAŞKAN — Sayın idare amirlerini göreve davet ediyorum. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Dinler misiniz efendim? Bir cümle söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Altı dakika fazla konuştunuz ve müteaddit defa ikaz ettim, ikaz ettim. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü bitireceğim, müsaade edin, bir 

cümlem kaldı. 
BAŞKAN — Sözünüz bitti efendim, sözünüzü kestim efendim. 
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TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, bir cümle ile iyi dileklerde bulunacağım, 
lütfen... 

BAŞKAN — Bulundunuz efendim. 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Bulunmadım efendim. 
BAŞKAN — tdare amirlerini göreve davet ediyorum. Lütfen... 
TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen... tdare amirlerini göreve davet ediyorum. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mardin) — Sayın Başkan, arkadaşım 12 Eylüle karşı, bu 

sözlerini söylemiştir; Orduya karşı değil. Lütfen, siz sözünüzü tavzih edin. 
BAŞKAN — Sayın Koçak, Sayın Koçak, lütfen kürsüyü terk edin efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Arkadaşımız 12 Eylüle karşı söylemiştir, Ordumuza karşı 

değil. (SHP sıralarından gürültüler) 
TEVFİK KOÇAK (Devamla) — Ülkemizin askerî darbelere maruz kalmaması dileğiyle 

hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ADNAN EKMEN (Mardin) — Sayın Başkan, Orduya karşı söylenmiş bir yanlış 

söz yok, 12 Eylüle karşı söylenmiştir. Orduya karşı bir laf söylenmemiştir; lütfen lafınızı siz 
tavzih edin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık, her sayın hatibin kendi düşüncelerini bizzat 
kendisinin ifade etmesini özellikle tercih etmekte ve özellikle beklemektedir. 

Ne yazık ki, bazı sayın üyelerimiz kürsüden olsun, oturdukları yerden olsun, kendi dü
şüncelerini, başka arkadaşlarının izah etmesini kaçınılmaz kılacak derecede, yanlış anlaşıldığı 
iddialarıyla, sonradan olaylara meydan verecek biçimde, usul dışı ve maksatlarını aşan bir üs
lupla ifade etmektedirler. 

Başkanlığın, bu davranışlar karşısında sessiz kalması beklenemez. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Arkadaşımızın sözleri zabıtlarda vardır, tçtüzük, yalnız Sayın Koçak için değil, hangi sa
yın milletvekili olursa olsun, beyanlarında bir yanlış anlaşılma olduğu takdirde, ona, o düşün
celerini düzeltmek için açıklama hakkını tanımıştır; onun da usulü vardır, onun da prosedürü 
vardır, onun da zamanı vardır. 

Bu Genel Kurulda cereyan eden her konuşma zabıtlara geçer. Eğer bir sayın üye ya da 
bir grup sözcüsü, bu manada bir itiraz, bir talep ifade edecekse, zabıtlar getirilir, incelenir; 
usul neyi gerektiriyorsa, yapılır. 

TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, bir saniye izin verirseniz, sözümü düzelt
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sorular bölümüne geçilmiştir. 
îki sayın üyenin yazılı soruları vardır. Bu sorulardan birisi, Kars Milletvekili Sayın Kerem 

Güneş, ikincisi de îçel Milletvekili Sayın Hikmet Biçen tür k'e aittir. 
Ayrıca sözlü soru sormak isteyen üyelerin isimlerini tespit ediyorum : Hatay Milletvekili 

Sayın Öner Miski, îçel Milletvekili Sayın îstemihan Talay, Çorum Milletvekili Sayın Nevzat Aksu. 
Başka sayın üye var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen başka sayın üye bulunmadığına göre, soru sormak isteyen üyelerin 

isimlerinin tespit işlemi bitmiştir. 
Kars Milletvekili Sayın Kerem Güneş'in yazılı sorusunu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığından aşağıdaki sorularımın cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
Saygılarımla. 

Kerem Güneş 
Kars 

1. Bedelli Askerlik Kanunu çıkardıktan bu yana kaç kişi bu yasadan istifade etmiştir? 
2. Yurt içi ve yurt dışı bedelli askerlikten istifade edenlerin, yıllar itibariyle ödedikleri 

bedel miktarı nedir? 
3. Askerlik çağına girdiği halde, kadro dolu olduğu için ihtiyaç fazlası olan yükümlü 

sayısı ne kadardır ve bugün için askere alınmayı bekleme süresi nedir? 
4. Dileyen herkesin bedelli askerlik yapmasına imkân vermeyi Bakanlık olarak düşünü

yor musunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Bedel

li Askerlik Yasasının yürürlüğe giriş tarihinden itibaren bugüne kadar istifade edenlerin mikta
rı 18 094 kişidir ve bu miktarın yıllara göre dağılımı: 1986 yrhnda 344, 1987'de 8 630, 1988'de 
6 987, 1989'da 2 133 kişi şeklindedir. 

Yurt içi bedelli askerlik uygulamasından, bugüne kadar elde edilen gelir, 38 milyar 241 
milyon lira olup; yurt dışı bedelli askerlik uygulamasından, toplam 296 milyon 639 bin dolar 
ve 131 milyon 691 bin DM gelir elde edilmiştir. 

1988 yılından itibaren önümüzdeki birkaç yıl içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç fazlası 
söz konusu olmayacağı tahmin edilmektedir. 

Askere alınmak için bekleme süresi: Askerlik çağına girdikten itibaren yoklaması olan 
bir yükümlü, takip eden yıl silah altına alınmaktadır. 

Bedelli askerlik uygulaması sadece Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç fazlası olduğu zaman uygu
lamaya sokulan bir askerlik hizmet şeklidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde esas olan askerlik hiz
met şekli, 18 aylık askerlik hizmetidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İçel Milletvekili Sayın Hikmet Biçentürk'ün sorusunu okutacağım; 
Sayın Biçentürk burada mı efendim?.. Burada. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Savunma Bakanlığından aşağıdaki sorumun cevaplandırılmasını arz ve talep ede

rim. Saygılarımla. 
Hikmet Biçentürk 

İçel 
1. Terör olaylarının sık görüldüğü güneydoğu ve bir kısım doğu illerimizde görev yapan 

subay, yedeksubay, astsubay ve askerlere, kıdem, terfi, tazminat ve hizmet süresinin kısaltılma
sı gibi teşvik tedbirleri uygulanıyor mu? Uygulanmıyorsa, uygulanması düşünülüyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, bu il

lerde görev yapan subay, yedeksubay, astsubay ve erlere teşvik unsuru olarak -bu bölgelerde 
görev yapmalarından dolayı- olağanüstü hal tazminatı ödenmektedir; ayrıca, her ay ödenen 
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bu tazminat miktarı kadar meblağ, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonuna yatırılmaktadır. 
Fonda biriken bu tutar, bölgede 3 yıl sürekli görev yapılması halinde, nemasıyla'birlikte ilgili 
personele ödenmektedir. 

Bu bölgede ayrıca, operasyon timlerinde görev yapan personele de, göstergesi 800 - 1 500 
arasında değişen rakamlara, katsayı uygulanmak üzere operasyon tazminatı ödenmektedir. 

Olağanüstü hal bölgesinde görev yapan personele, Toplu Konut Fonundan yararlanmada 
öncelik verilmekte; görev süresince bazı hakları müktesep hak olarak devam etmektedir. 

Astsubayların, subay olma, sınavlarına girme, akademi, lisan okulu gibi sınav hakları de
vam ettirilmektedir. 

Olağanüstü hal tazminatı, subay ve astsubaylara paralel olarak, çavuş, onbaşı ve erlere 
de ödenmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazılı sorular bitmiştir. 
Hatay Milletvekili Sayın Miski, buyurun efendim. 
ÖNER MÎSKt (Hatay) — Sayın Başkan, kalkınmada öncelikli illerin öğretmen açığının 

kapatılması için çıkartılan, er öğretmenlikle ilgili 3358 sayılı Yasanın, Millî Savunma ve Millî 
Eğitim Bakanlıklarının koordinasyonu ile yürütülmesi gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yayınladığı Nisan 1989 genelgesinde, bütün öğretmenlerin, temel 
eğitim hizmetinden sonra; Millî Eğitim Bakanlığının emrinde çalışacaklarını belirtmiştir. Bu
na göre, haziran döneminde askere giden öğretmenlerin çok büyük bir bölümü, askerliklerini 
halen er olarak sürdürmektedir. Bunun nedeni olarak, silah altına alınan erlerin planlanandan 
daha az olması gösterilmektedir. 

Sayın Başkan, Türkiye'nin en önemli sorunu eğitimdir. 3358 sayılı Yasa, bir eksikliği dol
durmak için, Millî Eğitimdeki öğretmen açığını kapatmak için çıkartılmıştır. Bu nedenle : 

1. 1989 Haziran şevki ile silah altında bulunan er öğretmenleri 2 nci sömestr için Millî 
Eğitim Bakanlığı emrine vermeyi düşünmekte misiniz? 

2. Bundan sonraki dönemlerde, er öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı emrine veril
mesi için, 3358 sayılı Kanunda bulunan, Genelkurmay Başkanlığı görüşünün istenmesi, yasayı 
işletmemektedir. Yasadan bu ibareyi kaldırarak, yasanın rasyonel olarak çalıştırılması düşü
nülmekte midir? 

3. Bu yasada, mevcut öğretmenlik yapabilecek nitelikte kişilerin Millî Eğitim Bakanlığı 
emrine verilmesine dair ibare vardır. Buna göre Bakanlığın herhangi bir hazırlığı, herhangi bir 
çalışması var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, bu kanun, 

1987'de çıkmış bir kanundur. Yönetmeliğinin çıkışı ise 1988 yılı boyunca devam etmiş ve ilk 
taıbikatı 1989'da Nisan celbinde başlayabilmiştir. 

Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlığı arasında yapılan çeşitli çalışmalar sonunda, ilk 
tatbikatta belli sayıda yedeksubay ve er, öğretmen olarak tayin edilmek üzere tespit edilmiştir. 
O sayının dışında kalanların, askerliklerini öğretmen olarak yapmaları mevzubahis değildir. 
O sayı, Millî Savunma Bakanlığı ile, Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan çalışmada tespit 
edilmiştir. 

Kanunun bundan sonraki tatbikatında, bu yıl görülen aksaklıklarda düzeltmeler yapıla
caktır. Sanırım ki, 1990 yılında daha tatmin edici sonuçlar alınacaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay, buyurun efendim. 

M. ÎSTEMtHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, Sayın Başbakana Genelkurmay Baş
kanlığında son gelişmelerle ilgili bir brifing verildi. Sayın Millî Savunma Bakanlığımız, Parla
mentomuzun veya partilerin grup yönetimlerinin, son gelişmeler ve askerî stratejimiz hakkın
da, benzer bir brifingle aydınlatılmasını acaba düşünüyorlar mı? 

Avrupa'daki son gelişmeler dikkate alınarak 1990 yılı içinde askerlik süresinin kısaltılma
sı veya asker sayımızda bir indirim söz konusu olabilir mi? Böyle bir bakış, en azından pozitif 
olarak mevcut mudur? 

Yine bu yeni gelişmeleri dikkate alarak, daha önceden planlanmış olan savunma... 

BAŞKAN — Efendim, o sorunun bir bölümüne Sayın Bakan Genel Kurula arzda bulu
nurken temas etmişti herhalde; bir dublikasyon oluyor. 

Devam buyurun. 

M. ÎSTEMİHAN TALAY (tçel) — Efendim, soru sorma hakkımın, Sayın Başkanın ka
naati ile engellenmemiş olmasını ümit ediyorum. Savunma Sanayii yatırımlarının bir bölümü
nün, bu yeni gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi söz konusu olacak mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan buyurun. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GtRAY (tstanbui) — Efendim, Genel Ku
rula, hatta, sayın grup idare heyetlerine bir brifingin tertibi çok zor olabilir; ancak, grup idare 
heyetlerine daha çok mümkün olabilir. Bir brifing vermek ve son gelişmeler karşısındaki aske
rî stratejilerin durumunu iyice anlatmak, gayet tabiî düşünebileceğimiz bir konudur. Böyle bir 
şeyi ayarlamak üzere notlanma alıyorum. 

Sayın Talay'in ikinci sorusuyla ilgili konuda, aslında, konuşmam sırasında açıklamada bu
lunmuştum; "dinlememiş" diye reaksiyonumu belirtmiş oldum. 

M. tSTEMtHAN TALAY (tçel) — Israrlı olduğum için söyledim. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GtRAY (tstanbui) — Efendim, gayet tabiî 
ki, soru sorma hakkınız herhangi bir tahdide bağlı değil. Mutlaka, istediğiniz gibi sorarsınız; 
ama, o konulardaki tutumumuzu, görüşümüzü, durumumuzu, konuşmamda arz ettim. O ba
kımdan, müsaade ederseniz, o konuşmamda sorunuzun cevabını genişliğiyle bulacaksınız, tar
zında cevap vereyim? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Efendim, Çorum Milletvekili Sayın Nevzat Aksu, buyurun. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın Başkan, benim öğrenmek istediğim konuya Sayın Ba
kan bir hayli açıklık getirdi; ama benim sorum tam tavazzuh etmediği için sormak istiyorum. 

Dövizli askerlik veya bedelli askerlik bir başka statüye kavuşturulamaz mı? 

Türk Ordusu, lejyonerler gibi veya toplu sözleşme yapılan ordularda olduğu gibi değil, 
Türk Ordusu, erinden generaline kadar saygı duyduğumuz mehmetçiklerdir. Bu, "bedelli" ve
ya "dövizli askerlik" yerine, buna "hizmet ertelemesi" adı verilemez mi? Buna "hizmet 
ertelemesi" adı verildiği takdirde, bu hizmet ertelemesine tabi tutulan erler, ihtiyat muamelesine 
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tabi tutulamazlar mı? İhtiyat muamelesine tabi tutulduğu takdirde, sürgünleri dahi lazım gel
se, bir ön eğitimden geçirilmeden sürülemezler. Bu, uygulama da "hizmet ertelemesi" adı al
tında olmalı ve bedelli askerlik hakkı ortadan kaldırılmalıdır. Bu nedenle "paralı askerlik" 
gibi hafif bir tabir ortadan kaldırılır, "paralı askerlik yapanlara özel muamele de yapılıyor" 
dedikodusu kaldırılır, disiplin anlayışı da yara almaz. Kişiyi, işinden uzaklaştırmadığımız için, 
hem kendisi mağdur olmaz, hem de ülke gelir kaybına uğramaz. 

BAŞKAN — Efendim, bu öneri paketinin sonuna "mi?" mi diyeceğiz? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Efendim, o şekilde bir çalışma yapılamaz mı? Benim sorum 
tevazzuh etmediği için sordum. 

BAŞKAN —- "Yapılamaz mı Sayın Bakan?" diyorsunuz... 

Teşekkür ederim Sayın Aksu. 

Sayın Bakan, buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, bu konu
larda bir çalışma içinde olduğumuzu konuşmamda arz etmiştim. 

Bu arada Sayın Nevzat Aksu'nun, her Türk gibi, askerlik konusuna nasıl duygularla yak
laşmakta olduğunu da konuşmasından anlamış bulunuyorum; kendisine teşekkür ederim. 
"Askerlik" lafının yanma "bedelli, dövizli" gibi birtakım vasıfları yakıştıramadığını ifade ediyor. 
Yalnız, tabiî söylediği tarzda birtakım yaklaşımların da, eşitliği bozmak, toplumdaki bu konu
da mevcut adalet duygusunu ortadan kaldırmak, bu yüzden şikâyetlere sebep olmak gibi bir
takım mahzurları vardır. Çok yönlü olarak düşünülüp, bir çözüm getirilmesi lazım; buna ça
lışmaktayız. 

Sayın Aksu, bu kadar ifade edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

102 Millî Savunma Hizmetleri 7 841 404 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 841 404 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bütçenin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanltğt 1988 Malt Ydt Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Kesinhesabımn bölümlerine geçilmesi 
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutuyorum : 

Açıklama 

A —CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Toplamı Harcama 

102 Millî Savunma hizmeüeri 2 532 230 353 064 2188 215 51 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

106 SIh. Kuv. yeni teş (RE-MO) 4 582 722 622 2 740 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 137 530 997 600 45 441 48 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 2 674 344 073 286 2 236 397 47 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul 
edilmiştir. 
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Millî Savunma Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi ve 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Şerefli Ordumuza ve Millî Savunma Bakanlığı camiamıza hayırlar getirmesini 
teminni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Mali Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmeleri

ne başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri sı

rasıyla okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal, Kırk
lareli Milletvekili Cemal özbilen, Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Samsun Milletvekili Ali Eser; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Amasya Mil
letvekili Kâzım Ulusoy, Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal. 

Şahısları adına; lehinde, tzmir Milletvekili lşılay Saygın; aleyhinde, Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Ayhan Uysal, buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi beyan 
etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, sözlerimin başında, yüce heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığı bütçesini havi bu görüşmelerimizde, çalışma
ları, sosyal bütünleşmenin ve ekonomik kalkınmanın en büyük aracı ve hatta göstergeleri ola
rak yorumlanabilen devasa bir bakanlık bütçesini müzakere edeceğiz, öyle ki, söz konusu Ba
kanlığın görev alanına giren hizmet sektörü, başta, millî varlığımızın korunması; sosyal, siya
sal, kültürel münasabetlerde ve yurt savunmasında işgal ettiği önem, herkesin malumudur. 

Bu bakımdan, Ulaştırma Bakanlığının görevleri, ülkenin ulaştırma ve haberleşme politi
kalarını, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara; kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun 
olarak tespit etmek, gerekli planlamaları yapmak, bunları uygulamaya koymak ve koordine 
etmektir. Ulaştırma Bakanlığı, bu anlamda, önceleri, işletmecilik yapan bir kuruluş halinde 
idi. Bünyesindeki Denizcilik İşletmeleri, Devlet Demiryolları, Türk Hava Yollan, USAŞ, HA
VAS gibi kuruluşlarla, hizmet sektöründe görev yapan bir kuruluş idi. Bu hjzmeti görürken, 
kullandığı demiryolu, liman yapıları ve havaalanlarını inşa eden, Ulaştırma Bakanlığı değildi; 
bu görev, Bayındırlık Bakanlığının görevleri arasında idi ve tabiî, bundan kaynaklanan birta
kım sıkıntılar da mevcuttu. Zira, işletmecilik, hem de uluslararası düzeyde bir işletmecilik ya
pan kuruluşun, gerekli yatırımı bu buna bağlı işletmeciliği de kendisinin yapması, en doğru 
olanı idi. Hükümetimiz, bu konuda da gerekli düzenlemeyi yaparak, demiryolları, limanlar 
ve havameydanlarını yapan DLH Genel Müdürlüğünü Ulaştırma Bakanlığına bağladı. Böyle
ce, yatırımlar ve işletmeler arasında doğabilecek koordinasyon bozuklukları da önlenmiş ol
du. Tabiî, bunun sonucunda da, Ulaştırma Bakanlığı, aynı zamanda yatırımcı bir kuruluş ola
rak görev yapmaya başladı. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, karayolu taşımacılığı, Türkiye Denizcilik işletmeleri, DLH Genel 
Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğü faaliyetlerinden kısaca bahsetmek, Hükümetimizin bu 
başarılı çalışmalarında, gerekli görüşlerimizi burada vurgulamak istiyorum. 

Tabiî, aslında, böyle son derece başarılı çalışmalar yapan bir bakanlığın bütçesi üzerinde 
konuşmaları bir saate, hele bu bir saat de üç kişiye bölündüğünde, 20 dakikaya sığdırmanın 
ne derece zor olduğunu takdir edersiniz. Gönül ister ki, böyle başarılı hizmetleri sergileyebil
mek, vurgulayabilmek için saatlerce vakit ayrılsın, başarılı hizmetleri burada, gurur içinde, göğ
sümüz kabara kabara, saatlerce müzakere edelim; ama, bu dar Zamana da, olabildiğince, bu 
başarılı çalışmaları sığdırmaya gayret edeceğim. Aslında, bu bahsettiğim kuruluşlara, Türk Hava 
Yollan, Demiryolları, hele hele PTT gibi önemli yatırımcı kuruluşların hizmetlerini de ekleme
ye kalkarsak, belki saatlere bile sığmaz, günlere sığmaz; fakat burada, kısaca, özet şeklinde 
bazı görüşlerimizi vurgulayalım. 

Sayın milletvekilleri, karayolu ulaştırmasına, Hükümetimiz döneminde karayolu taşıma
cılığındaki gelişmelere kısaca değinmek istiyorum. Gerek ihraç taşımalarında, gerek ithal taşı
malarında ve gerekse transit taşımalarda, son yıllarda önemli artışlar sağlanmıştır. Buna para
lel olarak, Türk karayolu taşıma filosu da, özellikle ülkemizin coğrafî konumunun sağladığı 
imkânlardan faydalanarak, son yıllarda büyük gelişmeler, büyük aşamalar sağlamıştır. 

Bu gelişmeleri, rakamlarla kısaca ortaya koymak istiyorum. Rakamları verirken, muhale
fete mensup bazı arkadaşlarımızın, müstehzi bir tavırla, "Milattan önce" diye bahsettikleri 
eski yıllara da kısaca değinmek istiyorum. 

Yurt içi karayolu ulaşımında yolcu taşıma kapasitemiz, imkânımız; milyon yolcu/kilometre 
bazında meseleye bakarsak, 1977 yılında 71 milyar 393 milyon yolcu/kilometre olmuş; bu ra
kam, 1983 yılında 76 milyar 864 milyona çıkmıştır. 1989 yılı programında, -milyon yolcu/kilo
metre olarak telaffuz edersem 95 755*tir; oysa gerçekleşme, 96 314 olacak; yani, beş yıllık kal
kınma planında öngördüğümüz rakamın üzerinde olacaktır. 1990 yılı programında ise, 102 milyar 
251 milyon yolcu/kilometre olacaktır. 

Yine yük taşımada, bu artışlar dikkat çekici bir şekilde ortaya geliyor. 1977 yılında 34 milyar 
974 milyon ton/kilometre olan taşıma kapasitemiz, 1983'te 41 milyar 812 milyon ton/kilomet
re olmuştur. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 1989 için 43 milyar ton/kilometre olarak 
öngörülüyor; bu rakam, 56 milyar 835 milyon ton/kilometre olarak gerçekleşecektir. Bu ra
kam, 1990 yık programında, 59 milyar 506 milyon ton/kilometre olarak öngörüyor. Ümit edi
yoruz ki, 1990 yılında bu program hedefi de aşılmış olacaktır. 

Yıllık artış oranlarına bakacak olursak, 1978-1983 arasındaki beş yıllık dönemde, yolcu 
taşımadaki artış yüzde 1,5 olmuş; 1977 ile 1982 yılları arasını alırsak, bu büyüme yüzde -0,4, 
yani negatif olmuş; 1985-1989 yılları arasında ise yüzde 5,4 olmuştur. 

Yük taşımada bu artış oranları; 1978-1983 yılları arasında yüzde 3,7; 1977-1982 yılları ara
sında artış yüzde 1,2; 1985-1989 yılları arasındaki artış da yüzde 6,2'dir. 

Tabiî burada, kara taşımacılığına Hükümetimizin verdiği önemi de özellikle vurgulamak 
isterim. Zira, bu bir siyasî tercihtir. 1950'lî yıllardan beri kara taşımacılığı, Türkiye'mizin coğ
rafî şartlarının gereği olarak, siyasî iktidarlar tarafından, özellikle 1950'den itibaren başlayan 
bir eğitimle, önemli inkişaf göstermiştir. 
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Son yıllarda dış ticaret hacmindeki gelişmeler de, karayolu taşımacılığımızı, ülkemizin sos-
yoekomik yapısına uygun olarak geliştirmiştir. Bunun sonucu, karayolu taşıma filomuz, diğer 
ülkeler ile rekabet edebilir duruma gelmiştir. 

Karayolu taşımacılığımızda, bu gelişmeye uygun, mevzuat yönünden de gerekli düzenle
meler yapılmış; gerek yurt içi, gerekse yurt dışı yolcu ve yük taşımacılığına düzen ve disiplin 
getirilmiştir. Bunlardan hemen birisini açıklayayım : Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşımacılığında, 
yolcuların, şoförün ve taşıt personelinin can güvenliğini teminat altına alma yönünden Koltuk 
Fert Kaza Sigortası, artık ülkemizde mecburi hale getirilmiştir. Bu, çağdaş anlamda taşımacılı
ğın gereğidir. Avrupa Topluluğuna entegre olmaya gayret ettiğimiz dönemlerde, bir anlamda, 
Avrupa Topluluğunun ulaştırma sektörüne entegre olabilmemiz için önemli bir adımdır. 

özellikle yurt dışı taşımacılıkta yerli filomuzdan yararlanılmasınındaki en büyük zorluk, 
geçiş belgeleri konusundadır. Gelişen karayolu taşıma filomuzdan, yurt dışı taşımacılıkta ya
rarlanabilmek için, 22 ülkeden sağlanan geçiş belgesi miktarlarında da, Anavatan Partisi Hü
kümeti döneminde önemli gelişmeler sağlandığını burada iftiharla ifade etmek istiyorum. 1983 
yılında 111 200 adet olan_geçiş belgesi miktarı, 1987'de 187 300 adeta, 1988'de 210 bin adete 
ulaşmıştır. Bu sayı 1989'da 261 500 olmuştur. Tabiî 1983 ile 1989 arasını mukayese edersek, 
altı yıllık dönemde 111 200'den, 261 500'e çıkması da, gerçekten, konuya verdiğimiz önemi, 
özellikle yurt dışı taşımacılığa Hükümetimizin gösterdiği önemi ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde ihraç taşımacılığında çalışan araç sayılarında da bu arada önemli artışlar sağ
lanmıştır. Toplam araç sayısı 1985'te 34 964'ten, 1987'de 538 170 adete ulaşmışür. Bu toplam 
taşıt sayısı içinde Türk araçlarının sayısı ise, 1985'te 30 523, yani 34 964'ten 30 523'ü Türk 
aracı, 1987 yılı itibarıyla ise bu rakam, 538 174'e karşılık 435 bine ulaşmıştır. 

İthalatta çalışan araçlarımızda da durum aynı şekildedir. 

Uluslararası taşımacılıkta bir de tonaj yönünden konuya bakacak olursak : İhracatta çalı
şan taşıtlarımız, 1987 yılında 872 381 ton taşıma yapmış iken, 1988'de bu rakamın 1 007 336 
tona ulaşması, önemli bir inkişaftır, tthalatta ise, ulaslararası taşımacılıkta tonaj olarak payı
mız 746 930 tondan, 1988'de 776 892 tona ulaşmıştır. Transit taşımacılıkta ise 2 milyon 97 bin 
697'den, 2 milyon 305 bin 61'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Tabiî, bu gelişme, uluslararası pazarda Türk filolarının payını artırıyor; komşularımız da 
kendi pâylarındaki kayıpları ortadan kaldırmak ve kendi menfaatlerini artırabilmek için bazı 
tedbirlere teşebbüs ediyorlar, tşte, uluslararası taşımacılıkta karşılaştığımız en büyük problem
ler, yabancı ülkelerin, kendi pâylarındaki azalmayı ve bizim lehimize olan bu payı asgariye çe
kebilme gayretlerinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası taşıma filomuzda önemli artış sağlanmasına rağmen, fi
lomuzun yaş ortalamasının yüksek seviyede bulunduğunu söylememiz mümkün değildir. Bu 
bakımdan, temennimiz, önümüzdeki yıllarda uluslararası taşımacılıktaki payımızın da düşür
meden artışını devam ettirebilmek için, uluslararası taşımacılık filomuzdaki yaş ortalamasının 
yükseltilmesi yolunda gerekli tedbirlerin alınmasına ihtiyaç olduğunu burada vurgulamadan 
geçemeyeceğim. 

Burada, yeri gelmişken bir konudaki temennimi de dile getirmek istiyorum. Bu yoğun ulus
lararası trafiğin yurt dışına irtibatlandığı iki kapı vardır. Bunlardan birisi Trakya'da Kapıkule, 
diğeri ipsala Hudut Kapısı. Buradan giriş yapan vasıtalardan Batı Anadoluya gidenler dahi, 
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genellikle istanbul Boğazından geçiş yapmayı tercih ediyor. Buradaki iki tane Boğaz köprüsü 
büyük imkân sağlıyor; ama bunun devamında olan yollarda önemli tıkanmaların olduğunu 
mUşahade ediyoruz ve bu tıkanmaların da artacağına inanıyoruz. Buna çözüm olarak, artık 
Çanakkale Boğazımıza da bir boğaz köprüsü yapılması zamanının geldiğini, altını çizerek vur
gulamak istiyorum. Zira, Çanakkale Boğaz köprüsünün de gerçekleşmesi suretiyle, bu iki hu
dut kapısından giren uluslararası taşımacılıktaki filolar, Batı Anadoluya daha kısa yol üzerin
den intikal edecek ve böylece yollarımızdaki, özellikle, istanbul Boğazından itibaren devam 
eden yollarımızdaki tıkanıklıklar da artık azalmış olacaktır. 

Bütçe görüşmeleri sırasında teklifimiz üzerine Devlet Planlama Teşkilatınca, Çanakkale 
Boğazı ve civarı bölge planlarının yapılması uygun karşılanmıştır. Şimdiden, bu çerçevede Ulaş
tırma Bakanlığının da bu konudaki çalışmalara hız vermesf gerektiğine olan inancımızı bura
da açıkça vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, havayolu taşımacılığı konusunda benden sonra konuşacak olan ar
kadaşlarım gerekli açıklamaları yapacaklar; ama şu noktayı vurgulamak istiyorum ki, Hükü
metimizin uygulamaya koymaya başladığı her ile bir havaalanı, prensibi, son derece yararlı son 
derece başarılıdır. Bunun, ülkemizdeki gerek iş camiasını, gerekse turizm faaliyetlerinin can
lanması, hareketlenmesi yönünden kutlanacak bir olay olduğunu burada tekrar vurgulamak 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizce, üç tarafı denizlerle çevrili, 8 300 kilometre kıyısı 
olan ülkemizde, deniz taşımacılığına, limanlarımızın işletilmesine ve inkişafına, gemi inşa sa
nayiinin gelişmesine özel bir önem verilmektedir. Alınan tedbirler, uygulanan teşvik politika
ları sonucu, sektörde, son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

1989 yılının ilk yarısında limanlarımıza 31 bin gemi gelmiş, 1 milyon 276 bin yolcu giriş-
çıkış yapmış ve toplam 91 milyon ton yükleme-boşaltma gerçekleştirilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığımızın, limanlarımıza gelen Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtlarına 
dünya standartlarında hizmet verebilmesi, liman, kıyı ve iç sularda ulaştırmanın en iyi şekilde 
yapılabilmesi ve deniz taşımacılığında istenilen hedefe ulaşabilmesi için, can ve mal güvenliği
nin sağlanması bakımından, liman, iskele, fener, deniz işaretleri, cankurtarma istasyonları gi
bi hizmetleri de eksiksiz sağlama gayreti içinde bulunduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. 

Bu arada, Bakanlığın önemli görevlerinden biri olan balıkçı barınakları üzerinde biraz dur
mak istiyorum. 8 300 kilometre kıyısı olan ülkemizde balıkçılıktan rızkını temin eden nüfusun 
sayısının hiç de az olmadığı, hiç de küçümsenemeyece miktarda olduğu hepimizin malumları
dır. Bu konu ile iştigal eden, barınakların yapımı ile iştigal eden DLH Genel Müdürlüğümü
zün çalışmalarının büyük bir özveri ile büyük bir başarı ile devam ettiğini memnuniyetle mü
şahede etmekteyiz. Dargelirli vatandaşlarımızın deniz tehlikesinden, korkulu rüyalardan arın
masına sebep olacak barınakların yapılması, son derece büyük önem taşımaktadır. DLH Ge
nel Müdürlüğümüz mensuplarını da bu özverili çalışmalarından ötürü kutluyorum. Ancak, 
böylesine önemli, böylesine büyük miktardaki nüfusun, ekmeğini, rızkını ilgilendiren yatırım
lar için geçtiğimiz yıllarda ayrılan payın yeterli olmadığını söylemek durumundayım; ama, bu 
sene Hükümetimiz, barınaklar için 29 milyar Türk Lirası ayırmış ve böylece, denizcilikten rız
kını temin eden vatandaşlarımızın da dertlerine önemli çarelerin artık getirilmeye başlanacağı
nı memnuniyetle müşahede ettiğimi ifade etmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal, 20 dakika kullanmış oldunuz. Takdir sizin. 

AYHAN UYSAL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Konuşmamın başında da belirttim; Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığın bütçe

si üzerinde konuşmak için, gerçekten uzun zamana ihtiyaç var; ama, birer cümle ile diğer hiz
metlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. 

Deniz taşımacılığında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu önemli gelişmelere ilave olarak, 
deniz ticaret filomuzun da, önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde Batılı ülkelerle boy ölçüşebile
cek şekilde yaş ortalamasının iyileştirilmesi çalışmalarına da özel ağırlık verilmesi gereğine ina
nıyorum. 

Bu arada, özellikle şehir hatları işletmelerinde işletmeye konan yeni, büyük kapasiteli mo
dern gemilerle, Denizcilik İşletmelerimizin başarılı çalışmalar yaptığını da, burada vurgula
madan geçemeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, birkaç cümle ile Telsiz Genel Müdürlüğü hakkında 
da fikirlerimi açıklamak istiyorum. Telsiz olayı, 1983 yılından evvel âdeta tabu halindeydi. Em
niyet teşkilatında, orman teşkilatında, karayollarında, denizcilik ve hava ulaşımında telsizden 
yararlanılırdı; ama telsizin de zannedildiği kadar zararlı olmadığı, hatta toplumun tüm kesim
lerinin hizmetine sokulmasının yararlı olacağı, kimsenin aklına gelmiyordu. 2813 sayılı Telsiz 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1983 yılından itibaren bu konuda, özellikle Hükümetimizin de
ğerli gayretleriyle büyük aşamalar kaydedildi. Ben, bu konudaki başarılı çalışmalarından do
layı da, Telsiz Genel Müdürlüğü çalışanlarımızı, Bakanlığımızı, sayın bakanlarımızı burada kut
lamak isterim. 

Bugün telsiz sayesinde, denize açılan teknelerimiz, artık, yakaladığı balıkların pazarını de
nizde bulabiliyorlar, denizde arayabiliyorlar ve karşılaştıkları problemlerde, tehlikeli anlarda 
telsizle yardım isteyebiliyorlar. Yine, telsiz, artık acil servis hizmetlerine de girmiş bulunmak
tadır. Başlangıçta telsiz, bir külfet gibi görülmesine ve bu nimetleri unutularak, başkalarını 
rahatsız edici nitelikte kullanılmasına rağmen, toplumumuzun bu konudaki bilinç ve eğitim 
durumunda önemli inkişaflar sağlanmış ve artık telsiz kullanılması toplumda gerekli yerini al
mış bulunmaktadır. 

Benden sonra konuşacak değerli arkadaşlarımın vakitlerine daha fazla tecavüz etmemek 
için sözlerimi burada toparlamak istiyorum. Tecavüz ettiğim birkaç dakikalık vakit için de, 
arkadaşlarımın kusuruma bakmamalarını diliyorum, tnanın ki, böylesine başarılı çalışmalar 
yapan bir bakanlık bütçesi üzerinde insanın saatlerce, günlerce konuşması geliyor. Geşmişte 
hasret kaldığımız inkişafları, bu dönemde artık yaşadık. Bugün köylere kadar telefon girdiyse, 
bugün balıkçı teknelerine kadar telsiz girdiyse, bugün bu toplumda her taşıta telsiz telefon bağ
lama imkânı sağlanabildiyse, artık şantiyelerimizde, tarımsal çalışmalarımızda telsizden yarar-
lanabiliyorsak, karayolu taşımacılığında Avrupa ile boy ölçüşebiliyorsak, insan, bu başarıları 
çalışmaları burada gururla, saatlerce terennüm etmek ihtiyacı duyuyor; ama, maalesef zaman 
darlığı dolayısıyla buna imkân olmadığı için, üzülerek sözlerime son veriyor, Ulaştırma Ba
kanlığı 1990 yılı bütçesinin Bakanlığımıza, milletimize ve memleketimize, hayırlı, uğurlu ol
ması dileğiyle, sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
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Anavatan Partisi Grubu adına Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal özbilen, buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA CEMAL ÖZBÎLEN (Kırklareli) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmeye devam ediyo
ruz. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Benim bugünkü görüşmem PTT Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları hakkında olacaktır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haberleşme hizmetlerinin ülkelerin topyekûn kalkın

masında sağladığı yararlar göz önüne alınarak, Hükümetimizin işbaşına geldiği ilk günden iti
baren, bu sektöre gereken önem ve dikkat verilmiştir. 

1983 yılı sonunda ülkemiz haberleşme şebekemize baktığımızda; telefon hat sayısının fev
kalade yetersiz olduğu, Ülke sathında telefonla görüşülen yerleşim yeri itibariyle köylerin üçte 
birine dahi ulaşılamadığı görülüyor. Otamatik haberleşme, köy, ilçe değil, illerimizde dahi ya
pılamıyor; otomatik santral olan illerimizde, telefondan sinyal almak bile mümkün değil. Şe
hirlerarası konuşmalar, gün boyu gerçekleşemiyor... Vatandaş, işini kara ulaşım vasatalarıyla 
gidip gelmek suretiyle halletmeye çalışıyor... 15-20 sene beklemeyle ancak telefon alabilme im
kânına sahibiz. Vatandaş "yeni adresim" diye, bazan kabristanı bile gösterebiliyor... Ticarî ha
yatın can damarı olan teleks, fabrika ortaklığı karşılığında dahi bulunma imkânına sahip de
ğil... Herkes, haberleşmeden ümidini kesmiş, kaderine razı bir görüntü içerisinde... tşte, böyle 
bir ortamda işbaşına gelen Hükümetimiz, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak 
gördüğü haberleşmeye büyük öncelik veriyor ve birkaç yıl içerisinde, bu alanda gelişmiş ülke
ler seviyesine gelinmesi talimatı ilgililere ulaştırılıyor. 

Bundan sonra, haberleşme alanında bir dirilişe tanık oluyoruz, öyle bir diriliş ki, her yıl, 
bir evvelki yılı katlayan sayısal büyüklüklerin gerçekleştirildiği, otomatikleşmenin hızla köyle
re uzatıldığı, telefonun mezralara kadar götürüldüğü; daha Avrupa ülkelerinin pek çoğunda 
dahi uygulamaya konulmayan, en son teknoloji olan dijital teknolojinin yaygın olarak kulla
nıldığı; uydu istasyonları ve fiberoptik şebekenin hızla ve artarak hizmete sokulduğu; hayali 
dahi güç olan hizmetlerin peşpeşe sunulduğu, bilgisayarlar arası haberleşmeyi sağlayacak deta 
santralları, araç telefonu, çağrı sistemi, telebilgi, videoteks, video-konferans, kartlı telefon gi
bi hizmetlerin kısa sürede servise verildiği; yurt dışı ve yurt içi haberleşme irtibatlarının süratle 
yeterli hale getirildiği; takibi mümkün olmayan bir hızlı gelişmeyi gözler önüne sererek, imkân 
verildiği ve destek olunduğu takdirde, Yüce Türk Milletinin neler yapabildiğinin ispatı şeklin
de gerçekleşiyor. 

Bu diriliş neticesinde ulaşılan seviyeyi birkaç rakamla ifade etmek istiyorum : Telefon hat 
sayısının, son altı yıl içinde, ilk otomatik santralın hizmete verildiği 1926 yılından 1983 yılı 
sonuna kadar geçen elliyedi yılda yapılanın yaklaşık 2,5 misli yapılarak, 6 milyon 800 bin hat
ta ulaşılıyor. Bu suretle, onbeş - yirmi sene bekleme, hatıralara gömülüp; ülke sathında, bir 
iki yıl beklemeyle telefon verilir hale geliniyor; hatta bugün, 550 il, ilçe ve köy telefonunun 
beklemesiz olarak verildiğini görüyoruz. 

Telefonla konuşma sorun olmaktan çıkıyor; sinyal bekleme, aradığını bulamama geçmişte 
kalıyor. Yurt içi ve yurt dışında her yer ile otomatik olarak, anında görüşmek mümkün. Kırsal 
alan haberleşmelerinde ise büyük atılım gerçekleştiriliyor. 1983 yılına kadar ülkemizde mevcut 
36 155 köyümüzün sadece 10 272*sinde telefon bulunurken, son altı yıl içinde köylerimizin ta
mamının telefona kavuşturulması sağlanmış oluyor. 
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Kırsal alanda haberleşmenin önemi göz önüne alınıp, köylerimizin de süratle otomatik-
leştirilmesine karar verilerek, son altı yıl içerisinde 1 201 köyümüze otomatik santralın kurul
ması sağlanmış oluyor. Otomatik telefon santralı bulunmayan köylerimizde ise, otomatik tele
fonla görüşme imkânının verilmesi için, gereken her türlü tedbir alınarak, dünyanın dört bir 
tarafıyla haberleşme imkânları araştırılıyor ve bu gerçekleştiriliyor. Bugün 36 100 adet köyü
müz, dünyanın her yeriyle, otomatik olarak, telefonla konuşma imkânına kavuşturulmuştur. 

önemli mesafe alınan bir diğer hizmet de, jetonlu umumî telefon olmuştur. 1983 yılı so
nuna gelindiğinde, sadece 6 170 adet olan jetonlu umumî telefon sayısında, 35 182'ye ulaşıl
mıştır. Bugün karayollarında 858 adet jetonlu ve kartlı umumî telefon, yolculara hizmet ver
mektedir. Yine, uçak ve otobüslerle, şehir hattı vapurlarına da jetonlu umumî telefon verile
rek, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. 

Jetonlu umumî telefon uygulamasında bununla da kalınmamış, köylerde acente veya PTT 
işyerlerinin kapalı olduğu zamanlarda haberleşmenin kesintiye uğramaması için köylere de je
tonlu umumî telefon tahsisine başlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haberleşme hizmetlerinde, geçmiş yıllardaki ihmaller 
sonucu, ülkemizde çok yetersiz olan haberleşme hizmetleri kapasitesinin artırılmasına ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasına çalışılırken, diğer taraftan da, dünyada haberleşme alanında geliş
tirilmiş en son teknolojilerin de ülkemize getirilmesi ve halkımızın hizmetine sunulması, Hü
kümetimizin işbaşına geldiği ilk günden itibaren, gerekli talimatlar verilmek suretiyle, bugün 
dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde dahi henüz uygulamaya konulmamış dijital teknolojinin, 
telekomünikasyon şebekesinin her kademesinde başanyla uygulamaya konulması sağlanmış olup, 
telefon santrallarında dijital santralların payı yüzde 42'ye, transmisyonda ise yüzde 89'a ulaş
mış, ayrıca dijital uydu teknolojisi kullanan -dünyada- ikinci ülke durumuna gelinmiş ve ke
sintisiz olarak uygun haberleşmesini devam ettiren ülkeler arasında yapılan sıralamada da ül
kemizin birinci sırada olduğunu memnuniyetle ve bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Bugün ülkemizde milletlerarasında çalışan 3 adet uydu yer istasyonuna ilaveten, deniz ha
berleşmesinde de ınmarsat uydu sistemi ile çalışan deniz haberleşme uydu yer istasyonları hiz
mete verilmiştir. Bu şekilde memleketimiz, dünyada, iki okyanusta ınmarsat uydu sistemi ile 
çalışan 5 ülkeden biri olmuştur. 

Memleketimizin büyük ihtiyacına cevap veren mobil telefon hizmeti, bugün, Batı, Güney 
ve Orta Anadolu'nun birçok şehrinde ve bu şehirleri birbirine bağlayan karayolları ile sahille
rimizde yeterli kapasitede hizmet vermektedir. 1989 yılında Şanlıuırfa, Gaziantep, Hatay, Trab
zon, Malatya, Diyarbakır ve Van tilerinde de hizmete verilmiştir. Ankara, İstanbul, tzmir, Adana, 
Antalya, Konya ve Bursa İllerinde hizmet veren çağrı telefon sistemi, 1989 yılı içinde, Malatya, 
Kayseri, Manisa, Eskişehir, Zonguldak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Trabzon, 
Samsun ve Kocaeli illerinde; Bodrum, Marmaris, Alanya ve Kuşadası İlçelerinde de hizmete 
girmiştir. 

Ayrıca, telekomünikasyonda, askerî ve sivil ihtiyacı karşılamak üzere 1984 yılında başlatı
lan BAYKOK'un (Batı Anadolu Yeraltı Koaksiyal Kablo Sistemi) bu yıl içinde hizmete verildi
ği, ayrıca bu projenin, İstanbul'dan Yunanistan sınırına kadar olan fiber optik kablo sistemi
nin tamamlanma aşamasına gelindiği tespit edilmiştir. 
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Diğer taraftan, ülkemizi, denizaltından Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya bağlayacak olan 
kablo sistemine, Avrupa ülkeleri ile Amerika'nın ve ülkemizin de iştirak ettiğini bu arada öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Ülkemizde bilgi iletişiminin büyük bir ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle, devre anahtarla-
malı data santralı dial-up modeli hizmete verilmiş olup, 1989 yılından itibaren, daha gelişmiş 
bir sistem olan Türkiye paket anahtarlamalı data santralının da, peyderpey ülke sathında hiz
mete verilmesine başlandığı tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 yılı sonunda ülkemizin telekominikasyon şebeke
sine baktığımızda, sayısal büyüklük ve yaygınlık yönlerinden, darboğazın aşıldığı, otomatik
leşmede yüzde 95 gibi yüksek bir orana ulaşıldığı, teknolojik yapı olarak, en ileri teknoloji 
olan dijital teknolojiyi kullanma oranı bakımından Avrupa'da ilk 5 ülke içerisine girildiği, şe
bekenin genişliği yönlerinden ise Avrupa'da 11, dünyada ise 19 uncu sıraya gelindiği, ülke içeri
sinde ise 1 937 il, ilçe, kasaba ve köyde, şehirlerarası ve milletlerarası otomatik konuşma yapı
labildiği, ekonomik ve ticarî hayatın ihtiyaç duyduğu ve gelişmiş ülkelerde sunulan özel teleko
münikasyon hizmetlerinin tamamının sunulduğu, yurt dışı bağlantılarında, uydu, denizaltı kab
losu ve radyolink sistemleri kullanılarak, telefonda 185, telekste 205 ülke ile haberleşme yapı
labildiği ve bu haliyle de, dünyanın.sayılı ülkeleri arasında yer alındığı, işletme ve bakım stan
dartlarında ise, gelişmiş ülkeler seviyesinde hizmet verildiği memnuniyetle görülmektedir. 

Bu arada, posta işletmesinin gelişmelerinden de söz etmek istiyorum. 

Posta işletmesinin modernleştirilmesine, 1983 yılından itibaren büyük bir hızla başlanıl
dığım, bu konuda büyük hamlelerin yapıldığını görmekteyiz, tik önce, elektronik ve mekanik 
teçhizatlarla donatılacak modern posta işleme merkezlerinin planlandığını, Ankara ve Ada-
na'da birer, istanbul'da, Anadolu Yakası ve İstanbul Yakası olmak üzere, iki yerde birer adet 
modern işleme merkezi binalarının bitirildiğini ve bunların elektronik ve mekanik teçhizatlar
la donatılmakta olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz. 

Bunların yanında, yurt sathında 41 yerde modern posta işleme ve dağıtım birimleri bina
larının tamamlanacağı ve böylece Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Döneminde posta işletmesinin 
altyapısını oluşturacak işleme merkezlerinin bitirilip, halkımızın hizmetine sunulacağı öğrenil
miştir. 

Bunların yanında, mevcut sistemlerin iyileştirilerek, posta maddelerinin, alıcısına en kısa 
zamand ulaşacak şekilde organizasyonlarına gidildiğini ve bugün bütün Türkiye sathındaki 
il ve ilçelerimizde, 1-3 gün içerisinde posta maddelerinin tesliminin sağlandığını memnuniyetle 
izlemekteyiz. 

Diğer taraftan, acele posta, acele koli, alo post, hediyelik paket servisi gibi günübirlik hiz
met vermeyi amaçlayan modern hizmetlerin halkımıza sunulduğunu da memnuniyetle gör
mekteyiz. 

Bugün acele posta servisi, yurt içinde Sİ il, 56 ilçede, yurt dışında ise 52 ülkeye hizmet 
verirken, 1988 yılında APS hizmeti verilen il ve ilçe sayısı llO'a, ülke sayısı ise 57'ye yükselmiştir. 

öte yandan, mevcut posta çekleri hizmetinin bilgisayara geçirildiği ve 27 birimde on-line 
çek ve havale hizmetlerinin kurulduğu ve bu hizmetlerden halkımızın büyük Bir memnuniyet 
duyduğunu izlemekteyiz. 
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Ülkemizin giriş ve çıkış kapılarıyla, turistik yerlerimizde döviz bozma işlemi yapan PTT 
merkez sayısının hızla artırılmakta olduğu görülmekte, PTT'nin, ayrıca posta ve telekomüni
kasyon hizmetlerinin yanında, kambiyo işlemlerinde de başarılı olduğu müşahede edilmektedir. 

Ayrıca, yurt dışına önemli ödemeli koli hizmetinin başlatıldığı ve böylece, yurt dışından 
posta yoluyla ve parası, malın teslimi sırasında ödenmek suretiyle büyük bir kolaylık sağlandı
ğı gibi, ticarî hayatın gelişmesine de önemli ölçüde bir katkı sağlanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; haberleşme hizmetlerinde 1984 yılından itibaren PTT 
Genel Müdürlüğünün göstermiş olduğu yüksek performansın yanında, 1989 yılında da, 3517 
sayılı Kanun ile, PTT'ye görev olarak verilen, radyo ve televizyon verici istasyonlarının ve akta
rıcılarının kurulması ve işletilmesinde de büyük bir atağa kalkılmış olduğuna şahit oluyoruz. 

Bugün yurt sathında en ücra köylere kadar anketle vatandaşlarımızın görüşünü ve ihtiya
cını tespit eden PTT'mizin, bununla da yetinmeyerek, kiraladığı helikopterlerle, yer tespiti ko
nularında çalışmalara başladığını ve bu çalışmalarının da hızlı bir şekilde sonuçlandığını gör
mekteyiz. 

Bu çalışmalar sonucu olarak, TRT'ce 1989 yılında planlanan 46 milyar 730 milyon Türk 
Liralık yatırım yetkisi yetersiz görülerek, 1989 yılı yatırım yetki ihtiyacını 149 milyar 106 mil
yon Türk Liraya revize etmiştir. 

TRT Kurumunca 1989 yılına kadar TV-1 şebekesinde 36 adet ana verici, 704 yardımcı ve
rici kurulu bulunurken, bugün çok kısa süre içerisinde TV-l'de 95 aktarıcı, TV-2'de ise 9 ana 
verici ve 60 adet aktarıcı ile, eylül ayında hizmete verilen TV-3 şebekesinde ise, 6 ana verici, 
5 aktarıcı kurulmuştur. 

TV-1 ve TV-2*de 1989 yılında televizyonun ülkemizin her yerinde net bir şekilde izlenebil
mesi için gerekli bütün hazırlıklar PTT Genel Müdürlüğünce yapılmış ve 1 700 adet istasyo
nun 1990 yılı içerisinde kurulması için gerekli ihaleler tamamlanmıştır. 

PTT'nin bu konularda gösterdiği büyük gayretler ve yapmış olduğu hızlı çalışmalar sonu
cu, TV-1 ve TV-2'nin ülkemizin her yerinde yüzde 99 oranında izlenmesi sağlanır duruma geti
rilmiştir. 

TV-1 ve TV-2 yayınları ülke sathında yaygınlaştınlırken, bunun yanında, çok kısa bir sü
rede TV-3 yayınlarının başlatılması da bu alanda PTT Genel Müdürlüğünün bir diğer başarısı 
olmuştur. 

6 ilde birden başlatılan TV-3'ü takiben, TV-4 çalışmaları başlatılmış olup, 1990 yılı Mart 
ayından itibaren, bir taraftan TV-3 yaygınlaştınlırken, diğer taraftan TV-4 yayınına yaygın olarak 
başlanabilmesi için, altyapı ve proje çalışmaları tamamlanmış, teçhizat alımı ve ilgili sözleşme
ler imzalanmıştır. 

Radyo yayını konusunda da önemli çalışmalar yapılmaktadır. 1 200 kw. gücündeki Çatal
ca Ortadalga Verici tstasyonu ile 600 kw. gücündeki Uzundalga Van Radyo Verici istasyonu
nun teçhizat montajları bitirilmiş olup, anten direklerinin tesisini müteakip hizmete verilecek
lerdir. 

Bu istasyonlar ile, ihalesi son safhada olan yeni radyo istasyonlarının servise verilmesi ne
ticesinde, ülke sathında radyo yayınlarımız net ve kesintisiz olarak dinlenebilecektir. 
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Dış ülkelerdeki yurttaşlarımızın memleket hasretini gideren ve kısa dalgadan yayın yapan 
Türkiye'nin Sesi Radyo Verici istasyonlarının halen toplam 1 750 kw. olan gücünü 4 250 kw.'a 
çıkaracak yeni kısadalga verici istasyonlarının şartname hazırlığı, ihale ve sözleşmesi, iki ay 
gibi kısa bir süre içerisinde bitirilmiştir. Bu istasyonların hizmete girmesiyle, ülkemizin sesi 5 
kıtada daha gür ve daha yaygın olarak duyulacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böylesine süratli ve memleket ihtiyacına anında cevap 
veren ve gelişen teknolojiyi yakından takip edip, halkımıza modern hizmet ve sistemleri sunan 
PTT çalışanlarını, bu vesileyle kutlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, 1990 yılı Ulaştırma 
Bakanlığı bütçemizin, önce Ulaştırma Bakanlığımızın değerli personeline, memleketimize ve 
milletimize hayırlı olması dileğiyle, hepinizi tekrar grubum ve şahsım adına selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbilen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Yüzügüler; buyurun. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET YÜZÜCÜLER (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekili arkadaşlarım; Anavatan Partisi Grubu adına, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi, benden önce konuşma yapan arkadaşlarımın da belirttiği gibi, üç bölümde 
sunmak istiyoruz. Bu vesileyle, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler, gerçekten çok 
uzun zaman alan bir hizmet zincirini kapsadığından, bu konuşmalarımızda, mümkün olduğu 
kadar, hizmetleri, neler yapıldığını, sizlere okuyarak sunma eğiliminde bulunduğumuz için, 
bu konuda da sizlerden özür diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, çağdaş ve medenî toplumlar için büyük önem taşıyan unsurlardan 
biri olan ulaştırma hizmetlerinin, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve ülke menfaatlerine en 
uygun ve en ekonomik şartlarda uygulanabilmesi, ancak, ulaştırma sektörü içerisinde yer alan 
ve birbirlerinin tamamlayıcısı durumunda olan çeşitli taşıma sistemlerinin, teknik ve ekono
mik açıdan etkin oldukları alanlarda bir bütünlük içinde kullanılmalarıyla mümkündür. 

Bu bakımdan, ulaştırma sektörü, bütün sistemleriyle, ülkelerin kalkınmasına, sanayinin 
ve ekonominin geliştirilmesinde ve sosyal refahın ülke sathında yaygınlaştırılmasında önemli 
rol oynamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, çağın artan ihtiyaçları ve gelişen 
teknolojiye paralel olarak, sektör içerisinde yer alan ulaşım sistemleri, bilhassa son yıllarda 
yapılan çalışmalar sonucu çok önemli gelişmeler göstermiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetimizce hazırlanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, ulaştırma hizmetlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, mevcut kapasitelerin etkin bir 
biçimde kullanımı ve altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getir
mesi esas alınmıştır. Bu amaca ulaşmak için, taşıma modlarının en uygun yerlerde ve işlemler
de kullanıldıkları etkin bir ulaşım ağının oluşturulması amaçlanmış ve bu plan döneminde, 
toplam kamu yatırımlarının yüzde 22'sinin, ulaştırma yatırımlarına ayrılması öngörülmüştür. 

Yine bu planda, ulaştırma sektörü içinde yer alan ulaşım sistemlerinden demiryolu ulaş
tırmasının, uzun mesafe yük taşıması ile, toplu taşımadaki üstünlükleri; enerji kullanımındaki 
tasarrufu ve çeşitli enerji türlerini kullanabilme özelliğine sahip olması; çevre koşullarına etki
sinin azlığı; güvenilirlik ve kaza payı oranının düşüklüğü nedenleriyle ayrı bir önem ve yeri 
bulunmaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen amaç ve hedef
ler doğrultusunda, 1990 yılında Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüzce 173,4 milyar lira 
dış proje kredisi, 668 milyar liralık da toplam yatırım imkânı sağlanmıştır. 

1989 yılı işletme faaliyetleri yönünden de; yolcu taşımalarının 146 milyon kişi, yük taşı
malarının 13,3 milyon ton, limanlardaki yükleme-boşaltma hizmetlerinin de 25 milyon ton olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülke düzeyinde, her alanda, gerek hizmetler, gerekse yatırım faaliyetleri yönünden girişi
len hızlı gelişme paralelinde, demiryolu taşımacılığımızı olumlu yönde etkileyecek önemli pro
jelerin uygulama alanına konulmasına, hizmetler yönünden de demiryoluyla yolculuğun cazip 
hale getirilmesine, seyahat edenlere dahi iyi hizmet verilmesine, sürat ve konforun yurt düze
yinde yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. 

Yeni bir anlayışla özel tren turları (GAP ve Mevtana turlarında olduğu gibi) ve yabancı 
turistlere yönelik olarak buharlı lokomotiflerden oluşan dizilerle Türkiye turları düzenlenmiştir. 

işadamları ve istekliler için her türlü konfora sahip olan, telefon, teleks gibi modern ci
hazları bulunan özel salon vagonu hizmete verilmiştir. 

Büyük kentlerde yolculara kolaylık sağlamak amacıyla bilet satışları, PTT merkezlerinde 
ve seyahat acentalarında sürdürülmektedir. 

Demiryoluyla seyahatin, karayolu taşımacılığına nazaran daha cazip hale getirilmesi ve 
trenle seyahat eden yolcuların da can güvenliğinin sağlanması amacıyla, her yolcu, 25 milyon 
liraya sigortalanmıştır. 

Anahat yolcu trenlerinde öğretmen ve emekli öğretmenlere yüzde 50, ailelere yüzde 30, 
öğrencilere de eğitim dönemi içerisinde yüzde 30 ücret indirimleri sağlanmıştır. 

Yap-işlet-devlet modeli ile kaynaklar değerlendirilerek, Izmir-Alsancak'ta beş yıldızlı bir 
otel, tzmir-Selçuk İlçesinde turistik tatil köyü ve açık hava müzesi ve benzeri tesisler kazandı
rılmış olacaktır. 

133 üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Devlet Demiryolları, gereken teknolojik yenilik
leri getirerek ve personeli sürekli eğiterek, bütün çabalarını, giderek artan bir verimlilikle, müş
terilerine, üstün, kaliteli bir servis sağlamaya, başta Sayın Bakanımız, Genel Müdürümüz ve 
tüm personel hassasiyetle çalışmaktadır 

Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, Türk Havayollarının, 1983 ̂ ten 1989 yı
lma gelinceye kadarki faaliyetlerini kısa ve öz olarak anlatmak istiyorum. 

Günümüzün çok boyutlu rekabet ortamı içinde bulunan millî havayolumuz, ticarî üstün
lük sağlayabilmenin yanında, ülkemizin döviz girdilerini çoğaltabilmek amacı ve yolcuyu ön 
plana alarak, daha etkili, sağlıklı, kaliteli ve süratli hizmet verebilme çabası içindedir. 

1983-1989 yılları dönemi, ülkemiz için olduğu kadar, Türk Havayolları için de yeni atılım
ların yapıldığı, trafik ve gelirde önemli artışların sağlandığı, yeni hatlar ve yeni frekanslarla 
uçuş şebekesinin genişletildiği bir dönem olmuştur. Ülkemizin, özellikle turizm ve ihracat ko
nularındaki gelişmesine paralel olarak, Türk Havayolları, dış pazarlara yönelmiş, Avrupa, Ku
zey Amerika, Afrika, Orta ve Uzakdoğu'daki yirmi noktaya uçuş başlatmıştır. 

Uçuş emniyetinde azamî gayret ve dikkat sarf edilerek, Türk Havayollarının lehine, sigor
ta primleri açısından büyük indirimler sağlanmıştır. Bu konuda, ortaklık, son beş yıl içinde 
hiç kaza yapmamış -ki Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz, bundan sonra da olmaz- bu ne
denle 1988 yılı sigorta primlerinde 13 milyon dolar indirim elde edilmiştir. 
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Türk Havayollarının uçuş şebekesi, 1983 yılından bugüne kadar, filodaki gelişmelere paralel 
olarak, Avrupa'da, Sofya, Belgrad, Stocholm, Lyon, Basel, Oslo, Helsinki, Moskova; Ortado
ğu'da da, Şam, Bahreyn, Riyad; Uzakdoğu'da, Singapur, Bombay, Delhi, Kuala Lumpur, Bang
kok, Tokyo; Kuzey Amerika'da New York'u hat yapısına dahil ederek, uçuş hatlarını kıtalara
rası ölçüde genişletmiştir. 

Trafik faaliyetleri açısından, Türk Hava Yolları son yıllarda dışa açılma politikası sonucu, 
uzun menzilli uçuşların başlatılması, "Airbus" tipi uçakların alımına paralel olarak, toplam 
yolcu sayısında, özellikle dış hat taşımalarında 1983 yılıyla mukayese edildiğinde önemli artış
lar kaydetmiştir. 

özellikle 1986 yılından itibaren Uzakdoğu hatlarında Singapur, Bombay, Delhi, Kuala Lum
pur ve Tokyo'nun uçuş şebekesine dahil edilmesiyle, 1989 yılında dış hatlarda 1 468 969 yolcu 
taşıması gerçekleştirilerek, 1983 yılına oranla yüzde 111 artış sağlanmıştır. Toplam yolcu sayı
sında ise, 1989 yılı sonunda -1983 yılı baz alındığında- yüzde 50'nin üzerinde bir artış gerçek
leştirilmiştir. Kapasite açısından incelendiğinde ise, yüzde 166 ve üretim olarak da yüzde 71'in 
üzerinde artış kaydedilmiştir. 

Türk Hava Yolları, kargo taşımacılığına büyük önem vererek, alınan yeni tip Airbus uçak
larıyla taşınan kargo/tonda 1983 ve 1989 yılları arası dönemde devamlı bir gelişme göstermiş, 
özellikle 1989 yılı tarifeli dış hatlarda yüzde 30'un üzerinde artış sağlanmıştır. 

Sonuç olarak : Bir hizmet kuruluşu olan Türk Hava Yolları, 1992'de Avrupa'da uygula
nacak olan kuralsızlık veya semaların rekabete açılması şeklinde tanımlanacak olan olguya ge
rekli hazırlıkları yapmakta ve uluslararası ilişkilerine ayrı bir önem vermektedir. 

Türk Hava Yolları 1989 yılı faaliyetlerine bakacak olursak; 1989 yılı, Türk Hava Yolları
nın daha çağdaş ve uluslararası bir seviyeye gelmesinde ve Türk Hava Yollarının kamuoyunda 
yeni bir imaj yaratma çerçevesinde önemli adımların atıldığı gerçek bir yıl olmuştur. 

Millî havayolumuz, bir taraftan dünya sivil havacılığının giderek ağırlaşan rekabet şartları 
içerisinde, yerli ve yabancı rakiplerle mücadeleyi sürdürürken, diğer taraftan da, yurt içinde 
milletimize en iyi hizmeti verebilmenin çabası içindedir. Türk Hava Yollarının, son dönemde 
bir dizi yeni hizmet ve atılımlar içerisinde bulunduğunu öğrenmekteyiz. Bunun en büyük ne
deni, Türk Hava Yollarının, hem kendini yenileme arzusu ve mecburiyeti, hem de dış dünyada 
değişen şartlardır. 

1992 yılında başlayarak, Avrupa tek pazarı, havacılık alanında da önemli yapısal değişim
ler ortaya çıkaracaktır. Avrupa'daki tüm havacılık kuruluşları, bu ortama ayak uydurabilmek 
için yeni organizasyonlar düşünmekte, bunun girişimlerini şimdiden başlatmışlardır. Bu sürat
li değişiklik içerisinde Türk Hava Yollarının da çağa ayak uydurabilmek için üzerine düşen gö
revi yapması gerekmektedir ve yapmaktadır. 

Yapılan çalışmalar, yenilikler ve hizmetleri kısaca özetlemek gerekirse, 1989 yılında, son 
dört yıldır süregelen Uzakdoğu ve Amerika'ya açılma politikası çerçevesinde Türk Hava Yolla
rı, bu yıl da 14 Ağustosta Bangkok ve Tokyo; 4 Aralıkta Moskova hattını hizmete açarak, yurt 
dışında 38 ülkede 53 noktaya sefer yapma durumuna gelmiştir. Yurt içinde 14 noktayla bera
ber, toplam 67 noktaya sefer yapmaktadır. Tokyo seferlerinin başlamasıyla, en uzun parkur 
2 536 kilometreyle tstanbul-Dubai-Bangkok-Tokyo hattı olmuştur. 
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Muhterem milletvekilleri, 1992 yılında Avrupa Topluluğunca uygulanacak tek hava ulaş
tırma politikası doğrultusunda, topluluk mevzuatıyla, ortaklığın mevzuatı arasındaki farklı
lıkların giderilmesi için uyum çalışmalarına başlanmış olup, konu ile ilgili olarak uluslararası 
pazar şartları değerlendirilmiş ve ticarî hedefleri belirlenerek, bu hedeflere ulaşabilme planları 
yapılmaktadır. 

Türk Hava Yollarının teknik bakımdan da, ünitelerinde, filolarındaki her tip uçağın, her 
türlü bakım, revizyon ve tamirleri, uluslararası standartlara uygun olarak yapılmakta ve gide
rek daha çok elektronik ağırlıklı bakım düzenine girilmiş bulunulmaktadır. Ortaklık uçakları
nın dışında yabancı havayollarına da, İstanbul, Ankara, İzmir ve Dalaman Havaalanlarında 
teknik hizmet verilerek Ortaklığımıza ek gelir temin edilmektedir/Bütün bu faaliyetler ve alı
nan önlemler neticesinde, 1989 yılının kârlı bir yıl olarak kapatılacağı ümit edilmektedir. 

1990 yılı içerisinde Avrupa'da Barselona, Lizbon, Budapeşte, Varşova olmak üzere 6 nok
taya sefer yapılması planlanmıştır. Böylece uçulan nokta sayısı, yurt dışında 57 olmak üzere, 
toplam 71'e ulaşmış olacaktır. 1990 ilkbaharında 13 Airbus'ın filoya katılmasıyla, uçak sayısı 
35'e, koltuk kapasitesi de 5 602'ye çıkartılacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, çalışmalar bir an önce tamamlanarak sadece İstanbul'dan de
ğil, Ankara, İzmir ve Antalya'dan da direkt dış hat seferleri planlanacaktır. İmkânların elver
diği ölçüde İstanbul'dan Avrupa'nın belirli merkezlerine, haftanın her günü, belirli saatlerde 
sefer yapılmasına gayret sarf edilmektedir. 

1989 yılında alınan önlemler neticesinde, .1990 yılında kaliteli hizmet sunulması hedeflen
miştir. Bunun için 1989'da başlayan kaliteli personel istihdamına devam edilecektir ve edilme
lidir. Yaz dönemiyle beraber, iki sınıflı hizmet verilmeye başlanmıştır. Yolculara kompütürize 
bilet kesme uygulamaları devam etmektedir. 

Uçakları zamanında kaldırarak, yolcuları, tehir stresinden kurtaracağına ve bütün bunla
rın sonunda da daha kaliteli hizmet vereceğine inandığımız Türk Hava Yollarının ve Sayın Ba
kanımız başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanlığının, Müsteşarının, bütün genel müdürlerinin, 
ve tüm personelinin 1990 yılında verecekleri hizmetin, öncelikle memleketimize ve sonra ken
dilerine, hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzügüler. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser, buyurun. (DYP sırala

rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili ar
kadaşlarım; 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı içinde yer alan Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Konuşmama 
başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli üyeler, günün, zihinleri yorduğu bir saatte, benden evvel konuşan konuşmacıların 
belirttiği gibi, çok geniş kapsamlı hizmet sahalarını içeren bu Bakanlığın bütçe tasarısını görü
şürken, ben, müsaade ederseniz, sizlerin bu yorgun kafalarınızı bir sürü rakamla, mukayesey
le, ödeneklerle, yapılan yapılmayan işlerle daha fazla doldurmak istemiyorum. Bu bakımdan, 
bu konuşmamda, yapılan rutin çalışmaların dışına çıkarak; ama yine ulaştırma sahasıyla bağlı 
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kalmak, yani konuşmakta olduğumuz Bakanlığın sahasıyla da bağlı kalmak üzere, 2000'Ii yıl
larda entegre olmayı tasarladığımız Topluluğun maalesef iki gün önce aldığı, daha doğrusu 
almadığı kararlar muvacehesinde henüz ne zaman tam üyesi olacağımıza emin olmadığımız 
ileri Batı ülkelerinin seviyesine ulaşmak, ulaştırma sektörümüzün de bir gayesi olmalıdır diyo
rum. Bu açıklamalarımda, bu ülkelerle mukayeseler yapmak suretiyle, oradaki uygulamalar, 
ülkemizde yapılan uygulamalar ve büyüklüklerle ilgili bazı mukeyeseli rakamlar vererek, sizle
re, çok kaba hatlarıyla, ülkemizdeki ulaştırma sektörünün durumunu anlatmaya çalışacağım. 

Bu açıklamalarıma başlamadan önce, hemen bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Ve
receğimiz bazı rakamlar, muhakkak ki çok hassas yüzdeler veyahut büyüklükler olmamakla 
beraber, alındığı kaynaklar itibariyle, en azından, ciddî, tamamen objektif düşüncelerle topar
lanmıştır. O bakımdan, polemiğe meydan verecek, azdı-çoktu denecek bir münakaşayı da aç
mak istemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu mukayeseleri yapmadan önce, bütün siyasî partiler olarak bu
rada bulunmamızın gayesinin de insanımızın mutluluğu için olduğunu belirtmek istiyorum. 
İnsanımızın mutluluğu, muhakkak ki, kalkınmış bir ülkeyle mümkün olur. Kalkınmışlık den
diğinde, hemen arkasından, gelişmişlik, yani topyekûn bir kalkınmışlık düşünülmelidir ve bu
günkü dünyada bu kalkınmışlığın, maddî ve manevî kalkınmışlık kabul edilmesine rağmen, 
daha ziyade ekonomik kalkınmışlıkla eş tutulduğunu da hatırlatmak istiyorum. 

Şimdi, buraya bugüne kadar pek çok bakanlık veya kuruluşun bütçeleri geldi; o bütçeleri 
savunan siyasî iktidar partisi sözcüleri, altı yedi yıldır ülkede uyguladıkları politikaların mu
vaffak olduğunu kanıtlamaya çalıştılar. Ancak, bir husus var ki, bana göre mihenk taşı sayıl
ması gereken bir husus : Ülkenin, bir yerinin kalkınıp, bir yerinin kalkınmaması diye bir mese
le, bu topyekûn kalkınma kapsamı yahut mefhumu içinde düşünülemez. Bizim bu müdafaala
rımız, daha doğrusu siyasî iktidarın müdafaaları, olsa olsa, hani bir hikâyede olduğu gibi, bir 
körün, -affedersiniz- bir fili tarifine benzer. Filin kuyruğunu tutan, kuyruğuna göre, hortumu
nu tutan, hortumuna göre fili tarif etmeye kalmış; çünkü, kör ancak o kadarını hissedebiliyor. 

Bizim görevimiz, ülke insanımızın bu altı, yedi yıldır hangi refah seviyelerine ulaştığını irde
lemek. iktidar partisi sözcüleri, biz her şeyi iyi yaptık, ama bir enflasyonu düşüremedik, bir 
pahalılığı azaltamadık, gibi, demin söylediğim hikâyeye benzer yaklaşımla - bana göre- tutar
sız açıklamalar yapmaktadırlar. Oysa pahalılık ve enflasyon, sebep değil, yanlış ekonomik ve 
sosyal politika uygulamalarının bir neticesidir. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum : Ulaştırma Bakanlığı da, bağlı olan bütün kurumlarıy
la beraber, inanıyorum ki, çok samimi gayretler içinde çalışmalarına rağmen, bu genel perfor
mans düşüklüğünün ezikliğinden kurtulamamıştır. Raporlara bakıyorum, mesela yatırım mik
tarlarında, "geçen seneye nazaran yüzde 50 - 52'ler nispetinde artış var" dendiği demiryolla-, 
rında, 1989 yılına nispetle 1990'da çok iyimser rakamlarla -çünkü, birkaç alternatif rakam 
verilmiş- 500 milyar liradan 772 milyar liraya çıkıldığını; yani yüzde 52 nispetinde bir artırma 
yapıldığı söyleniyor. Halbuki, 1990 yılı bütçe tasarısında, 1990 yılı için tahmin edilen enflas
yon nispeti yüzde 54. Şimdi, reel olarak, acaba, yatırımlar artmış mı, azalmış mı? Tabiî, plan
da, programda yahut bütçe tasarısında verilen enflasyon nispetinin de ne kadar inandırıcı ol
duğunu, bundan evvelki tahminleri dikkate alarak herhalde değerlendirebilirsiniz. Çünkü yüz
de 34 - 38 denen geçmiş yılların enflasyonları ikiye katlanarak tahakkuk etmiş. Buradan esin
lenerek şunu söylüyorum ki, çok iyimser tahmin olan bu yüzde 54'lük enflasyon tahminini 
bile alsak, işte o, "çok iyi artırdık" dediğiniz yatırım nispeti, geçen yıla nispetle, reel olarak, 
nakıs seviyelerde seyretmektedir. 
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Tabiî bu olgunun sebebi, biraz evvel de arz etmeye çalıştığım gibi -maalesef- genellikle uy
gulanan iktisadî politikaların yanlışlığıdır. Anavatan iktidarında gördüğümüz bir başka hu
sus, plan fikrinden sanki kaçar gibi uzak durmalarıdır. Oysa aynı iktidar partisi mensupları 
bu kürsüye geldiklerinde, Anayasanın -hepimizin ettiği yeminin de gereğidir- takipçisi olacak
larını, Anayasaya aykırı tutumları benimsemediklerini söyleyegelmektedirler. Şimdi, Anayasa
mızın 166 ncı maddesi, plan mevzuunda, "Planlama" başlığı altında -kısaca özetleyerek arz 
edeceğim- şöyle diyor : 

"Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu bir biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirme
sini yaparak, verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak dev
letin görevidir." 

Muhakkak ki, planda, imkânlarla ihtiyaçların dengelenmesi ve bir uyum haline getirilme
si şarttır. Planda, millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde den
geyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür. Yatırım ve istihdam, toplum 
yararları ve gerekleri gözetilerek yapılır. Kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır 
ve netice itibariyle, kalkınma girişimleri de bu plana göre gerçekleştirilir, diye bir yol gösterici
lik yapılıyor. 

Demin de söylediğim gibi, maalesef, bu planlara, Anavatan hükümetleri hiçbir dönemde 
riayet etmemişlerdir; zira, gayri safî millî hâsıla içindeki toplam yatırımların payı 1977 yılında 
yüzde 38 seviyesinde iken, 1988 yılında yüzde 24'lere inmiş olup, bu düşüşten, daha ziyade, 
gerçekten, ülke kalkınmasının motoru sayılan imalat sanayii sektörü etkilenmiş ve sabit ser
maye yatırımlarında hissedilir derecede, yüzde 100'lere varan düşüşler görülmüştür. Rakamlar 
vermek suretiyle vaktinizi fazla harcamak istemiyorum; ancak, bir gerçek var : Aldığımız bü
tün veriler, yine devletin ciddî müesseselerinin hazırladığı göstergeler olup, gerçekte, ülkenin 
kalkınmışlığının, ileriye doğru değil, geriye doğru gitmekte olduğunun kanıtlarıdır. 

Şimdi, bütün bu plan prensiplerine ilave olarak söylemek isterim ki, ulaştırma sektörü
müzün, gerçekten kendine has özellikleri ve diğer sanayi kollarına göre sosyal ağırlığının fazla 
olması nedeniyle, diğer sanayi kollarında ekonomik büyüklükler ön planda gelirken, bu sek
törde, mesela emniyet ve sürat gibi başka faktörlerin de göz önünde tutulması gerekmektedir; 
fakat, her şeyin başında, ulaştırma hizmetlerinin ucuz temin edilmesi, muhakkak ki bir ön şart 
olarak gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma sektöründe gerçekten altyapının önemli unsur olması, 
kamunun yardımının daha ağırlıklı olmasını gerektirir. Bugün ülkemizde, gerçekten, ulaştır
ma altyapı yatırımlarının hemen tamamına yakını kamu tarafından yapılmaktadır; ancak, son 
yıllarda, özellikle karayollarında yap-işlet-devret modeli gibi bir uygulamanın devreye sokul
masıyla, altyapı yatırımlarının da, özel sektöre yaptırılıyormuş gibi gösterilmesine çalışılmak
tadır. Yap-işlet-devret modelinin gerek malî ve gerekse teknik şartnamelerinin çok ağır olması 
nedeniyle ülkemize faydalı olduğunu söyleyemiyoruz; bunu muhtelif vesilelerle dile getirdik. 
Bugün ülkemiz, gerek malzeme, gerek teknoloji ve gerekse yetişmiş insan gücü itibariyle, bu 
tip projelerin rahatlıkla yapılabileceği bir seviyeye gelmiştir. Bu husustaki görüşlerimiz, ilgili 
bütçeler görüşülürken tekrar arz edilecektir. 
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Ulaştırma sektörü altyapılarından bahsetmeye devam ediyorum : Gelişmiş ülkelerde ulaş
tırma hizmeti daha ziyade kitle taşımacılığına dayanmakta, planlar, bu hedefe ulaşmak mak
sadıyla yapılmaktadır. Benden önce Anavatan Partisi Grubu adına konuşan değerli arkada
şım, özellikle karayolu ulaştırmasından behsederken, karayolu ulaştırmacılığında kendi ikti
darları döneminde büyük gelişme görüldüğünden; yolcu ve yük taşımasında ulaşılan rakam
lardan söz etti. Yeri gelmişken, bu konuda bir açıklama yapmak istiyorum : Rakamsal büyük
lüklere itirazımız yok; ama bu rakamlar, plan fikrinin değil, plansızlığın çok güzel örneklerini 
içermektedir. 

Arkadaşımız, "1983 yılında 41 milyar ton/km olan yük taşımacılığı, 1989 yılında -
programda 43 milyar ton/km olarak öngörülmesine rağmen- 56 milyar ton/km seviyesine çı
karılmış; fevkalade güzel performans sağlanmıştır" diyor. Ancak, unutmamak gerekir ki, planlı 
kalkınmaya inanmış olan ülkemiz, bu dönemde, 1983 -1993 Ulaştırma Master Planını hazırla
mış ve bu plana göre, ulaştırma alt sektöründeki yollann kullanılma nispetleri ve hedefleri be
lirlenmiş. 4 veya 5 sene önce, hedeflenen seviyelerin üzerine çıkmayı bir başarı sanmak, bence 
büyük bir talihsizliktir. 

Bu master plana göre -arkadaşımızın bahsettiği yolcu taşımacılığını geçiyorum-, yük taşı
macılığında şöyle hedefler tespit edilmiş : "Karayolunda, 1983 yılında yüzde 72,2 olan taşıma 
payı, 1993 yılında yüzde 36'ya indirilecek -yani yüzde 100'lük bir azalma planlanmış- deniz
yollarında, 1983 yılında yüzde 16 olan yük taşıma payı, 1993 yılında yüzde 32'ye çıkarılacaktır" 
deniyor. Demiryollarına gelince durum şöyle : Yüzde 10 olan 1983 yılındaki yük taşıma payı, 
1993 yılında yüzde 27,5'a çıksın istenmiş. Ancak, bu göstergelerle demin bahsetmeye çalıştı
ğım ileri Batı ülkelerinin ulaşım sistemlerine benzer bir şablon, ülkemizde temin edilebilir. 

Bütün uygulamalarla realitelere uymayan rakamlarla, gerçek kalkınmaya uymayan rakam
larla -deyim biraz hoş olmayabilir- göz boyamacıhk denenmektedir, iktidar partisi, bu konuda 
ve diğer icraatlarında, devletin radyo ve televizyonunu sürekli olarak maalesef haksız kullan
makta ve halka "Pembe Türkiye" imajını işlemeye çalışmaktadır. 

Ancak, bilindiği gibi, gerçekler muhakkak ki ilanihaye gizlenemez. Nitekim, gördüğümüz 
veçhile, siyasî iktidar partisinin bu uygulamaları, halkımız tarafından da gereği gibi değerlen
dirilerek, 26 Mart Mahallî Seçimlerindeki neticeyle, herhalde bu yoldan dönmeleri ve doğru 
yola gelmeleri, siyasî iktidar partisine ikaz edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bütün iktidarlar, bu plansız uygulamaya itibar etmezler. Mesela, 
1970'Ii yıllarda, bir süper proje geliştirilmiş -demiryolumuzun ülke kalkınmasnıdaki, gelişmiş-
liğindeki payını hep söyleriz- söylemek istediğim proje, Ankara-tstanbul çift katlı hızlı tren pro
jesidir. Bu projenin 1976 yılında etütleri tamamlanarak, inşaauna geçilmiş; iki bölüm halinde 
düşünülmüş. En zor kısmı olan Arifiye-Sincan hattını teşkil eden bölümdeki Ankara-Çayırhan 
kısmının da, 1976-1979 yılları arasında beş kısım halinde bütün ihaleleri yapılmış, çalışmalar 
yapılmış ve bugüne kadar 1989 fiyatlarıyla 400 milyar liralık bir yatırım yapılmış; ancak, Ana
vatan iktidarlarının politikaları ve yanlış tutumları neticesinde, Ankara-tstanbul arasını bu
gün 3-3,5 saate indirecek bu demiryolu projesi, atıl vaziyete getirilmiştir. 

Dileğimiz o ki, son aylarda duyduğumuz, birkaç yabancı firmanın bu hat üzerinde yaptı
ğı, yeniden inceleme, fizibilite çalışması, olumlu sonuçlarını verir ve daha fazla gecikmeden 
bu hat süratle devreye sokulur. Birkaç gündür yaşadığımız tabiat şartlarına esir vaziyetimizden ve 
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uçak kullanımının hava şartlarına ne kadar bağlı olduğunu göstermesi bakımından bize bir 
ders olur kanaatiyle, bu demiryolu projesinin gündeme getirilmesini diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu, bütün gelişmiş ülkelerin karayolu ulaşım sisteminde, ger
çekten üzerinde çok ehemmiyetle durdukları bir sektördür. Mesela birkaç rakam vermek sure
tiyle, kendi konumuzu mukayese etmek istiyorum. 

Yol .uzunluğu bakımından İngiltere'de beher bir kilometre/kare sahada 72 kilometre de
miryolu var, karayolu 11 kilometre. Türkiye'de, tesadüf, çok enteresan bir terslik var; bin kilo
metre/karede 11 kilometre demiryolu var, buna mukabil 77 kilometre karayolu var. Mesela bu 
rakamları bize çok benzer olan ülkelerden İspanya, Yunanistan için vermek istersek, İspanya'
da 27 kilometre demiryoluna karşılık 4 kilometre karayolu var; Yunanistan'da 19 kilometre de
miryoluna karşılık, 1 kilometre karayolu var. 

Bu ülkelerde demiryollarının uygulamaları tamamen elektrifikasyon üzerine gelişmekte
dir. Bugün ülkemizde demiryolu elektrifikasyonu yüzde 5-5,5 seviyelerinde olmasına karşılık, 
İngiltere'de bu oran, yüzde 33; Federal Almanya'da yüzde 71,4; Portekiz'de bile yüzde 15; İspan
ya'da yüzde 95 nispetindedir. 

İşte, bütün bu mukayeseleri yapmamızın nedeni, ülkemizin ulaştırma politikalarının ve 
ulaştırma sektörünün bu seviyelere geldiğinde ancak, çağ atladığımızı veya çağa yaklaştığımızı 
iddia edebileceğimizin açıklanmasıdır. Gerçi, Avrupa Topluluğu ülkelerinde bu taşımalar, kom
bine taşımalar halinde gerçekleştirilmektedir. Çünkü, ulaştırma sektörü, herkesin de ifade et
tiği gibi, gerçekten, ekonominin kan damarları gibidir; herhangi bir tarafında bir tıkanma, uz
vu sakat bırakabilir, vücudu sağlıksız yapabilir. O yönden, ulaştırma sektörümüzde kitle taşı
macılığını ön planda tutan taşımalara öncelik vermek suretiyle -ki, bunlar içinde demiryolu, 
denizyolu başta gelmekte- diğer sektörler de koordineli bir şekilde geliştirilmelidir. Tabiî, bu 
politikaların diğer yan etkilerini, mesela trafik kazalarını, hava kirliliğini artırıcı tesirlerini, akar
yakıt sarfiyatının birim beygirgücü itibariyle çok verimsiz kullanıldığını söyleyerek de, ülke eko
nomisine zararlarını dile getirebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, demiryolu üzerinde yaptığım konuşmanın bir tavsiye kısmı var; o 
da, süratle yol standartlarının, yol ağlarının doğudan batıya, güneyden kuzeye zenginleştiril
mesi ve yenilenmesi ve ileri ülkelerde yapılan uygulamalara benzer uygulamaların yaşama geçi
rilmesidir. Mesela, Batı'da uygulanan bir aylık çok ucuz kartlarla sınırsız yapılan seyahatlar... 
Bu ş'ekilde, hem ülkemiz turizmi teşvik edilir hem de döviz sağlanır. Bu tür mülahazaları da 
demiryolu taşımacılığının avantajlarının içinde saymak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, deminden beri söylemeye çalıştığımız gibi, ülkemizde ulaştırma po
litikalarının, maalesef, Batı zihniyetine ve standartlarına uygun bir şekilde yapılmamakta ol
duğunu görüyoruz. Oysa, ülkemizde planlı dönemlerde, ulaştırma sektörüne ayrılan yatırım 
payları, nispî olarak, giderek artmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, konut, 
tarım, sanayiden sonra dördüncü mertebede olan ve yüzde 14.6 olan yatırım payı; Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planımızda -ki, 1985 - 1989 yıllarını kapsıyor- yüzde 24.6'ya kadar çıkmış ve 
birinci sıraya gelmiştir. O bakımdan, ulaştırma sektörünün, cidden dikkatli bir şekilde göz önün
de tutulması lazımdır. Hemen şunu da belirtmek isterim : Bu sektörümüzün, ulaştırma faali
yetlerinin bugün gösterdiği çok başlılık durumundan da süratle kurtulmasını tavsiye ediyoruz. 

Bugün Ulaştırma Bakanlığı, mahallî idareler, karayolları ve bazı genel müdürlükler vesai
re, ulaştırma sektöründe birbirine belki imtizaç etmeyen uygulamaları yapagelmektedirler. Bu
nu, önerilerimiz çerçevesinde ve vaktimiz nispetinde sıralamaya çalışacağım. 

Ben, burada kitle taşımacılığı bölümünde, bize göre çok büyük avantajı olan denizyolları, 
daha doğrusu, deniz taşımacılığı üzerinde görüşlerimi sıralayacağım. Deniz ticaret filomuz, 
şüphesiz deniz taşımacılığımızın gerçekleştirilmesinde en önde kullandığımız unsurdur. Tamam
layıcısı olarak, limanlarımız, personel, gemi inşa tesislerimiz, gemilerin işletilmesinde yardım
cı olan, malzeme temin eden, sigortalarını yapan vesaire gibi diğer hizmet sektörleri, tümüyle, 
bu deniz ticaret faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

— 276 — 



T.B.M.M. B : 52 20 . 12 . 1989 0 : 2 

Deniz ticaret filomuz, deniz taşımacılığı, deniz ürünleri, deniz kirliliği vesaire, artık ka
muoyunda -sevinilecek bir nokta olarak söylüyorum- tartışılmaya başlanmıştır. Ancak, konu
muz, ulaştırma olduğu için, ben daha ziyade deniz taşımacılığı üzerinde durmak istiyorum. 
Deniz ticaret filomuz, gemi inşamız, daha önce tamamen faaliyetleri tadil edilmiş gibi görü
nen bu sektörümüz, 1963 yılından itibaran, gerek sivil, gerek askerî tersanelerde gemiler yapıl
mak suretiyle yaşama geçirilmiş ve neticede, yine övünçle ifade ettiğimiz gibi, 1970'li yılların 
sonuna doğru Akdeniz, bizim imal ettiğimiz, inşa ettiğimiz ve koster büyüklüğünde olan 1 500, 
2 500, 3 000 dwt'luk gemilerle bir nevi Türk gölü haline gelmiştir. Ancak, sözlerimin başında 
da söylediğim gibi, diğer uygulamalarında olduğu gibi, maalesef Anavatan iktidarları döne
minde, sanayi yatırımları tümüyle ihmal edildiği için, sanayi yatırımlarının en belirgin örneği 
olan gemi inşa sanayimiz de krize girmiştir. 1982'li yıllardan itibaren, iki üç yıl gibi bir sürede, 
gayet yanlış teşvik uygulamaları neticesinde, artmış gibi görünen filo, son yıllarda bu yanlışlı
ğın kurbanı olmuş ve 6 milyon dwt mesabesinden, bugün 4 milyon dwt'Iara kadar gerilemiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan görüşmeleri yapılırken de bir nebze dile getirmiştik; hesaplamala
rımıza göre yıllık üretim de, 230 bin dwt'dan, 130 bin dwt'lara gerilemiştir. Filonun bu şekilde 
düşmesinin nedeni; yaşlı, maksada uygun olmayan gemilerin, bir teşvik furyası içinde satın 
alınması yoluna gidilmesinden kaynaklanmıştır. Bu durum, maalesef, bugün ülke toplam ih
racat ve ithalat taşımalarımızın yüzde 80'inden fazlasını taşıyan deniz taşımacılığında, Türk 
Bayraklı gemilerin aldığı payın da azalmasına neden olmuştur. Bu konu birkaç yıl önce günde
me getirildiği zaman, o zamanın Sayın Ulaştırma Bakanı, bize göre çok tuhaf olan bir açıkla
ma getirmişti. Bu yaşlı, hurda gemilerin alınması iddiasına karşılık "Fena mı yaptık? Şimdiki 
hurda fiyatı, o zaman aldığımız fiyattan daha pahalı. Gemileri hurdaya satsak, harcadığımız 
paradan daha fazlasını kazanırız" gibi bir yaklaşımda bulunmuştu. 

Bakınız, o iki - ikibuçuk sene evvelki yaklaşımın bugün ne kadar ters bir durum arz ettiği
ni size şu şekilde anlatmak istiyorum : O zaman, diyelim ki, dwt'u 10 dolara alınan gemi, bu
gün 30- 35 dolardan aşağı, yani 3,5-4 mislinden aşağı alınamıyor, öyle ise, o zaman, o döne
min avantajlarını daha akılcı bir şekilde kullanmamız faydamıza olacaktı. Aksi halde, hurda
ya, izabeye, ark ocaklarına çelik malzemesi vermek için gemi satın almak, böyle bir yaklaşım
da bulunmak, herhalde Sayın Bakanın şaka yaptığı şeklinde ancak, izah edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, taşımalar, aslında azalmamıştır. Türkiye'nin dış ticaret hacmi, gayet 
tabiî, diğer ülkelerde olduğu gibi, tabiatı icabı artmıştır. 1983Merde 39 milyon ton olan bu taşı
malar, 1988'de 52,5 milyon tona çıkmış; ancak, bizim gemilerimizin bu taşımalardan aldığı 
pay, aşağı yukarı aynı kalmış; yani, 18-19 milyon ton civarında kalmıştır; dolayısıyla da, Türk 
Bayraklı gemilerin bu taşımalardan aldığı pay, yüzde 50'Ierden, yüzde 48'lerden yüzde 35'lerin 
altına kadar düşmüştür. 

Bize göre taşımalardaki düşüşün diğer bir nedeni ise, filodaki gemilerimizin, gerek tip, 
gerek teknoloji, gerekse taşınacak yüklere uygunluk bakımından, bugüne uygun gemiler ol
mamasıdır. öyleyse, uzun yıllardır tartışmakta olduğumuz modern taşımacılık, modern deniz 
taşımacılığı, kombine deniz taşımacılığı tatbikatına, daha fazla vakit geçirmeden girmemiz şart 
olmaktadır. 

Her şeye rağmen takdirle karşıladığım bir hususu göz ardı edemeyiz; Sayın Ulaş
tırma Bakanlığının da bü"ük katkılarıyla, gemi edinme, gemi sahibi olma hususları, aşağı yu
karı libere edilmiştir. Ancak, sözlerimin başından beri belirttiğim gibi, bu tatbikata geçilirken 
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koordinasyon noksanlığı, plansızlık, çok başlılık nedeniyle daha önce bu sektörde mevcut olan 
bazı teşvik edici unsurlar göz ardı edilmiştir. Fazla vaktinizi almamak için bunları sıralamaya
cağım; ancak, en başta gelenleri, bize göre, gemi inşaatında teşvik pirimi uygulamasının kaldı
rılması ve bu sektörde, gerek gemi inşa ettirecek armatöre, gerek gemi alacak armatöre, ger
çekçi manada kaynak ayrılamamasıdır. Bugün, bu sektörümüzde büyük bir sıkıntı vardır. Aşı
rı derecede artan navlunlara rağmen, gemi fiyatları da o denli artmış; çok yüksek rakamlara 
varan gemi finansmanı, maalesef, bugün armatörlerimizce bu kredi koşulları altında, yapıla
mamaktadır. 

Bir örnek vermek istiyorum, rakam değişmişse veya ben takip edememişsem, lütfen ilgili
ler tashih etsinler. Şubat 1988'de yayımlanan Merkez Bankası kararnamesinde, Merkez Banka
sının ihracat garantili yatırımlara uyguladığı faiz oranı yüzde 40 olarak açıklanmıştır. Kredinin 
tamamını, Merkez Bankası reeskontlarından kullanmak mümkün değil. Bunu, yatırımcı arka
daşlar yahut bu konuda çalışanlar bilirler, tster istemez ticarî bankalara başvurulmakta ve bu 
şekilde faiz oranları yüzde 50'lere, yüzde 60-65'lere çıkmaktadır. Düşününüz ki, bir gemi inşa
atı, bugünkü koşullarla -tonajına, tipine bağlıdır; ama- ortalama iki yıllık bir yatırım süresini 
gerektirmektedir. Şimdi, yüzde 50 faizle alınan bir kredinin, daha iş bitmeden, gerisin geri fai
ze gitmesi gibi çok ters, mantık dışı bir olgu ile karşı karşıyayız. Tabiî, buna siyasî iktidarın 
her gün değiştirdiği iktisadî kararlar, iktidarın ülkedeki desteksizliği gibi, müteşebbisi cidden 
rahatsız eden faktörleri de eklersek, bu tip yatırımların kolay kolay yapılacağına pek ihtimal 
vermemek lazım. 

ÎRFAN DEMtRALP (Samsun) — İktidar yakında değişecek inşallah. 
ALÎ ESER (Devamla) — İnşallah. 
Bakınız, bu gemicilik ve deniz ticareti meselesini sadece bir ekonomik hadise olarak da 

görmemek lazım. Zira ülkemizde askerî ve sosyal ihtiyaçlar bakımından da, bu sektöre, özel
likle yüksek istihdam kapasitesi yaratma yönünden ihtiyaç vardır. Bizden çok çok ileri ülkele
rin bu sektöre gösterdikleri, gerek destek, gerek karşılıksız kredi ve gerekse diğer kolaylıklar 
bakımından daha iyi bir mukayese yapmak imkânına kavuşacağız. 

İsveç'te, gemi fiyatının yüzde 90'ına varan kredi veriliyor. Vadesi 12 yıldır, faizi ise yüzde 
9 ila 9,5 civarında. Japonya, yine gemi inşa edenlerin masraflarının yüzde 90'ına varan bir 
krediyi bir kalkınma bankası vasıtasıyla veriyor; ayrıca, inşa sanayiinin reorganize edilmesi için 
günün şartlarına uydurulması için, geçen dönemde S20 milyon dolarlık gemi inşa sanayicileri
ne fon arz etmiş. Yunanistan'da bile ticarî bankalar 10 yıl vadeli yüzde 80'e varan kredi veri
yor. Fransa 1983 - 1984 yıllarındaki o krizli dönemlerde, kendi armatör ve gemi inşacılanna 
470 milyor doları bulan sübvansiyon yapmış. İtalya da aynı dönemde 560 milyar liret, ortala
ma bir hesapla 420 milyon doların üzerinde ve 15 yıllık vadeyle, düşük faizle kaynak arz etmiş
tir. İngiltere, geçen kriz döneminde 2 milyarın üzerinde yardım yapmıştır. Onun için, biz de, 
bunlara paralel olarak, bazı önerilerimizi Sayın Ulaştırma Bakanının önderliğinde Hükümete 
ve ekonominin uygulayıcılarına arz etmek istiyoruz; tavsiye mahiyetinde de olabilir. 

Gemi inşa sanayii ve deniz ticaret faaliyetlerimizin rekabet gücünün kuvvetlenmesi ve ger
çekten tam manasıyla uluslararası çok katı rekabet şartlarına maruz olan bu sektörün ülkemi
ze yararlı olabilmesi için, bizim de, mesela yatırımcıların kaynak kullanımında destekleme prim
lerini artırmak, boz-yap gibi bir modeli ülkemizde de tatbikat safhasına geçirmek, ki bu şekil
de hem daha az masrafla eski gemilerin veya teknolojisi geri gemilerin modernize edilmesi 
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imkânı doğacak, hem de tamamen hurdaya çıkması gereken gemilerin de bu teşvik çerçevesin
de fazla masraflı çalışma, bu gayri ekonomik çalışmaları sona erdirip yeni bir gemi edinilmesi 
sağlanacak, filomuzun gençleşmesine katkıda bulunulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Eser, 10 dakikanız kaldı efendim. 

ALI ESER (Devamla) — Mesela, yerli olarak inşa edilip de ihraç edilen gemilere muhak
kak bugün diğer sanayi ürünlerimizde uygulanmakta olan Destekleme Fiyat istikrar Fonu kap
samında gemi tatbikatına uygun gros tonu mu, dead weight tonu mu; hangisi uygunsa, birim 
başına bir fon prim uygulamasına süratle geçilmesi faydalı olacaktır. 

Armatörlerimiz uluslararası rekabetin içindedir ve deniz taşımaları, uluslararası taşıma
lar, ihaleler özellikle döviz bazında yapılmaktadır. Bugünkü tatbikatta her ne kadar, ihale, dö
viz bazında yapılmakta ise de, şayet bu ihaleyi alan, Türk Bayraklı gemi sahibi ise, ihale bede
li, taşıma bedeli, navlunu kendisine dolar üzerinden o günkü kurla Türk parası olarak öden
mektedir ve bu şekilde bir haksız rekabet ortamı yaratılmaktadır. Oysa, bu ihaleyi yabancı bay
raklı bir gemi aldığı takdirde, Hükümet, navlunu direkt olarak döviz cinsinden ödemekte. İşte 
bu çarpıklığı süratli bir şekilde düzeltmeyi tavsiye ediyoruz. Bu şekilde, dövizle ödenmek üzere 
kredi almayı uygun bulan yatırımcılar, müteşebbisler teşvik edilmiş olur, yatırım sahaları da 
açılmış olur kanaatindeyiz. 

Bazı diğer kısıtlayıcı formaliter hususlar var; bunları, detay olduğu için burada söylemek 
istemiyorum. Mesela, muvakkat ithal edilen malzemelerin KDV tatbikatı, KDV teminatı, ithal 
teminatı gibi, gerçekten, finansman maliyetlerini çok menfî şekilde etkileyen uygulamalar var, 
bugün gemi inşaatında, gemi sektöründe. Bunların süratle diğer ileri ülkelerdeki benzerleri gi
bi, tatbikata sokulması kanaatimizce faydalı olacaktır. 

Ülkemizde gemi inşa yan sanayii, bugün övünülecek bir seviyeye gelmiştir ve üç-dört yıl
dır çok ileri ülkelerle rekabet edip, sıkı pazarlıklar neticesi ihale alarak, ambar kapağı yapan, 
gemilerde kullanılan vinçlerin makinelerini yapan, dümen makinesini yapan, elektrikli tablo
ları imal eden sanayicilerimiz vardır. Dış ülkeleri de gezip görüyoruz, hakikaten bugün, onlar
la çok rahatlıkla boy ölçüşebilen sanayilerimiz var. Bunların da, demin bahsettiğim kapsam 
içinde, Destekleme Fiyat indirim Fonu gibi bazı mekanizmalarla teşvik edilmesi yararlı olacaktır. 

önümüzdeki üç-dört yıl içinde Avrupa taşımacılığında bazı yeniliklerin gündeme gelece
ğini de birkaç kez dile getirdik. Bunların başında nehir taşımacılığı geliyor. Bugün Karadeni-
zin, hele hele Doğu blokundaki yeni gelişmeler de dikkate alınarak, Karadenizde çalışacak ge
milerin büyük bir avantajı olacaktır. Kanal taşımaları, mesela Tuna'dan Mayn Nehrine yapıla
cak kanal bağlantıları ile Karadeniz bugün iskandinav ülkelerine kadar bağlanmış olacaktır. 
Taşımanın aşağı yukarı yüzde 15 - 20 nispetinde ekonomik olacağı dikkate alınarak, bu husus
ta hazırlıklı olmamız yerinde olacaktır. 

Gemilerimizin daha ekonomik, daha rekabete uygun çalışması için sigorta mevzuatında, 
Ticaret Kanunu mevzuatında, Bayrak Kanunu, bayrak tescil uygulaması gibi hususlarda öne
rilerimiz vardır. Bu önerilerimiz çerçevesinde yapılacak uygulamalar, ülkemize faydalı netice
ler getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, konunun çok geniş olduğunu sizler de takdir edersiniz. Zaman dar 
olduğu için Ulaştırma Bakanlığının diğer bazı hizmetleri üzerinde de görüşlerimizi başlıklar 
halinde arz etmek istiyorum. 
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Sayın Anavatan sözcüleri, telefon mevzuunda, cidden, her sözü, yani sanki, haşa huzur
dan, besmele gibi bu telefonla başlatıyorsunuz. Biz yapılan hizmetlerin inkârını hiçbir zaman 
düşünmüyoruz ve Doğru Yol Partisinin felsefesi olarak, her zaman kalkınmış bir Türkiye'yi, 
müreffeh bir Türkiye'yi ve büyük bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu gayeye hizmet eden herkese, 
taş üstüne taş koyan herkese minnetlerimizi, şükranlarımızı her vesile ile arz ediyoruz. Telefon
la ilgili, elimde bir doküman var. Konuşulan râdyoling, otomatik santrallar ve uydu istasyon
ları meselesi bu belgede gayet açıklıkla tarih, yer gösterilmek suretiyle belirtilmektedir. Bunlar, 
yine 1976 -1977 yıllarında başlamış tatbikatlardır. Mesela 17 Ekim 1976'da İstanbul'da ilk oto
matik telefon santralının servise sokulduğunu görüyoruz. Bu santralla o tarihlerde istanbul'
dan, Çanakkale'ye, Bursa'ya, Eskişehir'e, İzmir'e, Adapazarı'na, Çorlu'ya ve Lüleburgaz gibi 
şehir ve kasabalarımıza tam otomatik konuşma yapıldığını görüyoruz. 

Gayet tabiî, özellikle haberleşme sektörü... Çok yüksek hızla üretilen teknolojiyi ve bu 
teknolojileri her yerde uygulamayı bugün ilerlemişliğin göstergesi saymak lazım gelirse, Afrika 
ülkelerinden Suudi Arabistan da, Mısır da, bizden çok daha ileride; bizden çok daha önceki 
yıllarda modern uygulamaların yapıldığını, hepimiz, gezerek gördük ve yaşadık. Bunu bir ge
lişmişlik veya çağ atlama göstergesi olarak ortaya koymak, bence biraz abartma gibi oluyor. 
O bakımdan, yine felsefemizin gereği, yapılanı imkâr etmemekle beraber, bunları istismar se
viyesine getirip, önceki iktidarları suçlama, kötüleme durumuna kadar lütfen getirmeyelim. 

Değerli milletvekilleri, PTT ile alakalı bir tespitim var. Konuşmamın başlangıcında da söy
lemiştim; hizmet muhakkak ki, yapılacak; ama her ne pahasına olursa olsun, her ne fiyatla 
olursa olsun, yapılmaz. Bu, planın felsefesine çok ters bir tatbikattır. Telefonu getirirsiniz, kul-. 
lanacak müşteri bulamazsınız. Mesela Ankara'da, 1988 ve 1989 yıllarında toplam 3 7S6 abone 
"Biz bunun altından kalkamıyoruz" diye telefonlarını getirip idareye iade etmişlerdir. Bunu 
da dikkate alarak, Türkiye'yi, elbirliğiyle, esas hedefimiz olan, gerçekten gelir dağılımını ada
letli bir şekilde düzeltmiş, sanayiini tam manasıyla kurmuş, tarımını geliştirmiş, insanı güler 
yüzlü bir vaziyete getirmeye gayret edelim. Bunun yolunun da, arkasında halkın desteğini bu
lan bir hükümetle olacağını hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım. Bugün, "Ne zaman gidecek, 
ne zaman kalacak?,, diye, üzerinde sürekli tereddütler bulunan siyasî iktidarın, bu tareddütleri 
izale etmesinin tek yolunun, güven tazelemek olduğunu hatırlatalım. Ülkenin daha fazla kan 
kaybına sebep olmadan, kaynak israfına sebep olmadan, dönülemeyecek seviyelere gelmeden, 
en kısa zamanda bir seçim yaparak; gerçek temsilcilerin, halkın iradesini yansıtan gerçek Mec
lisin teşekkülüne yaıdımcuı olalım ve ülkemizi bu sıkıntılardan kurtaralım. 

Değerli milletvekilleri, Hava Yollarıyla alakalı bir tespitimizi de yapmak istiyorum. Hepi
mizin takip ettiği gibi, 1989 yılında, maalesef pek çok uçak seferinin, tesadüfler eseri, Allah'
tan gelen yardımlarla kazasız belasız atlatıldığını, aşağı yukarı günaşırı okuduk. Bu şekilde 
hem canımıza, hem malımıza gelecek zararları önlemenin yegâne yolu, iyi bir takip, iyi bir 
işletme ve akılcı bir plan olmalı diyoruz. İnşallah yeni Genel Müdürümüz, bu hususun muvaf
fakiyetle yürütülmesinde başarılı olacaktır. 

Bu temennilerimizle beraber sözlerimi bitirirken, şahsım ve grubum adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—Teşekkür ederim. Sayın Eser. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy. 
Buyurun Sayın Ulusoy. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Ulaştırma Bakanlığı 1990 bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu adı
na görüşlerimizi bildirmek üzere huzurunuzdayım. Sözlerime başlamadan önce Yüce Heyeti
nizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bildiği gibi, ülkemiz, coğrafi konumu itiba
riyle, gerek kara parçası, gerek üç tarafının denizlerle çevrili olması ve iki büyük boğaza sahip 
olması nedenleriyle, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan, dünyada tek ülkedir. Bu ne
denle ulaşım sektörünün ülkemiz açısından, tarih boyu çok büyük bir önem kazandığı görül
mektedir. Çünkü, ulaşım sektörü, diğer sektörlerin gelişmesini sağlayan veya engelleyen bir sek
tördür. Ulaşım sektörü gelişmemiş veya modernize edilmemiş bir ülkenin sanayiinin, madenci
liğinin, turizminin, ticaretinin ve tarımının gelişmesi mümkün değildir. Ulaşım sektörü olma
dan, diğer sektörlerin sosyo-ekonomik fonksiyonu ifa etmeleri de mümkün değildir. Çünkü, 
ham ve mamul madde üretici merkezleriyle, tüketici merkezleri arasında, ulaştırma sektörü va
sıtasıyla bağlantı kurulmaktadır. 

Ulaşım sektörünün temel hedeflerinin başında ekonomik maliyet birimini en düşük sevi
yede tutmak, hızlılığı, güvenilirliği ve sağlamlığı korumak gelir. Ülke ekonomisinin kalkınma
sında bu kadar önemi olan ulaştırma sektörümüz, devlet demiryolları, karayolları, denizyolla
rı, havayolları taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığıyla, haberleşmeden oluşmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki karayollarının tamamının devlet tarafın
dan yapılmış olmasına karşın, uluslararası ve ulusal yolcu ve yük taşımacılığı, tamamen özel 
sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa, gelişmiş ülkelerde taşımacılık, genellikle demir
yollarıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde, gelişmiş Ülkelere ters ve ekonomik olmayan, 
dışa bağımlı bir taşıma biçimi sözkonusu olmaktadır. Demiryollarındaki yük ve yolcu taşıma
cılığı ise, devlet tarafından yapılmaktadır. Havayolu taşımacılığı, özellikle 1983 yılından sonra 
özel ve kamu sektörü eliyle gerçekleştirilmektedir. Benzer durum denizyolları için de geçerlidir. 

Karayolu taşıtlarının tümü özel sektör, demiryolu taşıtlarının ise, tamamı devlet tarafın
dan üretilmektedir. Gemi inşa sanayiinin büyük bir bölümü devletin elindedir; ama havayolu 
taşıma aracı dışarıdan satın alınmakta ve kiralanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulaştırma sektörü için, 1982'de bir master plan hazır
lanmıştır. Bu planın anaamacı, karayolu taşımacılığının transit bölümünün demiryolu ve li
manlara kaydırılması; ayrıca, güven, sürat ve kalitenin sağlanması, gelişmiş ülkelerdeki ulaş
tırma sektörüne uyum sağlanmasıdır. 

Master planın uygulamasını özetleyecek olursak, şu sonuçlarla karşılaşırız : 1983 Yılında, 
karayollarında yüzde 72 olan yük taşımacılığının yüzde 36'ya indirilmesi, denizyolu taşımacı
lığının yüzde 32'ye, demiryolu taşımacılığının yüzde 10,4'ten yüzde 27'ye, boru hattı taşımacı
lığının ise, yüzde l'den yüzde 4'e çıkarılması amaçlanmış ve planlanmıştır. Ancak, aşırı teşvik
lerle desteklenen bu sektörlerdeki taşıt araçlarının anormal artışı, ulusal ve uluslararası firma
ların, siyasal iktidara sık sık baskı yapması sonucu, planın başarısızlığı şimdiden ortaya çık
mıştır. Nitekim, 1988 yılına göre karayolu taşımacılığında, halen yüzde 4'Iük bir artış sözko-
nusudur. Ayrıca, bu master planda, karayollarında yolcu taşımacılığının artması öngörülmüş
tür ki, bu, hiçbir Avrupa ülkesinde bulunmadığı gibi, bu uygulama, dışa bağımlılığı, trafik 
kazalarını ve çevre kirliliğini artıracaktır. Bununla da yetinmeyerek, akaryakıt ve araç tüketimi 
nedeniyle dışarıya daha fazla ödeme yapmamız gündeme gelecektir. Nitekim, ülkemizde şu anda 
trafik kazaları, çevre kirliliği ve araç sayısında çok önemli ve hızlı bir artış sözkonusudur. 
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Ülkenin demiryolları ağı, AT ülkelerine göre son derece geri, yetersiz ve kalitesizdir. Çün
kü, demiryollarının büyük bir bölümü Atatürk döneminde, diğer bir bölümü de Osmanlı dev
rinde yapılmıştır. 8 400 kilometre uzunluğundaki anahatlara sadece 1 822 kilometre tali hatlar 
eklenebilmiştir. Bu yetersizliğin yanı sıra, sistem son derecede eskimiş ve çağın standartlarının 
gerisinde kalmıştır. Sistemin yüzde 70'i 30 yaşın üstünde olup, yüzde 30'u S - 20 yaş arasındadır. 

Anahatlardan 479 kilometresi, tali hatlardan ise 85 kilometresi elektrikle çalışmaktadır. Bu 
da tüm şebekenin yüzde 5,4'ünü oluşturmaktadır ki, bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 80'e 
ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa ülkelerinde hızlı ve konforlu trenlerle seyahat 
eden turist, ülkede daha çok ve daha ucuz kalma imkânını bulmakta, turist kartları ile ucuz 
seyahat etmekte; ancak bu imkân bugün bizde bulunmamaktadır. Bu konuda Sayın Bakanlı
ğın ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu konuda çalışmalar var mıdır? Ayrıca, Samsun'dan 
Rize'ye kadar olan Karadeniz şeridi ile, yabancı turistlerin akınına uğrayan Nevşehir - Göreme 
ile, Ankara - Afyon üzerinden İzmir'e demiryolu ağı döşenmesi için Bakanlıkça çalışmaları
nız, plan ve programlarınız nelerdir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demiryollarımızdan, yük taşımacılığı olanların veya 
yolcu olarak bulunanların haklı şikâyetleri vardır. Birincisi, sürenin, aynı mesafede, giderek 
kısalacağı halde, uzamış olması, saatlerle tehir yapılması; ikincisi de temizlik konusundadır. 
Bu kadar teknolojik bir çağda yaşayan bir ülkede Devlet Demiryollarımızın vagonunda temiz
lik bence kolay sağlanabilir. Bunun için, o konuda hizmet veren bölüme belki bir miktar daha 
fazla ücret ödenecek... Bazen ücret ödemek de yetmiyor, takip etmek, aynı takibi her gün ıs
rarlı sürdürmek, yani seferini tamamlamış herhangi bir trenin sadece üstünkörü şekilde süpü-
rülmesi şeklinde değil, cam temizliğinden koltuk ve tuvalet temizliğine kadar bütün temizliği
nin ciddi olarak yapılması gerekir. 

En emniyetli taşımacılık alanı olan demiryolları, eski de olsa, özellikle Doğu'ya ulaşımda 
çok önemli bir taşıma aracıdır. Burada, temizlik kurallarına biraz daha dikkatli ve titizlikle 
yaklaşırsak, trenlerimizin yüzünü biraz daha güldürürsek, yolcularını tatmin etmiş oluruz. Res
toranların çalışma saatleri yolculuğun belli saatleri içerisinde kısıtlanmamak ve restorana gi
den vatandaş her istediğini bulabilmelidir. 

Demiryolları sektöründe çalışan personel ve memurlar, diğer memurların ekonomik çile
sini de çektikleri gibi, bunlara, yasaların öngördüğü süreden çok fazla mesai yaptırılmaktadır. 
Memurlara, yaptırılan fazla mesai karşılığında, asgarî ücretin 1/3'ü ödenmektedir. Keza, haf
ta sonu tatili ve bayram tatillerinde, mesai ücreti aynı şekilde uygulanmaktadır. 

Makinist ve revizörlerin dışındaki personele özel hizmet tazminatları ödenmemektedir. Ça
lışan devlet memurlarına gürültü yasası ve gürültü kontrol yönetmeliği uygulanmamaktadır. 
Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memurlar, emekliliklerinde hizmetlerine eklenmesi gere
ken yıpranmadan yararlanamamaktadırlar. 

Avrupa Topluluğuna üye ülkeler, iç pazarlarda bütünleşmeyi, 1992 yılı sonuna kadar ta
mamlayacaklardır. tç pazarda bütünleşme, ulaştırma sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir. 
25 Mart 1957'de 6 Avrupa ülkesince imzalanan ve kurumlaştırman Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda; Roma Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, ortak ulaştırma politikası gün
demdedir. Konu, önceleri, topluluk içerisinde, malların, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşı
mının sağlanması boyutuyla ele alınmıştır. 1980'Ii yılların ortalarına kadar ulaştırma hizmet-
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lerinin organizasyonunu ve ulaştırma sektörü faaliyetleri yönünden ülkelerarası uyum konusu 
üzerinde durulmuştur. 1985 yılından sonra ise, Avrupa iç pazarlarında bütünle$menin tamam
lanması çerçevesinde ulaştırma politikası ele alınmaya başlanmıştır. 

Avrupa Topluluğu üyesi 12 ülkenin demiryolu işletmeleri, 22 Ocak 1988 tarihinde aldıkla
rı bir kararda, Avrupa ulaştırma politikası çerçevesinde şu noktaları kabul etmişlerdir : 

Demiryolları, devlete ait hizmet kuruluşlarıdır. 
Demiryollarının faaliyetlerinin odak noktasını, müşteriler, kullanıcılar oluşturmaktadır. 
Demiryolları, ulaştırma piyasasına rekabet güçlerini göstermek istemektedirler. 
Demiryollarının bütün alanlardaki faaliyetleri, kârlılık ilkesine göre yürütülür. 
Yönetim, sorumlulukların, amaçların ve etkin ölçüm esaslarının net olarak tanımlanma

sını gerektirir. 
Demiryolları, yalnızca bir yerden diğerine ulaşım hizmeti sunmayı değil; aynı zamanda, 

tamamlayıcı hizmetleri de sağlamayı istemektedir. 
Demiryolları, diğer alanlardaki çalışmalarında işbirliği yapmayı ve faaliyetlere katılmayı 

kendi görevlerinin bir parçası olarak kabul etmektedir. 
Rasyonalizasyon için mevcut tüm potansiyel kullanılmalıdır. 
Demiryollarına yüklenen hizmetlerin finansmanı için, devlet katkılarını da içeren bir malt 

dengenin kurulması uzun vadeli amaçtır. 
Yukarıdaki noktalarda, 12 Avrupa ülkesi demiryolu işletmelerince anlaşmaya varılmakta

dır; ancak, farklı işletmelerin konulara verdiği öncelik ve önem açısından farklılıklar vardır. 
AT üyesi ülkelerde özel yatırımların yüzde ll'i, kamu yatırımlarının ise, yüzde 40'ı ulaştırma 
sektöründe yapılmaktadır. Bu hususta bir örnek vermek istiyorum : 

Çeşitli ülkelerde yüzölçümü ve nüfusa göre hat uzunlukları (1987) 

, 

ingiltere 
Fransa 
Almanya 
İtalya 
İspanya 
Danimarka 
Belçika 
İsviçre 
İsveç 
Hollanda 
Portekiz 
Yunanistan 
Türkiye 

Ülke 

12 ülke ortalaması 

1 000 kilometrekareye 
düşen hat uzunluğu 

(Km. olarak) 

85 
85 
145 
83 
38 
62 
189 
144 
40 
116 
44 
19 
11 
71 

10 000 kişiye 
düşen hat uzunluğu 

(Km. olarak 

3,7 
8,3 
5,9 
4,4 
4,9 
5,2 
5,8 
9,1 

21,7 
3,2 
3,9 
2,5 
1,6 
5,7 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri; 1984'ten bu yana, karayolunu, demiryolu ve denizyolu 
sistemlerini tamamlayan değil, onları alternatif olarak gören bir anlayış hüküm sürmektedir. 
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Bugün, fizibilitesine bakılmaksızın, binlerce kilometre otoyol yapımı hedeflenmiştir. Bu poli
tikayla, özellikle demiryolları, temeli olmayan bir ısrarla ihmal edilmekte, ülkede, maliyeti yüksek 
ve dışa bağımlı ulaşım yapımı, iyice pekiştirilmektedir. 

Taşımacılıkta daha dengeli bir gelişmenin sağlanması için, uzun yıllar ihmal edilmiş olan 
demiryollarının, çağın gereklerine uydurulmasını zorunlu görmekteyiz. Demiryolu sistemi, bir 
yandan ülke ihtiyaçlarını, diğer yandan uluslararası talebi karşılayacak nitelikte bir yapıya ka
vuşturulmalıdır; ekonomik ve teknik yapılabilirliği olan yeni hatların yapımına geçilmelidir. 
Bu kapsamda, Boğaz tüp tünel geçişi ve halen durdurulmuş olan Sincan - Ari fiye hızlı demir
yolunun, ülke gerçeklerine uygun bir biçimde yapımı tamamlanmalıdır. GAP'ın uygulanma
sıyla, ortaya çıkacak yeni taşımacılık talebi için de, demiryollarından yararlanmalıdır. Vagon, 
lokomotif ve diğer demiryolu araçlarının yurt içinde daha fazla üretimi için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Hava Yollarımızın durumuna gelince : 1983 yı
lında 2 şirket tarafından yürütülen havayolları işletmemiz veya havacılık bölümümüz, en so
nunda, 39 şirket, 141 hava aracı ve 3 400 koltuk kapasitesine ulaşmıştır. Şimdi, bu 39 şirkete 
vardığımızda, bunların bir tanesi de Türk Hava Yollarıdır. 141 hava aracının 34'ü ve 8 306 kol
tuğun 5 400'ü Türk Hava Yollarında. Eğer, rakamların artışına bakarsak, mutluluk duymak 
lazım. 2 şirketten, 39 şirkete çıkmışız; ama bu iki şirketten bir tanesi, gerek koltuk sayısı, gerek 
hava aracı, gerekse kapasite yönünden diğer 38'ini çok fazla katladıysa, bu 38 şirkete sahip 
oluşumuzun çok daha iyi açıklanmasında büyük fayda ummaktayım. Çünkü, geçtiğimiz iki 
üç yıl, bu konuda alınan teşvikler ve bu teşviklerin akıbeti yüzünden tartışmalara sahne ol
muştur. Söylentilerin açıklığa kavuşması, varsa, var olduğunun; yoksa, yok olduğunun söy
lenmesi gerekmektedir. Yalnız söylenti olarak kalması, insanda, olmuşluğundan çok daha bü
yük tahribat yapmaktadır. Bu yüzden, hem bundan önceki şikâyet konusu olan hususları, hem 
de 38 hava taşımacılık şirketimizin ne durumda olduğunu Sayın Bakandan öğrenmekte fayda 
umuyorum. 

Türk Hava Yolları, son yıllarda, iç hatlardan çok, dış hatlara önem vermeye başlamıştır. 
Türk Hava Yolları, bunun gerekçelerini milletvekillerimize açıklayabilmelidir; iyi veya kötü di
ye burada bir hüküm vermek istemiyorum. Acaba, yeni devreye sokulan, İstanbul - New York, 
İstanbul - Dubai - Bangkok ve Tokyo seferlerindeki uçaklarımızın doluluk durumu nedir? Bu 
günlerde tstanbul - Moskova seferleri başlamıştır. Bunlardan gurur duyuyorum. Benim Türk 
Bayrağımı taşıyan bir uçağımı yabancı bir havaalanında görmekten mutluluk duyuyorum, göğ
süm kabarıyor, ilgililere, emeği geçenlere ve Türk Hava Yollarının bütün personeline şükranla
rımı sunuyorum. 

Sayın Bakanın, Bütçe ve Plan Komisyonundaki konuşmasında, "Hükümetimizin, yaban
cı sermayeyle, teşvik ve yatırımların hızlandırılması politikasına paralel olarak, yap-işlet-devret 
modeli çerçevesinde, Atatürk Havalimanı, yeni terminal tesisleriyle Dünya Ticaret Merkezi İn
şaatı ve İşletmeciliğinin bir konsorsiyum tarafından yapılması uygun görülmüştür" şeklinde 
ifadesi vardır. 

Bunu neden uygun gördünüz; gerekçesi nedir? Terminal tesislerini yapmak için neden ya
bancı sermayeyi davet ediyorsunuz; teknoloji mi getirecek, döviz mi kazandıracak? Devlet Ha
va Meydanları İşletmesinin bu işi yapacak olanağı ve kapasitesi olduğu halde, bu işi neden ya
bancılara verdiniz? Neden, Atatürk Havalimanı gibi, trafiği yoğun olan bir yerde yabancılara 
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kâr etme ve bunu yurt dışına aktarma olanağını tanıyorsunuz? Ticaret Merkezi İnşaatının, ya
bancılara, mallarını Türkiye'de daha rahat pazarlama olanağı sağlamak dışında, yararı nedir? 

Yapılan işlerin, kuşkusuz, ideolojik tutarlılığı savunulabilir; ama bahsettiğiniz işlerin, toplum 
ve ülke yararına olduğunu savunmanız mümkün değildir. 

Avrupa ülkelerine sefer yapan Türk Hava Yollan uçaklarımız, Federal Almanya'daki bü
yük havalimanlarına da seferlerini sürdürmektedir. Almanya'da çalışan Türk işçilerimizin tek 
şikâyetleri, uçaklarımızın, saatinde hareket etmemesidir. Tarifelerinden beş saat, sekiz saat ge
cikmeli olarak sefer yapan uçaklarımız vardır. Bu durum, işçilerimizin, ülkemize geliş ve dö
nüşlerinde sıkıntılar yaratmakta, yakınlarını beklemekte olan yurttaşlarımız, saatlerce, havali
manında perişan olmaktadırlar. 

Şu hususu altını çizerek belirtmek istiyorum : Türk Hava Yollarının Almanya'daki büro
larından gidiş - dönüş bileti alan işçilerimiz, Almanya'ya dönerken Türk Hava Yollarına baş
vurduklarında, onlara "Uçağımızda yer yoktur" diye cevap verilmektedir. İşçilerimiz, işine ye
tişmek için, başka firmaların uçaklarıyla Almanya'ya gitmek zorunda kalıyorlar. O zaman, 
işçilerimiz ve Avrupa'ya gidecek olan yurttaşlarımız üzerinde, Türk Hava Yollarına karşı gü
vensizlik ortamı oluşturuluyor. Bu gecikmeleri önleyecek, alınmış ve alınacak tedbirleriniz ne
lerdir? 

Ulaştırma Bakanlığı 1990 bütçesinin, ulusumuza ve Ulaştırma Bakanlığı mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. 
Mütebaki süreyi kullanmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal. 
Buyurun Sayın Türkçakal. (SHP sıralarından alkışlar) 
RIZA ILIMAN (Çorum) — "Mütebaki" mi? "Mütebaki" ne demek? 
BAŞKAN — Efendim, Türkçede, geriye kalan demek. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Türkçesini kullansanız da, "geriye kalan" 

deseniz olmaz mı? 
BAŞKAN — Ama, Yüce Meclisin mehabetinin mahsus bir dili vardır. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
MEHMET TAHtR KÖSE (Amasya) — Türkçe konuşun, "mehabet" neymiş? 
BAŞKAN — "Geriye kalan" diye olmaz... Müsaade buyurun, Başkanlık onu takdir eder 

efendim. 
Teşekkür ederim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — "Mehabet" ne demek?.. 
BAŞKAN — tşte, mehabeti de bilmek, parlamenterliğin ilk şartlarından biridir; muhab

bet değil, mehabet... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi... 
BAŞKAN — Sayın Türkçakal, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli)— Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini ifade etmek üzere huzurlarınızdayım, Yüce Meclisi engin saygılarımla selamlayarak sözle
rime başlamak istiyorum. 

Benden önce konuşan ve özellikle iktidar Partisine mensup olan arkadaşlarımızın değerli 
konuşmalarını dikkatle dinledim. Hemen hemen hepsi, kara taşımacılığından ve PTT hizmet
lerinden söz ettiler; ülkemizin gereksinimi olan demiryolu taşımacılığına her nedense pek fazla 
girmek istemediler. Sanıyorum, bu, onların en zayıf tarafı, izninizle ben bu konuya biraz daha 
fazla zaman ayırarak konuşmama başlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ulaştırma ve iletişim, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapıla
rının hızla gelişip, değişmesinde en etken sektörlerden birisi olduğu kadar, demokrasinin alt
yapısının oluşmasında, ulusal bütünlüklerinin sağlanmasında ve ulusal savunmalarının güç
lenmesinde, yadsınamayacak derecede önem taşımaktadır. 

Ülkemizin coğrafî konumu, jeopolitik ve jeostratejik durumları göz önüne alındığında, 
bu önem daha da artmaktadır. Ulusal bütünlüğümüzün, insanlarımız arasında barış, kardeş
lik ve sevgi bağlarının güçlenmesi ve geliştirilmesi de, ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişi
miyle doğrudan ilişkilidir. Kısacası, ulaşım ve iletişim, taşıdığı ekonomik öz kadar, sosyal ve 
kültürel içerik de taşımaktadır. İşte bu nedenlerledir ki, ulusal bağımsızlık savaşı sonunda, kan 
ve barut kokuları içerisinde Cumhuriyeti kuranlar, ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma 
seferberliğini, ulusun kültürel kalkınmasını ve bütünlüğünün korunmasını bu sektörü öne çı
kararak başlatmışlardır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri itici güç olan bu sektör, günümüzde de değerinden hiç
bir şey kaybetmeksizin, diğer sektörlere göre yadsınamaz üstünlüğünü sürdürmektedir. 

Ulaştırma sektörü kendi içerisinde, iletişim sektörü de yine kendi içerisinde birer entegre 
sistemdir. Bu iki sektör içerisindeki diğer alt sektörleri birbirinden soyutlama olanağı olmadı
ğı gibi, ulaşım sektörüyle, iletişim sektörünü de birbirinden ayrı düşünemeyiz. Birbirini tamam
layan bu tür sistemlerde başarıya ulaşabilmek, verimi en üst düzeye çıkarabilmek, alt sektörler 
arasında, ülke koşulları da esas alınarak, gereken uyumu sağlamakla olanaklıdır. Ne var ki, 
günümüzde, alt sektörler arasında bu uyumun, ülke ve dünya koşullarına uygun biçimde işle
diği söylenemez. 

Geriye doğru baktığımızda, cumhuriyetin kurulmasından 1950'ye kadar elde edilen yük
sek kalkınma hızlarında, ulaşım sektörünün ve bu sektör içerisinde demiryolu yapım politika
larının büyük etkisinin olduğunu, hemen her hükümet programında demiryolu konusuna özel 
yer verildiğini görüyoruz. Nitekim, 1923 yılı hükümet programında "Şimendifer müstahdemi
ni yetiştirmek için açılan mektep gibi, adetleri ihtiyaca gayri kâfi olan küçük fen memurları 
dahi yetiştirmek için İzmir'de ve Elaziz'de birer mektep açılacaktır" denilmekte, 1931 progra
mında ise, "Cumhuriyete kadar daima ihmal görmüş olan vatan imarı ve muvasalatı, faaliye
timizin başlıca bir sahası olacaktır. Şimendifer siyasetinin ilk büyük hedeflerini elde etmekte 
olduğumuz bu senelerde, her sahada millî birlik ve emniyet ve iktisadî kudretin inkişaf ve su
hulete mazhar olacağından şüphemiz yoktur" denilmektedir. "Nafıa sahasında şef.." diye baş
layan 1938 yılı hükümet programının ulaştırma faaliyetleriyle ilgili bölümünde, "Demiryolu 
inşa siyaseti hedeflerine ulaşmak için, durmadan, başarıyla tatbik olunacaktır" denilerek, o 
günkü tarih itibariyle demiryollarımızın 7 bin kilometreye ulaştığı ifade edilmektedir. 

Bunları söylerken, nostaljik bir yaklaşık içerisinde olduğumuz sanılmamalıdır. Ulaştırma 
sektöründe ileriye dönük gerçekçi atılımlara ışık tutmayı, herkesin Atatürkçülük adına, Ata
türkçülüğü pazara çıkardığı bir dönemde, onun bu konuya nasıl yaklaştığını vurgulamak ama
cıyla biraz geriye, cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarına dönme ihtiyacını hissediyoruz. Yine bun
ları söylerken, biraz önce ifade etmeye çalıştığımız, ulaştırma sektörünün bir entegre sistem 
olduğu savımızla çeliştiği de sanılmamalıdır. Zira, bu dönemde dünya ve ülke koşullarının ge
rektirdiği ölçüde ulaştırma ve iletişim alt sektörleri, önce kendi aralarında ve daha sonra da 
ulaştırma ve iletişim sektörleri birbirini tamamlayacak biçimde yürütülmüştür. Demiryolu ula
şımına büyük önem verilirken kara, deniz ve hava ulaşımı da ihmal edilmiş değildir. 1924 yılı
na kadar işletilen 3 700 kilometrelik demiryolunun büyük bir kısmı, ülkenin içerisinde bulun
duğu zor koşullara karşın yabancı kumpanyalardan satın alınmış, buna ilaveten 1940 yılına 
kadar 3 190 kilometre; 1940 yılından 1950 yılına kadar da 490 kilometrelik yeni demiryolu ya
pılabilmiştir. 1950 yılına kadar ulaştırma sektörü içerisinde öncelikli alt sektör demiryolu ula
şımı olarak öne çıkarılmışken, 1950'den sonraki dönemde uluslararası tekelci sermayenin gü-
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dümüne giren ülkemizde demiryolu taşımacılığı, ihmal, ihmalinde ötesinde, tamamen terk edil
miştir. Gerçekten de 1924-1950 yılları arasında yılda ortalama 140 kilometre yeni demiryolu 
yapımını gerçekleştiren Türkiye'nin 1950 yılından 1986 yılına kadar geçen 36 yıllık sürede ya
pabildiği yeni demiryolu, sadece 1 000 kilometre, yani yılda ortalama 27 kilometredir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle 1970'li yılların ortalarından itibaren, başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, tüm dünyada demiryolu ve kitle taşımacılığı konu
sunda ciddî bir hızlanma gözlenirken, yüksek hızlı koridorlar oluşturulurken, Almanya'da özel 
planlar uygulanarak, 26 kalem yükün demiryollarıyla taşınması zorunluluğu getirilirken, de
miryolu yapımına hız verilerek 27 490 kilometrelik demiryoluna ulaşılırken; İngiltere'de, gü
venlik, enerji tasarrufu, çevre sorunları ve toplu taşımacılık yönünden sağlayacağı faydalar da 
göz önünde bulundurularak, 200-250 kilometre/saatlik hıza ulaşabilecek çift hatlı demiryolla
rının yapımına hız verilirken; Fransa'da, Paris-Lyon arasında sürat demiryolu yapımı geliştiri
lirken, 480 kilometre/saat hıza ulaşabilecek trenler geliştirilirken, Türkiye, 1982-1986 yılları ara
sında geçen dört yıllık sürede, sadece ve sadece 71 kilometre yeni demiryolu yapabilmiştir. 
1924-1950 yılları arasında yılda ortalama 140 kilometre yeni demiryolu yapabilen Tür
kiye, son yıllarda ortalama 140 kilometre demiryolunun yenilenmesini bile gerçekleştirebilmiş 
değildir. Demiryolu inşaatları için bütçeye konan ödenek 85 milyar Türk Lirası olup; bu mik
tarla, çağdaş standartlara uygun 15-16 kilometre demiryolu yapılabilir, daha fazlası değil. 

Yol yenileme çalışmalarında dahi gerileme söz konusudur. Gerçekten de 1989 yılı sonuna 
kadar 521 kilometre yol yenileneceği Sayın Bakan tarafından ifade edilirken, 1990 yılında sa
dece 482 kilometre yol yenilenmesi düşünülmektedir. Esasen, Bakanlık bütçesinin, genel büt
çeye oranında da gerileme vardır. Bakanlık bütçesinin, 1989 yılı genel bütçesine oranı binde 
8 iken; bu oran 1990 bütçesinde, binde 7,3'e gerilemiştir. 

Bir ulaştırma sisteminde, her ulaştırma türünün, teknik ve ekonomik alanda etkin olabil
diği hizmetlerin var olabileceği; bu ilkeye göre oluşturulacak bir ulaştırma sisteminin, sağlıklı 
ve ulusal çıkarlara uygun olabileceği gerçeğinden hareketle, 20 Ağustos 1982 tarih ve 8/5 277 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ve bilimsel verilere dayanan Ulaştırma Ana 
Planı da maalesef rafa kaldırılmıştır. Gerçekten de ciddî bir girişimle, çok ciddî bir çalışmanın 
ürünü olarak ortaya çıkan Ulaştırma Ana Planında, 1983-1993 yılları arasında geçecek on yıl
lık süreyi içeren ulaştırma sistemimizle ilgili ulusal boyutlu öneriler sunulmuşsa da, bu plana 
uygun hiçbir ciddî adım atılmamıştır. 

Son otuz yılda sadece 1 000 kilometre demiryolu yapımı gerçekleştirilirken, karayolu uzun
luğu 5 kat, motorlu taşıt sayısı 36 kat artmıştır. 

1980 yılında karayolu taşımacılığının, yolcu bakımından yüzde 93, 96, yük bakımından 
yüzde 72,26'lık; buna karşın demiryolu taşımacılığının aynı yılda yolcu için yüzde 4,12, yük 
için yüzde 10,41'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. 

Yolcu taşımacılığı için 1983 verileri esas alındığında, demiryolu payının, oran olarak, Ame
rika Birleşik Devletlerinde ve Fransa'da yüzde 10, Japonya'da yüzde 41 olduğunu görmekteyiz. 

1988 yılında demiryolu ile yük taşımaları ton/kilometre başına yüzde 12'lik bir artış gös
termesine rağmen, bu artış -ton olarak- yüzde 9 seviyesinde kalmıştır. 1988 programı için ön
görülen yüzde 12,7'lik oranın gerisinde kalındığı görülmektedir. Daha önceki yıllar için du
rum daha da kötüdür. Yük taşımacılığında hedeflere ulaşılmış değildir. 1989 programında ise, 
öngörülen hedef, 1988 yılı için öngörülen ve gerçekleşmeyen yüzde 12,7'lik oranın çok altında 
olup, yüzde 7,6'lık bir artış söz konusudur. 1989 yılı için öngörülen bu hedefe ulaşmak şöyle 
dursun, yüzde -2,6'Iık bir gerileme olmuştur. Bu gerilemenin nedenini Sayın Bakan, demir çe
lik sanayiindeki greve bağlama olanağından bahsederek, böyle bir gerekçeden söz etmiştir. 
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Yine, 1989 yılı için öngörülen yolcu taşımacılığındaki yüzde 5,1'lik orana da ulaşılmış de
ğildir. Yüzde 5,1'lik hedefe karşın, yolcu taşıma oranındaki artış yüzde 2,6'da kalmıştır. Gö
rülmektedir ki, demiryolu taşımacılığında, ne Ana Ulaşım Planındaki hedeflere ve ne de yıllık 
programlarda öngörülen hedeflere ulaşılmıştır. 

Sayın Bakan bütçeyi sunuş konuşmasında, "İzmit şehir içinden geçen mevcut tek hatlı 
demiryolunun yerine geçecek olan elektrikli ve çift hatlı sahil demiryolu inşa çalışmalarının 
devam ettiğini, bu geçişin kısa sürede bitirileceğini" ifade etmişlerdir. Ancak, sırası gelmişken, 
bu geçişin gecikmesinden meydana gelen ekonomik kayıplara da bir örnek vermek istiyorum. 
îzmit Ticaret Odası tarafından 1-25 Ekim tarihleri arasını içeren bir araştırmanın sonuç
ları : Sadece saat 08.00-20 arasında yapılan 36 adet ana hat marşandiz treni geçişi sırasında 
8 adet hemzemin geçit bariyerinde motorlu araç birikiminin getirdiği ekonomik yıllık kayıp 
254 milyon 569 bin liradır. 8 bariyerde, toplam 578 dakika, araç ve insan trafiği tıkalı kalmak
tadır. 12 saatlik zaman diliminde 3 904 aracın, 4 674 insanın biriktiği gözlenmiştir. 1 470 kişi
nin, bariyerler kapalıyken, alttan geçerek hayatî tehlike yarattığı saptanmıştır. Yukarıda belir
tilen 254 milyon 569 bin Türk Liralık ekonomik kayıp, sırf motorlu araçların durma mecburi
yetinden kaynaklanan benzin kaybıdır ve günün sadece 12 saatlik kesiti için geçerlidir. Sıkıntı
nın getirdiği diğer ekonomik ve sosyal kayıplar ise çok daha büyüktür. 

Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım; konuya biraz daha açıklık getirmek açısından, AT ül
kelerindeki duruma bir göz atmakta fayda görmekteyiz. Avrupa Topluluğu ülkelerinde demir
yolu taşımacılığı bir ara ihmal edilmiştir, bu doğrudur. Ancak, 1970'li yılların ortalarından 
sonra bu anlayıştan süratle uzaklaşılmıştır; bu da doğrudur. Yeni anlayışa göre, demiryolu ve 
karayolu taşımacılığı, birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde demiryolu taşımacılığı, önemli ölçüde, devlet tarafından sübvanse edil
mekte, sürat ve konfor sağlanarak, yük ve yolcu taşımacılığı cazip hale getirilmektedir. Yine, 
akaryakıt tüketiminden tasarruf sağlamak ve çevre sorunlanna olumlu katkı sağlamak ama
cıyla, elektrikli lokomotifler yaygın hale getirilmektedir. Nitekim, İtalya'da elektriksiz demir
yolu uzunluğu 6 995 kilometre iken, elektrikli demiryolu uzunluğu 9 073 kilometredir. Ülke
mizde ise, 9 737 kilometre elektriksiz demiryoluna karşın, elektrikli demiryolumuz sadece 567 
kilometredir. 

Sayın Bakanın, elektrikli demiryollarının artırılacağı yolundaki beyanlarından da, elbette 
mutluluk duymaktayız. Demiryolu taşımacılığının, devlet işletmeciliği şeklinde bir organizas
yon olması nedeniyle, sosyal amaçlara uyum sağlamak açısından, karayolu taşımacılığına na
zaran daha elverişli olduğu kabul edilmektedir. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri, demiryolu taşımacılığında, maliyetin altında bir fiyat politi
kası da uygulayarak, düşük gelir gruplarındaki vatandaşlarını korumanın yollarını da açmış
lardır. Sosyal devlet kavramı da bunu gerekli kılmaktadır. Bizde ise, yatırım alanında olduğu 
gibi, fiyat politikalarında da, tam tersi politikalar uygulanmaktadır. Yine, Avrupa Topluluğu 
ülkelerinde, taşımacılığın etkinliğini artırmak amacıyla, karayolu, demiryolu, suyolu taşımacı
lığı yapan şirketler ve taşıtlar birbirleriyle entegre edilerek, kombine taşımacılığa geçmişler; ta
şımacılık maliyetlerini minimize ederek, en uç noktalara ulaşabilmenin yollarını açmışlardır. 

Avrupa Topluluğu ülkelerinin, ulaşım sistemlerini kitle taşımacılığına öncelik verecek bi
çimde organize ettikleri buna karşın, ülkemizde bunun tam tersi politikaların uygulandığı; bu 
durumun ise, ülkemizde, bir yandan, üretilen malların maliyetini yükseltirken, diğer yandan 
trafik kazalarının artmasına yol açtığı; bu sorunların ortadan kalkması için, Avrupa Toplulu
ğu ülkelerindeki ulaştırma politikalarının benimsenmesi gerektiği; demiryolu taşımacılığının 
gelişmemiş olmasının, turizm potansiyelinden de gerektiği gibi yararlanmasını önlediği; bü
yük kentlerimizde yaşayanların önemli sıkıntılara maruz kaldığı ve bireysel taşımacılığın, bu 
kentlerde yüzde 40'a varan oranda hava kirlenmesine neden olduğu vurgulanmaktadır. 
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Avrupa Topluluğu ülkelerinde 1 000 kilometre kareye düşen demiryolu, karayolu uzun
lukları kilometre olarak şöyle sıralanmaktadır : Belçika'da 129 kilometre demiryoluna karşın, 
45 kilometre karayolu; İngiltere'de 72 kilometre demiryoluna karşın, 45 kilometre karayolu; 
Hollanda'da 68 kilometre demiryoluna karşın, 44 kilometre; Federal Almanya'da 114 kilomet
re demiryoluna karşın, 32 kilometre ve nihayet Yunanistan'da 19 kilometre demiryoluna karşın 
1 kilometre karayolu vardır. Avrupa Topluluğu ülkelerinde ise, 67 kilometre demiryoluna kar
şın 16 kilometre bir ortalama durum söz konusudur. Türkiye'de ise, 1 000 kilometreye düşen 
demiryolu uzunluğu, AT ülkelerinin, nerede isft, altıda biri kadardır; yani, 11 kilometredir. Ka
rayolu uzunluğunda ise, Avrupa Topluluğu ortalaması olan 16 kilometrenin çok üzerinde; 77 
kilometredir. Türkiye'nin demiryolu uzunluğunun, Avrupa Topluluğu ortalamasından 6 kat 
daha az olduğu, bu rakamlardan da anlaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "1992 büyük pazarı, Avrupa Topluluğunda, demir
yolları için son derece umut verici ufuklar açıyor. Bu nedenle, büyük pazarda, sanayi ve ticare
tin olduğu kadar, tüketicilerin de hizmetine sunulmak üzere, bir artık iletişim ve ulaşım hiz
metleri paketi öneriyoruz" şeklinde yazılan ve ulaştırma hizmetlerinden sorumlu komisyon üyesi 
Karel Van Miert ve iç pazardan sorumlu komisyon Üyesi Bangemann'ın, Avrupa Topluluğu Ko
misyonuna 22 Kasım 1989 tarihinde sundukları rapordur, biraz önce okuduğum. 

Bu raporda, "Söz konusu olan büyük pazarın boyutlarına uygun bir Avrupa demiryolları 
politikası oluşturacak önlemler paketi ve demiryolu taşımacılığı hizmetlerinde, tek pazarı ger
çekleştirmek için, demiryolu ağalarının bütünleştirilmesi" şeklinde öneri yer almakta ve ko
misyon, artan ulaşım ihtiyaçları karşısında, demiryollarının, yeterince değerlendirilmeyen po
tansiyelini geliştirmek istemektedir. Raporda ayrıca, "Bunu yaparken, bu ulaşım sisteminin, 
gerek kentlerde, gerekse yakın ve uzak bölgelerde, geleneksel olarak üstlendiği kamu hizmeti 
görevini de aksatmamaya özen gösterilmeli" denilmekte ve devamla, "Demiryolu altyapı ça
lışmaları ile, demiryolu taşımacılık hizmetlerini birbirinden ayırt eden genel bir çerçeve hazır
lanmalı; demiryolları işletmeleri için gerçek bir özerk yönetimle, üye devletlerin malî ilişkile
rinde saydamlık sağlanmalı; verimli demiryolu hizmetlerinin, yani, büyük hız yapan kombine 
ulaşımın gelişimi desteklenmelidir" gibi önlemler önerilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, Avrupa Topluluğuna girme gayreti ve özlemi içeri
sinde bulunan Türkiye'nin, demiryolu taşımacılığında, AT ülkelerinden ne kadar gerilerde kal
dığını ve tercihlerimizin farklılığını gözler önüne sermeye çalıştık. 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ve zor şartlarda yapabildiğimiz demiryollarımızı ih
mal etmenin ve "19 uncu Asrın ulaşım sistemini 20 nci Yüzyıla taşıyamayız" demenin anlamı 
yoktur. 

Gelişmiş ülkelerde ve Avrupa Topluluğu ülkelerinde, toplam yük ve yolcu taşımacılığının 
önemli bir bölümü, demiryolu ile gerçekleştirilirken, Türkiye'de demiryolu ile yük taşımacılı
ğının payı 1972'de yüzde 20 iken, 1983 yılında maalesef bu oran yüzde 11.8'e düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ulaştırma sektörünün en önemli alt sektörlerinden bi
ri de, deniz ulaşımıdır. Ne yazık ki, deniz ulaşımı ile ilgili olarak da olumlu sözler söyleme 
olanağımız bulunmamaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8 300 kilometre kıyı uzunluğuna sahip ülkemizde son yıllar
da -Türk Bayrağı taşıma hakkı verilen gemiler de dahil olmak üzere- deniz ticaret filomuzun 
tonajı 4,5 milyon DWT'dur ve bunu yeterli olarak kabul etmek mümkün değildir. 
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Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunuş konuşmasında, gemi ithalini 
ve ihracını kolaşlaştıran, ithalde her türlü fon ve teminatı kaldıran bir dizi tedbirin, geçtiğimiz 
aylarda yürürlüğe girdiğini belirtmesini memnuniyetle karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Türkçakal, 10 dakikanız kaldı efendim. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ancak, burada bir endişemizi dile getirmeden geçemeyeceğim; o da şudur : Geçtiğimiz 

yıllarda iktidarın uyguladığı buna benzer yanlış ve bilinçsiz teşvik politikaları sonucu, Türki
ye'nin bugün, hurda bir deniz ticaret filosuna sahip olduğu unutulmamalıdır. Nitekim, tespit
lerimize göre deniz ticaret filomuzun yaş ortalaması 19, Sayın Bakanın beyanlarına göre de 
15'tir. Yanlış politikalar sonucudur ki, 1980-1985 yılları arasında 2,1 milyon dvvt'dan 6 milyon 
dwt'a yükselen kapasite, 4,5 milyon dwt'a gerilemiştir. Sayın Bakanın ifadelerine göre de bu
günkü kapasitemiz 5,5 milyon dvvt'dur. 

Bu beyan doğru kabul edilmiş olsa bile, 1986 yılından bu yana, deniz ticaret filomuzda 
kapasite olarak bir artış değil; aksine, bir eksilme söz konusudur. Bu tespit dahi, uygulanan 
politikaların yanlışlığının kanıtıdır. 

Tüm taşımacılığın, dünya dış ticareti içerisinde yüzde 7-10 arasında bir paya sahip olduğu 
ve dünya taşımacılığının yüzde 85-90'ının deniz yoluyla yapıldığı bilinmektedir. Bugünkü du
rumu ile deniz ticaret filomuz, dünya genelinde binde 8 nispetinde kapasiteye sahiptir ve bu 
kapasite itibariyle de 24 üncü sırada yer almaktadır; dünya deniz ticaretinden aldığımız pay 
da binde 8 civarındadır. 

Bir başka olumsuz gelişme, Türk Bayraklı gemilerimizin, dış ticaretimiz içindeki taşıma 
paylarının düşmekte olmasıdır. Ülkemizin dış ticaretine konu olan malların taşınmasında, 1983 
yılında yüzde 50 payı olan filomuzun, bu tarihten itibaren azalan bir seyir izleyerek aldığı pay 
günümüzde yüzde 40'ların altına inmiştir. 

Bu olumsuzluk, sadece oran olarak değil, miktar olarak da kendisini göstermektedir. Ni
tekim, 1987 yılı Ocak-Eylül dönemi denizyolu ihracat ve ithalat taşımaları 34, l milyon ton iken, 
1988 yılının aynı döneminde taşıma hacmi 38,2 milyon tona ulaşmışsa da, bu taşıma hacmi 
artışından, Türk gemilerinin değil, yabancı bayraklı gemilerin yararlandığı anlaşılmaktadır. Zira, 
Türk Bayraklı gemiler, bir evvelki döneme göre, 1,5 milyon ton daha az yük taşırken, yabancı 
gemiler, 6 milyon ton daha fazla yük taşımışlardır. 1989 yılı için, gelişmelerin olumlu olduğu
nu söyleyebilecek durumda olduğumuzu sanmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuya açıklık getirebilmek için gemi inşa sanayiinin 
de durumuna kısaca göz atmakta yarar görmekteyiz. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım gibi, 
deniz taşımacılığında, deniz ticaret filomuzun payının azalmasındaki en önemli unsurlardan 
birisi de, gemi inşa sanayimizin yeterince geliştirilememiş olmasıdır. Gemi inşa sanayii, esas 
itibariyle, emek yoğun bir sanayidir. Bu nedenlerle, gelişmiş ülkelerden çok, bizim gibi, eme
ğin ucuz olduğu, gelişmekle olan ülkelerin bünyesine ve özelliklerine uygun bir nitelik göster
mektedir. 

Bugüne kadar, gemi inşa sanayiinin bu özelliğinden yararlanma yoluna gidilmemiş; aksi
ne, teşvikler, gemi alımları için uygulanmıştır. 

Gelişmiş ülkeler dahi, gemi inşa sanayilerini, çağın koşullarına uyum sağlayacak bir yapı
ya kavuşturma eğilimi içerisine girerken, Türkiye'nin, aksine politikalar izlemesini doğru 

— 290 — 



T.B.M.M. B : 52 20 . 12 . 1989 O : 2 

bulmuyoruz. Gerçekten de -biraz önce Sayın Doğru Yol Partisi sözcüsünün ifade ettikleri gibi-
birçok ülke bu konudaki teşvikleri, gemi inşa sanayiine kaydırırken, maalesef Türkiye'de bu
nun tersi politikalar uygulanmıştır, örneğin, Yunanistan'da gemi fiyatının yüzde 80'e kadarı, 
isveç'te yüzde 90'a kadar olan kısmı kredi olarak verilmekte; fakat gemi ithalatı için kredi ve
rilmemektedir. Yine İsveç'in, gemi inşaatçıları için, 1977-1978 yılları arasında sağladığı süb
vansiyon tam 5 milyar dolardır. 

2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi tnşa Tesislerinin Teşviki Hak
kındaki Yasa hükümlerinin, gemi yapımını özendirici biçimde yeniden düzenlenmesinde, bu 
bakımdan yarar görmekteyiz. Gemi inşa sanayimizin dışa açılması sonucu, 3 adet 26 300 dwt'luk, 
geminin Polonya'ya ihraç edilmesini; Sovyetler Birliğine keza, belli sayıda geminin ihracını; 
Almanya ile ilgili öngörüşmelerin yapıldığını, olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelişmekte olan ülkeler, sınırlı olan kaynaklarını, den
geli ve planlı bir şekilde kullanmak zorundadırlar. Nitekim, ulaştırma sektöründe, uyum ve 
dengeyi kurmak amacıyla, Ulaştırma Ana Planı hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş bulun
maktadır. Bu plana göre, 2000 yılına kadar, KapıkuleAnkara-tskenderun hattının otoyol ola
rak yapılması öngörüldüğü halde, siyasal iktidarın, 2000 yılına kadar demiryolu planlamaz iken, 
3000 kilometrelik otoyolun yapımını planladığı bilinmektedir. Bu yaklaşım, Ulaştırma Ana Pla
nının temel hedeflerine de aykırıdır. Zira, planda, mevcut karayolu şebekemizin iyileştirilmesi 
ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde 2x2 bölünmüş yol yapımı öngörülmektedir. 

Dünya ölçüleri esas alındığında, otoyollarda, günde yaklaşık 40-50 bin araç trafiğinin mev
cudiyeti gerekmektedir. Oysa bugün, trafiğin en yoğun olduğu tstanbul-Ankara arasında bile 
bu sayı 9 bin araç/günü geçmemektedir. 

Yine, Batı'da otoyollar, 20 yıllık projeksiyonlara göre.planlanmaktadır. Ülkemizin somut 
koşullarını ve öncelikli taleplerini bir tarafa bırakarak, otoyolların yapımını öncelikli sorun-
muş gibi kabul etmeyi anlamak mümkün değildir. Bu yatırımlar, gösterişten başka neyi ifade 
eder? Bugüne kadar, ihalesi yapılan otoyollardan dolayı ülkemizin girdiği dış borç yükü 3 mil
yar dolar civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulaşım sektörünün, ülkelerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmalarında çok önemli bir yer işgal ettiğini sözlerimin başında ifade etmiştim. 
Gerçekten de, bu sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren dört adet Meclis araştır
ma önergesinin Meclis Başkanlığına sunulmuş olması, bir tesadüf olmayıp, konunun önemin
den kaynaklanan bir durumdur. Ne yazık ki, bu önergelerden üçü görüşülmüş ve iktidarın Mec
listeki yapay çoğunluğunun oylarıyla reddedilmiştir. Şayet, bu önergeler kabul edilerek, araş
tırma komisyonları oluşturulmuş olsaydı, inanıyoruz ki, ulaştırma sektörünün içerisinde bu
lunduğu durum ortaya çıkar, bugün yaşanmakta olan olumsuzlukların hiç olmazsa bir kısmını 
yaşamamış olurduk. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca, iletişim sektörüne ve özellikle de PTT hizmet
lerine değinerek sözlerime devam etmek istiyorum. 

PTT hizmetlerindeki gelişmeleri biliyor ve olumlu buluyoruz. Ancak, 140 yıllık birikimin 
hızla gelişen teknoloji ile bütünleşmesinin bu gelişmeye büyük ölçüde katkıda bulunduğu yad
sınamaz. Bu gelişimin, hizmet karşılığı, halkımızdan alınan ve diğer ülkelerle kıyaslandığında 
çok yüksek oranlara ulaşan paralarla gerçekleştirildiği de unutulmamalıdır, örneğin, Tür-
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kiye'de telefon hizmetlerinin, satın alma gücü esas alındığında, gelişmiş ülkelere kıyasla beş 
altı kat daha fazla olduğu görülmektedir. Yine, telefon tesis ücretleri peşin alındığı halde, ara
dan altı yedi ay geçmesine rağmen telefonlarının bağlanmamış olması, vatandaşlarımızın bü
yük ölçüde yakınmalarına neden olmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, şehirlerarası bir dakikalık telefon konuşması yaklaşık 1 
700 Türk Lirası iken, Türkiye'de 4 250 Türk Lirasıdır. 

Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda, 200 liralık bir mektubun maliyetinin 290 
lira olduğu şeklindeki beyanı karşısında, ortaya bir başka olumsuz durum çıkmaktadır, o da 
şudur : O halde, diğer sektörlerde olduğu gibi, iletişim sektöründe de bir savurganlık var de
mektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sonuç olarak, taşıma taleplerinin, kendi özelliklerine 
uygun taşıma sistemleriyle karşılandığı; kitle taşımacılığının ağırlık kazandığı; enerji tüketimi
ni en aza indiren, mevcut kapasitelerin en etkin biçimde kullanıldığı, güvenilirliğin arttığı, de
ğişik ulaşım sistemlerinin birbirini tamamlayan bir ulaşım ağının oluşturulduğu; bütün ulaşım 
sistemlerindeki teknolojik sistemlerin yakinen izlendiği; çağdaş işletmecilik, bakım ve onarım 
sistemleriyle yönetilen bir ulaşım sektörünün, dünyadaki gelişim ve ülke gerçekleri de nazara 
alınarak, ciddî bir temele oturtulmasına gereksinim vardır. Bu gereksinim, her geçen gün de 
artmaktadır 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz ve ülke, insanının, çağı paylaşabilmesinin en 
önemli koşullarından birisi, devletin ulaşım sektöründeki faaliyetleridir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, insanlarımıza, ülkemize hayırlı olması dileğiyle, görüşle
rimi bu şekilde ifade edebildim. 

Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkçakal. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI CENGİZ TUNCER (Antalya) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 1990 malî yılı bütçemizin yüksek huzurlarınızda görüşülmesi vesilesiyle, sözlerime 
başlamadan önce, şahsım ve Bakanlığım adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, benden önce konuşmuş olan üç gruba mensup sayın milletvekili 
arkadaşlarımızın konuşma metinlerinde bazı sorulaıı havi sözleri vardı, bunların bir kısmının 
cevapları, benim biraz sonra yapacağım konuşmada var; cevapları olmayan sorularına da, bu 
konuşma metnimin sonunda kısaca cevap vereceğim. 

Değerli milletvekilleri, her alanda hızlı bir kalkınma gayretinin sürdürüldüğü ülkemizde, 
ulaştırma ve haberleşme sektörünün giderek daha fazla önem kazandığı, dolayısıyla, bu ke
simde sağlanan gelişmelerin, kalkınma hamlelerini müspet yönde etkilediği, malumlarıdır. Kal
kınmışlığın temel göstergelerinden en önemlisi çağdaş ulaştırma ve haberleşme sistemlerine sa
hip olunup olunmadığıdır. Şimdi müsaadelerinizle, bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faaliyetle
riyle, Bakanlığımızın 1990 malî yılı bütçesi hakkında sizlere bilgi arz etmek istiyorum. 
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Bakanlığımızın, 1990 malî yılı ile ilgili ödenek teklifi, 37 milyar 724 milyon Türk Lirası 
carî giderler, 259 milyar 650 milyon Türk Lirası yatırımlar ve 161 milyar 22 milyon Türk Lirası 
transfer harcamaları olmak üzere, toplam 458 milyar 396 milyon liradır. Bu bütçeden finanse 
edilecek yatırımların yüzde 98'i, diğer bir ifadeyle, 255 milyar 100 milyon Türk Lirası DLH 
Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarıyla ilgili olup, bunun 85 milyar Türk Lirası demiryolları 
inşaatı, 29 milyar Türk Lirası balıkçı barınakları, 87 milyar 500 milyon Türk Lirası limanlar 
inşaatı, 9 milyar Türk Lirası yat limanları inşaatı, 42 milyar 600 milyon Türk Lirası hava mey
danları inşaatı ve donanımı, 2 milyar Türk Lirası da tersanelerle ilgilidir. 

DLH Genel Müdürlüğü yatırımları dışındaki 4,5 milyar Türk Lirası tutarındaki imkân 
ile, eğitim, deniz kontrol motorları temini, merkez ve taşra teşkilatındaki ikmal inşaatları sür
dürülecektir. 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca 1988 yılında toplam 1 trilyon 755 milyar Türk 
Liralık yatırım programlanmış ve yüzde 99.5 nispetinde, 1 trilyon 745 milyar Türk Liralık bir 
gerçekleşme sağlanmıştır. 1 trilyon 636 milyar Türk Lirası olarak programlanan 1989 yılı yatı
rımlarının da yüzde 100 nispetinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

1990 yılında ise, geçen yıla kıyasla, yüzde 96.3 oranındaki bir artışla, yaklaşık 3 trilyon 
212 milyar Türk Liralık yatırım programlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda dış ticaret hacminde görülen genişleme
ler, ulaştırma sektörü içinde önemli bir yeri olan karayolu taşımacılığımızı, ülkemizin sosyoe
konomik yapısına uygun olarak etkilemiş ve geliştirmiştir. Bunun sonucu olarak, uluslararası 
karayolu taşıma filomuz, diğer ülkeler arasında güçlü duruma gelmiştir. 

Karayolu taşımacılığındaki bu gelişmelere paralel olarak, mevzuat yönünden de birtakım 
çalışmalar yapılmış; gerek yurt içi, gerekse uluslararası karayolu taşımacılığında düzenli ve di
siplinli bir hizmet sunulması esas alınmıştır. Bu çalışmalar arasında önemli bir yeri olan yurt 
içi ve uluslararası yolcu taşımacılığında, yolcuların, şoför ve bunların yardımcılarının can gü
venliklerinin teminat altına alınması maksadıyla, koltuk ferdî kaza sigortasının mecburi hale 
getirilmesi hususunda hazırlanan kararname, 3 Kasım 1989 tarihinde Resmî Gazetede yayınla
narak yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama ile ilgili yönetmelik ise Bakanlığımızca hazırlanmış 
olup, 1990 yılı başından itibaren yürürlüğe girecektir. 

Türkiye'nin dış ticaret hacmine paralel olarak artan ihraç ve ithal mallarımızın kendi öz 
filomuzla taşınabilmesi için, Avrupa ülkelerinden sağlanan geçiş belgesi miktarı, 1983'te 111 
200 adet, 1986'da 171 450; 1987'de 187 300 adet iken, 1988 yılında 210 000 adede ulaşmış, 1989 
yılında ise bu sayı, 261 500 adede yükseltilmiştir. Böylece, geçiş belgesi sayısında, son altı yıl
da, yüzde 135'lik bir artış meydana gelmiştir. 

1983 yılında, Türk araçlarının ihraç taşımalarındaki payı yüzde 74, ithal taşımalarındaki 
payı yüzde 57, transit taşımalarındaki payı ise yüzde 14.4 iken, bu oran, 1988 yılında, ihraç 
taşımalarında yüzde 81.5'a, ithal taşımalarında yüzde 64.7'ye, transit taşımalarında ise yüzde 
17.6'ya yükselmiştir. 

Uluslararası taşımalarda zaman zaman meydana gelen geçiş belgesi darboğazları, ülkemi
zin karayolu taşıma filosunun büyük gelişmeler göstererek, pazar payını giderek artırması so
nucu, diğer ülkelerin, ekonomilerini ve taşıma filolarını korumak amacıyla almış olduğu bir
takım tedbirlerden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber, bu tür sıkıntılar, ilgili ülkeler nez-
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dinde yapılan girişimler sonucu, önemli ölçüde aşılmaktadır. Şu anda yeni bir gelişme var; özel
likle Romanya'dan yapılan sevkıyatlarımız, Romanya'nın, sınırları kapatması nedeniyle dur
muştur. 1990 yılına mahsuben Yugoslavya'dan yeni belgeler alınmıştır ve karayolu taşımacılığı, 
Yugoslavya üzerinden, eskiden olduğu gibi, devam edecektir. 

Burada özellikle bir hususu belirtmek istiyorum : Sovyetler Birliği ile ülkemiz arasında, 
son yollarda, iktisadî alanda gelişen ilişkiler, ulaşım alanında da önemli ölçüde kendini göster
miş ve 1988 yılında aktedilen Karayolu Taşımacılığı Anlaşması yanında, Sarp Sınır Kapısı, ulus
lararası karayolu taşımacılığına açılmıştır. Buna paralel olarak, özellikle doğu bölgemizin kal
kınması yönünde yeni sınır kapıları açılması ve sınır ticaretinin başlatılması yolunda çalışma
lar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, Bakanlığımızca, ulaştırma sektöründe çalışan her kademedeki personelin, 
uluslararası seviyede eğitimine önem verilmektedir. Bu faaliyetin bir sonucu olarak, Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ülkelerin de desteği ile istanbul'da kurulun Bir
leşmiş Milletler Ulaştırma Eğitim Merkezi çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen merkez, ilk de
fa bu sene Bakanlığımız tarafından organize edilen, karayolu ile uluslararası yük taşımacılığı
nın kolaylaştırılması konusunda ve uluslararası nitelikte bir eğitim kursu düzenlemiş olup, bu 
çalışmalara devam olunacaktır. 

Ayrıca, uluslararası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan sürücülere, meslekleri 
ile ilgili temel bilgiler vermek üzere bu yıl açılan şoför eğitim merkezinde gerekli eğitim veril
mekte ve bu eğitimden başarıyla geçenlere bakanlığımızca uluslararası sürücü sertifikası veril
meye başlanılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; memleketimizde zaman zaman karayolu, demiryolu 
tercihi meselesi gündeme getirilmektedir. Bu nedenle şu hususu açıkça belirtmek istiyorum : 

Bugün, ne karayollarımızın ve ne de demiryollarımızın yeterli olduğunu söylememiz müm
kün değildir. Ulaşım sistemleri bir bütündür, kombine sistemdir ve bu sistem içinde, ülkemizin 
coğrafî özellikleri dikkate alındığında, bütün taşıma türlerine ihtiyaç bulunduğu tartışılmaz 
bir gerçektir. Burada, önemli olan, taşımanın en ucuz ve en güvenilir olması yanında, yapıla
cak yatırımların, yan faktörler de dikkate alınarak, uygun olanının seçimidir. Kısacası, geliş
mekte olan Türkiye'de, ne demiryolundan ve ne de karayolundan vazgeçmek mümkün değildir. 

Ulaşım yatırımları için karar alınırken, sadece bugünün değil, gelecekteki iç ve dış ticaret 
potansiyeli, dünyadaki gelişmeler, turizm ve çevre korunması gibi faktörler yanında, ulaşım 
sistemlerinin, ekonomikliği, entegrasyonu, işletme ve bakım maliyetlerini de dikkate almak ge
rekmektedir. 

Demiryollarımızın, ülke ekonomisi açısından önemli yeri dikkate alınarak, öncelikle, mevcut 
demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, mevcut hatlara yeni hat
lar ilavesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması, çeken ve çekilen de
miryolu araçlarının modernize edilerek yeterli seviyeye çıkarılması ve demiryolu hizmetlerinin, 
gelişmiş teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle, hız, güvenilirlik ve konfor bakımından ile
ri ülkeler seviyesine çıkarılması hususundaki çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu maksatla, 
1983 yılında toplam 43 milyar 400 milyon TL.'lık yatırım yapılmış iken, 1989 yılında Bakanla* 
lığımız, TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarınca toplam 518 milyar TL. yatırım ön
görülmüş, 1990 yılında ise toplam 772 milyar TL. yatırım programlanmış bulunmaktadır. 
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1989 yılında GAP uygulamalarından doğabilecek yük ve yolcu taşıma ihtiyacını karşılaya
cak olan Çobanbey-Şanlıurfa, Mardin-Habur Irak hududu demiryolu hattı etüt proje çalışma
larına devam edilmiştir. Ayrıca, Tecer-Kangal, Hanlı-Bostankaya, Menemen-Aliağa ve bu hat
tın Nemrut bağlantısı, tzmit-Köseköy istasyonları arasında, şehir içinden geçen mevcut tek hatlı 
demiryolunun yerine geçecek olan elektrikli ve çift hatlı sahil demiryolu projelerinin altyapı 
inşaatı çalışmalarına devam edilmiştir. Sincan-Yenikent demiryolu projesinin altyapı inşaatı ta
mamlanmış olup, 1990 yılında üstyapı inşaatı da ikmal edilerek hat işletmeye açılacaktır. 

TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları nca 1989 yılında, yıl sonuna kadar; S21 km. 
yol yenilemesi, 135 km. takviye pozu, İS adet dizel ve 10 adet elektrikli anahat yolcu vagonu, 
908 adet yük vagonu imali ile S adet manevra lokomotifi ve 23 adet ray otobüsü temini gerçek
leştirilmiş olacaktır. 

Ayrıca, Arifiye-Eskişehir-Sincan elektrifikasyon tesislerinin 100 km.'Iik Arifıye-Bilecik arası, 
önümüzdeki aylarda işletmeye açılacaktır. 

1990 yılında ise; 482 km. yol yenilemesi, 68 km. mevcut yolun takviyesi, İS adet elektrikli 
ana hat, 20 adet dizel manevra lokomotifi, 2 adet tek vagonlu oto rayı, 15 adet elektrikli banli
yö dizisi, 40 adet yolcu ve 1 700 adet yük vagonu temini, 48 adet lokomotif yenilemesi, progra
ma alınmıştır. 

Yine 1990 yılında, tskenderun-Divriği cevher hattı sinyalizasyon tesislerinin noksan işleri
nin tamamlanması, 701 km.'Iik Ankara-Kayseri-Sivas-Çetinkaya hattı ile Halkalı-hudut hatla
rı sinyalizasyon tesislerinin yapımı ve Haydarpaşa-Ankara hattı mevcut sinyalizasyon tesisleri
nin yenilenmesi ve tevsi çalışmalarına devam edilecektir. Diğer taraftan, 577 km.'Iik tskenderun-
Divriği hattı ile, Arifiye-Eskişehir-Sincan hattının, işletmeye açılmamış bulunan Bilecik-
Eskişehir-Sincan kesiminde elektrifikasyon tesislerinin yapımına devam edilecek ve Haydarpaşa-
Eskişehir kesimi elektrikli hale gelmiş olacaktır. 

Demiryollarımızda, yurt içi ve uluslararası olmak üzere, yük taşımalarında 1989 yılında 
13,8 milyon ton civarında bir gerçekleşme beklenmektedir. 1990 yılında alınacak tedbirlerle, 
taşımaların 16 milyon tona yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 

Banliyö ve ana hatlarımızda 1988 yılında 136 milyon kişi taşınmış, 1989 yılında 153 mil
yon kişi taşınması beklenmekte ve 1990 yılı içinde de 156 milyon kişi taşınması programlanmış 
bulunmaktadır. 

Demiryolları işletmemiz daha iyi bir hizmet sunma anlayışı ile, tren tehirlerini asgariye 
indirme çabasını sürdürmekte olup, yolcu taşımalarında, geçen yılın aynı dönemine göre, te
hirlerde % 16 azalış kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan, 1986 yılına kadar TCDD Genel Müdürlüğünün birer müessesesi durumunda 
olup, bu tarihten sonra TCDD'ye bağlı ortaklık olarak anonim şirket statüsüne kavuşturulan 
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii, Türkiye Demiryol Makinaları Sanayii ye Türkiye Vagon 
Sanayiinin, TCDD Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları yanında başta savunma sanayii ve diğer 
kuruluşların da ihtiyaçlarını karşılayacak, ayrıca, ihracat yapabilecek duruma gelebilmesi için, 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özellikle uzak mesafe yük taşımalarında daha eko
nomik olan denizyolu taşımacılığı, ülkemizde ayrıca bir önem kazanmaktadır. 
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Denizyolu ile yapılan kabotaj, ithal, ihraç ve üçüncü ülke taşımaları, Kasım 1989 itibariy
le, yaş ortalaması yüksek olan 300 grt'dan büyük 128 adedi kamu ve 477 adedi de özel sektöre 
ait toplam 605 adet gemi ve 4 milyon 919 bin dwt'Iuk kapasiteye sahip filo ile gerçekleştiril
mektedir. Son yıllarda, Türk Bayrağı taşıma hakkı verilen kiralık gemiler de dahil edildiğinde, 
filomuzun tonajı yaklaşık 5,5 milyon dvvt'na ulaşmaktadır. 

Deniz taşımacılığından beklenen ekonomik yararın büyüklüğü dikkate alınarak, filomu
zun, imkânlar ölçüsünde ve kademeli olarak gençleştirilmesi cihetine gidilmektedir. 

Gemi ithalini, ihracını kolaylaştıran, ithalde her türlü fon ve teminatı kaldıran, Rıhtım 
Resmini deniz taşımacılığı aleyhine olmaktan çıkaran bir dizi tedbir, geçtiğimiz aylarda yürür
lüğe girmiştir. Amacımız, bu sektörde olabildiğince liberal uygulamalar yerleştirmektir. 

Ayrıca, seyir güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler alınmakta, denizciliğimizi düzenle
yen ve fakat günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen mevzuatın yenilenmesine devam olunmakta, 
ticaret gemilerimiz, uluslararası kurallara göre, can ve mal güvenliği bakımından denetlenmekte, 
gemi adamlarının eğitiminin, nisan ayında onayladığımız "Gemi Adamlarının Eğitimi ve Bel
gelendirilmesi Hakkında Uluslararası Konferans" sözleşmesine uygun olarak yapılması sağ
lanmakta, pratikten yetişen gemi adamlarının meslekî bilgilerini artırmak amacıyla kurslar dü
zenlenmektedir. 

Bu kesime, bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarınca 1989 yılında 235,5 milyar TL. yatırım prog
ramlanmış olup, yıl sonu itibariyle 209,5 milyar TL. gerçekleşme beklenmektedir. 1990 yılı için 
ise bu rakam 337 milyar 250 milyon TL. olarak programlanmıştır. 

Bakanlığımızca, limanlar sektöründe, 1989 yılında, Trabzon, Samsun, Haydarpaşa, tzmir, 
Antalya, Mersin limanlarındaki çalışmalar ile, Dünya Bankası kredisiyle deniz ekipmanları alım
ları sürdürülmüş, ayrıca, işletilmekte olan yapıların onarımı projesi dahilinde, 17 adet iş ta
mamlanmıştır. 

Çeşitli balıkçı barınakları ile yat limanları yapımı çalışmalarımız sürdürülmekte olup, yat 
limanları ile ilgili olarak 1989 yılından devredilen 5 adet projeye ilaveten 11 adet yeni proje 
de programa alınmıştır. Bunlardan Bodrum Yat Limanı projesinin yapımı 1990 yılında tamam
lanacaktır. 

Halen TCDD ve TDÎ Genel Müdürlüklerimizce işletilen limanların yükleme-boşaltma ka
pasitesi 47 milyon ton/yıl olup, diğer kamu ve özel kuruluşlarca işletilen limanlarla birlikte, 
ülkemiz limanları kapasitesi toplamı 117 milyon ton/yıl dır. Ayrıca, 160 milyon ton/yıl kapasi
teli rafineri ve petrol dolum tesisleri mevcuttur. 1989 yılının ilk 10 ayında limanlarımıza 58 732 
adet gemi gelmiş, yaklaşık 152 milyon ton yükleme, boşaltma yapılmıştır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz, yıl içinde, İstanbul, Çanakkale ve 
İzmit Körfezinde şehir hatlarında 65 iskelede 58 adet yolcu gemisi, 26 adet araba vapuru ol
mak üzere toplam 84 gemi ile yolcu ve araç taşımacılığı yapmıştır. 

1984 yılından itibaren başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında, toplam 32 ge
minin inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. İstanbul'da Boğaz ve Haliç'teki 15 ahşap is
kelenin betona dönüştürme inşaatları tamamlanarak hizmete verilmiştir. 

Ayrıca, 1 adet yakıt tankeri ile 1 adet onarım gemisi servise alınmıştır. 
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tç ve dış hatlardaki yolcu taşıma faaliyetleri, Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ta
rafından, 2 adet yolcu yük karışımı gemi, 2 adet yolcu gemisi ve 9 adet feribottan oluşan filo 
ile yapılmakta olup, 1989 Ekim ayı sonu itibariyle, iç hatlarda 1 milyon 45 bin yolcu, 92 bin 
adet oto cinsi araç; dış hatlarda, 155 bin yolcu, 24 bin adet oto cinsi araç taşıması sağlanmıştır. 

Bugün, halen yaş ortalaması 15 olan 62 parça çeşitli tip ve tonajda toplam 1,1 milyon dwt 
kapasiteli bir filoya sahip bulunan D B Deniz Nakliyatı TAŞ yalnızca kamu kesiminin değil, 
ülkemizin en büyük armatörü durumundadır. Bu kuruluşumuz, Uzakdoğu, kontinant ve Ame
rika hatlarında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. D B Deniz Nakliyatı TAŞ Ro/Ro taşımacı
lığı ile karayolu taşımacılığını da desteklemektedir. Mevcut 3 adet Ro/Ro gemisine ilaveten 2 
adedinin daha filoya katılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Denizyolu ulaştırması hakkındaki açıklamalarımı bitirirken, gemi inşa sanayimizden de 
bahsetmek istiyorum. Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Haliç Ca-
mialtı, Pendik, Alaybey ve tstinye Tersanelerinde gemi inşa, tamir ve bakım faaliyetlerini sür
dürmektedir. 

Gemi sanayiinin geliştirilmesi için alınan kararlar doğrultusunda başlatılan Pendik Tersa
nesi ikinci kademe yatırımı ve kuruhavuz inşaatı, 1989 yılında da sürmüş olup, söz konusu 
projenin tamamlanması ile, halen 60 bin dwt olan yıllık gemi inşa kapasitesi, 240 bin dwt'a 
ulaşacak ve bu tersanede 170 bin dwt'a kadar büyüklükteki gemiler inşa edilebilecektir. 

Polonya ile yapılan anlaşma sonucu, bu ülke için yapılmakta olan 26 300 dwt büyüklü
ğünde 3 geminin inşaasına Pendik Tersanesinde devam edilmekte olup, 2 adedi denize indiril
miş bulunmakta, D B Deniz Nakliyatı T.A.Ş. için inşa edilen 2 adet 75 000 dwt'luk gemilerin 
inşaları ise sürdürülmektedir. 

Hükümetimiz döneminde, gemi inşa sanayiinde alınan tedbirler ve teşvikler sonucunda, 
30 000 dwt'a kadar gemi yapabilen özel ve kamu sektör tersanelerinin de yurt dışına gemi inşa 
etmeleri sağlanmış bulunmaktadır. Bu faaliyetler meyanında, Sovyetler Birliğine ihraç edilmek 
üzere inşa edilmekte olan 24 adet 4 000 dwt'luk kereste taşıma gemilerinden ilk 2 adedi, geçen 
ayın başında denize indirilmiş ve ikinci grup 2 adedinin de omurgaları kızağa konmuştur. 

öte yandan, Türkiye Gemi Sanayii Genel Müdürlüğünce Federal Almanya'ya 10 adet 5 
200 dwt'Iuk, takriben 100 milyon dolar tutarında, gemi inşası için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hava ulaştırma sektörünün, Türk ekonomisine ve özel
likle turizmine sağladığı büyük katkılar nedeniyle, bu sektörün geliştirilmesi için gereken her 
türlü destek, Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Nitekim, son yıllarda, 
hava ulaştırma sektöründe büyük atılımlar olmuştur. Bir yandan, hava araç sayısı ve koltuk 
kapasiteleri artmış, diğer yandan, havalimanı ve meydanlarımız, gerek uçuş güvenliği açısın
dan, gerekse işletme hizmetleri yönünden, uluslararası seviyeye ulaştırılmıştır. 

Sivil havacılık faaliyetlerinin bir gereği olarak, Türkiye, üyesi bulunduğu uluslararası ku
ruluşlar ve yabancı ülkeler ile sürekli bir ilişki ve işbirliği içindedir. 

Gelişen sivil havacılığımızın bir sonucu olarak, 1983'te, bu sahada, sadece iki şirket tara
fından, 32 hava aracı ve 4472 koltuk kapasitesi ile hizmet verilirken, 1989 yılı Kasım başı itiba
riyle 39 şirket, 141 hava aracı ve 8 306 koltuk kapasitesine ulaşılmıştır. 

Halen, 19'u DHMÎ Genel Müdürlüğünün teşkilatlandığı ve 15'i askerî havaalanı olmak 
üzere toplam 34 havaalanı sivil hava trafiğine açık bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak, diğer 
bazı havaalanlarının da sivil hava ulaşımına açılması çalışmaları devam etmektedir. 
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Helikopter ile hava taşımacılığının, büyük önemi nedeniyle, son iki yıl içinde, kamu ve 
özel sektör tarafından heliport yapımları da yoğunlaşmıştır. 

Hava ulaşımına olan talebin son yıllarda büyük oranda arttığı görülmektedir. 1986 yılın
da 3,2 milyon olan iç hat yolcu trafiği, 1987 yılında 4 milyona, 1988 yılında ise 4,3 milyona 
çıkmıştır. 1989 yılı Ekim sonu iç hat yolcu trafiği ise 4 milyon yolcu olarak gerçekleşmiştir. 
1986 yılında 3,6 milyon olan dış hat yolcu trafiği, 1987 yılında yüzde 36 artarak 4,9 milyona, 
1988 yılında yüzde 33 artış ile 6,5 milyona çıkmıştır. 1989 yılı Ekim sonu dış hat yolcu trafiği 
ise, 6,4 milyon yolcu olarak gerçekleşmiştir. 

Halen, Türkiye ile 59 ülke arasında ikili hava ulaştırması anlaşması mevcut olup, bu sayı
nın artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Son olarak, Portekiz ile ikili hava ulaştırma 
anlaşması yapılmıştır. Hükümetimizin dışa açılma politikasına paralel olarak, dış hat seferleri 
yapılan ülke ve şehir sayısı sürekli artırılmaktadır. Türk Hava Yolları halen 38 ülkede, 53 nok
taya sefer yapmaktadır. 1989 yılı içinde Bangkok, Tokyo ve Moskova'ya seferler başlatılmıştır. 

Sivil havacılık hizmetlerinde daha iyi uçuş şartlarının sağlanmasını teminen, bütün hava 
sahamızın radar ile kaplanması planlanmış olup, 1988 yılında ihalesi yapılan radar projesinde 
ilk aşama olan Adnan Menderes Havalimanı yaklaşma kontrol ve saha kontrol radarları hiz
mete verilmiştir. Projenin diğer bölümleri ise 1992 yılına kadar peyderpey hizmete sokulacaktır. 

Havaalanları yapımı ile görevli bulunan bakanlığımızca 1988 yılında 28,5 milyar TL. yatı
rım gerçekleştirilmiştir. 1989 yılı sonuna kadar 24,8 milyar TL'lık bir gerçekleşme beklenmek
tedir. 1990 yılı için ise 42,6 milyar TL.'lık yatırım yapılması programlanmıştır. Ayrıca, bu ke
simde bakanlığımızın ilgili kuruluşlarınca programlanan 1990 yılı yatırım tutarı da yaklaşık 
324,1 milyar TL.'dir. 

Başta, uluslararası seferlere açık bulunan Atatürk, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, 
Dalaman ve Adana olmak üzere, tüm havalimanı ve meydanlarda, gerek hava araçlarına, ge
rekse yolculara daha iyi hizmet sunabilmek için çalışmalar aralıksız sürdürülmüş ve önemli 
iyileştirmeler yapılmıştır. 

Meteorolojik şartlar nedeniyle, uçak iptal ve rötarlarının asgarî seviyeye indirilmesi için, 
ilk aşamada, otomatikleştirilmiş hava gözlem sistemi temin edilmiş olup, bu yılın temmuz ayında 
Atatürk ve Esenboğa Havalimanlarında hizmete verilmiştir. Dünyanın sayılı havalimanlarında 
bulunan bu sistem, meteorolojik ölçümleri otomatik olarak yapmakta ve 24 saat boyunca her 
an hava durumunu vermektedir. 

tç hat hava ulaşımının yaygınlaştırılması ve potansiyelinin artırılmasını teminen, Türk Hava 
Taşımacılığı A. Ş. DHMÎ ve Türk Hava Kurumu önderliğinde kurulmuş olup, Mayıs 1989'dan 
bu yana başarılı bir işletmecilik göstermiştir. 

1989 yılında 2 adet uzun menzilli A-310-300 uçaklarının da filoya katılmasıyla THY uçak 
sayısı 34'e, koltuk kapasitesini de 5 400'e yükseltmiştir. 

Ayrıca, 1990 ve 1991 yıllarında birer adet daha A-310-300 uçağının alımı programa bağ
lanmıştır. Buna ilave olarak, 1990-1994 yılları içinde 6 adet orta kapasiteli ve 3 adet geniş göv
de, uzun menzilli uçağın satın alınması da planlanmış bulunmaktadır. Böylece, millî hava yo
lumuz, mevcut dış hatlarda daha sık sefer yapmak ve yeni dış hatlar açma imkânına ulaşmış 
olacaktır. 
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Bakanlığımızca, sivil havacılığın ihtiyacı olan nitelikli personelin eğitimine büyük ağırlık 
verilmekte olup, bu konudaki çalışmalar desteklenmektedir. 1986 yılında faaliyete geçerek, sek
tördeki ihtiyacın giderilmesinde büyük pay sahibi olan Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık 
Meslek Yüksekokulu, pilotluk ve teknisyenlik de dahil olmak üzere, toplam 9 dalda personel 
yetiştirmektedir. Bugüne kadar 97 öğrenci mezun edilmiştir. 

Dünyada mevcut yer hizmetleri şirketleri, dünya sivil havacılığındaki sürekli gelişmeleri 
gözönünde bulundurarak, gerek teçhizat, gerekse personel yönünden modern ve verimli işlet
meler haline gelmeye sürekli zorlanmaktadır. Ülkemizde millî handling kuruluşu olarak hiz
met veren HAVAS da bu gelişmelere ayak uydurarak, teknik araç, gereç ve teçhizatını tamam
lamakta ve yenilemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi ekonomik ve sosyal hayatımızda, millî güven
lik ve savunmamız ile, her türlü uluslararası ilişkilerimizde büyük önem arz etmekte olan ha
berleşme kesiminden bahsetmek istiyorum. 

Elektronik sanayiinde digital teknolojinin telekominikasyona uygulanması sonucunda, dün
ya haberleşme sistemlerinde önemli yenilikler olmaktadır. Bu yeniliklerin yurt içi ve yurt dışı 
haberleşme ilişkilerimiz bakımından ülkemizde de kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu 
ihtiyaçlara cevap verecek modern bir şebekenin ülkemizde de oluşturulmasına başlanılmış olup, 
bu konuda, dünyada sayılı belli başlı ülkeler arasında yerimizi almış bulunmaktayız. 

Digital teknolojinin kullanılması, koaksiyal ve fiberoptik kablonun şebekeye dahil edil
mesi, digital radyolink sistemlerinin hizmete verilmesi, 1986 yılında, Avrupa sistemine dahil 
uydu haberleşme yer istasyonu ile 1988 yılında INTELSAT uydusu üzerinden çalışan üçüncü 
uydu yer istasyonunun hizmete verilmesi, seyyar uydu yer istasyonları ile, TV yayınlarını sağla
yan yer terminallerinin kurulması, ülkemizde, haberleşme yönünden Önemli bir gelişme sağla
mıştır. 

Ayrıca, ilk Türk haberleşme uydusu (TÜRKSAT) projesinin ihalesine çıkılmış olup, tek
liflerin değerlendirilmesine de başlanılmıştır. 

Diğer taraftan, 1984 yılında başlatılan (BAYKOK) Batı Anadolu Yeraltı Koaksiyal Kablo 
sistemi hizmete verilmiş ve bu projenin İstanbul'dan Edirne'ye kadar olan kısmının koaksiyal 
kablolarla devam ettirilmesini sağlayan TRAYKOK ile Edirne'den Yunanistan'a kadar fiberoptik 
kablolarla devam ettiren TRAYFOK projesi ise tamamlanma aşamasına getirilmiştir. TRAY-
FOK kablo şebekemizin Yunanistan'ın telekomünikasyon şebekesine irtibatlandırılması ile ül
kemiz, mevcut denizaltı kablosu, radyolink sistemleri ve uydu irtibatlarına ilaveten, yeni bir 
hatla Avrupa'ya irtibatlandırılmış olacaktır. 

Ülkemiz, Avrupa ve Kuzey Amerika arasında kurulan transatlantik denizaltı kablo siste
mine iştirak etmiş ve bu sisteme dahil TAT-8 kablo sistemi hizmete verilmiştir. 1991 yılında hiz
mete verilecek TAT-9 ve MAT-2 fiber-optik denizaltı kablo çalışmaları ile ülkemizi, İsrail, Yu
nanistan ve İtalya'ya denizaltından fiber-optik kablo ile irtibatlayacak EMOS projesinin 1990 
yılında hizmete verilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

1990 yılı için, bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşları ile bu sektörde 1 milyar TL.'sı Telsiz 
Genel Müdürlüğü, 1 trilyon 761 milyar TL.'sı PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere, toplam 1 
trilyon 762 milyar TL.'sı tutarında bir yatırım planlanmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin de malumları olduğu üzere, özellikle son 
yıllarda haberleşme kesiminde meydana gelen hızlı gelişmeler, önceki yıllarla mukayese edildi
ğinde çok çarpıcı olarak ortaya çıkmaktadır. Ben, bu tür mukayeselerden çok, ulaşacağımız 
kapasite ve 1990 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmet konularına ağırlık vereceğim. 

1990 yılında haberleşme kesiminde meydana gelecek gelişmeleri şu şekilde özetleyebiliriz : 
1983 yılı sonuna kadar 1 milyon 904 bin hatlık telefon santralı hizmete verilebilmişken, 

1989 yılı sonunda 6 milyon 550 bin hata ulaşılmıştır. 1990 yılında ise bu kapasiteye, 400 bini 
digital olmak üzere, 570 bin hatlık bir ilave yapılması planlanmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, klasik yapısının dışına 
çıkan haberleşme hizmet ve şebekelerinde servise verilen özel telekomünikasyon hizmetlerin
den; araç telefonu, bugün ülkemizin Batı, Güney ve Orta Anadolu'nun birçok şehrinde ve bu 
şehirleri birbirine bağlayan karayolları ile sahillerimizde yeterli kapasitede hizmete sunulmuştur. 

1990 yılında, araç telefon sistemine 7 500 hatlık ilave ile, abone sayısının 20 000 adede; 
çağrı sisteminde ise, 5 000 adet cihazın temini ile abone sayısının 12 500 adede ulaştırılması 
öngörülmüştür. 

1988 yılı sonunda il ve ilçelerimizin tamamı otomatik telefon santralına kavuşturulmuş 
olup, 1990 yılında 350 adet köy ve kasabaya otomatik telefon santralının tesisi ile 390 kırsal 
yerleşim yerinin şehirler ve milletlerarası otomatik telefon hizmetine açılması ve 2 100 adet mez
ranın telefona irtibatlandırılması, 2 000 adet kırsal yerleşim yerinin otomatik telefon şebekesi
ne bağlanması planlanmıştır. 

Böylece, 1990 yılı sonunda, telefonlu kırsal yerleşim yeri sayısı 39 772'ye, otomatik tele
fon şebekesine irtibatlı kırsal yerleşim yeri sayısı da 38 064'e ulaşacaktır. Şu anda 23 il, 528 
ilçemizde, beklemesiz telefon verilmektedir. Zannediyorum, 1990 yılı sonu itibariyle, 71 ilimiz
de beklemesiz telefon verilebilecektir. 

Haberleşme hizmetlerinde ayrı bir yeri olan ankesörlü telefonların ülke sathında yaygın
laştırılmasına büyük bir önem verilmiş olup, halen 41 500 adede ulaşmış olan ankesörlü tele
fonların 1990 yılında, 7 500 adet arttırılması öngörülmüştür. 

1989 yılı sonunda, analog ve digital olmak üzere, toplam 5 200 adete ulaşan radyolink 
alıcı-verici sayısına, 1990 yılında 460 adet ilave yapılması ve 20 adet de radyolink alıcı-verici 
istasyonunun hizmete verilmesi, ayrıca, 25 adet merkezin de radyolink sistemine irtibatlandı
rılması planlanmıştır. 

1990 yılında, Akdeniz, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri arasındaki mevcut haberleşme 
imkânını artırmak üzere, Türkiye'yi de içine alan, Doğu Akdeniz fiberoptik kablo sistemi 
EMOS-1 hizmete verilecektir. 

Data sistemlerinde ise, 1989 yılından itibaren peyderpey hizmete giren paket anahtarlama
lı data sistemine, 1 100 abone ilavesi ile abone sayısının 1 500 adede; devre anahtarlamalı data 
abonesine 40 ilave ile 180 adede; dial-up modem abonesinde de 700 ilave ile 2 500 adede çıkıl
ması; ayrıca, paket anahtarlamalı data şebekemize 8 ülkenin ilavesiyle, data haberleşmesine 
açık ülke sayısının 48 adede yükseltilmesi ile 3 000 hatlık teleks santralının hizmete verilmesi 
ve teleks haberleşmesine açık ülke sayısının 46'ya çıkartılması planlanmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misiniz? 
Sayın milletvekilleri, süremiz dolmak üzeredir; oysa, müzakere ettiğimiz bütçe, kısa bir 

süre sonra tamamlanabilecektir. Bu bakımdan, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri ta
mamlanıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI CENGİZ TUNCER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Ayrıca, 800 adet PTT işyerinin hizmete verilmesi ve alo-post servisinin yaygınlaştırılma

sıyla Ankara, İstanbul posta işleme merkezlerinin mekanizasyon teçhizatının temini ve bu mer
kezlerin hizmete verilmesi, 

On-line hizmetine açık işyeri sayısının 46'ya yükseltilmesi, 
Acele Koli Servisini de il sayısının 23'e ülke sayısının ise 6'ya çıkarılması, 
1990 yılı program hedefleri içerisindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yıl içinde 3517 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Ge
nel Müdürlüğüne devredilmiş olan, radyo ve televizyon verici istasyonlarının, program linkle
rinin planlanması, projelendirilmesi, kurulması, yenilenmesi, işletilmesi ile ilgili konularda bilgi 
vermek istiyorum. 

Radyo ve televizyon hizmetlerinin, çağımızın gerektirdiği yayın kalitesinde ve yurdumu
zun her tarafında yaygın şekilde vatandaşlarımıza sunulması, mevcut radyo ve televizyon prog
ram iletim şebekesinin ıslah edilmesi ve yurdumuzun her tarafında, yüzde 99 oranında radyo 
programlarının dinlenebilmesi ve televizyon programlarının izlenebilmesi için yeni ana verici 
ve aktarıcılarla tevsi edilmesi planlanmış ve ayrıca televizyon-4 programının ise 1990 yılı mart 
ayında hizmete verilmesi öngörülmüştür. 

1990 yılında, bu konuda yapacağımız hizmet ve yatırımları ise.şu şekilde özetlemek müm
kündür : 

Eskimiş olan uzun dalga 120 kilovattık Ankara Verici İstasyonu, tstanbul-Ümraniye orta-
dalga verici istasyonunun yenilenmesi ile mevcut teievizyon-2 şebekesinin ülkemizde net bir şe
kilde izlenmesini teminen, bu yıl içinde 8 adet televizyon verici istasyonunun kurulması, 

Televizyon-1 ve Televizyon-2 yayınlarının yaygınlaştırılmasını teminen, 1989 yılında ihale
ye çıkartılan 1 450 adet aktarıcı ve verici istasyonlarının kurulması, 

1989 yılı içinde hizmete giren Televizyon-3 şebekesinin, 1990 yılında ülke çapında yaygın
laştırılmasını teminen, 45 adet ana istasyon ile 2 500 adet yardımcı istasyonun tesisi ve hizmete 
verilmesi planlanmıştır. 

Ankara'da, 1991 yılında hizmete verilecek kısa dalga radyo istasyonu ile ilgili olarak bina, 
enerji nakil hattı ve altyapı tesisleri, anten direkleri ve verici teçhizatı çalışmaları ile, turistik 
bölgelerde yapılacak yayınlarla ilgili yabancı dilde söz ve müzik yayınlarının gerçekleştirilmesi 
için, tzmir-Antalya sahil şeridi arasında 1 kilovattık 10 adet FM radyo verici istasyonunun 1991 
yılı sonuna kadar tamamlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

Ayrıca, uydu ile televizyon ve FM radyo yayınlarını sağlamak üzere, 300 adet uydu yer 
terminallerinin kurulması, 

Radyo-1 programının FM-3 şebekesi ile yayınlanmasını sağlamak üzere, 1990 yılında 33 
adet 5 kilovattık, 43 adet 1 kilovattık ve 18 adet 100 kilovattık FM verici teçhizatının kurulması, 
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E-5 karayolu üzerinde, sürücülere yol durumunu bildirmek ve müzik yayını yapmak ama
cıyla 20 adet verici istasyonunun kurulması, 

1990 yılında hizmete verilecek olan televizyon-4 şebekesi ile'ilgili olarak 16 ana istasyon 
ile yardımcı istasyonun tesisi ve hizmete verilmesi, 

Büyük şehirlerde televizyon-1, televizyon-2, televizyon-3 yayınlarının kapsama alanlarının 
1990 yılı sonuna kadar tamamen iyileştirilmesi için 40 istasyonun hizmete verilmesi, 

Radyo-2 programını FM bandından yayınlayacak FM-4 şebekesinin kurulması ve FM-1, 
FM-2, FM-3 radyo şebekelerinin yaygınlaştırılması için 100 adet yeni radyo istasyonunun hiz
mete verilmesi, 

1990 yılı yatırım programı hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aşağı yukarı bu yatırım 
tutarı 280 milyar civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, haberleşmenin diğer bir türü olan telsiz haberleşmesi, bütün 
dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de günlük hayata girmiştir. Bakanlığımız bağlı kuru
luşu olan Telsiz Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda; ülkemizde, her çeşit 
telsiz alıçı-verici, uydu, radyo, televizyon verici istasyonları da dahil olmak üzere, sistemlerini 
kurma ve işletme ruhsatları verilmesi, frekans planlaması, tahsis, tescil işlemlerinin millî ve 
milletlerarası kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, çağdaş uygulama esasları getirilmiş bulunmak
tadır. Diğer yönden, her çeşit telsiz alıcı-verici cihazlarının imalat ve ithalatına ilişkin telsiz 
standartları da, dünyadaki telsiz elektronik teknolojisi gelişmeleri dikkate alınarak tayin ve 
tespit edilmiş, yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Böylece hem yerli telsiz imalatı endüstri
sine yön verilmiş, hem de ithalatta yurt düzeyinde geniş ekonomik faaliyet sahası yaratılmıştır. 

Bugüne kadar yayınlanan 15 adet yönetmelikle, kamu kurum ve kuruluşları dışında ger
çek ve tüzelkişiliklerin de kanun ve yönetmeliklerde yer alan esaslar içinde telsiz sistemi kurma 
ve işletmelerine izin verilmiş, böylece günlük hayatta ve ekonomik alanda, çeşitli iş çevrelerin
de, haberleşme imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

1989 yılı sonuna kadar; 2 167 adet, tüzelkişiler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları 
ve ticarî acentelere; 2 370 adet çeşitli tonajda gemiye, 1 098 adet yat ve yat işletmesine, çeşitli 
tipte 263 adet uçak ve helikoptere telsiz sistemi kurma izni, 80 bin kişiye halk bandı kullanma 
sertifikası, ayrıca, yapılan sınavlar sonucunda 398 kişiye dünyaca geçerli amatör telsizcilik eh
liyetnamesi verilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğümüzün 1990 Malî yılı bütçe ödenek teklifi 6 milyar 724 milyon 
TL/dır. Bunun, 5 milyar 212 milyon TL.'sı cari giderler, 1 milyar TL.'sı yatırım giderleri ve" 
512 milyon TL.'sı da transferler içindir. 

1990 Yılında yapılacak yatırımlar ile yıl içinde Millî Monitoring Projesi ihalesi ve ilgili proje 
çalışmaları ve teknik şartnamelerin hazırlanması, frekans analiz data base yapım programı te
mini ve telsiz bölge müdürlüklerinde deniz bandının dinlenebilmesi için gerekli deniz VHF tel
siz sistemlerinin kurulması sağlanmış olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, önce, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takdim ko
nuşmamı tamamlamış bulunuyorum. Şimdi de kısa olarak, benden önceki konuşmacı arka
daşlarımızın değindiği birkaç noktaya değinerek konuşmamı tamamlamış olacağım. 

Grupları adına konuşan değerli milletvekili arkadaşlarımızın değindiği noktalardan bir 
tanesi, Devlet Demiryollarındaki temizlik olayıdır. Bu konuda Demiryolları gerekli girişimi 
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yapmış ve iki tane şirketle anlaşmak suretiyle, Devlet Demiryollarının temizliğini ihale etmiş
tir. Dolayısıyla, tahmin ediyorum bundan sonra Devlet Demiryollarında, çok daha temiz hiz
metler görmeniz mümkün olacaktır. 

Diğer konuşmacı arkadaşımızın bahsettiği, Almanya'da çalışan işçilerimizin gidiş-
gelişlerindeki problemleri, zannediyorum Türk Hava Yolları ile ilgili bir soru olmayacak. Bu, 
özel bir uçak şirketiyle ilgilidir. Bu sene bu konuda da tedbirler alınmış, hatta bu uçak şirketi
nin uçuşları, bizim kendisine belirttiğimiz esaslara uymadığı için 6 Kasım'da yasaklanmıştır. 
Tahmin ediyorum önümüzdeki sezonda bu tip hadiselerle karşılaşmayız. 

Uçak gecikmeleri konusunda ise, 1988 yılına nazaran 1989'da olumlu neticeler alınmıştır. 
tç hatlarda 1988'de yüzde 81 olan gecikmeme oranı yüzde 88'e, dış hatlarda yüzde 52 olan 
gecikmeme oranı yüzde 62'ye çıkmıştır. Yani, ortalama yüzde 74,8'dir, ki bu ortalama, Avrupa 
ortalamasının üzerindedir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Türk Hava Yolları iyi yoldadır. 

istanbul'da Atatürk Havalimanında "yap-işlet-devret" modeline uygun olarak yapılacak 
olan terminal binası ve ticaret merkezi işini bir grup Türk müteşebbis ile bir grup Amerikalı 
müteşebbis yürütmektedir. Bugünkü rakamlarla aşağı yukarı 149 milyon dolarlık bir yatırım
dır ve bu yatırım bittiğinde, Devlet Hava Meydanları hiçbir para ödemeden, bu yatırımın yüz
de 30'una iştirak etmiş sayılacaktır; yani, yüzde 30'la ortağı olmuş olacak ve 12 yıllık işletme 
süresi sonunda da bu tesis Devlet Hava Meydanları işletmesine bedelsiz olarak devredilecektir. 
Bu 12 yıllık işletme döneminde de belli bir miktar -ki, o miktar şu anda belirlenmemiştir, bu 
husustaki çalışmalar devam etmektedir- kârdan Devlet Hava Meydanları İşletmesine pay vere
ceklerdir. Dolayısıyla, bizim kendi kaynağımıza müraacat etmeden, büyük çapta bir ihtiyacı 
giderecek bir formüldür. Ayrıca, bu uygulama bizim hükümet politikamıza uygun bir formül
dür ve buna benzer uygulamalara hız verdik. Zannediyorum önümüzdeki yakın bir dönem içe
risinde, bunun birkaç yerde değişik örneğini daha vereceğiz. Bundan iki ay önce, buna örnek 
olarak, Güllük Hava Limanını bu yolla verdik; bu da 60 milyon dolarlık bir yatırımdır. Politi
kamıza uygundur; bir siyasî tercih meselesidir; bir sistemdir. Bize göre, olumlu bir sistemdir 
ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. 

Ayrıca, bu konuda önderlik yapan, özellikle hava meydanlarında, Devlet Hava Meydan
ları tşletmesidir. Bakanlığımıza bağlı bir kuruluştur ve bu kuruluşumuzun, bu sene enteresan 
bir uygulaması olmuştur; değerli milletvekili arkadaşlarıma da bunu ifade etmek istiyorum; 
çünkü, Türkiye'de ilk defa bir uygulama yapılmıştır. Devlet Hava Meydanları işletmesi, kendi 
temettüünden, kazandığı paradan her yıl Hazineye bir pay vermektedir; bu yıl da vermiştir, 
17 milyar Türk Lirası vermiştir, artı, döviz olarak 3 milyon dolar temettü payını Hazineye öde
miştir. özellikle döviz olarak ödeme ilk defa vuku bulmaktadır. Devlet Hava Meydanları işlet
mesi bu sene bu uygulamayı da başlatmıştır. 

PTT tesis ücretlerinin peşin ödenmesi ve altı yedi ay sonra bağlanması konusu ise şöyle
dir : Bildiğiniz gibi, son üç dört aydan beri PTT tesis ücretlerini 12 ay vadeli, taksitle alıyoruz; 
peşin ödeme diye bir şey söz konusu değil. Bu vesileyle bir hususu daha belirtmek istiyo
rum : özellikle, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, PTT'nin jeton konusunda sıkıntısı vardır ve bir
çok jeton bayii, zannediyorum, zam gelecek diye, jetonlarını elde tutmaktadır. Buradan rahat
lıkla söylüyoruz, telefon ücretlerine kısa vadede hiçbir zam gelmeyecektir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Yine bir arkadaşımızın, Türk Hava Yollarının dış hatlardaki doluluk oranı ve kâr durumu 
hakkında bir sorusu vardı. Tokyo hattı hariç, dış hatların hepsinde Türk Hava Yolları kâr et
mektedir. Tokyo hattında da son 15 günden beri yüzde yüz doluluğa ulaşılmıştır. Uzun bir hat
tır, hattı oturtması zordur; ama, Türk Hava Yolları muvaffak olmuştur, hattı oturtmuştur. Zan
nediyorum 1990'da da Türk Hava Yolları bu hattan da para kazanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla Ulaştırma Bakanlığı camiası, ulaştır
ma ve haberleşme alanında büyük milletimize, çağın gerektirdiği bütün hizmetleri verebilme 
arzu ve gayreti içindedir. 

Sizlerden aldığımız ve alacağımız destek ve güçle, bugüne kadar sunduğumuz hizmetleri 
çok daha ileri seviyelere çıkartacağız. 

Bu duygular içerisinde sözlerime son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize te
şekkür eder, şahsım ve camiam adına saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo*' sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar ve Hükümetin bütçe üzerindeki konuşmaları bitmiştir. 
Şahsı adına, bütçenin lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Işılay Saygın; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
IŞILAY SAYGIN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığıyla, 

bağlı ve ilgili kuruluşlarının 1990 malî yılı bütçesi münasebetiyle kişisel görüşlerimi sunmak 
üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde, ulaştırma sektörünün, uzun 
mesafe ve toplu taşımadaki üstünlükleriyle, enerji kullanımında tasarruf sağlaması nedeniyle, 
vazgeçilmez bir sistemi olan demiryolu taşımacılığına büyük önem verilmiş; sistemin geliştiril
mesi için gerekli önlemler detaylı olarak tespit edilmiştir; ulaşılacak hedefler belirlenmiştir. 

Ulaştırma sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması, verimliliğinin artırılması, mevcut ka
pasitelerin en rasyonel biçimde kullanılması, hizmet seviyesinin yükseltilerek devamı, altyapı
nın güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine getirmesi esasından hareketle, de-
miryollarımızda mevcut hatların yenilenmesiyle, standartlarının yükseltilmesi; ikinci, üçüncü 
hatlar ile, elektrifikasyon, sinyalizasyon, telekomünikasyon tesislerinin artırılması; çeken-çekilen 
araç sayısının yeterli düzeye getirilmesi öngörülmüştür. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce, banliyö ve ana hatlarda, 1983 yılında 125,2 mil
yon yolcu taşınmasına ve 5,7 milyar yolcu/km. yapılmasına karşılık, 1989 yılı sonunda 153 
milyon, yolcu taşınmış olacağı ve 6,9 milyar yolcu/km. rakamına ulaşılacağı anlaşılmaktadır. 

Yük taşımacılığında ise, yurt içi ve uluslararası olmak üzere, 1983 yılında 13,2 milyon ton 
taşınmış ve 6,1 milyar ton/km. yapılmış iken, 1989 sonunda 13,8 milyon ton yük taşıması ve 
7,2 milyar ton/km. yapılması beklenmektedir. 

1989 yılında Fatih Ekspresi sefere konulmuş, içerisinde telefon, telefax, data, modem gibi 
cihazlar bulunan özel salon vagonu hizmete verilmiş; turizme yönelik buharlı tren seferleri baş
latılmıştır. öğrencilere ve emeklilere kolaylıklar getirilmiş, aile tenzilatı adı altında, demiryo
luyla seyahat eden vatandaşlarımıza yüzde 30 oranında avantaj tanınmıştır. Ayrıca, öğretmen 
ve öğretmen emeklilerine özel olarak yüzde 50 indirim sağlanmıştır. Seferlerde tehirler 
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yüzde 16 azaltılmış; trenlerde sıcak, soğuk yiyecek, içecek servisi yolcunun hizmetine girmiştir. 
Temizlik ve emniyet azamî derecede gözetilmiş, gar ve istasyon binalarının yeni düzenlemelerle 
modern ve bakımlı hale getirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmış, sayılan tedbirler sayesinde 
doluluk oranında yüzde 12'Iik bir artış sağlanmıştır. 

Liman hizmetlerinde ise, 1983 yılında 19,1 milyon ton yükleme-boşaltma yapılmış iken, 
1989 yılı sonunda bu rakamın 25 milyon tona yükseleceği görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın ilgili kuruluşlarından olan Türkiye Denizcilik işletmeleri 
Genel Müdürlüğü, çalışmalarının daha verimli ve etkin olması için gerekli iyileştirme tedbirle
rini almış, iç ve dış hat taşıma faaliyetlerini 2 adet yolcu ve yük karışımı gemi, 2 adet yolcu 
gemisi ve 9 adet feribottan oluşan flio ile yürüterek, 1989 Eylül sonu itibariyle iç hatlarda 990 
bin yolcu, 84 500 araç; dış hatlarda ise 140 bin yolcu, 20 bin araç taşıması gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluş halen, 351 fener, 3 radyo-far istasyonu, 15 sis düdüğü, 2 racon, 47 ışıklı-ışıksız 
şamandra, 7 cankurtarma istasyonu ile, ülkemizin bütün kıyılarında hizmet vermektedir. 

Deniz fenerlerinin giderlerini asgariye indirmek ve görüş mesafelerini artırmak amacıyla 
14 tesise elektrik alınmış, 16 fenerin güneş enerjisinden yararlandırılarak çalıştırılması tamam
lanmış, 24 fenerde ise, asetilen gazı yerine propan gazı kullanılması denenmiş olup, uygulama 
yaygınlaştırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iç ve dış sularda her türlü yük taşımacılığı yapmakta olan Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü ise, Amerika hattı, Kontinant hattı, Akdeniz hattı, 
Karadeniz hattı, Hindistan, Bangladeş hattı, Uzakdoğu hattı çerçevesinde tarifeli seferlerle mun
tazam taşımacılık yaparak, hem sanayimizin ihtiyacı olan ham ve mamul maddelerin yurda 
ithaline yardımcı olmakta, hem de uygun navlunlar ile, ihracatçılarımızın dış pazarlardaki im
kânlarını artırmaktadır. 

Türkiye Gemi Sanayii Genel Müdürlüğü, tersanelerinde 1989 yılında 18 deniz aracının in
şasını tamamlamış; motor fabrikasında dizel motor üretimine başlamış; Eylül 1989 sonuna ka
dar 79 motorun imal, montaj ve testleri yapılmış; 64 deniz aracı onarılmış; 23 deniz aracı ha
vuzlanmış, 129 deniz aracı, hem havuzlanmış, hem onarılmıştır, tstinye Tersanesinde onarılan 
3 Sovyet gemisi 1,3 milyon dolarlık döviz bırakmıştır. 

1989 Kasım ayı itibariyle, 7 adet 750 kişilik motorlu Boğaz hattı yolcu gemisi, 1 yakıt tan
keri, 1 koster, 8 palamar motor, 4 adet 240 kişilik Haliç ve Boğaz hattı botu ve 3 adet 62 otoluk 
araba vapurunun inşası tamamlanarak teslim edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî kuruluşumuz Türk Hava Yollan Filosu, 9 adet 
DC-9, 11 adet Boeing 727 ve 12 adet Airbus A-310 yolcu uçağı ve 2 adet Boeing 707 kargo 
uçağı olmak üzere, 34 uçak ve 5 400 koltuktan oluşmaktadır. 

Türk Hava Yolları, 1990 yılında 10,5 milyar koltuk/kilometre arz etmeyi, 6,7 milyar üc
retli yolcu/kilometre gerçekleştirmeyi ve 4,5 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedeflemiş bu
lunmaktadır. 

1989 yılında Türk Hava Yollan, Hazine kaynaklarına başvurmadan, Ekim sonu itibariy
le, 117 milyon dolar dış borç ödemesi, 50 milyon dolarlık da yedek parça alımı yapmış olup, 
yıl sonu tahmini 200 milyon dolar civarındadır. 

tç hat seferlerinde gecikme durumunda yüzde 5, dış hatlarda yüzde 9 oranında iyileşme 
sağlanmıştır. Bu rakam Avrupa ortalamasının üzerindedir. 
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Havalimanlarımızda, yerli ve yabancı hava taşıyıcılarına, temsil, yolcu, trafik, ramp, kar
go, uçuş operasyon, uçak hat bakımı, otobüs ve otopark hizmetleri veren Havaalanları Yer Hiz
metleri Genel Müdürlüğü 1989 yılında 20 542 uçağa hizmet vererek, 44,4 milyar lira hâsılat 
elde etmiş olup, 1990 yılında yaklaşık 29 bin uçağa hizmet vererek, 128,7 milyar lira satış hâsı
latı elde etmeyi planlamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde de, kısaca haberleşme hizmetlerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Hizmeti, vatandaşlarımızın ayağına götürmeyi ilke kabul eden ANAP Hükümeti, 1983 
sonuna kadar 13 845 olan PTT işyeri sayısını 39 368'e yükseltmiş; ayrıca, bilgisayar kullanımı
nın yaygınlaşması sonucu, klasik haberleşme hizmetleri olan posta, telgraf, telefonun yanı sı
ra, modern işletmecilikte ihtiyaç duyulan telematik ve informatik hizmetleri ön plana çıkar
mış; gelişmiş ülkelerdeki bu sistemlerin ülkemizde de kullanılmasını sağlamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, aynı camiada yer alan Telsiz Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve ku
ruluşları dışında, gerçek ve tüzelkişilerin de, kanun ve yönetmeliklerde yer alan esaslar içeri
sinde, telsiz sistemini kurma ve işletmelerine izin vermek suretiyle, günlük hayatta, ekonomik 
alanda, iş çevrelerinde büyük haberleşme kolaylıkları sağlamış bulunmaktadır. 

Hava ve deniz araçlarında seyahat eden vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yakın
dan ilgilendiren seyrüsefer ve telsiz haberleşme sistemleri daha sağlıklı hale getirilmiştir. 

Bu dönemde telsiz haberleşmesinin sanayi, bilim, tıp, tarım, madencilik, ormancılık, hay
vancılık, su ürünleri, sulama, ilaçlama; kara, hava, deniz taşımacılığı, petrol boru hatları işlet
meciliği, sportif faaliyetler, avcılık, enerji üretim ve dağıtım gibi değişik birçok alanlarda etkin 
şekilde kullanılmasına imkân verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, akılcı, modern, tarafsız icraatıyla takdir toplayan Ulaş
tırma Bakanımız Sayın Cengiz Tuncer'in şahsında, camianın tüm mensuplarına, başarılarının 
devamı dileğiyle, tebrik ve teşekkürlerimi sunar; bütçenin, memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Şahsı adına, aleyhinde, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin. 
Buyurun Sayın Zengin. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşların 1990 yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi belirtmek üzere söz almış 
bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 

On dakikalık kısa zaman içerisinde bazı konuları ele alarak, düşüncelerimi ifade etmeye 
çalışacağım. 

Ulaştırma Bakanlığının faaliyet sahası içerisinde, demiryolları, limanlar, devlet hava mey
danları, deniz ulaştırma, balıkçı barınakları, yat limanları, gemi inşa, satın alma, tersane kur
ma ve geliştirme, Türk Hava Yolları, Telsiz, Posta Telgraf ve Telefon Genel Müdürlükleri inşa
atları ve işletmeleri bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığımız işletmelerin hizmet sahaları dikkate alındığında 
görülen şu ki, karada, denizde ve havada ulaşım ile, haberleşme vasıtalarının mükemmel ve 
çağa uygun çalıştırılması ve çalışması halinde, ülke ekonomisine hayat veren kan damarları gi
bidir. Ulaştırma ve haberleşmenin, çağın teknolojisine göre geliştirilmediği ve bulunmadığı 
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yerde hayat ve ekonomi', kör ve topaldır. Çağımız teknoloji çağıdır. Bu teknik ilerlemelerden, 
Ulaştırma Bakanlığı, faydalanarak, kendi hissesine düşen gelişmeyi acaba gösterebilmiş mi
dir? Bugün, teknolojide ileri giden bazı ülkeler, dünya kıtasındaki sorunlarını halletmişler, yıl
dızlara ulaşmakta ve başka gezegenlerle haberleşmektedirler. Onlar, bilgisayar, elektronik ve 
füze çağı yaşarken; bizler elimizdekileri geliştiremeyen, hatta kârlı olan işletmeleri yabancılara 
satarak, peşkeş çekerek, çağa yetişme çabamız gülünç olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığında çalışan memur ve işçilerin yaşam durumla
rına kısaca değinmek istiyorum. 1990 yılı bütçesinde enflasyon yüzde 42,54 olarak belirlen
miş; ama yaşanan enflasyon ise yüzde 80'dir; para hacmindeki artış ise yüzde 85'tir. 1989 yılı 
başında emisyondaki para 5 trilyon lira iken, bugüne kadar basılan para 4 trilyon lira civarın
da olmuş ve emisyondaki para miktarı 9 trilyon liraya ulaşmıştır. Memura, işçiye aylık ödeye
bilmek için Anavatan Partisi iktidarı Hükümeti, para basmayı en kolay yol olarak bulmuştur. 
Dolayısıyla para, pul haline gelmiştir. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Ulaştırmaya gel... 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Ulaştırmanın bünyesinde çalışan memur ve işçiler konu

şulmayacak mı? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Her yerde memur ve işçi çalışıyor. 

HASAN ZENGÎN (Devamla) — Dolayısıyla para, pul haline gelmiştir. Zamlar, arka ar
kaya gelmekte, memur ve işçilerin soluğunu kesmektedir. Gelir dağılımı bozulmuş, memur, iş
çi, köylü, esnaf ve çalışanlar fakirliğe itilmiş, ortadirek ortadan kaldırılmıştır. Fakir, daha fa
kir hale getirilmiştir/Sermaye sahipleri korunduğu için, zengin, daha zenginleştirilmiştir. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASl (Van) — Sayın Başkan, ulaştırmayla ilgili değil konuşması. 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Çok kazanandan çok vergi alınması gerekirken... 
ALI RIFKI ATAŞE VER (Tekirdağ) — Ulaştırmaya gel... 
BAŞKAN.— Lütfen efendim, lütfen... 
HASAN ZENGtN (Devamla) — ...bütçe açığının dar gelirlilerden alınan vergilerle kapa

tılma yoluna gidilmesi ve bir kısmının da keyfî harcamalarda kullanmak üzere bütçe denetimi 
dışı fonlara aktarılması, ekonomiyi iyice çökertmiş olmaktadır. Dış borcumuz 45 milyar dola
rı, iç borcumuz ise 30 trilyon lirayı aşmış bulunmaktadır. Kalkınmak için sanayie gerekli yatı
rım yapılmamaktadır. Anavatan Partisi iktidarları, çalışanları ezmekte, talan ve soygun peşin
de olanları ve yakın yandaşlarını kollamaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu gerçekler ortadayken, bütçede memur maaşlarına, enflas
yonun çok altında olarak, yüzde 24 gibi zam verilmesi, üzücü ve gülünçtür. Memuruna, işçisine... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, bir dakika efendim... 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Evet efendim... 
BAŞKAN — Zatı âliniz Ulaştırma Bakanlığı bütçesi aleyhinde görüşüyorsunuz; fakat, şu 

ana kadarki beyanlarınız bütçenin geneli üzerinde... 
HASAN ZENGlN (Devamla) — Sayın Başkah, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde çalışan 

memur ve işçilerin hayat durumlarından, geçim durumlarından bahsetmek mecburiyetinde
yiz. Bütçede, personel, giderleri, carî giderler diye bir şey sunmayacak mısınız Meclise? Suna
cağınıza göre, müsaade ediniz de... 
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BAŞKAN — Sayın Zengin, günün son konuşmacısı olarak size hiç müdahale etmek niye
tinde değilim. Sürenizi, konuşmanızı bitirinceye kadar -arkadaşlarım izin verirse- kullanmanı
za taraftarım. O bakımdan müsterih olunuz. Yalnız, arkadaşlarım, sadede davet etmem için 
beni müteaddit defalar uyardılar. Benim de aklıma, belki bütçenin tümü üzerinde hazırlandı
nız; ama tümü üzerinde söz alamayınca Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerinizi Genel 
Kurula sunuyorsunuz diye geldi. Bunu da dikkate alırsanız, ben müşkül durumda kalmam. 

Buyurun. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmam şu söylediğim soru... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — O konu ayın 27'sinde görüşülecek uçaklardan, de

miryollarından bahset. 
BAŞKAN — "Dış borçlar" falan diyorsunuz. Bunlar ulaştırmanın mı efendim? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Şimdi size soruyorum : Ulaştırma Bakanlığının yatırım

larını gerçekleştirmek için, insan fonksiyonunu saymayacak mıyız? Memurunu, işçisini, yok 
mu kabul edeceğiz? 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu insanlara "Aç ve susuz çalış" mı diyeceğiz? Hayat 

pahalılığı altında ezilmesine göz mü yumacağız? Bunu belirtmeyip, de neyi belirteceğiz bura
da? (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onları yürüten insan beyni... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Bütün bu gerçekler ortada iken, bütçede memur maaşlarına enflasyonun çok altında, yüzde 
24 gibi bir zam verilmesi üzücü ve gülünçtür. Memuruna, işçisine ve çalışanlara, yaşamında, 
sağlığında, eğitiminde, sosyal güvenceye kavuşmada gerekeni yeterince yerine getirmeyen Ana
vatan Parti İktidarının bir an önce son bulması gerekir. Nitekim, 26 Mart 1989 tarihinde yapı
lan mahallî idareler seçiminde, vatandaş, sesini yükselterek, sandık başında, Anavatan Partisi
ne gereken dersi vermiş, oyları yüzde 21.80'e düşmüştür. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, ulaştırmadan tek cümle olmadı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyelim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Hükümetin, bu uyarıya aldırış etmeden yoluna devam 

etmesi, düşündürücüdür. 1989 yılı, emekçi Türk halkı için zulüm yılı olmuştur. 1990 yılının 
1989 yılından iyi olacağını beklemek hayaldir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) 
Tek çözüm yolu, erken seçime gidilerek, halkın mutluluğu ve ülkenin, çağımıza uygun kalkın-
dırılabilmesi için yeni politikalar oluşturulması ve batan geminin kurtarılmasıdır. 

Bugün ileri gitmiş ülkelerde çalışanlara sendika kurma hakkı verildiği halde, Türkiye'de 
memura sendika kurma hakkı verilmediği gibi, partizanca idare sistemi ile memurlar âdeta 
köle haline getirilmiştir. 1982 Anayasasıyla, çalışanların hak arama özgürlükleri kısıtlanmış, 
Anavatan Partisi İktidarlarının çıkardığı yasalarla, sendika ve işçilerin, ağzı bağlı, suskun top
lum haline getirilmesi reva görülmüştür. El emeği ve alın terini hiçe sayanlardan, çağa uygun 
ilerleme ve yönetim beklenemez. 

Sayın milletvekilleri, insan ve yük taşımada Devlet Demiryolları, karayolları, denizyolları 
ve havayolları iyi işletildiğinde, haberleşme ağının iyi kurulması ve işletilmesi halinde ülke eko
nomisine büyük katkıda bulunacağı inkâr edilemez. Bunların durumunu inceleyecek olursak; 
demiryolları, yıllardır ihmal edilmiş olup, yeni yol yapımına gidilmediği gibi, mevcut de-

— 308 — 



T.B.M.M. B : 52 20.12.1989 0 : 2 

miryolu ve işletmede kullanılan araç ve gereçler de bakımsızlığa terk edilmiştir. Cumhuriyetin 
ilanından sonra büyük fedakârlıklarla yapılan ve millîleştirilen demiryolları için marşlar yazıl
mış, "Demir ağlarla ördük Anayurdu baştan başa" sözü, o gtto gurur ve onurla söylenirken, 
bugün bu tesisler sahipsiz bir vaziyette, bakımsız ve kendi kaderlerine terk edilmiş durumda
dır. Yollar eski, vagonlar eski; insanların rahat seyahat etmesi için gerekli yenilemeler yeterince 
yapılmadığı için temizlikten uzak, her türlü yaşam konforundan yoksun hizmet anlayışı içeri
sinde, çağın gerisinde kalmıştır. Yük taşımacılığında da çağdaş bir işletmecilik sergilenmeme
sinden, ülkenin kaybı büyük olmaktadır. 

Kalkınmak üzere olan ve kalkınan bütün ülkelerde toplu taşımacılığın, özellikle raylı sis
temlerin ön planda tutulduğu görülmektedir. Demiryollarında elektrikli trenlerin sürati 100, 
200, 300 kilometreleri aşmaktadır; vagonlarda her türlü konfor sağlanmıştır. Türkiye'de de
miryolu yapımı, vagon, lokomotif imalatı, kendi imkânlanmızla yapılırken, demiryolu yapım 
ve işletmeciliğinin geliştirilmesinin hiçe sayılması ve ihmal edilmesi yanında, karayolu yapımı
na hız verilmiş ve verilmektedir. Dolayısıyla, vasıta araç ve gereçten mazota kadar, döviz ge
rektiren tüketim harcamaları artmış olup, demiryolu aleyhine bir gelişme sağlanmıştır. Çağı
mızda karayolu taşımacılığının pratikliğini, kolaylığıyla birlikte, ihmal edilmezliği göz önünde 
bulundurulabilir. Buna rağmen, demiryolu taşımacılığının da ihmal edilmemesi gerekir. 

Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrilidir ve kıyı uzunluğu 8 300 kilometreye ulaşmaktadır. 
Denizlerden gerektiği gibi faydalandığımız söylenemez. Rüzgârla işleyen gemilerin bulunduğu 
çağlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'e gölümüz gibi, elimizin içi gibi hâkim oluşu
muzun gerçeği, tarihin sayfaları arasında kalmıştır. Ne zamanki motor çağı başlamış, gemimi
zin kuyruğuna pervane takılmış, biz bunlara "gavur icadı" demiş, kendi haline bırakmışız. 
Matbaanın ülkeye girişi yüz yıl geciktirilmiş. Motor ve teknoloji, yıllarca sonra ülkeye getiril
meye başlanmakla, bu arada denizlerden gerektiği gibi faydalanamamışız. Denizler, karşıdan 
seyredilen sular haline gelmiştir. Bu kaybolan yıllar ve aradaki açığı kapatmamız ve denizler
den gerektiği gibi faydalanmamız için gereken önemi vermeliyiz; gemilere limanlar, yat Uman
ları, balıkçı barınakları yapmalıyız. 

BAŞKAN — Sürenizi aştınız, toparlayın lütfen Sayın Zengin. 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Başkan, güzel konuşuyor(î) bırakın konuşsun... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Sayın Başkan, saate ben de bakıyorum, arada 5 daki

ka... Siz önce arkadaşları uyarın. 
BAŞKAN — tnkıtaları konuşturuyorum efendim. Siz devam buyurun. 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Limanların, kara, hava ve demiryolları ile ülkemizin her 

tarafına rahat gidip gelecek şekilde bağlantıları sağlanmalı, komşu ülkelerle yolcu ve yük taşı
macılığı da kolaylık sağlayacak şekilde olmalıdır. Vücudun damarları gibi yollar da birbiriyle 
iyi bağlanmalı, çağa uygun işletmeler kurulmalı, ticaret ve turizmde gerektiği gibi faydalanma 
imkânı sağlanmalıdır. 

Hava ulaştırması, içte ve kıtalararası yolcu ve yük taşımacılığında her geçen gün daha faz
la rağbet görmektedir. Eğitilmiş personel, temiz servis, zamanında ulaşım, uçakların emniyetli 
uçuşunu sağlayacak teknolojik özelliklere sahip olması, Türk Hava Yollarının daha fazla ter
cih edilmesini sağlar. Her geçen gün yurt içinde ve yurt dışındaki yeni hat ve seferler 
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açılmasıyla birlikte, uçakların zamanında uçmasının sağlanması, en fazla arzu edilen bir du
rumdur. Türk Hava Yollarında, uçakların rötar yapması adeta alışkanlık haline gelmiştir. Bu 
durumun düzeltilmesi, hem yolcu sayısını artıracak, hem de Türk Hava Yollarının gelişmesini 
sağlayacaktır; böylece, ülke ekonomisine ve turizme katkısı daha fazla olacaktır. 

Ayrıca, bilhassa dış ülkelere gönderilen meyve ve sebze taşımacılığında, yük taşıma kapa
sitesinin artırılması ve iyi bir işletmecilik sağlanmasıyla, döviz geliri daha fazla artacağı gibi, 
ekonomiye büyük ölçüde katkıda bulunmuş olacaktır. 

Havayolları işletmeciliğinden bahsederken, Anavatan Partisi İktidarının "özelleştirme" 
ismi altında KİT'leri yabancılara satma hastalığı üzerinde durmak gerekir. İyi işletilen ve kâr 
sağlayan USAŞ Şirketinin, İskandinav Hava Yollarına satılması üzücü olmuştur. Ucuza satıl
masında, kimlerin, bu talandan, bu satıştan kaç milyon avanta aldığı, halkımız tarafından me
rakla sorulmaktadır. Bu satışı tasvip etmediğimi özellikle belirtmek isterim. 

MEHMET ALİ DOĞÜŞLU (Bingöl) — Bu sözünü geri al. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, PTT haberleşme hizmetlerinde, ça

ğımızda çok ileri teknoloji kullanılmaktadır. Ülkemizde bu teknoloji geride takip edilmekte
dir. Telefon, telgraf, telsiz, teleks, mektup, kart ücretlerine devamlı yapılan zamlar, halkı şaşkı
na çevirmektedir. Bilhassa otomatik telefonların faturalarının çok kabarık gelmesi düşündü
rücüdür. Bu hususta gereken titizlik gösterilmelidir. PTT'de rekabet yok diyerek fiyat kontrol
leri de yapılmadığı için, haberleşme hizmetleri Türk halkına pahalıya mal olmaktadır. Zarurî 
olarak bu hizmetlerden faydalanan halkımıza, âdeta turşu suyu içirirmiş gibi hizmet verilmesi, 
kerhen kabul edilecek hizmet şeklinde sunulması, üzücüdür. Medenî insanlar için gerekli araç
lar olmaktan çok, haberleşme hizmetlerinin pahalı oluşu, hayat pahalılığı altında ezilen halkı 
şaşkına çevirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu daha dikkatlerinize sunmak isterim... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, kaç dakika oldu? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Köylerde ve kasabalarda, PTT hizmetlerinin gelmesi için, 

halk, gereken yardım ve kolaylığı göstermektedir. PTT'ye bedava veya çok az bir kirayla bina
lar tahsis edilmesi, takdir edilecek bir olaydır. PTT'ye bu kadar yardımcı olan belediyeler, ka
mu hizmeti görmektedir. Mesela, itfaiye teşkilatı için acil telefon istese, şahıslardan alınan ter
cihli telefon parası belediyelerden de istenmektedir. Eskiden olduğu gibi, tercihli telefon parası 
istenmeden, telefonlarının bağlanmasının sağlanmasının yerinde olacağını takdirlerinize sunarım. 

Anavatan İktidarı, her fırsatta belediyelerin gelirlerini azaltmaya çalışmaktadır. Belediye
ler, hayat pahalılığı altında ezilen memur ve işçisinin... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Zengin, Genel Kurulun tepkisini görüyorsunuz, lütfen son cümlenizi 
söyleyin. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum, son cümlem. 
Belediyeler, hayat pahalılığı altında ezilen memur ve işçisinin maaşına zam yaptıktan son

ra, çok belediye, maaşları ödeyemez duruma gelmiştir. (ANAP sıralarından, "Belediye bütçesi 
mi Sayın Başkan?" sesleri) 

İller Bankasından gelen belediye hisseleri azaltılmış, bakanlıklardan, maliyeden ve bütçe
den yapılan ödemeler, daha çok Anavatan Partili belediyelere kaydırılmış bulunduğu gerçeği 
ortadayken, 2464 sayılı Kanunda, belediye merkezlerinde PTT gelirlerinin yüzde 6'sı belediye
lere bırakılırken, yapılan değişiklikle bu oranın yüzde l'e düşürülmesi üzücü olmuştur. 
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Misal olarak söylüyorum, Manisa tüne bağlı Süleymanlı Kasabası Belediyesi hizmetin bir 
an önce gelmesi için üç yıl önce, üç odalı binasını aylık 10 bin liradan PTT'ye kiraya vermiş, 
o zaman PTT gelirinden yüzde 6 hisse alacağını düşünmüş, bugün bu hisse yüzde l'e düşürül
müş, kirası da artırılmamaktadır. Bu büyük haksızlıktır. Türkiye'de, bilhassa kasaba belediye
lerinde, bu durum açıkça görünmektedir. PTT gelirlerinden ödenen belediye hisselerinin yine 
tekrar yüzde 6'ya çıkarılması yerinde olacağı gibi, sabit kiralarında hiç olmazsa Yargıtayın ka
bul ettiği kira artış oranlarına uygun olarak artırılmasıyla, haksızlığın düzeltilmesini, beledi
yelerin ve köylerin hakkının verilmesini Sayın Bakandan beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 1990 yılı bütçesi üzerinde görüş
lerimi kısa olarak belirtmiş bulunmaktayım. Memur ve işçilerin haklarının verilmesi yönün
den ve yatırımlar ile hizmetler açısından bütçeyi yeterli bulmamaktayım. 

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş

meler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

112 

900 

999 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma İnşaatı İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
TOPLAM 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

9 895 000 000 

12 379 000 000 

233 608 000 000 

157 522 000 000 

44 992 000 000 

458 396 000 000 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî Ydı Kesinhesah 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Program Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma tnşaatı İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Toplamı Harcama 

2 850 000 000 2 023 007 

4 423 812 000 2 273 987 

163 015 701 737 110 702 054 

34 175 040 000 33 777 502 

3 123 618 263 2 256 983 

25 334 960 000 — 

232 923 132 000 151 033 536 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi ile 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını temenni ederim. 

1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1990 Malt K/ı Bütçesi 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 728 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Telsiz Hizmetleri 2 684 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 312 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 724 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELt 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 5 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine ardımı 1 010 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 724 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A 

Program Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Telsiz Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Toplamı Harcama 

5 563 063 742 1 645 236 2 

666 125 876 439 574 2 

180 194 124 56 684 

6 409 383 742 2 141 494 6 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 2 099 000 000 1 889 946 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 138 000 000 2 194 785 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Katma ve Genel Bütçe İdareleri — 242 350 655 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 237 000 000 4 327 082 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Telsiz Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı kesinhesabı ve 1990 büt
çesi kabul edilmiştir. 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 21 Aralık 

1989 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 20.48) 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye 

AT Parlamento Komisyonu, Kuzey Atlantik AssamUesi ve Parlamentdararası Birlik Türk Grubu üyele
rine 29.11.1987 tarihinden bugüne kadar ödenen harcvah miktarma ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ismet Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/1007) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın t. Kaya Erdem tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

1. Ekte sunulan listelerde isimleri yazılı Sayın Milletvekllerinin 29 Kasım 1987-1988 ve 
1989 yıllarında yurt dışına kaç defa ve ne kadar süre ile gittiklerinin bildirilmesi, 

2. Her 4 listede ismi geçen Sayın Milletvekillerinin dönüşlerinde almış oldukları avans
larının kapatılıp kapatılmadığını ve sarf evrakı olarak uçak biletleri dahil iade edip etmedikleri, 

3. Yine her 4 listede ismi geçen Sayın Milletvekillerinin 29 Kasım 1987'den bugüne ka
dar almış oldukları para miktarının ne kadar olduğu, 

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TÜRK GRUBU ÜYELERİ 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Ali Rıfkı Atasever 
Göksel Kalaycıoğlu 
Cevdet Akçalı 
Kemal Karhan 
Yılmaz Altuğ 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Ayçan Çakıroğulları 
îstemihan Talay 
İsmail Cem 
Ali Uyar 
İbrahim Demir 

ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
SHP 
SHP 
DYP 

Sivas Milletvekili 
Tekirdağ Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
İçel Milletvekili 
İstanbul Milletvekili 
Hatay Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
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TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt 

TÜRKtYE - AT KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU ÜYELERt 

Bülent Akarcalı 
Deniz Baykal 
Tevfik Ertüzün 
Hüsamettin örüç 
Akın Gönen 
Veysel Atasoy 
Hikmet Biçentürk 
M. Rüştü Taşar 
Fethi Çdikbaş 
Cahit Aral 
Erol Zeytinoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Reşit Ülker 
Mehmet Kaçeciler 
Tevfik Koçak 
Birgen Keleş 
Mehmet Gazioğlu 

ANAP 
SHP 
DYP 
ANAP 
(Bağımsız) 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
SHP 
DYP 

İstanbul Milletvekili 
Antalya Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
İzmir Milletvekili 
Zonguldak Milletvekili 
tçel Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Burdur Milletvekili 
Elâzığ Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
Artvin Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
tzmir Milletvekili 
Bursa Milletvekili 

KUZEY ATLANTİK ASSAMBLESt TÜRK GRUBU ÜYELERt 

Ankara Milletvekili 
Denizli Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Bursa Milletvekili 
Tekirdağ Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Çankırı Milletvekili 
Konya Milletvekili 
Amasya Milletvekili 
Manisa Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Sakarya Milletvekili 

PARLAMENTOLARARASI BtRLtK TÜRK GRUBU ÜYELERİ 

H. Barlas Doğu 
A. Akgün Albayrak 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Şimşek 
Orhan Ergüder 
Onur Kumbaracıbaşı 
Enis Tütüncü 
Ferit Bora 

ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
SHP 
DYP 

Ankara Milletvekili 
Adana Milletvekili 
Ankara Milletvekili 
Konya Milletvekili 
istanbul Milletvekili 
Kocaeli Milletvekili 
Tekirdağ Milletvekili 
Diyarbakır Milletvekili 

Başkan 
Başkanvekili 
Başkanvekili 
Raportör 

Başkan 
Başkanvekili 

Zeki Yavuztürk 
ismail Şengün 
Doğancan Akyürek 
Fahir Sabuniş 
Ahmet Karaevli 
Cavit Kavak 
İlker Tuncay 
Abdullah Tenekeci 
M. Tahir Köse 
Erdoğan Yetenç 
Rıza Yılmaz 
Ahmet Neidim 

ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
ANAP 
SHP 
SHP 
SHP 
DYP 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 20.12.1989 
Sayı : Kan. Kar. Md.7/1007-3809/17546 

Sayın tsmail Köse 
Erzurum Milletvekili 

İlgi : 30.11.1989 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkıye-AT Parlamento Komisyonu, Kuzey At

lantik Assemblesi ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyelerine 29.11.1987 tarihinden bu
güne kadar ödenen harcırah miktarına ilişkin önergenizde yeralan sorularınızın cevapları ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Cevap : 1. Sayın Milletvekillerinin, görevli olarak, 29.11.1987 ila 1.12.1989 tarihleri ara
sında yurtdışına çıkış sayısı ve gün olarak süreleri, görev aldıkları gruplara göre ayrı listeler 
halinde ekte sunulmuştur. Söz konusu tarihler arasında kendilerine ödenen harcırahların mik
tarları da yıllar itibariyle ve toplam olarak isimleri hizasında yazılmıştır. 

2. Sayın Milletvekillerine, 6245 sayılı Kanuna göre ödenmekte olan harcırah avansları
nın mahsup işlemleri zamanında yapılmaktadır. Sayın Milletvekillerine, 6245 sayılı Kanunun 
29 uncu maddesi, yol gideri olarak 1 inci sınıf üzerinden uçak ücretinin ödeneceğini amir bu
lunmaktadır. Yine aynı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince beyanları esas alınarak, seyahat 
dönüşü ibraz ettikleri, Toplu Konut Fonu'na ait Banka Dekontu ile Döviz Satış Bordrosu be
yannamelerine eklenmek suretiyle mahsupları yapılmakta ve avansları kapatılmaktadır. 
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AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ TÜRK GR 

29.11.1987 — 31.12.1987 1.1.1988 — 31.12.1988 1.1. 
Dönemi Dönemi 

Çıkış Görev ödenen Çıkış Görev ödenen Çıkış 
Adı ve Soyadı Sayısı Süresi Harcırah Sayısı Süresi Harcırah Sayısı 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Yılmaz Altuğ 
İsmail Cem 
Ali Rıfkı Atasever 
Ayçan Çakıroğulları 
İbrahim Demir 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
Ali Uyar 
Cevdet Akçalı 
Göksel Kalaycıoğlu 
İstemihan Talay 
Kemal Karhan 

— 
2 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 

— 
6 

— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 

— 
4 540 666 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 
__ 

17 
14 
14 
8 

— 
— 
— 
— 
14 
2 

13 
6 

84 
82 
66 
45 
— 
— 
— 
— 
78 
11 
67 
41 

59 504 542 
54 457 289 
46 830 879 
30 403 426 

— 
— 
— 
— 

55 331 456 
9 904 129 

47 543 422 
26 669 575 

19 
14 
13 
10 
7 
7 
8 
9 

13 
7 

13 
8 
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KUZEY ATLANTtK ASSAMBLESt TÜRK GRUBU ÜYEL 

29.11.1987 — 31.12.1987 1.1.1988 — 31.12.1988 1.1.1989 
Dönemi Dönemi D 

Çıkış Görev ödenen Çıkış Görev ödenen Çıkış Gör 
Adı ve Soyadı Sayısı Süresi Harcırah Sayısı Süresi Harcırah Sayısı Süre 

Zeki Yavuztürk 
Fahir Sabuniş 
tlker Tuncay 
M. Tahir Köse 
B. Doğancan Akyürek 
Erdoğan Yetenç 
Ahmet Karaevli 
M. Gavit Kavak 
İsmail Şengün 
Ahmet Neidim 
Rıza Yılmaz 
Abdullah Tenekeci 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
8 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

— 
4 715 020 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 

6 
6 
3 
3 
6 
2 
4 
3 
8 

— 
— 
_ 

49 
37 
19 
19 
31 
15 
27 
23 
44 
— 
— 
_ 

31 641062 
28 515 202 
13 642 076 
13 498 590 
20 441 631 
10 236 707 
21 674 935 
13 880 379 
32 276 924 

— 
— 
___ 

12 
6 
3 
4 
4 
3 
4 
7 
7 
3 
1 
5 

1 



PARLAMENTOLARARASI BİRLtK TÜRK GRUBU ÜYE 

29.11.1987 — 31.12.1987 1.1.1988 — 
Dönemi Dun 

Çıkış Görev Ödenen Çıkış Görev 
Adı ve Soyadı Sayısı Süresi Harcırah Sayısı Süresi 

H. Barlas Doğu — — — 1 14 
A. Akgün Albayrak — — — 2 23 
Onur Kumbaracıbaşı — — — 1 9 
Mehmet Şimşek — — — 2 21 
Onural Şeref Bozkurt — — — — — 
Ferit Bora — — — — — 
Orhan Ergüder — — — 1 14 
Enis Tütüncü — — — — — 

31.12.1988 1.1.198 
emi D 

ödenen Çıkış Gö 
Harcırah Sayısı Sür 

6 481 891 
9 171 435 
S 684 014 

11 661 089 
— 
— 

6 520 537 
_ 

4 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
3 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 12 . 1989 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

(y.) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




